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I. )ÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 
 

1. Názov  
 

 KošiIký saﾏosprá┗ﾐ┞ kraj 
 

2. Ideﾐtifikačﾐé číslo  
 

 35 541 016 

 

3. Adresa sídla  
 

 Náﾏestie Maratﾙﾐu ﾏieru ヱ, ヰヴヲ ヶヶ KošiIe 

 

4. Meﾐo, priezvisko, adresa, telefﾙﾐﾐe číslo  a iﾐé koﾐtaktﾐé údaje oprávﾐeﾐého zástupIu 
 oHstarávateľa   
 

 Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK 

 Náﾏestie Maratﾙﾐu ﾏieru ヱ, 042 66 KošiIe 

 telefﾙﾐﾐe číslo : + 421 055 / 72 68 113 

 e-mail : vuc@vucke.sk 

 

5. Meﾐo, priezvisko, adresa, telefﾙﾐﾐe číslo  a iﾐé koﾐtaktﾐé údaje koﾐtaktﾐej osoHy, od 
 ktorej ﾏožﾐo dostať relevaﾐtﾐé iﾐforﾏáIie o strategickom dokumente a miesto 

 koﾐzultáIie 
 

 Ing. Robert Michek – koﾐateľ 
 NDCon s.r.o., )latﾐiIká ヱヰ/ヱヵΒヲ, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 t.č. : + 420 251 019 231 

 e-mail : ndcon@ndcon.cz 

 v zastúpeﾐí : Iﾐg. Jaﾐ Kašík    
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II. )ÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

 

1. Názov 
 

Pláﾐ udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja (PUM KSK) 

 

2. Charakter  
 

Pláﾐ udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja ふďalej aj „PUM KSK“ぶ je strategiIký dokuﾏeﾐt, 
ktorý ﾐa základe aﾐalýz e┝istujúIeho sta┗u a treﾐdo┗ ┗ý┗oja defiﾐuje HudúIe potreH┞ KošiIkého 

saﾏosprá┗ﾐeho kraja ┗ oHlasti dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje 

koﾏple┝ﾐý strategiIký dokuﾏeﾐt, ktorýﾏ sa ┗┞ﾏedzujú základﾐé stredﾐodoHé a dlhodoHé ciele v oblasti 

rozvoja dopravnej iﾐfraštruktúr┞, staﾐo┗ujú sa priorit┞ roz┗oja a ideﾐtifikujú sa opatrenia a zdroje na ich 

dosiahnutie.  
 

Očaká┗aﾐým Iieľoﾏ strategiIkého dokuﾏeﾐtu bude získaﾐie takýIh podklado┗, ktoré s┗ojíﾏ oHsahoﾏ : 
  aktualizujú reálﾐe treﾐd┞ dopra┗ﾐýIh Iharakteristík, 

 ┗┞t┗oria základ pre ďalší úzeﾏﾐý roz┗oj z hľadiska dopra┗┞, 

 ﾐa┗rhﾐú efektí┗ﾐ┞ a udržateľﾐý dopra┗ﾐý s┞stém. 

 

3. Hlavﾐé Iiele 
 

Cieľoﾏ spraIo┗aﾐia Pláﾐu udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja je aktualizáIia ┗ýhľado┗ýIh 
dopra┗ﾐýIh Iharakteristík, paraﾏetro┗ a služieH KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja s ich priemetom do 

reálﾐeho ﾐá┗rhu riešeﾐia, ktorý Hude zohľadňo┗ať ﾏožﾐosti fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedko┗ kraja, ┗rátaﾐe foﾐdo┗ 
EÚ. Úlohou strategiIkého dokuﾏeﾐtu je zadefiﾐo┗aﾐie podﾏieňujúIej reguláIie prípadﾐého ďalšieho 
úzeﾏﾐého roz┗oja KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja z hľadiska dopra┗ﾐej ┗┞Ha┗eﾐosti a oHslužﾐosti. PUM 

KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja bude rešpekto┗ať priﾐIíp┞ pláﾐo┗aﾐia udržateľﾐej ﾏoHilit┞ („MetodiIké 
pok┞ﾐ┞ k t┗orHe pláﾐo┗ udržateľﾐej ﾏoHilit┞“, Miﾐisterst┗o dopra┗┞, ┗ýsta┗H┞ a regioﾐálﾐeho roz┗oja 
Slovenskej republiky, 2015) a strategiIké dokuﾏeﾐty ﾐa krajskej, ﾐárodﾐej a ﾐadﾐárodﾐej úro┗ﾐi 
ふpredo┗šetkýﾏ Eurﾙpskej úﾐie – EÚ).  
 

SpraIo┗aﾐíﾏ PUM KSK sa taktiež sleduje aktualizáIia progﾐﾙz┞ dopra┗┞ ┗ reálﾐ┞Ih ukazo┗ateľoIh, ktorá 
Hude základﾐýﾏ podkladoﾏ pre ﾐá┗rho┗ú časť jedﾐotli┗ýIh ﾏﾙdo┗ dopravy. Nedeliteľﾐou súčasťou PUM 

KSK Hude úzeﾏﾐý prieﾏet a defiﾐo┗aﾐie úzeﾏﾐýIh požiada┗iek ﾐa líﾐio┗é dopra┗ﾐé sta┗H┞ a dopra┗ﾐé 
ploch┞ ┗┞plý┗ajúIe z ﾐá┗rhu.  
 

Cieľoﾏ PUM KSK je s┞steﾏatizo┗ať proHleﾏatiku dopra┗┞ a udržateľﾐej ﾏoHilit┞ ┗o ┗zťahu k sú┗isiaIiﾏ 

prá┗ﾐ┞ﾏ predpisoﾏ, ┗o ┗zťahu k aktuálﾐ┞ﾏ Ieloštátﾐ┞ﾏ, regioﾐálﾐ┞ﾏ a ﾏedziﾐárodﾐýﾏ koﾐIepIiáﾏ 
roz┗oja dopra┗┞ a ﾐajﾐo┗šíﾏ treﾐdoﾏ ┗ daﾐej oHlasti s prihliadﾐutíﾏ ﾐa potreH┞ a poteﾐIiál KošiIkého 

saﾏosprá┗ﾐeho kraja.  
 

Hla┗ﾐýﾏ záﾏeroﾏ dokuﾏeﾐtu Hude riešeﾐie dopra┗┞ ﾐa orgaﾐizačﾐej, pre┗ádzko┗ej a iﾐfraštruktúrﾐej 
úro┗ﾐi ┗ podoHe dﾚrazu ﾐa ┗erejﾐú osoHﾐú a ﾐeﾏotoro┗ú dopra┗u a ﾐa účiﾐﾐé ┗┞užitie ﾐo┗ýIh teIhﾐolﾙgií 
iﾐteligeﾐtﾐýIh dopra┗ﾐýIh s┞stéﾏo┗ s Iieľoﾏ zaHezpečiť eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐe a fiﾐaﾐčﾐe prijateľﾐú dopravu 

rešpektujúI základﾐé priﾐIíp┞ udržateľﾐej ﾏoHilit┞.  
 

Do ú┗ah┞ sa ┗ezﾏú aj iﾐé, paralelﾐe preHiehajúIe čiﾐﾐosti ┗ oHlasti dopra┗┞, ako ﾐapr. ┗ýsledk┞ 
Ieloštátﾐeho sčítaﾐia dopra┗┞ z roku ヲヰヱヵ, Regioﾐálﾐ┞ MASTER PLAN a sIh┗áleﾐá Stratégia trvalej 
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udržateľﾐosti fiﾐaﾐIo┗aﾐia Iiest II. a III. tried┞ ┗ KošiIkoﾏ kraji, ┗ýsledk┞ ﾏeraﾐí úﾐosﾐosti ┗ozo┗iek. 
Výsledk┞ a ┗ýstup┞ týIhto čiﾐﾐostí Hudú k dispozíIii ┗ koﾏpletﾐoﾏ ﾏateriáli. 
 

 V ráﾏIi spraIo┗aﾐia Pláﾐu udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja Hude realizo┗aﾐá aj 
aktualizáIia Pláﾐu dopra┗ﾐej oHslužﾐosti, v ktorej podľa zﾏieﾐ ┗ dopra┗ﾐoﾏ dop┞te a so zohľadﾐeﾐíﾏ 
podkladov z realizo┗aﾐýIh prieskuﾏo┗ pre strategiIký dokuﾏeﾐt bude definovaﾐý rozsah ┗erejﾐého 
záujﾏu, staﾐo┗eﾐé progﾐﾙz┞ ┗o ┗ý┗oji ┗erejﾐej dopra┗┞ a určeﾐé hla┗ﾐé záﾏer┞ ┗ oHlasti ┗erejﾐej dopra┗┞. 
AktualizáIia PDO záro┗eň určí Dopra┗ﾐo-pre┗ádzko┗é podklad┞ a hodﾐotiaIe kritériá pre hospodársku súťaž 
ﾐa oHsluhu úzeﾏia pra┗idelﾐou autoHuso┗ou dopra┗ou so zreteľoﾏ ﾐa Hudo┗aﾐie iﾐtegro┗aﾐého 

dopra┗ﾐého s┞stéﾏu. 
 

4. Obsah (osnova) 
 

I. Úvodﾐá časť 
 

- obsah dokumentu  

- ideﾐtifikačﾐé údaje projektu 

- stručﾐý popis koﾐte┝tu ┗zﾐiku a Ihroﾐolﾙgie prípra┗┞ strategiIkého dokuﾏeﾐtu 

- určeﾐie hla┗ﾐýIh Iieľo┗ spraIo┗aﾐia PUM KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja  

- stručﾐé zhrﾐutie ┗ýIhodisko┗ýIh koﾐIepčﾐýIh dokuﾏeﾐto┗ týkajúIiIh sa ┗┞ﾏedzeﾐého úzeﾏia   
 

II. AﾐalytiIká časť – zHer údajov, prieskuﾏy, dopravﾐé ﾏodelovaﾐie a aﾐalýzy  
 

 VYMED)ENIE )ÁUJMOVÉHO A RIEŠENÉHO Ú)EMIA  
 

- aﾐalýza úzeﾏia, 

- ┗┞ﾏedzeﾐie úzeﾏia ふzáujﾏo┗é úzeﾏie, riešeﾐé úzeﾏieぶ, 
- definíIia dopravno-urHaﾐistiIkýIh okrsko┗ ふdopra┗ﾐýIh zﾙﾐぶ KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja na 

 základe staﾐo┗eﾐýIh priﾐIípo┗ ふsúlad so štatistiIkýﾏi jedﾐotkaﾏi – obce a okres┞, hoﾏogéﾐﾐe 
 ┗┞užitie úzeﾏia ┗ ráﾏIi jedﾐotli┗ýIh zﾙﾐ a pod.). 
 

 ZBER ÚDAJOV 
  Údajov o demografii a úzeﾏﾐoﾏ roz┗oji  
-  DeﾏografiIký ┗ý┗oj a skladHa oH┞┗ateľst┗a ┗ rokoIh ヱΓΑヰ-2015 

- V┞hodﾐoteﾐie základﾐýIh deﾏografiIkýIh Iharakteristík ┗ý┗oja KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 

- Aﾐalýza súčasﾐého sta┗u, treﾐd┞ roz┗oja a deﾏografiIký poteﾐIiál úzeﾏia 

 - deﾏografiIké Iharakteristik┞ a treﾐd┞ roz┗oja KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 

 - ﾏigračﾐé treﾐd┞ oH┞┗ateľst┗a ふza práIou a Hý┗aﾐíﾏぶ 
 - deﾐﾐe prítoﾏﾐé oH┞┗ateľst┗o, 
 - trh práIe a praIo┗ﾐé príležitosti  
 - deﾏografiIký poteﾐIiál a potreby KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 

- Aﾐalýza disproporIií úzeﾏia a ľudského poteﾐIiálu 

 - aﾐalýza ┗zťaho┗ „H┞dlisko a praIo┗isko“ ┗o ┗zťahu k h┞Hﾐosti  
 - Ieﾐtrá zaﾏestﾐaﾐosti a Hý┗aﾐia ┗o ┗zťahu k dopra┗ﾐýﾏ s┞stéﾏoﾏ 

- Progﾐﾙza deﾏografiIkého ┗ý┗oja 

 - deﾏografiIká progﾐﾙza ┗o ┗zťahu k poteﾐIiálu úzeﾏia  
 - progﾐﾙza praIo┗ﾐýIh príležitostí k poteﾐIiálu úzeﾏia 
  Údajov o doprave  

-  OrgaﾐizáIia dopravy (cesty, ┗erejﾐá osoHﾐá dopra┗a, ostatﾐé dopra┗ﾐé ﾏﾙd┞)  
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-  Pre┗ádzka dopravy  

 -  cesty (prepra┗ﾐé ﾐárok┞, dopra┗ﾐé ﾐehod┞, ﾐákladﾐá dopra┗a, účel ┗┞užitia Iiest) 
- verejﾐá osoHﾐá dopra┗a (prepra┗ﾐý ┗ýkoﾐ, dopyt, tarifﾐý s┞stéﾏ, dopra┗ﾐé ﾐehod┞, údržHa) 

 - ostatﾐé ﾏﾙd┞ dopra┗┞    

  - I┞klistiIká a pešia doprava 

(intenzita a počet uží┗ateľo┗ ﾐa hla┗ﾐýIh ťahoIh, Hezpečﾐosť a dopra┗ﾐé ﾐehod┞, 
opatreﾐia ﾐa zaHezpečeﾐie dostupﾐosti pre osoH┞ s oHﾏedzeﾐou sIhopﾐosťou poh┞Hu 
a orieﾐtáIie, údržHaぶ  

- Iﾐfraštruktúra dopravy  

 -  cesty   

  - kategﾙria, ozﾐačeﾐie a dĺžka Iest┞ 

  - počet jazdﾐýIh pruho┗  
  - ma┝iﾏálﾐa po┗oleﾐá rýIhlosť   
  - základﾐé paraﾏetre  
 - verejﾐá osoHﾐá dopra┗a  
  - príﾏestská železﾐičﾐá dopra┗a  (depá, trate, stanice a zastá┗k┞, vozidlá)  

- autoHuso┗á a trolejHuso┗á dopra┗a  
 (vozovne a garáže, iﾐfraštruktúra ﾐa trasáIh liﾐiek, vozidláぶ  

 - ostatﾐé dopra┗ﾐé ﾏﾙd┞  
  - c┞klistiIká iﾐfraštruktúra, základﾐé paraﾏetre  
   ふdĺžka, šírko┗é usporiadaﾐie, skloﾐ, po┗rIh, spﾚsoH ┗edeﾐia, dostupﾐosťぶ 
  )Her dát ohľadoﾏ ﾐehodo┗osti, resp. Hezpečﾐosti 
 )Her iﾐýIh dát  
 

 PRIESKUMY 
  Prieskum dopravy cez hranice kraja 

- Prieskuﾏ je zaﾏeraﾐý ﾐa sčítaﾐie iﾐteﾐzit┞ dopra┗┞ a doplňujúIe ┗ýHero┗é aﾐketo┗é dop┞to┗aﾐie 
 IestujúIiIh Iez hraﾐiIe KošiIkého kraja pre ┗šetk┞ rele┗aﾐtﾐé druh┞ hroﾏadﾐej dopra┗┞ ふIestﾐá, 
 autoHuso┗á, železﾐičﾐáぶ zo ┗šetkýIh ┗ýzﾐaﾏﾐýIh sﾏero┗ doIhádzk┞. 
- Lokality a spﾚsoH ┗┞koﾐaﾐia prieskuﾏu 

- Rozsah a oHsah dotazﾐíka pre prieskuﾏ dopra┗┞ Iez hraﾐiIe kraja 

- Spracovanie a ┗┞hodﾐoteﾐie dát zo zisťo┗aﾐia  
  Dopra┗ﾐý prieskuﾏ verejnej osobnej dopravy (VOD) 

- Dopra┗ﾐý prieskuﾏ VOD je zaﾏeraﾐý ﾐa získaﾐie podklado┗ ﾐa určeﾐie dostupﾐosti posk┞to┗aﾐýIh 
 služieH, ┗zdialeﾐosti k zastá┗kaﾏ, optiﾏálﾐeﾏu usporiadaﾐiu a trasovaniu siete liniek, rozsahu 

 ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞, posk┞to┗aﾐej prepra┗ﾐej kapaIit┞, frek┗eﾐIie a časo┗éﾏu rozložeﾐiu 
 spojov ┗o ┗šetkýIh pre┗ádzko┗ýIh oHdoHiaIh a aﾐalýzu potreHﾐého oHjeﾏu dopra┗ﾐýIh ┗ýkoﾐo┗ 
 Ielého s┞stéﾏu VOD ﾐa priﾏeraﾐé uspokojeﾐie prepra┗ﾐýIh potrieH IestujúIiIh ﾐa úzeﾏí kraja. 
- Rozsah a obsah prieskumu 

- Uskutočﾐeﾐie prieskuﾏu 

- Spracovanie a vyhodnotenie dát zo zisťo┗aﾐia  
  Prieskum intenzity dopra┗┞ ASD ふautoﾏatiIké dopra┗ﾐé sčítaﾐieぶ a sﾏero┗ý dopra┗ﾐý prieskuﾏ  

- Posúdeﾐie a aﾐalýza prieskuﾏo┗ ┗┞koﾐaﾐýIh NDS a SSC 

- V┞koﾐaﾐie dopra┗ﾐého prieskuﾏu ASD a sﾏero┗ého dopra┗ﾐého prieskuﾏu   
- Profily prieskumu 
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- Aﾐalýza úzeﾏia z hľadiska jazdﾐého Iharakteru 

- SpraIo┗aﾐie údajo┗ zo sﾏero┗ého dopra┗ﾐého prieskuﾏu 
 

 DOPRAVNÉ MODELOVANIE 
  Dopravné ﾏodelo┗aﾐie 

- Model dopravnej ponuky 

- Čiastko┗ý ﾏodel ┗zﾐiku jazd┞ ふTrip geﾐeratioﾐ suH-model) 

- Čiastko┗ý ﾏodel rozdeleﾐia jazdy (Trip distribution sub-model) 

- Čiastko┗ý ﾏodel ┗ýHeru dopra┗ﾐého prostriedku ふMode IhoiIer suH-model) 

- Pridelenie 

- Varianty a dopra┗ﾐé progﾐﾙz┞ 

- )aškoleﾐie praIo┗ﾐíka 
 

 ANALÝ)Y 
  Aﾐalýza súčasﾐého sta┗u a treﾐdu ┗ý┗oja  

 Na základe aﾐalýz┞ dát a iﾐforﾏáIií a ﾐa základe ┗ýsledko┗ dopra┗ﾐého ﾏodelu, je ﾐutﾐé ┗┞koﾐať 
 koﾏple┝ﾐú aﾐalýzu súčasﾐého sta┗u a treﾐdo┗ týkajúIiIh sa ┗šetkýIh aspekto┗ rele┗aﾐtﾐýIh pre 
 dopra┗ﾐý s┞stéﾏ z hľadiska politik┞, orgaﾐizáIie dopra┗┞ / iﾐštituIioﾐálﾐeho usporiadaﾐia, pre┗ádzk┞, 
 ┗ozidiel a iﾐfraštruktúr┞. 
- Aﾐalýza pre príslušﾐé druh┞ dopra┗┞ : 
 - k┗alita a kapaIita iﾐfraštruktúr┞, 
 - Hezpečﾐosti dopra┗┞, 
 - súčasﾐý a ┗ýhľado┗ý dop┞t ふ┗rátaﾐe O/D ┗zťaho┗ぶ, 
 - dostupﾐosť a fuﾐkčﾐosť siete, 
 - kapaIita ┗ozo┗ého parku, 
 - orgaﾐizačﾐé a iﾐštituIioﾐálﾐe usporiadaﾐie, 
 - aktuálﾐ┞ s┞stéﾏ pre┗ádzk┞ a údržH┞ s┞stéﾏu, pre┗ádzko┗é oHﾏedzeﾐia, 
 - dopra┗ﾐá politika, parko┗aIí s┞stéﾏ, 
 - ži┗otﾐé prostredie, 
 - Hezpečﾐosť IestujúIiIh,  
 - ostatﾐé. 
- Aﾐalýza Hude zosta┗eﾐá ﾐa základe iﾐterﾏodálﾐeho a ﾏultiﾏodálﾐeho hľadiska 

- Verejﾐá osoHﾐá doprava  

- Ideﾐtifiko┗aﾐie častí s ﾏa┝iﾏálﾐou záťažou rozhodujúIiIh pre dimenzovanie dopravnej 

 kapaIit┞ jedﾐotli┗ýIh liﾐiek, určeﾐie kľúčo┗ýIh spojeﾐí ┗ zá┗islosti ﾐa ┗eľkosti prepra┗ﾐýIh 
 prúdo┗, 

 - ideﾐtifikáIia hla┗ﾐýIh prekážok, 
 - úro┗ﾐe prístupﾐosti, 
 - spoľahli┗osť, dostupﾐosť, údržHa a Hezpečﾐosť 

 - koﾏerčﾐá rýIhlosť,  

 - ďalšie základﾐé ukazo┗atele ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞, k┗aﾐtitatí┗ﾐe a k┗alitatí┗ﾐe hodﾐot┞ pre 
  podmienky KošiIkého kraja. 

- Cestﾐá sieť a klasifikáIia Iiest  

- Na základe klasifikáIie Iestﾐej siete a ﾏodelo┗aﾐia a ﾐa základe ┗ýstupo┗ z dopra┗ﾐého 
 ﾏodelu Hude ┗┞t┗oreﾐý popis súčasﾐého sta┗u spolu s disproporciami ┗zﾐikﾐutýﾏi súčasﾐýﾏ 
 sta┗oﾏ Iiest, ﾐapríklad : 

  - iﾐteﾐzita preﾏá┗k┞, 
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  - úro┗ﾐe koﾐgesIií / úro┗eň služieH 

  - dostupﾐosť hla┗ﾐýIh oHlastí / uzl┞, 
  - Hezpečﾐostﾐé úro┗ﾐe ふﾏiesta s ┗┞sokou ﾐehodo┗osťou, aﾐalýz┞ koridoro┗, a pod.ぶ, 
  - ﾏodelo┗aﾐie hladíﾐ hluku, 
  - ﾏodelo┗aﾐie úro┗ﾐe eﾏisií CO2 ふaj ┗ ráﾏIi Ielej dopra┗ﾐej siete), NOX, CO, SO2 a HC, 

  - spotreba energie, 

  - pre┗ádzko┗é ﾐáklad┞ ﾐa siete atď. 
- Iﾐé druh┞ dopra┗┞ – soft ﾏodes ふIhodIi, I┞klisti atď.ぶ 
 - oIhraﾐa/Hezpečﾐosť, 
 - prístupﾐosť ふoHz┗lášť pre ľudí s oHﾏedzeﾐíﾏぶ, 
 - k┗alita Iiest posudzo┗aﾐá z hľadiska ┗pl┞┗u ﾐa ži┗otﾐé prostredie, 
 - ostatﾐé základﾐé k┗aﾐtitatí┗ﾐe / k┗alitatí┗ﾐe ukazo┗atele a pod. 
  Variaﾐt┞ HudúIeho ┗ý┗oja 

 - Aﾐalýza súčasﾐého sta┗u a treﾐdu ┗ý┗oja 

  - Súčasﾐý sta┗ siete 

  - BudúIe  varianty ふpre refereﾐčﾐé časo┗é horizoﾐt┞ +ヵ, ヱヰ, 20 a 30 rokov) 
  SWOT aﾐalýza : Hude oHsaho┗ať silﾐé a slaHé stráﾐk┞, príležitosti a hrozH┞, ktoré ┗┞pl┞ﾐú z aﾐal┞tiIkej 
 časti súčasﾐého sta┗u pre každý druh dopra┗┞ a použijú sa ako ┗stup do progﾐﾙz┞. V SWOT aﾐalýze 
 Hudú  taktiež zahrﾐuté orgaﾐizačﾐé a fiﾐaﾐčﾐé otázk┞ a iﾐštituIioﾐálﾐe usporiadaﾐie.  
 

III. Návrhová časť  
  DefiﾐíIia špeIifiIkýIh Iieľov 
 

Na základe ┗ýsledku z ┗┞koﾐaﾐýIh aﾐalýz Hudú staﾐo┗eﾐé ﾏultiﾏodálﾐe ┗ýhľado┗é Iiele, ktoré Hudú  riešiť 

poteﾐIiál, roz┗íjať silﾐé stráﾐk┞, aleHo prekoﾐá┗ať slaHé stráﾐk┞, aleHo hrozH┞ s┞stéﾏu ideﾐtifiko┗aﾐé v 

SWOT. Tieto špeIifiIké Iiele Hudú zaﾏeraﾐé pre dostupﾐosť či prepojeﾐie úzeﾏia a suHs┞téﾏo┗ a pod. Pre 
každý koﾐkrétﾐ┞ Iieľ Hude defiﾐo┗aﾐý koﾐkrétﾐ┞ k┗aﾐtifiko┗ateľﾐý ukazo┗ateľ a jeho Iieľo┗á hodﾐota tak, 
ab┞ Holo ﾏožﾐé sledo┗ať ┗ý┗oj a úro┗eň dosiahﾐutia požado┗aﾐýIh Iieľo┗ ┗ PUM KSK. Tieto ukazovatele by 

ﾏali H┞ť ľahko ﾏerateľﾐé s prihliadﾐutíﾏ ﾐa ﾏožﾐosti, ktoré poﾐúka dopra┗ﾐý ﾏodel.  
 

-  Celko┗á ┗ízia ﾏoHilit┞ Hude ﾐa┗rhﾐutá ﾐa základe ┗ýstupo┗ z analytiIkej časti pre obdobie +5, 10, 20 

 a 30 rokov v kapitoláIh :  
- treﾐd┞ dopra┗ﾐýIh Iharakteristík úzeﾏia,  

- reálﾐe ﾏožﾐosti ďalšieho roz┗oja dopra┗ﾐej politiky,  

- zásad┞ dopra┗ﾐej reguláIie úzeﾏﾐého roz┗oja, 

 - priorit┞ ┗ roz┗oji dopra┗ﾐýIh suHs┞stéﾏo┗.  
 

-  Opatrenia budú defiﾐo┗ať priﾐIíp┞ ﾐa┗rho┗aﾐého riešeﾐia koﾐkrétﾐ┞Ih dopra┗ﾐýIh suHs┞stéﾏo┗ 

 podľa rﾚzﾐ┞Ih variantov. V ráﾏIi strategiIkého dokuﾏeﾐtu PUM KSK Hude ┗┞praIo┗aﾐý ﾐá┗rh zásad 
 riešeﾐia jedﾐotli┗ýIh dopra┗ﾐýIh suHs┞stéﾏo┗ ┗ súlade s Ielko┗ou ┗íziou mobility :  

- zá┗erﾏi aﾐal┞tiIkej časti súčasﾐého sta┗u a prijatýﾏi ﾐá┗rhﾏi variantov rozvoja KošiIkého 

kraja a KošiIkej, MiIhalo┗skej a Spišskoﾐo┗o┗eskej agloﾏeráIie,  

 - soIiálﾐo-ekoﾐoﾏiIkýﾏ a deﾏografiIkýﾏ ┗ý┗ojoﾏ ふﾐízk┞, stredﾐý a ┗┞soký ┗ariaﾐt ┗ý┗oja),  

 - roz┗ojoﾏ dopra┗ﾐej sústa┗┞ kraja  pre ﾐá┗rho┗é časo┗é horizoﾐt┞ +ヵ, ヱヰ, ヲヰ a ンヰ roko┗,  
 - roz┗ojoﾏ jedﾐotli┗ýIh druho┗ a suHs┞stéﾏo┗ dopra┗ﾐého proIesu,  

 - určeﾐíﾏ ﾏier┞ zaostá┗aﾐia sta┗u dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ za reálﾐ┞ﾏi potreHaﾏi  
  (porovnať so sta┗oﾏ ┗ roku 2010).  
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 Na┗rho┗aﾐé opatreﾐia Hudú slúžiť ﾐa dosiahﾐutie ┗┞týčeﾐýIh Iieľo┗ pre ┗šetk┞ druh┞ dopra┗┞ a Hudú 
 sa týkať ﾐasledo┗ﾐýIh oHlastí :  

- orgaﾐizáIia dopravy (predaj Iesto┗ﾐýIh lístko┗, iﾐtegro┗aﾐá doprava, harﾏoﾐizáIia Iesto┗ﾐýIh 
poriadkov, ﾐo┗ý prístup ku koordiﾐáIie ┗erejﾐej dopra┗┞, s┞stéﾏo┗é zﾏeﾐ┞ pláﾐo┗aﾐia 

dopravy, zmeny v e┝istujúIej dopravnej politike a v legislatí┗e, atď.ぶ,  
- pre┗ádzka dopravy (fiﾐaﾐIo┗aﾐie jedﾐotli┗ýIh druho┗ dopra┗┞, eliﾏiﾐáIia aleHo za┗edeﾐie 

ﾐo┗ýIh zastá┗ok a staﾐíI, presﾏero┗aﾐie liﾐiek, zﾏeﾐ┞ v koncepcii pre┗ádzky, ┗ozo┗ého parku, 
riadeﾐie pre┗ádzk┞ atď.ぶ,  

- iﾐfraštruktúra dopravy (zmeny v dopravnej sieti, z┗ýšeﾐie / zﾐížeﾐie kapacity pre jedﾐotli┗é 
druhy dopravy, z┗ýšeﾐie koﾐštrukčﾐej rýIhlosti, zmeny v poloháIh zastá┗ok a staﾐíI, atď.ぶ  

 

Koﾐečﾐýﾏ ┗ýsledkoﾏ ┗┞ššie u┗edeﾐého proIesu Hude zozﾐaﾏ opatreﾐí, ktoré ┗ýzﾐaﾏﾐe podporia ciele 

účiﾐﾐýﾏ a efektí┗ﾐ┞ﾏ spﾚsoHoﾏ.  
  Návrh riešeﾐia dopravﾐýIh suHsystéﾏov 
 

StrategiIký dokuﾏeﾐt ﾐa┗rhﾐe a posúdi Iestﾐú sieť a ┗erejﾐú hroﾏadﾐú dopra┗u ┗ d┗oIh ┗ariaﾐtoIh 
ふrasto┗ý/┗┞ro┗ﾐaﾐýぶ s iIh dopra┗ﾐo-iﾐžiﾐiersk┞ﾏ o┗ereﾐíﾏ poﾏoIou dopra┗ﾐého ﾏodelu pre každý časo┗ý 
interval.  

- Cestﾐá sieť KošiIkého kraja Hude ﾐa┗rhﾐutá zo zá┗ero┗ aﾐal┞tiIkej časti, ﾐa┗rho┗aﾐej dopra┗ﾐej 
 stratégie a progﾐﾙz┞ ┗ časo┗ýIh horizoﾐtoIh +ヵ, ヱヰ, ヲヰ a ンヰ roko┗ ふodporúčaﾐá postupﾐosť realizáIie 
 s rasto┗ýﾏ / ┗┞ro┗ﾐaﾐýﾏ fiﾐaﾐčﾐýﾏ pláﾐoﾏぶ :  
 - ﾐá┗rh siete spraIo┗aﾐý forﾏou ﾏateﾏatiIkého ﾏodelu zaťažeﾐíﾏ dopra┗┞,  
 - ┗ýpočet zaťažeﾐia ﾐa┗rho┗aﾐej Iestﾐej siete,  

- ┗┞hodﾐoteﾐie ┗ariaﾐto┗ a ﾐá┗rh pre ďalší postup spolu s aﾐalýzou SWOT z hľadiska oHslužﾐosti 
úzeﾏia.  

 

- Sieť verejnej osobnej dopra┗┞ ┗rátaﾐe iﾐtegro┗aﾐej dopra┗┞ ┗ ráﾏIi regiﾙﾐu KošiIkého kraja spolu 

 s ﾐá┗rhoﾏ ┗pl┞┗o┗ ┗ tejto oHlasti ﾐa úro┗ﾐi širšíIh ┗zťaho┗ bude ﾐa┗rhﾐutá zo zá┗ero┗ aﾐal┞tiIkej 
 časti, dopra┗ﾐej stratégie a progﾐﾙzy ┗ časo┗oﾏ horizoﾐte +ヵ, ヱヰ, ヲヰ a ンヰ roko┗ :  

- ﾐá┗rh ﾐo┗ej optiﾏalizo┗aﾐej siete liﾐiek, priﾐIíp┞ liﾐko┗ého ┗edeﾐia, účel a ﾐad┗äzﾐosť liﾐiek, 
prestupo┗é Hod┞, určeﾐie zastá┗ok ﾐe┗┞hﾐutﾐýIh pre zaHezpečeﾐie dostupﾐosti pre 
IestujúIiIh, pokr┞tie úzeﾏia,  

- ﾐá┗rh dopra┗ﾐého ﾏodelu a ﾏodelo┗aﾐie zaťažeﾐia súčasﾐého sta┗u siete VOD, ideﾐtifikáIia 

úseko┗ ﾏa┝iﾏálﾐeho zaťažeﾐia rozhodujúIiIh ﾐa diﾏeﾐzo┗aﾐie prepra┗ﾐej kapaIit┞ ﾐa liﾐkáIh, 
určeﾐie ﾐosﾐýIh liﾐiek ┗ zá┗islosti od ┗eľkosti prepra┗ﾐýIh prúdo┗, ﾐá┗rh druho┗ a t┞po┗ 
┗ozidiel, staﾐo┗eﾐie iﾐter┗alo┗ ふpočtu spojo┗ぶ pre raﾐﾐé špičko┗é oHdoHie, dopoludňajšiu 
pre┗ádzku, popoludňajšie špičko┗é oHdoHie, ┗ečerﾐú pre┗ádzku praIo┗ﾐýIh dﾐi, pre┗ádzku 
┗oľﾐýIh dﾐí, staﾐo┗eﾐie oHežﾐýIh rýIhlostí, staﾐo┗eﾐie dopra┗ﾐej potreH┞ ┗ozidiel, ┗ýpočet 
potreHﾐýIh dopra┗ﾐýIh ┗ýkoﾐo┗ a ostatﾐýIh paraﾏetro┗ optiﾏalizo┗aﾐej oHsluh┞ úzeﾏia 
dopra┗ﾐýﾏi služHaﾏi ┗o ┗erejﾐoﾏ záujﾏe, staﾐo┗eﾐie paraﾏetrov pre zhodnotenie 

fiﾐaﾐčﾐýIh a ekoﾐoﾏiIkýIh ﾐároko┗ pre┗ádzk┞ liﾐiek a pre poro┗ﾐaﾐie súčasﾐého sta┗u a 
základﾐého sta┗u dopra┗ﾐej oHslužﾐosti VOD a jej k┗alit┞ podľa STN EN ヱンΒヱヶ,  

- zhodﾐoteﾐie účiﾐko┗, príﾐoso┗, dopado┗, úspor ﾐa┗rho┗aﾐej dopra┗ﾐej oHslužﾐosti VOD pri 

poro┗ﾐaﾐí so súčasﾐýﾏ sta┗oﾏ ┗ oHlasti dopra┗ﾐej, pre┗ádzko┗ej a ekoﾐoﾏiIkej, ┗rátaﾐe 
staﾐo┗eﾐia potreHﾐého príspe┗ku z rozpočtu KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja,  

- určeﾐie podﾏieﾐok pre ┗┞t┗áraﾐie fuﾐgo┗aﾐia trho┗ého prostredia ﾐa prepra┗u osﾚb v 

KošiIkoﾏ kraji,  
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- aﾐalýza a ﾐá┗rh ﾐástrojo┗ pre orgaﾐizáIiu a reguláIiu dopra┗┞, ┗rátaﾐe ﾐástrojo┗ ﾐa riadeﾐie 
dopra┗┞, zásad a prefero┗aﾐého dizajﾐu pre sigﾐalizáIiou riadeﾐé križo┗atk┞.  

 

- Iﾐtegro┗aﾐá ┗erejﾐá dopra┗a : Na┗rhﾐutý Hude ráﾏeI iﾐtegráIie verejnej osobnej dopravy (ﾏestská, 

 príﾏestská autoHuso┗á dopra┗a, príﾏestská železﾐičﾐá dopra┗aぶ a to z orgaﾐizačﾐého, 
 pre┗ádzko┗ého a iﾐfraštruktúrﾐeho hľadiska. Na┗rhﾐuté Hudú strategiIké prestupo┗é uzl┞ ┗erejﾐej 
 osoHﾐej dopra┗┞ ┗rátaﾐe ┗äzieH ﾏedzi jedﾐotli┗ýﾏi druhﾏi ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞. 
 

- StatiIká dopra┗a : Na základe ┗ýstupo┗ z aﾐal┞tiIkej časti, dopra┗ﾐej stratégie, progﾐﾙz┞ dopra┗┞ 
 bude pre agloﾏeráIie s počtoﾏ oH┞┗ateľo┗ ┗┞ššíﾏ ako ヵヰ tisíI, defiﾐo┗aﾐý s┞stéﾏoﾏ záIh┞tﾐýIh 
 parko┗ísk ふPark & Rideぶ, defiﾐo┗aﾐíﾏ poloh┞, kapaIit┞ a fiﾐaﾐčﾐýIh ﾐáklado┗. 
 

- C┞klistiIká dopra┗a : V strategickom dokumente bude saﾏostatﾐá kapitola I┞klistiIkej dopra┗┞ ┗ 
 rozsahu hla┗ﾐýIh a doplﾐko┗ýIh I┞klistiIkýIh trás. Na základe zá┗ero┗ aﾐal┞tiIkej časti, dopravnej 

 stratégie, progﾐﾙz┞ dopra┗┞ a koﾐIepIie I┞klistiIkej politik┞ agloﾏeráIie Hude ﾐa┗rhﾐutá jej Ielko┗á 
 stratégia. 
 

- Pešia dopra┗a : V PUM KSK Hude saﾏostatﾐá kapitola týkajúIa sa pešej dopra┗┞ ┗ rozsahu zásad pre 
 proIes┞ úzeﾏﾐého pláﾐo┗aﾐia orientovaná ﾐa ﾐá┗rh lokalizáIie pešíIh zﾙﾐ a zﾙﾐ s prefereﾐIiou pešej 
 dopra┗┞. Na základe podklado┗ z aﾐal┞tiIkej časti, dopra┗ﾐej stratégie, progﾐﾙz┞ dopra┗┞ a koﾐIepIie 
 dopravnej politiky agloﾏeráIie, Hude ﾐa┗rhﾐutá Ielko┗á stratégia pešej dopra┗┞ orieﾐto┗aﾐá ﾐa 
 defiﾐo┗aﾐie hla┗ﾐýIh ťaho┗, oHjeﾏo┗ pešej dopra┗┞ a hla┗ﾐýIh prestupo┗ýIh uzlo┗ ┗erejﾐej dopra┗┞, 
 pešie zﾙﾐ┞ a ┗erejﾐé priestraﾐst┗á ふs defiﾐíIiou hla┗ﾐýIh ťaho┗, oHjeﾏo┗ pešej dopra┗┞ a hla┗ﾐýIh 
 prestupo┗ýIh uzlov verejnej osobnej dopravy). 
 

- Železﾐičﾐá dopra┗a : StrategiIký dokuﾏeﾐt ﾐa┗rhﾐe riešeﾐie železﾐičﾐej dopra┗┞ so zapraIo┗aﾐíﾏ 
 stratégie z rezortﾐýIh koﾐIepčﾐýIh dokuﾏeﾐto┗ ﾏaﾐažéra iﾐfraštruktúr┞ a oHjedﾐá┗ateľo┗ 
 železﾐičﾐej dopra┗┞ ┗ ráﾏIi iIh ┗lastﾐého riešeﾐia. Súčasťou Hude posúdeﾐie ┗erejﾐýIh priestoro┗ 
 predstaﾐičﾐýIh plﾚIh a posúdeﾐie prestupo┗ýIh uzlo┗ zo železﾐičﾐej dopra┗┞ ﾐa ﾏestskú hroﾏadﾐú 
 dopra┗u a príﾏestskú autoHuso┗ú dopra┗u. 
 

- Iﾐteligeﾐtﾐé dopra┗ﾐé s┞stéﾏ┞ ふIDSぶ : Pláﾐ udržateľﾐej mobility KSK ideﾐtifikuje základﾐú 
 arIhitektúru a požiada┗k┞ ﾐa iﾐteligeﾐtﾐé dopra┗ﾐé s┞stéﾏ┞, ktoré podporia Iiele a politiku kraja a 
 Hudú ┗hodﾐé pre udržateľﾐú ﾏoHilitu, či už ┗o ┗erejﾐej dopra┗e ふuží┗ateľsk┞ prístupﾐý iﾐforﾏačﾐý 
 s┞stéﾏ, iﾐtegro┗aﾐý a teIhﾐologiIk┞ pokročilý s┞stéﾏ predaja Iesto┗ﾐýIh lístko┗, atď.ぶ, tak i ┗ Iestﾐej 
 preﾏá┗ke a pri parko┗aﾐí s osoHitýﾏ zreteľoﾏ ﾐa iﾐforﾏáIie použí┗ateľo┗ ふpred a počas jazd┞ぶ a 
 oIhraﾐu/Hezpečﾐosť zaHezpečujúIe doHrú úro┗eň služieH a efekti┗itu pre Ielú dopra┗ﾐú sieť. 
  Variaﾐt „uroHiť ┗šetko“ ふdo-allぶ : Celý súHor upredﾐostňo┗aﾐýIh opatreﾐí Hude skoﾏHiﾐo┗aﾐý do 

┗ariaﾐtu „uroHiť ┗šetko“, ktorý Hude ﾏodelo┗aﾐý ┗ dopra┗ﾐoﾏ ﾏodeli, pre určeﾐie orieﾐtačﾐej 
hodﾐot┞ ┗┞Hraﾐej skupiﾐ┞ „strategiIkýIh“ iﾐdikátoro┗. Ak tieto iﾐdikátor┞ ﾐeprispejú k dosiahnutiu 

staﾐo┗eﾐýIh Iieľo┗, skupiﾐ┞ opatreﾐí H┞ sa ﾏali doplﾐiť o ﾐo┗é opatreﾐia a aﾐalýza sa Hude opako┗ať, 
pokiaľ ﾐeHudú ┗┞Hraﾐé kľúčo┗é ┗ýkoﾐﾐostﾐé ukazo┗atele dosiahﾐuté. 

 

IV. Opatreﾐia pre ďalší rozvoj a iﾏpleﾏeﾐtáciu  
  Ďalší ┗ý┗oj opatreﾐí   
 

V ﾐá┗rho┗ej časti strategiIkého dokuﾏeﾐtu Hudú ┗┞praIo┗aﾐé odporúčaﾐia pre jedﾐotli┗é priorit┞ realizáIie 
dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ z┗ažujúIe každý druh použitého dopra┗ﾐého prostriedku, pričoﾏ Hudú 
zohľadﾐeﾐé ┗ýsledk┞ ﾐá┗rho┗ej časti ┗ horizonte 5, 10, 20 a 30 roko┗ ふzahrﾐie ﾏožﾐé fiﾐaﾐčﾐé zdrojeぶ. 
Okrem toho Hudú ideﾐtifiko┗aﾐé čiﾐﾐosti, ktoré sú ﾐe┗┞hﾐutﾐé na prípra┗u ┗šetkýIh kroko┗ týkajúIiIh sa 



Ozﾐáﾏeﾐie o strategickom dokumente / Pláﾐ udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprávﾐeho kraja  
    

        Strana 11 

dokuﾏeﾐtu ふt.j. špeIifiIké štúdie uskutočﾐiteľﾐosti, EIA, sta┗eHﾐé po┗oleﾐie, ﾐákup pozeﾏko┗, prípra┗a 
súťažﾐýIh podklado┗ atď.ぶ s orieﾐtačﾐýﾏ ﾐačaso┗aﾐíﾏ.  
  Pre┗ádzka, údržHa a hodﾐoteﾐie udržateľﾐosti 
  

StrategiIký dokuﾏeﾐt bude oHsaho┗ať podroHﾐé ┗┞hodﾐoteﾐie pre┗ádzk┞, údržH┞ a iﾐštituIioﾐálﾐ┞Ih / 

fiﾐaﾐčﾐýIh aspekto┗ posk┞to┗aﾐia ┗erejﾐýIh dopra┗ﾐýIh služieH s Iieľoﾏ dosiahﾐuť porozuﾏeﾐie 
súčasﾐýIh a očaká┗aﾐýIh hladíﾐ pre┗ádzko┗ýIh a údržHo┗ýIh ふO&Mぶ ﾐáklado┗ ﾐa sieť a jej udržateľﾐosti a 
to z hľadiska technického i fiﾐaﾐčﾐého.  
  Opatreﾐia pre ďalší roz┗oj opatreﾐí a pokračo┗aﾐie v projekte  
 

Pláﾐ udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja Hude oHsaho┗ať aj opatreﾐie ﾐa zaHezpečeﾐie 
aktualizáIie strategiIkého dokuﾏeﾐtu – PUM KSK, ┗rátaﾐe údajo┗ej základﾐe. Je ﾐaﾐaj┗ýš dﾚležité, aH┞ sa 
zaIho┗ala úzka spolupráIa ﾏedzi zúčastﾐeﾐýﾏi straﾐaﾏi, ktoré sú zodpo┗edﾐé za dopra┗ﾐú stratégiu ﾐa 
regioﾐálﾐej a ﾐárodﾐej úro┗ﾐi s Iieľoﾏ ﾐájsť ﾏa┝iﾏálﾐu koﾐzisteﾐIiu ﾏedzi projektﾏi a politikaﾏi. 
 

V. Pláﾐ iﾏpleﾏeﾐtáIie a ﾏoﾐitorovaﾐia strategiIkého dokuﾏeﾐtu 
  Iﾏpleﾏeﾐtačﾐý pláﾐ Hude ┗┞Ihádzať z ﾐá┗rho┗ej časti  strategiIkého dokuﾏeﾐtu, pričoﾏ jedﾐotli┗é 

opatreﾐia ďalej špeIifikuje a Hude oHsaho┗ať :  
 - zozﾐaﾏ jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí,  
 - ┗zťah čiﾐﾐostí k jedﾐotli┗ýﾏ Iieľoﾏ,  
 - u┗edeﾐie zodpo┗edﾐosti ┗o ┗zťahu k jedﾐotli┗ýﾏ čiﾐnostiam,  

 - časo┗ý ráﾏeI realizáIie jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí,  
 - predpokladaﾐé ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotli┗é čiﾐﾐosti,  
 - zdroj financovania jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí.  
  Monitoring a hodnotenie pláﾐo┗aIieho proIesu a iﾏpleﾏeﾐtáIie opatreﾐí staﾐo┗í ﾏechanizmus 

monitoriﾐgu a hodﾐoteﾐia, ktorý uﾏožﾐí ideﾐtifikáIiu a pred┗ídaﾐie ťažkostí ┗ iﾏpleﾏeﾐtačﾐoﾏ 
proIese. E┝ post sa zhodﾐotia štádiá iﾏpleﾏeﾐtáIie a Ielko┗é ┗ýsledk┞ ┗ ráﾏIi rozhodo┗aIíIh 
proIeso┗. Súčasťou Hudú :  
 

 - ┗ýstup┞ ふpodﾐikﾐuté krok┞ぶ,  
 - ┗ýsledk┞ ふ┗pl┞┗┞ krokov).  

 

5. Uvažovaﾐé variaﾐtﾐé riešeﾐia zohľadňujúIe Iiele a geografiIký rozﾏer strategiIkého 
 dokumentu 
 

Pláﾐ udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja ﾐa┗rhﾐe ┗o s┗ojej strategiIkej časti opatreﾐia, 
ktoré je potreHﾐé realizo┗ať pre dosiahﾐutie staﾐo┗eﾐýIh ┗ízií a Iieľo┗. V priebehu spracovania 

predﾏetﾐého dokuﾏeﾐtu Hudú z┗ažo┗aﾐé ┗ariaﾐtﾐé riešeﾐia prostredﾐíIt┗oﾏ rﾚzﾐ┞Ih sIeﾐáro┗ ┗ý┗oja, ﾐo 
v zá┗ere Hude defiﾐo┗aﾐý jeden „ﾏa┝iﾏalistiIký“ (do-all) variant, zahŕňajúIi ┗šetk┞ prefero┗aﾐé skupiﾐy 

opatreﾐí a ﾐásledﾐé posúdeﾐie tohto ┗ariaﾐtu dopra┗ﾐýﾏ ﾏodeloﾏ, ktorýﾏ Hude určeﾐá iﾐdikatí┗ﾐa 
hodﾐota jedﾐotli┗ýIh iﾐdikátoro┗. V sú┗islosti s ﾐa┗rhﾐutýﾏ „ﾏa┝iﾏalistiIkýﾏ“ ┗ariaﾐtoﾏ Hudú 
progﾐﾙzo┗aﾐé prepra┗ﾐé prúd┞, ako aj ﾏožﾐosti ďalšieho úzeﾏﾐého rozvoja KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho 
kraja z hľadiska dopra┗┞, ┗rátaﾐe defiﾐíIie úzeﾏﾐýIh požiada┗iek ﾐa líﾐio┗é dopra┗ﾐé sta┗H┞ a dopra┗ﾐé 
plochy, ktoré Hudú ﾐa┗rhﾐuté iﾐ┗ariaﾐtﾐe.   
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6. VeIﾐý a časový harﾏoﾐograﾏ prípravy a sIhvaľovaﾐia 
  Ozﾐáﾏeﾐie o strategickom dokumente 

 Terﾏíﾐ : apríl 2019 
  Rozsah hodﾐoteﾐia strategiIkého dokuﾏeﾐtu 

 Terﾏíﾐ : ﾏáj 2019 
  Vypracovanie a zverejnenie sprá┗┞ o hodﾐoteﾐí strategiIkého dokuﾏeﾐtu 

 Terﾏíﾐ : august 2019 
  Verejﾐé preroko┗aﾐie sprá┗┞ o hodﾐoteﾐí strategiIkého dokuﾏeﾐtu, pripoﾏieﾐk┞ 

 Terﾏíﾐ : september 2019 
  V┞praIo┗aﾐie odHorﾐého posudku 

 Terﾏíﾐ : oktﾙHer 2019 
  )á┗erečﾐé stanovisko z posúdeﾐia strategiIkého dokuﾏeﾐtu 

 Terﾏíﾐ : november 2019 
  Predložeﾐie strategiIkého dokuﾏeﾐtu ﾐa roko┗aﾐie Zastupiteľst┗a KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho  kraja 

 Terﾏíﾐ : december 2019 

 

7. Vzťah k iﾐýﾏ strategiIkýﾏ dokuﾏeﾐtoﾏ 
 

Pláﾐ udržateľnej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja ﾏá ┗zájoﾏﾐé prepojeﾐie s ﾏﾐožst┗oﾏ 
dokuﾏeﾐto┗ ﾐie leﾐ ﾐa ﾐárodﾐej, ale aj na eurﾙpskej úro┗ﾐi, ktoré ﾏajú ┗pl┞┗ hlavne ﾐa dopra┗ﾐý sektor 
a koﾐIepIiu roz┗oja dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞.  
 

PUM KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja bude záro┗eň v súlade s platﾐýﾏi strategiIkýﾏi dokuﾏeﾐtﾏi 
regioﾐálﾐeho roz┗oja spraIo┗aﾐýﾏi ﾐa ﾐárodﾐej a regioﾐálﾐej úro┗ﾐi, ﾐajﾏä s : 
 

- KoﾐIepIiou úzeﾏﾐého roz┗oja Slo┗eﾐska ふKURSぶ ヲヰヰヱ ┗ zﾐeﾐí KURS ヲヰヱヱ 

- Úzeﾏﾐýﾏ pláﾐoﾏ ┗eľkého úzeﾏﾐého Ielku KošiIký kraj v zﾐeﾐí zmien a doplnkov 2004, 2009,  2014 

 a 2017 

- StrategiIkýﾏ pláﾐoﾏ roz┗oja dopra┗┞ SR do roku ヲヰンヰ 

- Národﾐou stratégiou regioﾐálﾐeho rozvoja SR na obdobie 2014-2020 

- Prograﾏoﾏ hospodárskeho a soIiálﾐeho roz┗oja KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja na roky 2016 až 
 2022 
 

Okreﾏ ┗┞ššie u┗edeﾐýIh dokumentov sú ┗ ráﾏIi prípra┗┞ strategiIkého dokuﾏeﾐtu Hraﾐé do ú┗ah┞ i ďalšie 
ﾐárodﾐé a regioﾐálﾐe koﾐIepčﾐé dokuﾏeﾐt┞ z oblasti dopravy, úzeﾏﾐého roz┗oja, oIhraﾐ┞ ži┗otﾐého 
prostredia a zdravia.  
  Eurﾙpske dokumenty : 
 

- Eurﾙpa ヲヰヲヰ Stratégia pre iﾐteligeﾐtﾐý a udržateľﾐý rast podporujúIi začleﾐeﾐie, KOMふヲヰヱヰぶ ヲヰヲヰ ┗ 
 koﾐečﾐoﾏ zﾐeﾐí 
- Pláﾐ preIhodu ﾐa koﾐkureﾐIiesIhopﾐé ﾐízko-uhlíko┗é hospodárst┗o do roku ヲヰヵヰ, KOMふヲヰヱヱぶ ヱヱヲ ┗ 
 koﾐečﾐoﾏ zﾐeﾐí 
- BIELA KNIHA : Pláﾐ jedﾐotﾐého eurﾙpskeho dopra┗ﾐého priestoru – vytvorenie 

 koﾐkureﾐIiesIhopﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu účiﾐﾐe ┗┞uží┗ajúIeho zdroja, KOMふヲヰヱヱぶ ヱヴヴ ┗ 
 koﾐečﾐoﾏ zﾐeﾐí 
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- Nariadeﾐie Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヱヵ/ヲヰヱン o usﾏerﾐeﾐiaIh Úﾐie pre roz┗oj 
 transeurﾙpskej dopra┗ﾐej siete a o zrušeﾐí Rozhodnutia Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rad┞ č. 
 ヶヶヱ/ヲヰヱヰ/EU o hla┗ﾐýIh sﾏeroIh Úﾐie pre roz┗oj traﾐseurﾙpskej dopra┗ﾐej siete 

- Nariadeﾐie Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. Γヱン/ヲヰヱヰ o eurﾙpskej železﾐičﾐej sieti pre 
 konkureﾐIiesIhopﾐú ﾐákladﾐú dopra┗u 

- SﾏerﾐiIa Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite s┞stéﾏu železníI v 

 Spoločeﾐst┗e 

- Akčﾐý pláﾐ pre podporu za┗ádzaﾐia iﾐteligeﾐtﾐýIh dopra┗ﾐýIh s┞stéﾏo┗ ふITSぶ, KOM(2008) 886 v 

 koﾐečﾐoﾏ zﾐeﾐí 
- Smernica Eurﾙpskeho parlamentu a Rady ヲヰヱヰ/ヴヰ/EU o ráﾏIi pre za┗edeﾐie iﾐteligeﾐtﾐýIh 
 dopra┗ﾐýIh s┞stéﾏo┗ ┗ oHlasti Iestﾐej dopra┗┞ a pre rozhraﾐie s iﾐýﾏi druhﾏi dopra┗┞ 

- Smernica Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rady ヲヰヱヱ/Αヶ/EU, ktorou sa ﾏeﾐí sﾏerﾐiIa ヱΓΓΓ/ヶヲ/ES o ┗ýHere 
 poplatko┗ za uží┗aﾐie určitýIh pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií ťažkýﾏi ﾐákladﾐýﾏi ┗ozidlaﾏi 
- SﾏerﾐiIa Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ヲヰヰΒ/ヵヰ/ES zo dňa ヲヱ. ﾏája 2008 o k┗alite ┗oﾐkajšieho 
 o┗zdušia a čistejšoﾏ o┗zduší pre Eurﾙpu 

- Stratégia EÚ pre adaptáIiu ﾐa zﾏeﾐu klíﾏ┞ 
  Multisektoro┗é ﾐárodﾐé dokuﾏeﾐt┞ : 
 

- Národﾐý roz┗ojo┗ý pláﾐ, ﾏareI ヲヰヰン 

- Národﾐá stratégia regioﾐálﾐeho roz┗oja SR na obdobie 2014-2020 

- Národﾐý pláﾐ regioﾐálﾐeho roz┗oja SR, sIh┗áleﾐý uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. ヲヴヰ/ヲヰヰヱ 

- Stratégia roz┗oja koﾐkureﾐIiesIhopﾐosti Slo┗enska do roku 2010, sIh┗áleﾐá uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č.
 140/2005  

- Národﾐá stratégia tr┗alo udržateľﾐého roz┗oja, sIh┗áleﾐá uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. 978/2001 

- Akčﾐý pláﾐ tr┗alo udržateľﾐého roz┗oja ┗ SR ﾐa rok┞ ヲヰヰヵ-2010, sIh┗áleﾐý uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. 
 574/2005 

- Program rozvoja vidieka SR 2014-2020  

- Národﾐý strategiIký refereﾐčﾐý ráﾏeI ヲヰ14-2020 

- Aktualizo┗aﾐá ﾐárodﾐá stratégia oIhraﾐ┞ Hiodi┗erzit┞ do roku 2020 

- Štátﾐa politika zdra┗ia Slo┗eﾐskej repuHlik┞ 

- Akčﾐý pláﾐ pre ži┗otﾐé prostredie a zdra┗ie oH┞┗ateľo┗ Slo┗eﾐskej republiky IV. (NEHAP IV.) 

- AktualizáIia Národﾐého programu podpory zdravia v Slovenskej republike pre roky 2014-2030 
  Národﾐé dopra┗ﾐé dokuﾏeﾐt┞  
 

- StrategiIký pláﾐ roz┗oja dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ SR do roku ヲヰンヰ 

- Prograﾏ prípra┗┞ a ┗ýsta┗H┞ diaľﾐiI a rýIhlostﾐýIh Iiest ﾐa rok┞ 2011-2014 

- DlhodoHý prograﾏ roz┗oja železﾐičﾐýIh Iiest 
- Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy 

- Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 

- Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopra┗ou iﾐdi┗iduálﾐou 

- Národﾐá stratégia I┞klistiIkej dopra┗┞ a I┞kloturistik┞ ┗ Slo┗eﾐskej repuHlike 
  Regioﾐálﾐe dokuﾏeﾐt┞ 
 

- Úzeﾏﾐý pláﾐ ┗eľkého úzeﾏﾐého Ielku KošiIký kraj v zﾐeﾐí zmien a doplnkov 2004, 2009, 2014 a 

 2017 

- Prograﾏ hospodárskeho a soIiálﾐeho roz┗oja KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja na roky 2016 až 2022 

- Regioﾐálﾐa integro┗aﾐá úzeﾏﾐá stratégia KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja na roky 2014-2020  
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- Stratégia roz┗oja I┞klistiIkej dopra┗┞ a I┞kloturistik┞ ┗ KošiIkoﾏ saﾏosprá┗ﾐoﾏ kraji 

- Pláﾐ dopra┗ﾐej oHslužﾐosti KošiIkého kraja (2007) 

- IﾐštituIioﾐalizáIia iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞ KošiIkého kraja 

 (2008) 

- Technicko-ekoﾐoﾏiIká štúdia iﾐtegro┗aﾐého s┞stéﾏu osoHﾐej koľajo┗ej dopra┗┞ ┗ regiﾙﾐe KošíI 

 (2009) 

- Štúdia realizo┗ateľﾐosti iﾐtegro┗aﾐého s┞stéﾏu osoHﾐej koľajo┗ej dopra┗┞ ┗ regiﾙﾐe KošíI (2009) 

- Ná┗rh koﾐIepIie regioﾐálﾐej iﾐtegro┗aﾐej dopra┗┞ ┗ ráﾏIi KSK – Terﾏiﾐál┞ IDS (2013) 

- IﾐštituIioﾐálﾐa a orgaﾐizačﾐá aﾐalýza roz┗oja s┞stéﾏo┗ ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞ ﾐa regioﾐálﾐej 
 úro┗ﾐi KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja (2013) 

- Dopra┗ﾐý ﾏodel oHsluh┞ úzeﾏia ┗erejﾐou dopra┗ou KošiIe – U.S.Steel - Moldava n. B. (2015) 

- Prepravno-tarifﾐý s┞stéﾏ iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja a 
 štúdia realizo┗ateľﾐosti tarifﾐo-iﾐforﾏačﾐého zaHezpečeﾐia iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu 

 (2015) 

- Stratégia tr┗alej udržateľﾐosti fiﾐaﾐIo┗aﾐia Iiest II. a III. tried┞ ┗ KošiIkoﾏ kraji (2015) 

- KoﾐIepIia prestupﾐýIh terﾏiﾐálo┗ Hus-bus integrovanej dopravy v KošiIkoﾏ saﾏosprá┗ﾐoﾏ kraji 
 (2016) 

 

8. Orgáﾐ koﾏpeteﾐtﾐý ﾐa jeho prijatie 
 

 Zastupiteľst┗o KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja   
 

9. Druh sIhvaľovaIieho dokuﾏeﾐtu 
 

 Uznesenie Zastupiteľst┗a KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 

 

III. )ÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO 
 DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE )DRAVIA 

   

1. Požiadavky ﾐa vstupy  
 

 Vo fáze prípravy strategiIkého dokuﾏeﾐtu sa Hude ┗┞Ihádzať z aktuálﾐe platﾐýIh strategickýIh 

dokumentov a ┗ýIhodisko┗ýIh údajo┗ýIh podkladov týkajúIiIh sa hla┗ﾐe roz┗oja dopra┗┞ a úzeﾏﾐého 
rozvoja, z príslušﾐej legislatí┗y, predpisov, noriem a nariadení, ako aj dostupﾐýIh prieskuﾏo┗, aﾐalýz 

a údajo┗, ┗rátaﾐe ┗lastﾐýIh prieskuﾏo┗ a aﾐalýz, ktoré popíšu aktuálﾐ┞ sta┗ jedﾐotli┗ýIh dopra┗ﾐýIh 
sektoro┗ a ideﾐtifikujú kľúčo┗é proHléﾏ┞ ┗rátaﾐe eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐ┞Ih, ktoré Hudú ďalej riešeﾐé ┗ 
strategiIkej časti dokuﾏeﾐtu.  
 

StrategiIký dokuﾏeﾐt záro┗eň ┗┞hodﾐotí, zaﾐal┞zuje a ┗ potreHﾐej ﾏiere zohľadﾐí príslušﾐé dokuﾏeﾐt┞, 
ktoré priaﾏo sú┗isia s predﾏetoﾏ Pláﾐu udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja.  
  Hla┗ﾐé podklady : 
 

- KoﾐIepIia úzeﾏﾐého roz┗oja Slo┗eﾐska ふKURSぶ ヲヰヰヱ ┗ zﾐeﾐí KURS ヲヰヱヱ 

- Úzeﾏﾐý pláﾐ ┗eľkého úzeﾏﾐého Ielku KošiIký kraj v zﾐeﾐí zmien a doplnkov 2004, 2009, 2014 a 

 2017 

- Stratégia roz┗oja I┞klistiIkej dopra┗┞ a I┞kloturistik┞ ┗ KošiIkoﾏ saﾏosprá┗ﾐoﾏ kraji 

- Pláﾐ dopra┗ﾐej oHslužﾐosti KošiIkého kraja (2007) 
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- IﾐštituIioﾐalizáIia iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞ KošiIkého kraja 

 (2008) 

- Technicko-ekoﾐoﾏiIká štúdia iﾐtegro┗aﾐého s┞stéﾏu osoHﾐej koľajo┗ej dopra┗┞ ┗ regiﾙﾐe KošíI 

 (2009) 

- Štúdia realizo┗ateľﾐosti iﾐtegro┗aﾐého s┞stéﾏu osoHﾐej koľajo┗ej dopra┗┞ ┗ regiﾙﾐe KošíI (2009) 

- Ná┗rh koﾐIepIie regioﾐálﾐej iﾐtegro┗aﾐej dopra┗┞ ┗ ráﾏIi KSK – Terﾏiﾐál┞ IDS (2013) 

- IﾐštituIioﾐálﾐa a orgaﾐizačﾐá aﾐalýza roz┗oja s┞stéﾏo┗ ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞ ﾐa regioﾐálﾐej 
 úro┗ﾐi KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja (2013) 

- Dopra┗ﾐý ﾏodel oHsluh┞ úzeﾏia ┗erejﾐou dopra┗ou KošiIe – U.S.Steel - Moldava n. B. (2015) 

- Prepravno-tarifﾐý s┞stéﾏ iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja a 
 štúdia realizo┗ateľﾐosti tarifﾐo-iﾐforﾏačﾐého zaHezpečeﾐia iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu 

 (2015) 

- Stratégia tr┗alej udržateľﾐosti fiﾐaﾐIo┗aﾐia Iiest II. a III. tried┞ ┗ KošiIkom kraji (2015) 

- KoﾐIepIia prestupﾐýIh terﾏiﾐálo┗ Hus-bus integrovanej dopravy v KošiIkoﾏ saﾏosprá┗ﾐoﾏ kraji 
 (2016) 

- Príslušﾐé ﾐárodﾐé, resp. eurﾙpske stratégie a pod. 

- Národﾐá stratégia dopra┗┞  
  Odkaz┞ ﾐa širšie ┗zťah┞ a sú┗isiaIu úzeﾏﾐopláﾐo┗aIiu dokuﾏeﾐtáIiu 
 

- Medziﾐárodﾐá úro┗eň – koﾐte┝t Iezhraﾐičﾐého regiﾙﾐu 

- Národﾐá úro┗eň ふKoﾐIepIia úzeﾏﾐého roz┗oja Slo┗eﾐskaぶ 
- Regioﾐálﾐa úro┗eň ふÚzeﾏﾐý pláﾐ ┗eľkého úzeﾏﾐého Ielku Prešo┗ský kraj a Úzeﾏﾐý pláﾐ ┗eľkého 

úzeﾏﾐého Ielku BaﾐskoH┞striIký kraj) 
 

)ákladﾐýﾏ ┗ýIhodisko┗ýﾏ dokuﾏeﾐtoﾏ pre ┗┞praIo┗aﾐie Pláﾐu udržateľﾐej mobility KošiIkého 

saﾏosprá┗ﾐeho kraja je platﾐý Úzeﾏﾐý pláﾐ ┗eľkého úzeﾏﾐého Ielku KošiIký kraj v zﾐeﾐí zmien a doplnkov 

2004, 2009, 2014 a 2017. V strategickom dokumente bude v zﾏ┞sle ÚPN VÚC KošiIký kraj a na základﾐej 
stratégie opisu urHaﾐistiIkýIh okrsko┗ definovaﾐé úzeﾏie z hľadiska potrieH dopra┗ﾐej oHsluh┞ ﾐa t┗orHu 
dopravno-urHaﾐistiIkýIh okrsko┗. 
 

 Vyﾏedzeﾐie riešeﾐého úzeﾏia 
 

Riešeﾐé územie je z hľadiska úzeﾏﾐého čleﾐeﾐia Slovenskej republiky ┗┞ﾏedzeﾐé adﾏiﾐistratí┗ﾐo-

sprá┗ﾐ┞ﾏi hraﾐiIaﾏi KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja, ktorý je rozčleﾐeﾐý ﾐa 11 okresov (z toho ヴ okres┞ sú 
ﾐa úzeﾏí ﾏesta KošiIeぶ a zahŕňa 440 oHIí, z toho 18 miest a 422 oHIí. Na juhu je riešeﾐé úzeﾏie 
┗┞ﾏedzeﾐé štátﾐou hraﾐiIou Slovenskej republiky s Maďarskou repuHlikou (Boršodsko-abovsko-zeﾏplíﾐska 
župaぶ, ﾐa ┗ýIhode štátﾐou hraﾐiIou Slo┗eﾐskej repuHlik┞ a Ukrajiny, na severe hranicou Prešo┗ského 

saﾏosprá┗ﾐeho kraja (okres Poprad, Le┗oča, Prešo┗, Vraﾐo┗ ﾐad Topľou, Huﾏeﾐﾐé a Snina) a na západe 
hraﾐiIou BaﾐskoH┞striIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja (okres Re┗úIa a Brezﾐo). 
 

Vzhľadoﾏ ﾐa špeIifiIkosť proHleﾏatik┞ Pláﾐu udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja, ako aj 
z hľadiska širšíIh ┗zťaho┗, sa odporúča riešiť úzeﾏie KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja s presahoﾏ do iﾐýIh 
okolitýIh úzeﾏí, kľúčo┗ýIh z hľadiska regioﾐálﾐ┞Ih a ﾐadregioﾐálﾐ┞Ih dopra┗ﾐýIh ┗zťaho┗ ﾐajﾏä 
s Prešo┗skýﾏ saﾏosprá┗ﾐ┞ﾏ krajoﾏ a BaﾐskoH┞striIkýﾏ saﾏosprá┗ﾐ┞ﾏ krajoﾏ. V┞ﾏedzeﾐie záujﾏo┗ého 
a riešeﾐého úzeﾏia je ﾏožﾐé ﾐa základe zá┗ero┗ aﾐal┞tiIkej časti upra┗iť ふﾐapr. ﾐa základe aﾐalýz┞ 
prepra┗ﾐýIh prúdo┗, rozšíreﾐíﾏ o okolité okresﾐé ﾏestá či oHIe, či regiﾙﾐ┞ ﾏiﾏo predpokladaﾐého 
úzeﾏia, ak sa z dostupﾐýIh štatistiIkýIh dát aleHo ┗┞koﾐaﾐýIh prieskuﾏo┗ ukáže, že ide o ┗ýzﾐaﾏﾐé zdroje 
doIhádzk┞ぶ. 
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OHrázok : KošiIký saﾏosprávﾐ┞ kraj ふokres┞ぶ 
 

 

 
 

 

OHrázok : Úzeﾏﾐé čleﾐeﾐie Sloveﾐskej repuHlik┞ ふsaﾏosprávﾐe krajeぶ 

 

 

Vo fáze iﾏpleﾏeﾐtáIie strategiIkého dokuﾏeﾐtu Hudú koﾐkrétﾐe staﾐo┗eﾐé opatreﾐia dopra┗ﾐej 
iﾐfraštruktúr┞ realizo┗aﾐé ﾐa základe podroHﾐejšíIh projekto┗, ┗ ktorýIh Hudú staﾐo┗eﾐé a ┗┞čísleﾐé 
koﾐkrétﾐe požiada┗k┞ ﾐa ┗stup┞ a iIh hodﾐoteﾐie Hude predﾏetoﾏ posudzo┗aﾐia ┗pl┞┗o┗ ﾐa ži┗otﾐé 
prostredie (EIA) ﾐa úro┗ﾐi jedﾐotli┗ýIh projekto┗. Naj┗äčšie požiada┗k┞ ﾐa ┗stup┞ Hudú spojeﾐé s ┗ýsta┗Hou 
diaľﾐiI, rýIhlostﾐýIh Iiest a Iiest I., II. a III. triedy, menej s ﾏoderﾐizáIiou železﾐičﾐej iﾐfraštruktúr┞.            
 

 Pﾚda 
 

Výsta┗Ha ﾐo┗ýIh dopra┗ﾐýIh sta┗ieH, ﾐajﾏä na ﾐo┗ýIh trasáIh, je spojeﾐá s tr┗alýﾏ záHeroﾏ pﾚd┞ 
ふpoľﾐohospodárska pﾚda, lesﾐé pozeﾏk┞, ostatﾐé ploIh┞ぶ. Vopred ﾐie je ﾏožﾐé ┗┞lúčiť aﾐi záHer pﾚd┞ ┗  
IhráﾐeﾐýIh úzeﾏiaIh a lokalitáIh Natura ヲヰヰヰ, záHer Hiotopo┗ ﾐárodﾐého a eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu, ako aj 
záHer Hiotopo┗ z┗lášť IhráﾐeﾐýIh druho┗ sa ﾐepredpokladá, ﾐo ┗zhľadoﾏ ﾐa stupeň spra┗o┗aﾐého 
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strategiIkého dokuﾏeﾐtu ho ﾐie je ﾏožﾐé ┗opred úplﾐe ┗┞lúčiť. Počas ┗ýsta┗H┞ ﾐo┗ýIh, resp. pri 
rekoﾐštrukIii stá┗ajúIiIh dopra┗ﾐýIh sta┗ieH, ﾏﾚže dﾚjsť k dočasﾐéﾏu záHeru PP.   
 

 Voda 
 

Počas realizáIie jedﾐotli┗ýIh projekto┗ dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ ﾏﾚžu H┞ť kladeﾐé ﾐárok┞ ﾐa spotreHu ┗od┞ 
pre teIhﾐologiIké ┗┞užitie. V doHe pre┗ádzk┞ ┗zﾐikajú ﾐárok┞ pri údržHe a pre┗ádzke sta┗ieH dopra┗ﾐej 
iﾐfraštruktúr┞.   
 

 Suroviny 
 

Pri ┗ýsta┗He líﾐio┗ýIh dopra┗ﾐýIh sta┗ieH ふdiaľﾐiIe, rýIhlostﾐé Iest┞, Iest┞ I., II. a III. triedy, ┗rátaﾐe 
ﾏoderﾐizáIie železﾐičﾐej trate), sú ﾐaj┗äčšie ﾐárok┞ kladeﾐé ﾐa spotreHu zeﾏiﾐ┞, kaﾏeﾐi┗a, štrkopiesku, 
asfaltu, Ieﾏeﾐtu, železa a podoHﾐe. Pri pre┗ádzke dopra┗ﾐýIh sta┗ieH a iIh údržHe ┗zﾐikajú ﾐárok┞ ﾐa 

pos┞po┗é ﾏateriál┞ a ﾏateriál┞ použí┗aﾐé ﾐa iIh opra┗u.    
 

 Energie 
 

Naj┗äčšie ﾐárok┞ ﾐa eﾐergiu ┗zﾐikajú pri ┗ýsta┗He jedﾐotli┗ýIh dopra┗ﾐýIh sta┗ieH, ﾐajﾏä ﾐa pre┗ádzku 
techniky a strojo┗. Pri pre┗ádzka dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ ┗zﾐikajú tr┗ale ﾐárok┞ ﾐa eﾐergiu pri pre┗ádzke 
os┗etleﾐia, s┗etelﾐýIh sigﾐalizačﾐýIh zariadeﾐí, zaHezpečo┗aIíIh zariadeﾐí, pri pre┗ádzke dopra┗ﾐýIh 
┗ozidiel ふPHM,  elektriIká eﾐergiaぶ, ┗┞kuro┗aﾐí oHjekto┗ a podoHﾐe. RealizáIiou ﾐa┗rho┗aﾐýIh opatreﾐí 
ﾏﾚže dﾚjsť k preskupeniu jednotli┗ýIh druho┗ eﾐergií, ﾐapr. ﾐa┗ýšeﾐíﾏ potreH┞ elektriIkej eﾐergie ﾐa úkor 
zﾐížeﾐia spotreH┞ ﾐaft┞ a Heﾐzíﾐu ふzﾏeﾐa orgaﾐizáIie VOD, presun dopravy z Iiest ﾐa železﾐiIe, ﾐo┗é 
teIhﾐolﾙgieぶ a podobne.  
 

 Doprava a ﾐároky ﾐa praIovﾐé sily 
 

Pri realizáIii opatreﾐí ﾐa┗rhﾐutýIh ┗ strategiIkoﾏ dokuﾏeﾐte sa predpokladajú z┗ýšeﾐé ﾐárok┞ ﾐa dopra┗u, 
ﾐajﾏä ﾐa prepra┗u suro┗íﾐ, ﾏateriálo┗, odpado┗ i praIo┗ﾐíko┗.  
 

2. Údaje o výstupoIh 
 

V súčasﾐosti ﾐie je ﾏožﾐé defiﾐo┗ať jedﾐotli┗é koﾐkrétﾐe ┗ýstup┞, keďže koﾐkrétﾐe projekto┗é akti┗it┞ 
Hudú staﾐo┗eﾐé ┗ ﾐá┗rho┗ej časti strategiIkého dokuﾏeﾐtu a realizo┗aﾐé Hudú ┗ prieHehu iﾏpleﾏeﾐtáIie 
Pláﾐu udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja. Výstupoﾏ realizačﾐej časti PUM KSK bude 

súHor akti┗ít, či už hﾏotﾐého aleHo ﾐehﾏotﾐého Iharakteru, ┗┞plý┗ajúIiIh z realizáIie jedﾐotli┗ýIh 
opatreﾐí zaﾏeraﾐýIh ﾐa dostupﾐosť či prepojeﾐie úzeﾏia i suHs┞stéﾏo┗ a podoHﾐe. Tieto akti┗it┞ prispejú 
nielen k lepšieﾏu ┗┞uží┗aﾐiu ľudskýIh zdrojo┗, ku sk┗alitﾐeﾐiu dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ a týﾏ aj z┗ýšeﾐiu 
koﾐkureﾐIiesIhopﾐosti, ale aj zlepšeﾐiu k┗alit┞ ži┗ot┞ oH┞┗ateľo┗, k ochrane a t┗orHe ži┗otﾐého prostredia 
a tiež i k zﾏierňo┗aﾐiu dopado┗ kliﾏatiIkej zﾏeﾐ┞. 
 

V ﾐávrhovej časti strategiIkého dokuﾏeﾐtu Hudú ﾐa základe ┗ýsledku z ┗┞koﾐaﾐýIh aﾐalýz staﾐo┗eﾐé 
ﾏultiﾏodálﾐe ┗ýhľado┗é Iiele, ktoré Hudú  riešiť poteﾐIiál, roz┗íjať silﾐé stráﾐk┞ alebo prekoﾐá┗ať slaHé 
stráﾐk┞, či hrozH┞ s┞stéﾏu ideﾐtifiko┗aﾐé ┗ SWOT. Tieto špeIifiIké Iiele Hudú zaﾏeraﾐé pre dostupﾐosť, 

resp. prepojeﾐie úzeﾏia a suHs┞téﾏo┗ a pod. Každý zo zozﾐaﾏu Iieľov bude spĺňať priﾐIíp┞ SMART, teda 
ﾏusí H┞ť špeIifiIký, ﾏerateľﾐý, dosiahﾐuteľﾐý, rele┗aﾐtﾐý a terﾏíﾐo┗aﾐý. Pre každý koﾐkrétﾐ┞ Iieľ Hude 
defiﾐo┗aﾐý koﾐkrétﾐ┞ k┗aﾐtifiko┗ateľﾐý iﾐdikátor a jeho Iieľo┗á hodﾐota tak, aH┞ Holo ﾏožﾐé sledo┗ať 
┗ý┗oj a úro┗eň dosiahﾐutia požado┗aﾐýIh Iieľo┗ ┗ Pláﾐe udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho 
kraja. Tieto ukazovatele budú ľahko ﾏerateľﾐé s prihliadﾐutíﾏ ﾐa ﾏožﾐosti, ktoré poﾐúka dopra┗ﾐý ﾏodel.  
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Na základe ┗ýstupo┗ z aﾐal┞tiIkej časti bude navrhnutá Ielko┗á ┗ízia ﾏoHilit┞ pre obdobie +5, 10, 20 a 30 

rokov v kapitoláIh : 
  treﾐd┞ dopra┗ﾐýIh Iharakteristík úzeﾏia, 

 reálﾐe ﾏožﾐosti ďalšieho roz┗oja dopra┗ﾐej politiky, 

 zásad┞ dopra┗ﾐej reguláIie úzeﾏﾐého roz┗oja, 
 priority v rozvoji dopravﾐýIh suHs┞stéﾏo┗. 
 

Opatreﾐia Hudú defiﾐo┗ať priﾐIíp┞ ﾐa┗rho┗aﾐého riešeﾐia koﾐkrétﾐ┞Ih dopra┗ﾐýIh suHs┞stéﾏo┗ podľa 
rﾚzﾐ┞Ih ┗ariaﾐto┗. V ráﾏIi PUM KSK Hude ┗┞praIo┗aﾐý ﾐá┗rh zásad riešeﾐia jedﾐotli┗ýIh dopra┗ﾐýIh 
suHs┞stéﾏo┗ ┗ súlade s Ielko┗ou ┗íziou ﾏoHility a : 
  zá┗erﾏi aﾐal┞tiIkej časti súčasﾐého sta┗u a prijatýﾏi ﾐá┗rhﾏi variantov rozvoja KošiIkého kraja a 

 jeho sídelﾐýIh agloﾏeráIií, 
 soIiálﾐo-ekoﾐoﾏiIkýﾏ a deﾏografiIkýﾏ ┗ý┗ojoﾏ ふﾐízk┞, stredﾐý a ┗┞soký ┗ariaﾐt ┗ý┗ojaぶ, 
 rozvojom dopravnej sústa┗┞ kraja pre ﾐá┗rho┗é časo┗é horizoﾐt┞ +5, 10, 20 a 30 rokov, 

 roz┗ojoﾏ jedﾐotli┗ýIh druho┗ a suHs┞stéﾏo┗ dopra┗ﾐého proIesu, 
 určeﾐíﾏ ﾏier┞ zaostá┗aﾐia sta┗u dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ za reálﾐ┞ﾏi potreHaﾏi ふporo┗ﾐanie so 

 stavom v roku 2010). 
 

 

Navrhovaﾐé opatreﾐia Hudú slúžiť ﾐa dosiahﾐutie ┗┞týčeﾐýIh Iieľo┗ pre ┗šetk┞ druh┞ dopra┗┞ a Hudú sa 
týkať oHlastí : 
  orgaﾐizáIie dopra┗┞, 
 pre┗ádzk┞ dopra┗┞, 
 iﾐfraštruktúr┞ dopra┗┞. 
 

Koﾐečﾐýﾏ ┗ýsledkoﾏ Hude zozﾐaﾏ opatreﾐí (projektov), ktoré ┗ýzﾐaﾏﾐe podporia Iiele účiﾐﾐýﾏ a 
efektí┗ﾐ┞ﾏ spﾚsoHoﾏ. 
 

Jedﾐotli┗é projekt┞, ktoré Hudú realizo┗aﾐé pri ﾐaplňo┗aﾐí stratégie, Hudú ﾏať ┗ýstup┞ ┗o ┗zťahu 
k ži┗otﾐéﾏu prostrediu, ﾐajﾏä eﾏisie, odpado┗é ┗od┞, odpad┞, hluk a ┗iHráIie, ┗ýzﾐaﾏﾐé teréﾐﾐe zásah┞ 

do krajiﾐ┞. Tieto ┗ýstup┞ Hudú koﾐkrétﾐe ┗┞čísleﾐé a ┗┞hodﾐoteﾐé pri posúdeﾐí ┗pl┞┗o┗ jedﾐotli┗ýIh 
projekto┗ ﾐa ži┗otﾐé prostredie ふEIAぶ. Vo ┗šeoHeIﾐej ro┗iﾐe sú tieto ┗pl┞┗┞ Iharakterizo┗aﾐé ┗ kap. ン tohto 

ozﾐáﾏeﾐia a Hudú podroHﾐejšie posúdeﾐé ﾐa strategiIkej úro┗ﾐi ┗ Sprá┗e o hodﾐoteﾐí strategiIkého 
dokumentu. 

 

3. Údaje o priamych a ﾐepriaﾏyIh vplyvoIh ﾐa životﾐé prostredie 
 

Vzhľadoﾏ ﾐa to, že Pláﾐ udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja je zameraný na zlepšeﾐie 
k┗alit┞ dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞, v sú┗islosti s jej iﾏpleﾏeﾐtáIiou je potreHﾐé očaká┗ať ﾐajﾏä pozití┗ﾐe 
priaﾏe aj ﾐepriaﾏe ┗pl┞┗┞ ﾐa ži┗otﾐé prostredie, ﾐapr. z┗ýšeﾐie rýIhlosti a pl┞ﾐulosti dopra┗┞, zﾐížeﾐie 
dopra┗ﾐej ﾐehodo┗osti, zﾐížeﾐie ﾐegatí┗ﾐeho ┗pl┞┗u dopra┗┞ ﾐa okolité prostredie, ﾐajﾏä oH┞┗ateľst┗o 

Hý┗ajúIe a praIujúIe ┗ Hlízkosti dopra┗ﾐýIh ťaho┗ a podobne. Väčšiﾐa ﾐa┗rho┗aﾐýIh akti┗ít a opatrení 
bude koﾐkrétﾐe zaﾏeraﾐá na posilnenie starostli┗osti o úzeﾏie a ﾐa zlepšeﾐie sta┗u ži┗otﾐého prostredia a 
zdra┗ia oH┞┗ateľst┗a. Prípadﾐé ﾐegatí┗ﾐe ┗pl┞┗┞, ktoré sú spojeﾐé s realizáIiou a pre┗ádzkou dopra┗ﾐýIh 
sta┗ieH, ako je zásah do krajiﾐ┞, záHer pﾚd┞, zásah do Hiodi┗erzit┞ a podoHﾐe, Hude ﾏožﾐé eliﾏiﾐo┗ať, resp. 
dosiahﾐuť čiastko┗é zlepšeﾐia ┗ dopade ﾐa krajiﾐu, ži┗očíšst┗o i člo┗eka, ┗hodﾐýﾏ pláﾐo┗aﾐíﾏ a realizáIiou 
rele┗aﾐtﾐýIh teIhﾐiIkýIh opatreﾐí.     
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Nakoľko strategiIký dokuﾏeﾐt – PUM KSK ﾏá ukoﾐčeﾐú aﾐal┞tiIkú časť a  a v súčasﾐosti sa spracováva 

ﾐá┗rho┗á časť, ktorá Hude oHsaho┗ať koﾐkrétﾐe riešeﾐia a opatrenia, ﾐie je ﾏožﾐé nateraz tieto vplyvy 

Hližšie špeIifiko┗ať a ┗┞hodﾐoIo┗ať. PodroHﾐejšieﾏu hodﾐoteﾐiu Pláﾐu udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého 

saﾏosprá┗ﾐeho kraja z  hľadiska jeho ┗pl┞┗o┗ ﾐa ži┗otﾐé prostredie a zdra┗ie oH┞┗ateľst┗a, sa bude 

zaoHerať Sprá┗a o hodﾐoteﾐí strategiIkého dokuﾏeﾐtu podľa Príloh┞ č. ヴ zákoﾐa NR SR č. ヲヴ/ヲヰヰヶ ).z. 
o posudzo┗aﾐí ┗pl┞┗o┗ ﾐa ži┗otﾐé prostredie a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐo┗ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh 
predpisov. 
 

V predﾏetﾐoﾏ Ozﾐáﾏeﾐí o strategickom dokumente sú stručﾐe charakterizo┗aﾐé hlavné, k rozvoju 

dopravy relevantné aspekty ži┗otﾐého prostredia a ┗erejﾐého zdra┗ia, ako aj typické vplyvy ﾐa ži┗otﾐé 
prostredie a ┗erejﾐé zdra┗ie spojeﾐé s realizáIiou dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞.  
 

 CHARAKTERISTIKA HLAVNÝCH ASPEKTOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÉHO )DRAVIA   
 

V zﾏ┞sle eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐej regioﾐalizáIie Slo┗eﾐskej repuHlik┞ ふSprá┗a o sta┗e ži┗otﾐého prostredia SR 
v roku 2015, SAŽPぶ je pre┗ažﾐá časť riešeﾐého úzeﾏia zaradeﾐá do regiﾙﾐu 2. eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐej k┗alit┞ 
s mierne ﾐarušeﾐýﾏ prostredíﾏ (20 – Rožňa┗ský, 21 – Spišský s okrskoﾏ „D“ – Rudﾐiaﾐsk┞ so zﾐačﾐe 
ﾐarušeﾐýﾏ prostredíﾏ, ヲヲ – Jaso┗ský, 23 – Pohorﾐádsk┞, ヲヵ – Topliansky, 26 – Tokajský s okrskoﾏ „g“ – 

Roňa┗ský s ﾐarušeﾐýﾏ prostredíﾏ, 27 – Pod┗ihorlatský, ヲΒ – Kapušiaﾐsk┞ s okrskoﾏ „h“ s ﾐarušeﾐýﾏ 
prostredíﾏ) a ﾏeﾐšia  časť kraja je zaradeﾐá do regiﾙﾐu ン. eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐej k┗alit┞ so silﾐe ﾐarušeﾐýﾏ 
prostredíﾏ ふ6  – KošiIký, 7 – )eﾏplíﾐsk┞ぶ. Poﾏerﾐe ﾏála časť riešeﾐého úzeﾏia je zaradeﾐá do regiﾙﾐu 1. 

eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐej k┗alit┞ s neﾐarušeﾐýﾏ prostredíﾏ (16 – Krásﾐohorský, ヱΓ – DuHﾐiIký, ヲヰ – Miličský, 22 – 

Vihorlatský). 
 

Mapa : Regiﾙﾐ┞ eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐej kvalit┞ 

 

 

Zdroj : SAŽP ヲヰヱヵ 
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 OV)DUŠIE  
 

Naj┗iaI zaťažeﾐou zložkou ži┗otﾐého prostredia ┗ dﾚsledku dopra┗┞ je o┗zdušie. Hla┗ﾐýﾏi zdrojﾏi 
zﾐečisťo┗aﾐia o┗zdušia ┗ dopra┗e sú spaľo┗aIie ﾏotor┞ ふ┗zﾐeto┗é aj zážiho┗éぶ, spaľo┗aIie turHíﾐ┞ pre 
pohoﾐ dopra┗ﾐýIh prostriedko┗ ふIestﾐýIh koľajo┗ýIh ┗ozidiel, lodí a pod.ぶ, ale aj sta┗eHﾐýIh a 
poľﾐohospodársk┞Ih strojo┗. Druh a ﾏﾐožst┗o eﾏisií zá┗isí od použitého pali┗a, teIhﾐiIkého riešeﾐia 
spaľo┗aIieho zariadeﾐia a od riadeﾐia spaľo┗aIieho proIesu. 
 

 Eﾏisﾐá situáIia 
 

Eﾏisie z dopra┗┞ predsta┗ujú ┗ýzﾐaﾏﾐý podiel z ﾐárodﾐej eﾏisﾐej HilaﾐIie, predo┗šetkýﾏ ┗ prípade o┝ido┗ 
dusíku, suspeﾐdo┗aﾐýIh častíI a ﾐa ﾐe ┗iazaﾐýIh pol┞I┞kliIkýIh aroﾏatiIkýIh uhľo┗odíko┗. Postupﾐou 
ﾏoderﾐizáIiou ┗ozo┗ého parku doIhádza k zﾐižo┗aﾐiu ﾏﾐožst┗a ┗ýfuko┗ýIh eﾏisií z autoﾏoHilo┗ýIh 
motorov. Okreﾏ ┗ýfuko┗ýIh pl┞ﾐo┗ sa ┗šak ﾐa Ielko┗ýIh eﾏisiáIh z dopra┗┞ ┗ýzﾐaﾏﾐe podieľa aj 
resuspenzia prachov z vozovky a oter┞ Hrzdo┗ého oHložeﾐia, pﾐeuﾏatík a po┗rIhu koﾏuﾐikáIie, ﾐa čo 
ﾐeﾏá ﾏoderﾐizáIia ┗ozidiel praktiIk┞ žiadﾐ┞ ┗pl┞┗. DlhodoHo doIhádza k ﾐárastu iﾐteﾐzit┞ iﾐdi┗iduálﾐej 
autoﾏoHilo┗ej dopra┗┞, čo sﾏeruje k postupﾐéﾏu ﾐárastu eﾏisií. Tieto protiIhodﾐé faktor┞ ┗ súhrﾐe 
spﾚsoHujú, že treﾐd Ielko┗ýIh dopra┗ﾐýIh eﾏisií je ﾏožﾐé Iharakterizo┗ať ┗ dlhodoHoﾏ horizoﾐte ako 
stagﾐujúIi. Výzﾐaﾏﾐé odIhýlk┞ od tohto Ielko┗ého treﾐdu ﾐastá┗ajú ﾐa lokálﾐej úro┗ﾐi, predo┗šetkýﾏ 
v dﾚsledku iﾐfraštruktúrﾐ┞Ih opatreﾐí s dopadoﾏ na miestnu intenzitu cestnej dopravy. 
 

Vý┗oj produkIie eﾏisií ┗ Iestﾐej dopra┗e je ┗ posledﾐýIh rokoIh o┗pl┞┗ňo┗aﾐý ┗iaIerýﾏi zásadﾐýﾏi 
faktorﾏi. Negatí┗ﾐ┞ ┗pl┞┗ rýIhleho rastu eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐe ﾐepriazﾐi┗ej Iestﾐej dopra┗┞, predo┗šetkýﾏ 
ﾐajﾐepriazﾐi┗ejšej iﾐdi┗iduálﾐej autoﾏoHilo┗ej dopra┗┞, jej z┗┞šujúIiﾏi sa ┗ýkoﾐﾏi a spotreHou pohoﾐﾐýIh 
látok, ktorý tlﾏí uplatňo┗aﾐie geﾐeračﾐe ﾐo┗ýIh, eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐe a eﾐergetiIk┞ ┗hodﾐejšíIh ┗ozidiel. 
 

Tab.: Eﾏisie základﾐýIh zﾐečisťujúIiIh látok ふtis. tぶ v SR z dopravy (cestnej a ostatnej) v rokoch 1990-1999 
   

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

TZL 4,103 3,358 2,943 2,674 2,798 2,945 2,891 2,823 2,956 2,710 

SO2 2,968 2,402 2,135 1,978 2,101 2,254 2,293 2,326 2,498 1,088 

NOx 61,479 50,718 45,652 43,586 44,843 46,585 45,618 44,841 45,889 42,718 

CO 164,003 151,872 151,295 161,360 165,921 163,931 153,841 153,841 153,968 144,215 

)droj : ŠÚ SR 

 

Tab.: Eﾏisie základﾐýIh zﾐečisťujúIiIh látok ふtis. tぶ v SR z dopravy v rokoch 2000, 2005, 2010-2016 
   

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TZL 

CD 1,814 2,793 2,683 2,203 2,510 2,398 2,431 2,158 1,897 

OD 0,175 0,179 0,225 0,219 0,177 0,199 0,208 0,223 0,206 

Spolu 1,989 2,972 2,908 2,422 2,687 2,597 2,639 2,381 2,103 

SO2 

CD 0,693 0,193 0,029 0,027 0,028 0,027 0,028 0,029 0,028 

OD 0,041 0,014 0,223 0,209 0,073 0,110 0,127 0,188 0,163 

Spolu 0,734 0,207 0,252 0,236 0,101 0,137 0,155 0,217 0,191 

NOx 

CD 33,934 47,357 41,574 32,813 34,361 32,445 32,945 26,977 22,703 

OD 7,818 8,340 7,058 7,118 4,649 5,074 4,729 4,983 4,864 

Spolu 41,752 55,697 48,632 39,931 39,010 37,519 37,674 31,960 27,567 

CO 

CD 170,393 173,799 89,828 58,752 56,572 50,369 43,552 39,163 35,245 

OD 16,544 20,427 18,923 19,354 19,485 19,847 20,853 19,501 18,081 

Spolu 186,937 194,226 108,751 78,106 76,057 70,216 64,405 58,664 53,326 

)droj : ŠÚ SR 

 

V ráﾏIi Slo┗eﾐskej repuHlik┞ eﾏisie základﾐýIh zﾐečisťujúIiIh látok ┗ o┗zduší  ふT)L, SO2, NOx a CO) 

z hľadiska dlhodoHého horizoﾐtu ふヱΓΓヰ-ヲヰヱヶぶ zazﾐaﾏeﾐali pokles, a┗šak rýIhlosť poklesu sa po roku ヲヰヰヰ 
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spomalila. Prechodne v rokoch 2001 – ヲヰヰヵ Hol zazﾐaﾏeﾐaﾐý ﾏierﾐ┞ ﾐárast eﾏisií, po roku 2010 bol 

udržaﾐý klesajúIi treﾐd. V roku ヲヰヱヶ oproti roku ヲヰヱヵ došlo k poklesu eﾏisií ┗o ┗šetkýIh základﾐýIh 
zﾐečisťujúIiIh látok. 
 

 Iﾏisﾐá situáIia 
 

RozhodujúIiﾏi lokálﾐ┞ﾏi zdrojﾏi prašﾐého zﾐečisteﾐia o┗zdušia je ┗ ﾏestáIh a sídlaIh Iestﾐá dopra┗a 
(aHrázia – oter pﾐeuﾏatík, Hrzdo┗ýIh oHložeﾐí a po┗rIho┗ Iiest, resuspeﾐzia tuhýIh častíI z po┗rIho┗ Iiest 
– znečisteﾐé autoﾏoHil┞, pos┞po┗ý ﾏateriál, praIh, špiﾐa ﾐa krajﾐiIi Iiest a ┗ýfuko┗é eﾏisieぶ, ﾏiﾐerálﾐ┞ 
prach zo stavebnej čiﾐﾐosti, ┗eterﾐá erﾙzia z ﾐespe┗ﾐeﾐýIh po┗rIho┗, lokálﾐe ┗┞kuro┗aIie s┞stéﾏ┞ ﾐa tuhé 
pali┗á, ﾏalé a stredﾐé lokálﾐe prieﾏ┞selﾐé zdroje Hez ﾐáležitej odlučo┗aﾐej teIhﾐik┞ a prípadﾐe aj ﾐiektoré 
poľﾐohospodárske práIe ふsuIhá orHa, žat┗a aleHo repﾐá kaﾏpaňぶ. Na tieto zdroje H┞ sa ﾏali orientovať 
lokálﾐe opatreﾐia ﾐa zﾐižo┗aﾐie úro┗ﾐe PM10, ﾏedzi ktoré je ﾏožﾐé zaradiť zﾏeﾐ┞ ┗ orgaﾐizáIii dopra┗┞, 
pešie zﾙﾐ┞, rozširo┗aﾐie zeleﾐe, spe┗ňo┗aﾐie po┗rIho┗, zﾐižo┗aﾐie spotreH┞ tuhýIh palí┗ ┗ lokálﾐoﾏ 
┗┞kuro┗aﾐí, koﾐtrola teIhﾐiIkého sta┗u a znečisteﾐia pﾐeuﾏatík ┗ozidiel, čisteﾐie ulíI a Ihodﾐíko┗ ﾏiest a 
oHIí, protierﾙzﾐe opatreﾐia ﾐa sta┗eﾐiskáIh, skládkaIh s┞pkýIh ﾏateriálo┗, skládkaIh odpado┗, prísﾐa 
koﾐtrola lokálﾐ┞Ih prieﾏ┞selﾐýIh zdrojo┗ a podobne). 
 

V riešeﾐoﾏ úzeﾏí, poteﾐIiálﾐe dotkﾐutého realizáIiou posudzo┗aﾐého strategiIkého dokuﾏeﾐtu, ﾏá 
rozhodujúIi ┗pl┞┗ ﾐa Ielko┗ú k┗alitu o┗zdušia ┗o ┗äčšíIh urHaﾐizo┗aﾐýIh sídlaIh s ┗┞sokou hustotou 
zaľudﾐeﾐia a hustou dopra┗ﾐou sieťou autoﾏoHilo┗á dopra┗a, ﾏeﾐej ┗ýzﾐaﾏﾐý ┗pl┞┗ ﾏá prieﾏ┞selﾐá 
čiﾐﾐosť a iﾐdi┗iduálﾐe ┗┞kuro┗aﾐie doﾏáIﾐostí. 
 

 Prízeﾏﾐý ozﾙﾐ  
 

Prízeﾏﾐý ozﾙﾐ je ľudskéﾏu zdra┗iu ﾐeHezpečﾐý. SpﾚsoHuje dráždeﾐie a IhoroH┞ dýIhaIíIh Iiest, z┗┞šuje 
riziko astﾏatiIkýIh záIh┗ato┗, podráždeﾐie očí a Holesti hla┗┞. Až Γヵ % ozﾙﾐu ┗dýIhﾐutého do pľúI zostá┗a 
┗ orgaﾐizﾏe. SpﾚsoHuje oslaHeﾐie orgaﾐizﾏu a z┗┞šuje ﾐáIh┞lﾐosť ﾐa iﾐfekIie dýIhaIíIh Iiest. ChroﾐiIké 
účiﾐk┞ je ﾏožﾐé očaká┗ať pri opako┗aﾐoﾏ a dlhodoHoﾏ ┗┞sta┗o┗aﾐí orgaﾐizﾏu účiﾐkoﾏ ozﾙﾐu. K 
ﾐajIitli┗ejšíﾏ skupiﾐáﾏ populáIie ﾐa ozﾙﾐ patria starí ľudia, osoH┞ s oIhoreﾐiaﾏi dýIhaIej a srdIo┗o-

Iie┗ﾐej sústa┗┞, alergiIi a astﾏatiIi, ┗eľﾏi ﾏalé deti a tehotﾐé žeﾐ┞.  
 

)┗ýšeﾐý ┗zﾐik prízeﾏﾐého ozﾙﾐu pozorujeﾏe ﾐajﾏä počas horúIiIh letﾐýIh dﾐí ┗ lokalitáIh s ┗┞sokou 
koﾐIeﾐtráIiou ┗ýfuko┗ýIh pl┞ﾐo┗ spaľo┗aIíIh ﾏotoro┗, kde doIhádza k ﾐárastu oHsahu o┝ido┗ dusíka a 
pl┞ﾐﾐýIh uhľo┗odíko┗ ┗o ┗zduIhu. V posledﾐýIh rokoIh sú ┗šetk┞ ﾐo┗o ┗┞ráHaﾐé osoHﾐé autoﾏoHil┞ 
┗┞Ha┗eﾐé katal┞zátorﾏi, ktoré preﾏieňajú o┝id┞ dusíka ﾐa iﾐertﾐý pl┞ﾐﾐý dusík a to┝iIký o┝id uhoľﾐatý ﾐa 
relatí┗ﾐe ﾐeškodﾐý CO2. )a┗edeﾐíﾏ týIhto opatreﾐí sa podarilo zﾐížiť koﾐIeﾐtráIiu prízeﾏﾐého ozﾙﾐu ┗o 
┗eľkýIh prieﾏ┞selﾐýIh IeﾐtráIh o ﾐiekoľko desiatok perIeﾐt.  
 

Cieľo┗é a praho┗é hodﾐot┞ pre prízeﾏﾐý ozﾙﾐ sú staﾐo┗eﾐé ┗o V┞hláške MŽPaRR SR č. ン10/2010 Z.z. 

o k┗alite o┗zdušia, ktoré sú ┗ súlade s legislatí┗ou EÚ. V prípade prekročeﾐia ﾐiektorýIh praho┗ýIh hodﾐﾚt 
ﾏusí H┞ť ┗erejﾐosť upozorﾐeﾐá, resp. ┗aro┗aﾐá. 
 

Tab. : Cieľové a prahové hodﾐot┞ pre prízeﾏﾐý ozﾙﾐ    
 

Cieľové, resp. prahové hodﾐoty KoﾐIeﾐtráIia O3 ふμg.ﾏ-3
) Prieﾏer za časový iﾐterval 

Cieľo┗á hodﾐota ﾐa oIhraﾐu zdra┗ia ľudí 120* 8 h 

Celko┗á hodﾐota ﾐa oIhraﾐu ┗egetáIie AOTヴヰ** ヱΒ.ヰヰヰ ふμg.ﾏ-3
.h) ヱ. ﾏáj – ンヱ. júl 

Iﾐforﾏačﾐý prah pre upozorﾐeﾐie ┗erejﾐosti 180 1 h 

Výstražﾐý prah pre ┗arovanie verejnosti  240 1 h 

)droj : SHMÚ 
 

*  ﾏa┝iﾏálﾐ┞ deﾐﾐý Β-hod. priemer 120 μg.ﾏ-3 sa ﾐesﾏie prekročiť viaI ako ヲヵ dﾐí za kaleﾐdárﾐ┞ rok, v priemere za tri roky 
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**  AOTヴヰ v┞jadreﾐé v μg.ﾏ-3.h zﾐaﾏeﾐá súčet všetkýIh rozdielov ﾏedzi hodiﾐovýﾏi koﾐIeﾐtráIiaﾏi prízeﾏﾐého ozﾙﾐu väčšíﾏi 
 ako Βヰ μg.ﾏ-3

(= 40 ppb) a Βヰ μg.ﾏ-3 
v čase ﾏedzi Β,ヰヰ hod a ヲヰ,ヰヰ hod. stredoeurﾙpskeho času od ヱ. ﾏája do ンヱ. júla a to 

 v priemere za 5 rokov  

 

Moﾐitoro┗aﾐie prízeﾏﾐého atﾏosfériIkého ozﾙﾐu ┗ AgloﾏeráIii KošiIe je realizovaﾐé v jednej 

monitorovacej stanici : KošiIe – ĎuﾏHierska, kde Holo podľa predHežﾐýIh údajo┗ Slo┗eﾐského 
h┞droﾏeteorologiIkého ústa┗u ふSHMÚぶ ┗ rokoIh ヲヰヱヵ až ヲヰヱΑ zae┗ido┗aﾐýIh ┗ priemere 14 dﾐí ふrok ヲヰヱヵ 
– 24 dﾐí, rok ヲヰヱヶ – 8 dﾐí, rok ヲヰヱΑ – 10 dﾐíぶ, počas ktorýIh Hola prekročeﾐá Iieľo┗á hodﾐota ﾐa oIhraﾐu 
zdra┗ia ľudí ふΒh koﾐIeﾐtráIia prízeﾏﾐého ozﾙﾐu ヱヲヰ μg.ﾏ–3

). Moﾐitoro┗aﾐie prízeﾏﾐého atﾏosfériIkého 
ozﾙﾐu ┗ zﾙﾐe KošiIký kraj je realizo┗aﾐé tiež v jednej monitorovacej stanici : Kojšo┗a hoľa, kde bolo podľa 
predHežﾐýIh údajo┗ Slo┗eﾐského h┞droﾏeteorologiIkého ústa┗u ふSHMÚぶ ┗ rokoIh ヲヰヱヵ až ヲヰヱΑ 
zae┗ido┗aﾐýIh ┗ priemere 22 dﾐí ふrok ヲヰヱヵ – *2 dni, rok 2016 – 20 dﾐí, rok ヲヰヱΑ – 23 dﾐíぶ, počas ktorýIh 
bola prekročeﾐá Iieľo┗á hodﾐota ﾐa oIhraﾐu zdra┗ia ľudí ふΒh koﾐIeﾐtráIia prízeﾏﾐého ozﾙﾐu ヱヲヰ μg.ﾏ–3

).  

Cieľo┗á hodﾐota po┗oleﾐého počtu prekročeﾐí je ヲヵ dﾐí ┗ prieﾏere za ン rok┞.  
 

Tab. :  Prieﾏerﾐé ročﾐé koﾐIeﾐtráIie prízeﾏﾐého ozﾙﾐu [μg.ﾏ-3
] v AgloﾏeráIii KošiIe a v zﾙﾐe KošiIký kraj

 v rokoch 2007-2017   
 

Stanica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AgloﾏeráIia KošiIe 

KošiIe, ĎuﾏHierska  57 56 81 63 73 62 61 55 57 55 55 

)ﾙﾐa KošiIký kraj 
Kojšo┗ská hoľa 79 76 85 

a
 90 87 83 78 

a
 75 

b
 61 

a
 81 80 

Priemer (SR) 62 61 62 59 61 63 63 53 58 52 57 

)droj : SHMÚ 

            viac ako 90 %, 
a
 75 – 90 %, 

b
 50 – 75 %  

C
 menej ako 50 %   platﾐýIh ﾏeraﾐí 

 

Ročﾐé prieﾏer┞ koﾐIeﾐtráIie prízeﾏﾐého ozﾙﾐu ﾐa Slo┗eﾐsku ┗ zﾐečisteﾐýIh ﾏestskýIh a prieﾏ┞selﾐýIh 
úzeﾏiaIh sa ┗ roku ヲヰヱ7 pohybovali v intervale 37 – 98 μg.ﾏ-3. Na ostatﾐoﾏ úzeﾏí Holi hodﾐot┞ od ヵヱ do 
80 μg.ﾏ-3, ktoré zá┗isia hla┗ﾐe od ﾐadﾏorskej ┗ýšk┞. Prieﾏerﾐé ročﾐé koﾐIeﾐtráIie ┗ roku 2017 Holi ﾐižšie 
ako v rekordnom roku 2003 (65 μg.ﾏ-3

). 
 

 

 Kvalita ovzdušia 
 

SHMÚ ﾐa základe hodﾐoteﾐia k┗alit┞ o┗zdušia ┗ zﾙﾐaIh a agloﾏeráIiáIh ┗ rokoIh ヲヰヱ5 – 2017 podľa § 8 

ods. ン zákoﾐa NR SR č. ヱンΑ/ヲヰヱヰ ).z. o o┗zduší ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ ﾐa┗rhuje aktualizáIiu 
┗┞ﾏedzeﾐia oHlastí riadeﾐia k┗alit┞ o┗zdušia SR ﾐa rok ヲヰヱ8. )ﾐečisťujúIa látka Hude ┗┞ňatá z oHlasti 

riadeﾐia k┗alit┞ o┗zdušia až potoﾏ, keď Hude ン rok┞ pod liﾏitﾐou hodﾐotou pri hodﾐoteﾐí ﾐasledujúIi rok. 
 

 V agloﾏeráIii KošiIe a zﾙﾐe KošiIký kraj boli pre rok 2018, tak ako aj pre rok 2017, vymedzené 2 

 oblasti riadeﾐia k┗alit┞ o┗zdušia : 
  úzeﾏie ﾏesta KošiIe a oHIí Bočiar, Haﾐiska, Sokoľaﾐ┞, Veľká Ida – určeﾐé pre zﾐečisťujúIu látku PM10 

 a BaP  – Heﾐzoふaぶp┞réﾐ  

 úzeﾏie ﾏesta KroﾏpaIh┞ – určeﾐé pre zﾐečisťujúIu látku PM10 a BaP  – Heﾐzoふaぶp┞réﾐ  
 

V sledo┗aﾐoﾏ úzeﾏí KošiIkého kraja prekračo┗al ヲヴ-hodinovú liﾏitﾐú hodﾐotu koﾐIeﾐtráIie praIho┗ýIh 
častíI PM10, ﾐa základe čoho Hola v ráﾏIi AgloﾏeráIii KošiIe ﾐa úzeﾏí ﾏesta KošiIe a oHIí Bočiar, Haﾐiska, 
Sokoľaﾐ┞ a Veľká Ida a v ráﾏIi )ﾙﾐ┞ KošiIký kraj ﾐa úzeﾏí ﾏesta KroﾏpaIh┞ ┗┞ﾏedzeﾐá oHlasť riadeﾐia 
kvality o┗zdušia pre zﾐečisťujúIu látku PM10 a PaB. )┗ýšeﾐé koﾐIeﾐtráIie praIho┗ýIh častíI ふPM10ぶ ﾏajú 
ﾐepriazﾐi┗é účiﾐk┞ ﾐa ľudské zdra┗ie, ako je podráždeﾐie horﾐýIh dýIhaIíIh Iiest s kašľoﾏ a kýIhaﾐíﾏ a 
podráždeﾐie očﾐýIh spoji┗iek. V predIhádzajúIoﾏ oHdoHí Holo potreHﾐé oHﾏedziť ┗etraﾐie ┗ čase iﾐ┗erzie 
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ふhla┗ﾐe ┗ pod┗ečerﾐýIh hodiﾐáIhぶ i poh┞H ┗o ┗oﾐkajšoﾏ prostredí, hla┗ﾐe deťoﾏ, staršíﾏ a Ihorýﾏ ľudoﾏ. 
ŠpeIiálﾐ┞ﾏ druhoﾏ koﾐtaﾏiﾐáIie o┗zdušia je zaťažeﾐie prostredia paIhoﾏ. )a iﾏisﾐý liﾏit sa po┗ažuje 
koncentráIia, ktorá ﾐeoHťažuje oH┞┗ateľst┗o, čo je do určitej ﾏier┞ suHjektí┗ﾐe kritériuﾏ.  
 

OHrázok : V┞ﾏedzeﾐé oHlasti riadeﾐia kvalit┞ ovzdušia v SR pre rok 2018     
 

 
 

 
 

)droj : SHMÚ, Hodﾐoteﾐie kvalit┞ ovzdušia v Sloveﾐskej repuHlike v roku 2017 

 

V KošiIkom saﾏosprá┗ﾐoﾏ kraji sú ┗ súčasﾐosti ┗ ráﾏIi Národﾐej ﾏoﾐitoro┗aIej sieti k┗alit┞ o┗zdušia 
(NMSKO) v agloﾏeráIii KošiIe uﾏiestﾐeﾐé 3 monitorovacie stanice : KošiIe – Aﾏurská ふﾏestskáぶ, KošiIe – 

Štefáﾐiko┗a ふﾏestskáぶ  a KošiIe – ĎuﾏHierska (predﾏestskáぶ. Z hľadiska doﾏiﾐaﾐtﾐýIh zdrojo┗ 
zﾐečisťo┗aﾐia o┗zdušia je ﾏoﾐitoro┗aIia staﾐiIa KošiIe – Aﾏurská a KošiIe ĎuﾏHierska koﾐIipo┗aﾐá 
pozaďo┗á a ﾏoﾐitoro┗aIia staﾐiIa KošiIe – Štefáﾐiko┗a ako dopra┗ﾐá ふﾏoﾐitoruje hodﾐot┞ NO2, PM10, 

PM2,5, CO, C6H6). V ráﾏIi zﾙﾐ┞ KošiIký kraj sú uﾏiestﾐeﾐé 4 monitorovacie stanice : Kojšo┗ská hoľa 
ふ┗idieIka, regioﾐálﾐaぶ, Veľká Ida – Letﾐá (predﾏestskáぶ, Strážske – Miero┗á ふふﾏestskáぶ a Krompachy – SNP 

ふﾏestskáぶ. Z hľadiska doﾏiﾐaﾐtﾐýIh zdrojo┗ zﾐečisťo┗aﾐia o┗zdušia je ﾏoﾐitoro┗aIia stanica Krompachy – 

SNP koﾐIipo┗aﾐá ako dopra┗ﾐá ふﾏoﾐitoruje hodﾐot┞ NO2, PM10, PM2,5, CO, C6H6), monitorovacia stanica 

Kokšo┗ská hoľa a Strážske – Miero┗á koﾐIipo┗aﾐá ako pozaďo┗á a monitorovacia stanica Veľká Ida – Letﾐá 
je koﾐIipo┗aﾐá ako prieﾏ┞selﾐá.  
 

V predIhádzajúIoﾏ oHdoHí Holi ┗ o┗zduší ﾏesta KošiIe, ┗rátaﾐe jeho okolia a ﾏesta Veľká Ida 
zazﾐaﾏeﾐaﾐé z┗ýšeﾐé koﾐIeﾐtráIie praIho┗ýIh častíI PM10, ktoré predsta┗ujú ﾐaj┗äčší proHléﾏ k┗alit┞ 
o┗zdušia ﾐa Slo┗eﾐsku, ale aj ┗o ┗äčšiﾐe eurﾙpsk┞Ih krajíﾐ. Okreﾏ ﾐepriazﾐi┗ýIh po┗eterﾐostﾐýIh 
podﾏieﾐok, prispie┗a ku zﾐečisteﾐiu o┗zdušia lokálﾐe ┗┞kuro┗aﾐie Hudo┗, ┗rátaﾐe rodiﾐﾐýIh doﾏo┗ tuhýﾏi 
pali┗aﾏi. Hla┗ﾐý podiel ﾐa zﾐečisťo┗aﾐí o┗zdušia ﾏajú ﾏestské kotolﾐe, hutﾐíIk┞, IheﾏiIký, 
dre┗ospraIujúIi a ostatﾐý spraIo┗ateľský prieﾏ┞sel, autoﾏoHilo┗á dopra┗a a sekuﾐdárﾐa prašﾐosť.  
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V ráﾏIi riešeﾐého úzeﾏia KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja bol podľa predHežﾐýIh údajo┗ Slo┗eﾐského 
h┞droﾏeteorologiIkého ústa┗u ふSHMÚぶ ﾐaﾏeraﾐý ﾐaj┗┞šší počet sﾏogo┗ýIh dﾐí ┗ roku 2014 vo Veľkej Ide 
pri KošiIiaIh ふΓΑ sﾏogo┗ýIh dﾐíぶ. Ma┝iﾏálﾐa ﾐorﾏa po┗oľuje ンヵ sﾏogo┗ýIh dﾐí ročﾐe ふliﾏitﾐá hodﾐota 50 

μg.ﾏ-3
). V roku ヲヰヱヵ až ヲヰヱΑ sa počet sﾏogo┗ýIh dﾐí postupﾐe zﾐižo┗al. )┗ýšeﾐé koﾐIeﾐtráIie praIho┗ýIh 

častíI ふPM10ぶ ﾏajú ﾐepriazﾐi┗é účiﾐk┞ ﾐa ľudské zdra┗ie, ako je podráždeﾐie horﾐýIh dýIhaIíIh Iiest s 
kašľoﾏ a kýIhaﾐíﾏ a podráždeﾐie očﾐýIh spoji┗iek. V predIhádzajúIoﾏ oHdoHí Holo potreHﾐé oHﾏedziť 
┗etraﾐie ┗ čase iﾐ┗erzie ふhla┗ﾐe ┗ pod┗ečerﾐýIh hodiﾐáIhぶ i poh┞H ┗o ┗oﾐkajšoﾏ prostredí, hla┗ﾐe deťoﾏ, 
staršíﾏ a Ihorýﾏ ľudoﾏ. ŠpeIiálﾐ┞ﾏ druhoﾏ koﾐtaﾏiﾐáIie o┗zdušia je zaťažeﾐie prostredia paIhoﾏ. )a 
iﾏisﾐý liﾏit sa po┗ažuje koﾐIeﾐtráIia, ktorá ﾐeoHťažuje oH┞┗ateľst┗o, čo je do určitej ﾏier┞ suHjektí┗ﾐe 
kritériuﾏ.  
 

Tab.: V┞hodﾐoteﾐie zﾐečisteﾐia ovzdušia podľa liﾏitﾐýIh hodﾐﾚt ﾐa oIhraﾐu ľudského zdravia 
 v agloﾏeráIii KošiIe a zﾙﾐe KošiIký kraj za rok 2017   
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Liﾏitﾐá hodﾐota [μg.ﾏ-3
] 350 125 200 40 50 40 25 10000 5 500 400 

AgloﾏeráIia KošiIe 

KošiIe, Štefáﾐiko┗a 0 0 0 31 55 33 23 2148 1,6 0 0 

KošiIe, Aﾏurská     36 28 19     

)ﾙﾐa KošiIký kraj 
Kojšo┗ská hola   0 3       0 

Veľká Ida, Letﾐá     62 36 25 2470    

Strážske, Miero┗á     30 27 22     

Krompachy, SNP 0 0 0 18 38 27 21 2033 2,6 0 0 

)droj : SHMÚ 
1)

 ﾏa┝iﾏálﾐa oseﾏhodiﾐová koﾐIeﾐtráIia  
2)

 liﾏitﾐé hodﾐot┞ pre výstražﾐé prah┞ 
3)

 staﾐiIe iﾐdikujú regioﾐálﾐu požadovaﾐú úroveň 

)ﾐečisťujúIe latk┞, ktoré prekročili liﾏitﾐú hodﾐotu sú zvýrazﾐeﾐé hruHýﾏ písﾏoﾏ 

Ozﾐačeﾐie v┞ťažeﾐosti :              > Βヵ platﾐýIh ﾏeraﾐí 

 

Na základe "Hodnotenia kvality o┗zdušia v Slovenskej republike v roku 2017“ boli v AgloﾏeráIii KošiIe 
prieﾏerﾐé ročﾐé koﾐIeﾐtráIie ﾐa oIhraﾐu zdra┗ia ľudí pre PM10 na staﾐiIiaIh KošiIe – Štefáﾐiko┗a a KošiIe 
– Aﾏurská pod liﾏitﾐýﾏi hodﾐotaﾏi. Deﾐﾐá liﾏitﾐá hodﾐota ﾐa oIhraﾐu zdra┗ia ľudí pre koﾐIeﾐtráIie PM10 

Hola prekročeﾐá ﾐa oHid┗oIh staﾐiIiaIh. Ostatﾐé )L ﾐeprekročili limitné hodnoty. V zﾙﾐe KošiIký kraj bola 

prekročeﾐá deﾐﾐá liﾏitﾐá hodnota na oIhraﾐu zdra┗ia ľudí pre PMヱヰ ﾐa staﾐiIi Veľká Ida – Letﾐá, počet 
prekročeﾐí Hol ヶヲ a na stanici Krompachy – SNP, počet prekročeﾐí Hol ンΒ krát. Ostatﾐé )L ﾐeprekročili 
liﾏitﾐé hodﾐot┞. Prieﾏerﾐá hodﾐota ročﾐej koﾐIeﾐtráIie pre BaP ﾐa staﾐiIi Veľká Ida – Letﾐá prekročila 
Iieľo┗ú hodﾐotu ﾐa oIhraﾐu zdra┗ia ľudí a ┗egetáIie (1 μg.ﾏ-3ぶ, čo Holo ﾐa AMS ┗o Veľkej Ide spﾚsoHeﾐé 
prieﾏ┞selﾐou čiﾐﾐosťou ふﾐajﾏä ┗ýroba koksu) a čiastočﾐe aj ┗┞kuro┗aﾐíﾏ doﾏáIﾐostí pe┗ﾐýﾏ pali┗oﾏ 
a ┗pl┞┗oﾏ Iestﾐej dopra┗┞, ﾐajﾏä dieslo┗ýﾏ ﾏotoroﾏ.    
 

 Hla┗ﾐé refereﾐčﾐé ciele ochrany o┗zdušia rele┗aﾐtﾐé pre PUM KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja : 
 

- udržať kvalitu o┗zdušia v miestach, kde sú plﾐeﾐé iﾏisﾐé limity, resp. Iieľo┗é hodnoty a v ostatﾐýIh 
 prípadoIh zlepšiť k┗alitu o┗zdušia, 
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- v dlhodobom horizonte dosiahﾐuť úro┗eň zﾐečisteﾐia o┗zdušia, ktorá posk┞tuje účiﾐﾐú ochranu 

 zdravia ľudí a ži┗otﾐého prostredia, 

-  dosiahﾐuť do roku 2020 ﾐárodﾐého Iieľa zﾐížeﾐie e┝pozíIie oH┞┗ateľst┗a Slovenskej republiky 

 rozptýleﾐýﾏ častiIiaﾏ PM2,5 (tam, kde je ﾏožﾐéぶ. 
  HLUKOVÁ )ÁŤAŽ A VIBRÁCIE 
 

 Hluková záťaž 
 

Podľa ┗ýsledko┗ hluko┗ého ﾏapo┗aﾐia je základﾐýﾏ zdrojoﾏ hluku presahujúIiﾏ h┞gieﾐiIké liﾏit┞ ┗ 
Slovenskej repuHlike Iestﾐá dopra┗a ふz Γヵ %ぶ. Hluk z cestﾐej dopra┗┞ postihuje takﾏer každé sídlo a krajinu 

pozdĺž Iiest zaťažeﾐýIh iﾐteﾐzí┗ﾐou dopra┗ou. Je zá┗islý ﾐajﾏä od iﾐteﾐzit┞ a skladH┞ dopra┗ﾐého prúdu 
a od charakteristiky trasy cesty. K hla┗ﾐýﾏ zdrojoﾏ hluku patria predo┗šetkýﾏ pohoﾐﾐé jedﾐotk┞ a to 
ﾐajﾏä pri ﾐízk┞Ih rýIhlostiaIh ┗ozidiel, pri ┗┞ššíIh rýIhlostiaIh potoﾏ pre┗láda hluk z ┗aleﾐia pﾐeuﾏatík po 
povrchu vozovky. Zdrojom hluku je aj prúdeﾐie ┗zduIhu okolo ┗ozidla, či prúdeﾐie ┗zduIhu Iez Ihladiaci 

a ┗eﾐtilačﾐý s┞stéﾏ ┗ozidla. V poro┗ﾐaﾐí s Iestﾐou dopra┗ou sa železﾐičﾐá dopra┗a ﾐa hluko┗ej záťaži 
podieľa v o┗eľa ﾏeﾐšej ﾏiere. Je preukázaﾐé, že každý hluk po určitej doHe ┗┞┗olá┗a poruIh┞ ┗┞ššej 
ﾐer┗o┗ej sústa┗┞, ktoré ┗edú k poškodeﾐiu ﾐieleﾐ sluIho┗ýIh, ale i ďalšíIh telesﾐýIh orgáﾐo┗ a zﾐižuje 
odolﾐosť orgaﾐizﾏu ┗oči ┗oﾐkajšíﾏ ﾐegatí┗ﾐ┞ﾏ ┗pl┞┗oﾏ, čo podﾐeIuje ┗ý┗oj ďalšíIh IhorﾚH (poruchy 

ﾏetaHolizﾏu, spáﾐku, srdIo┗o-Iie┗ﾐeho s┞stéﾏu, ps┞IhiIkej ┗ýkoﾐﾐosti a duše┗ﾐej pohod┞ぶ. Najtesﾐejší 
┗zťah ﾏedzi dlhodoHou e┝pozíIiou hluku a zdra┗otﾐým stavom Hol preukázaﾐý pre kardio┗askulárﾐe 
choroby.  
 

 ViHráIie 
 

Ďalšíﾏ ja┗oﾏ, ﾐegatí┗ﾐe pﾚsoHiacim ﾐa zdra┗ie člo┗eka, sú ┗iHráIie, ktorýIh hla┗ﾐýﾏ zdrojom je cestﾐá 
a železﾐičﾐá doprava. IIh ┗ýsk┞t zá┗isí ﾐa koﾐštrukIii ┗ozidiel, iIh ﾐápra┗o┗ýIh tlakoIh, rýIhlosti a 
zrýIhleﾐia, ﾐa k┗alite kr┞tu ┗ozo┗k┞, ﾐa koﾐštrukIii a podloží ┗ozo┗k┞ a v prípade koľajo┗ej dopra┗┞ st┞ku 
koľaje s podložíﾏ. PoIiťo┗aﾐé sú predo┗šetkýﾏ ┗ Hezprostredﾐej Hlízkosti dopra┗ﾐej záťaže. Dlhodobé 
pﾚsoHeﾐie ┗šak ﾏﾚže ┗┞┗olať tr┗alé poškodeﾐie zdra┗ia ┗rátaﾐe patologiIkýIh zﾏieﾐ Ieﾐtrálﾐeho 
ﾐer┗o┗ého s┞stéﾏu. Okreﾏ ﾐegatí┗ﾐeho ┗pl┞┗u ﾐa ľudské zdra┗ie predsta┗ujú dopra┗ou pﾚsoHeﾐé ┗iHráIie 
tiež riziko z hľadiska ┗pl┞┗o┗ ﾐa Hudo┗┞ ふhﾏotﾐý ﾏajetokぶ, ro┗ﾐako ﾐajﾏä ┗ Hezprostredﾐej Hlízkosti 
dopra┗ﾐej záťaže. 
 

 Predpokladaﾐé vplyvy ﾐa hlukovú záťaž a viHráIie 
 

RealizáIiou strategiIkého dokuﾏeﾐtu H┞ ﾏalo dﾚjsť k Ielko┗éﾏu zﾐížeﾐiu hluko┗ej záťaže oH┞┗ateľo┗ 
i k zﾐížeﾐiu ┗iHráIiáﾏ, ┗ďaka koﾐkrétﾐ┞ﾏ ﾐa┗rhﾐutýﾏ opatreﾐiaﾏ sú┗isiaIiIh s optiﾏálﾐym ﾐá┗rhom 

ﾐo┗ého spﾚsoHu, teIhﾐik┞ riadeﾐia a orgaﾐizáIie dopra┗┞, ┗rátaﾐe ┗edeﾐia ﾐo┗ýIh trás koﾏuﾐikáIií a ich 

usporiadania, spﾚsoHu a teIhﾐik┞ riadeﾐia orgaﾐizáIie dopra┗┞ a taktiež k ﾏoderﾐizáIií železﾐičﾐej 
iﾐfraštruktúr┞. V súčasﾐosti je legislatí┗ﾐe hluk, iﾐfraz┗uk a ┗iHráIie ┗┞sk┞tujúIe sa tr┗alo aleHo prerušo┗aﾐe 
┗o ┗oﾐkajšoﾏ prostredí aleHo ┗o ┗ﾐútorﾐoﾏ prostredí Hudo┗ ┗ sú┗islosti s akti┗itaﾏi ľudí aleHo čiﾐﾐosťou 
zariadeﾐí upra┗eﾐý V┞hláškou M) SR č. ヵヴΓ/ヲヰヰΑ ).z., ktorou sa ustaﾐo┗ujú podroHﾐosti o prípustﾐýIh 
hodﾐotáIh hluku, iﾐfraz┗uku a ┗iHráIií a o požiada┗káIh ﾐa oHjekti┗izáIiu hluku, iﾐfraz┗uku a ┗iHráIií ┗ 
ži┗otﾐoﾏ prostredí. 
  VPLYVY NA POD)EMNÉ A POVRCHOVÉ VODY 
 

Z hľadiska zﾐečisteﾐia podzeﾏﾐých a po┗rIho┗ýIh ┗ﾚd predsta┗ujú Iestﾐé koﾏuﾐikáIie poteﾐIiálﾐ┞ zdroj 
plošﾐého ふdifúzﾐehoぶ zﾐečisteﾐia. Riziko zhoršeﾐia k┗alit┞ ┗ﾚd je späté pre┗ažﾐe s odtokoﾏ zrážko┗ýIh ┗ﾚd, 

ﾏiﾐiﾏálﾐe ┗ sú┗islosti so zﾐečisteﾐíﾏ o┗zdušia. Meﾐej časté, ale o to zá┗ažﾐejšie, ﾏﾚžu H┞ť pre k┗alitu 
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podzeﾏﾐýIh a po┗rIho┗ýIh ┗ﾚd ha┗arijﾐé úﾐik┞ ropﾐýIh produkto┗ aleHo iﾐýIh škodli┗ýIh a ﾐeHezpečﾐýIh 
látok v dﾚsledku dopra┗ﾐýIh ﾐehﾚd, resp. pri iIh prepra┗e a ﾏaﾐipuláIii s ﾐiﾏi.  
 

V priebehu realizáIie dopra┗ﾐýIh sta┗ieH a zariadeﾐí ┗ Hlízkosti ┗odﾐýIh plﾚIh a toko┗, ﾏﾚžu H┞ť po┗rIho┗é 
┗od┞ zﾐečisteﾐé splaIhoﾏ zeﾏiﾐ┞. Počas saﾏotﾐej pre┗ádzk┞ sa difúzﾐe zﾐečisteﾐie objavuje pozdĺž 
IestﾐýIh ┗ozo┗iek, ﾐa ┗äčšíIh odsta┗ﾐýIh a parko┗aIíIh ploIháIh, odpočí┗adláIh a čerpaIíIh staﾐiIiaIh 

pohoﾐﾐýIh hﾏﾚt. V ráﾏIi ﾏoderﾐizáIie a rekoﾐštrukIie Iestﾐej siete sa pre ﾏiﾐiﾏalizáIiu difúzﾐeho 
zﾐečisteﾐia realizujú dažďo┗é stok┞, reteﾐčﾐé a sediﾏeﾐtačﾐé ﾐádrže s norﾐýﾏi steﾐaﾏi pre zaIh┞teﾐie 
plá┗ajúIiIh, ﾐajﾏä ropﾐýIh látok.  
 

Pláﾐ udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja ﾏusí H┞ť ┗ súlade so zákoﾐoﾏ NR SR č. ンヶヴ/ヲヰヰヴ 
).z. o ┗odáIh a o zﾏeﾐe zákoﾐa Slo┗eﾐskej ﾐárodﾐej rad┞ č. ンΑヲ/ヱΓΓヰ )H. o priestupkoIh ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh 
predpiso┗ ふ┗odﾐý zákoﾐぶ, a so SﾏerﾐiIou ヲヰヰヰ/ヶヰ/ES Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rad┞ z ヲン. oktﾙHra ヲヰヰヰ, 
ktorou sa staﾐo┗uje ráﾏeI pﾚsoHﾐosti pre opatreﾐia spoločeﾐst┗a ┗ oHlasti ┗odﾐého hospodárst┗a 
ふRáﾏIo┗á sﾏerﾐiIa o ┗odeぶ. 
  VPLYVY NA PÔDU A HORNINOVÉ PROSTREDIE  
 

 Pﾚda 
 

Negatí┗ﾐe dopad┞ dopra┗┞ ﾐa poľﾐohospodársku pﾚdu sa preja┗ujú ﾐajﾏä tr┗alýﾏi a dočasﾐýﾏi záHerﾏi 
poľﾐohospodárskej pﾚd┞ a lesﾐýIh pozeﾏko┗ v dﾚsledku ┗ýsta┗H┞ koﾏuﾐikáIií a Ielej dopra┗ﾐej siete. 
V ﾏiestaIh dočasﾐého záHeru poľﾐohospodárskej pﾚd┞ ふprístupo┗é Iest┞, ﾏaﾐipulačﾐé ploIh┞, sta┗eHﾐé 
d┗or┞, depﾙﾐie huﾏusu a pod.ぶ doIhádza ┗pl┞┗oﾏ ťažkej teIhﾐik┞ nie len k degradáIii a zhutﾐeﾐiu pﾚd┞, ale 
ﾏﾚže dﾚjsť aj k zﾐečisteﾐiu pﾚd┞. Na ploIháIh dočasﾐého záHeru je potreHﾐé po ukoﾐčeﾐí sta┗H┞ ┗┞koﾐať 
rekulti┗áIiu a uvedenie pﾚd┞, resp. pozeﾏku do pﾚ┗odﾐého aleHo iﾐého ┗hodﾐého sta┗u. 
 

Splašk┞ z pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií ﾏﾚžu koﾐtaﾏiﾐo┗ať okolitú pﾚdu. Rizikoﾏ je i koﾐtaﾏiﾐáIia pﾚd┞ 
v prípade ha┗árií pri pre┗oze IheﾏiIkýIh látok, úﾐiko┗ pri ﾏaﾐipuláIii s pohoﾐﾐýﾏi hﾏotaﾏi a pod. 
 

)ﾐečisteﾐie pﾚd┞, predo┗šetkýﾏ ťažkýﾏi kovmi, sa koﾐIeﾐtruje do zﾙﾐ┞ pozdĺž krajﾐiIe ┗o vzdialenosti max. 

15 m. Za touto hraﾐiIou koﾐIeﾐtráIie škodli┗íﾐ i pri ┗eľﾏi zaťažeﾐýIh koﾏuﾐikáIiáIh klesajú pod liﾏitﾐé 
hodnoty. V sú┗islosti s postupﾐýﾏ zlepšo┗aﾐíﾏ eﾏisﾐýIh paraﾏetro┗ u oHﾐo┗o┗aﾐého ┗ozo┗ého parku je 
ﾏožﾐé očaká┗ať čiastočﾐé zlepšeﾐie situáIie ┗ HudúIﾐosti. 
 

 Horﾐiﾐové prostredie 
 

Nakoľko v súčasﾐosti ﾐie sú zﾐáﾏe koﾐkrétﾐe ﾐa┗rho┗aﾐé opatreﾐia, ﾐie je ﾏožﾐé ┗┞lúčiť aﾐi priaﾏ┞ ┗pl┞┗ 
ﾐa horﾐiﾐo┗é prostredie ┗ prípade ┗ýsta┗H┞ ﾐo┗ej Iestﾐej a železﾐičﾐej iﾐfraštruktúr┞, ﾐajﾏä pri realizáIii 
tuﾐelo┗, ﾐás┞po┗ a zárezo┗, ked┞ ﾏﾚže dﾚjsť k ﾐarušeﾐiu staHilit┞ s┗aho┗, akti┗áIii zosu┗o┗, ┗zﾐiku erﾙzie, 
urýIhleﾐiu z┗etrá┗aﾐia aleHo koﾐtaﾏiﾐáIii horﾐiﾐo┗ého prostredia.  
 

Všetk┞ prípadﾐé zásah┞ do horﾐiﾐo┗ého prostredia sa Hudú ┗┞koﾐá┗ať ﾐa základe ┗ýsledko┗ podroHﾐého 
iﾐžiﾐierskogeologiIkého a h┞drogeologiIkého prieskuﾏu, ktorý Hude realizo┗aﾐý ┗ súlade so zákoﾐoﾏ NR 

SR č. ヵヶΓ/ヲヰヰΑ ).z. o geologiIkýIh práIaIh ふgeologiIký zákoﾐぶ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov. Nepriamym 

┗pl┞┗oﾏ je ťažHa suro┗íﾐ pre sta┗Hu a s týﾏ sú┗isiaIe ot┗áraﾐie zeﾏﾐíko┗ a z┗ýšeﾐá ťažHa ┗ e┝istujúIiIh 
loﾏoIh a tiež ukladaﾐie preH┞točﾐého ﾏateriálu zo zeﾏﾐýIh práI. Reliéf Hude o┗pl┞┗ﾐeﾐý ┗lastﾐou 
┗ýsta┗Hou iﾐfraštruktúr┞ aj pri ťažHe a dočasﾐoﾏ ukladaﾐí potreHﾐýIh suro┗íﾐ. Vpl┞┗┞ ﾐa horﾐiﾐo┗é 
prostredie, ﾐerastﾐé suro┗iﾐ┞ a reliéf Hudú ┗ýzﾐaﾏﾐé a Hude iIh potreHﾐé eliﾏiﾐo┗ať účiﾐﾐýﾏi teIhﾐiIkýﾏi 
a pre┗eﾐtí┗ﾐ┞ﾏi opatreﾐiaﾏi ﾐa projekto┗ej úro┗ﾐi. 
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 VPLYVY NA KLIMATICKÉ POMERY 
 

V súčasﾐoﾏ oHdoHí je z hľadiska Iestﾐej dopra┗┞ ┗ýzﾐaﾏﾐou úlohou staHilizo┗ať rast eﾏisií skleﾐíko┗ýIh 
plynov a ﾐásledﾐe zaHezpečiť iIh zﾐížeﾐie ┗ zﾏ┞sle prijatýIh ﾐárodﾐýIh a ﾏedziﾐárodﾐýIh dokuﾏeﾐto┗, 
keďže podiel eﾏisií z dopra┗┞ sa ﾐeustále z┗┞šuje. Podľa údajo┗ zo Sprá┗┞ o prieHežﾐoﾏ sta┗e plﾐeﾐia 
prijatýIh ﾏedziﾐárodﾐýIh zá┗äzko┗ Slo┗eﾐskej repuHlik┞ ┗ oHlasti politik┞ zﾏeﾐ┞ klíﾏ┞ za rok ヲヰヱヴ ┗zrástli 
na Slovensku medzi rokmi 1990-ヲヰヱン eﾏisie z dopra┗┞ o ンヱ %, keď ┗ roku ヱΓΓヰ predsta┗o┗ali leﾐ Γ %, ┗ 
roku 2ヰヱン predsta┗o┗ali skoro ヱヶ % ﾐa Ielko┗ýIh eﾏisiáIh. Teﾐto treﾐd ┗ýrazﾐe koﾐtrastuje s ﾐá┗rhoﾏ EÚ ┗ 
Bielej kﾐihe „Pláﾐ jedﾐotﾐého eurﾙpskeho dopra┗ﾐého priestoru – V┞t┗oreﾐie koﾐkureﾐIiesIhopﾐého 
dopra┗ﾐého s┞stéﾏu efektí┗ﾐe ┗┞uží┗ajúIeho zdroje“, ktorý ┗┞zý┗a zﾐížiť do roku ヲヰヵヰ eﾏisie skleﾐíko┗ýIh 
plynov v dopra┗e ﾐajﾏeﾐej o ヶヰ % ┗ poro┗ﾐaﾐí s rokoﾏ ヱΓΓヰ. K toﾏuto aﾏHiIiﾙzﾐeﾏu Iieľu je ┗ ráﾏIi 
Bielej kﾐih┞ ﾐa┗rhﾐutá rada opatreﾐí ﾐa ┗ý┗oj a za┗ádzaﾐie ﾐo┗ýIh a udržateľﾐýIh palí┗ a pohoﾐﾐýIh 
s┞stéﾏo┗, optiﾏalizáIia ┗ýkoﾐu ﾏultiﾏodálﾐ┞Ih logistiIkýIh reťazIo┗ ┗rátaﾐe ┗äčšieho ┗┞uží┗aﾐia 
eﾐergetiIk┞ efektí┗ﾐejšíIh druho┗ dopra┗┞ a z┗┞šo┗aﾐie efektí┗ﾐosti dopra┗┞ a ┗┞uží┗aﾐia iﾐfraštruktúr┞ 
prostredﾐíIt┗oﾏ iﾐforﾏačﾐýIh s┞stéﾏo┗ a trho┗o orieﾐto┗aﾐýIh stiﾏulo┗. 
 

Nakoľko zﾏeﾐa klíﾏ┞ už preHieha a Hude preHiehať aj po ﾐasledujúIe desaťročia, je potreHﾐé zohľadﾐiť aj 
jej ﾏožﾐé riziká pre dopra┗ﾐú iﾐfraštruktúru spﾚsoHeﾐé zﾏeﾐou kliﾏatiIkýIh podﾏieﾐok. Ako u┗ádza 
Stratégia adaptáIie Slo┗eﾐskej repuHlik┞ ﾐa ﾐepriazﾐi┗é dﾚsledk┞ zﾏeﾐ┞ klíﾏ┞ ┗┞daﾐá Miﾐisterst┗oﾏ 
ži┗otﾐého prostredia SR ┗ jaﾐuári ヲヰヱヴ, ┗┞soké a ﾐízke teplot┞, iﾐteﾐzí┗ﾐe Húrk┞ a sﾐeho┗é kalaﾏit┞, 
ktorýIh frek┗eﾐIia a iﾐteﾐzita sa ┗ dﾚsledku zﾏeﾐ┞ z┗┞šuje, spﾚsoHujú ┗ážﾐe koﾏplikáIie pre takﾏer ┗šetk┞ 
druhy dopra┗┞. Koﾏple┝ﾐá aﾐalýza ﾏožﾐýIh dﾚsledko┗ zﾏeﾐ┞ klíﾏ┞ jedﾐotli┗ýIh sektoro┗, ┗rátaﾐe 
dopra┗┞, Hola ┗┞praIo┗aﾐá ┗o VedeIkej ageﾐtúre pre lesﾐíIt┗o a ekolﾙgiu ふEFRAぶ.  
  VPLYVY NA PRODUKCIU ODPADOV 
  

Počas ┗lastﾐej iﾏpleﾏeﾐtáIii strategiIkého dokuﾏeﾐtu bude hla┗ﾐýﾏ zdrojoﾏ produkIie odpado┗ 
saﾏotﾐá ┗ýsta┗Ha dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞, pri ktorej naj┗äčší oHjeﾏ odpado┗ predstavuje zemina z 

┗ýkopo┗, ak ﾐie je opäto┗ﾐe použitá pri sta┗He a ┗eľkooHjeﾏo┗ý sta┗eHﾐý odpad. Odpady v doprave 

vzﾐikajú ﾐajﾏä ┗ dﾚsledku oHﾏeﾐ┞ ┗ozo┗ého parku ふlik┗idáIia auto┗rako┗, prípadﾐe ojazdeﾐýIh ┗ozidielぶ. 
Následﾐe počas pre┗ádzk┞ Hudú ┗zﾐikať odpad┞ pri údržHe a opra┗áIh koﾏuﾐikáIií. Určité ﾏﾐožst┗o 
koﾏuﾐálﾐ┞Ih odpado┗ je ﾏožﾐé očaká┗ať na autoHuso┗ýIh a železﾐičﾐýIh staﾐiIiaIh, zastá┗kaIh VOD, 

čerpaIíIh staﾐiIiaIh a pod. Pri ﾐakladaﾐí a lik┗idáIii odpadu je potreHﾐé rešpekto┗ať zákoﾐ NR SR č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐo┗ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗. 
  VPLYVY NA FLÓRU, FAUNU A KRAJINU 
 

 Flﾙra a fauna  
 

V zﾏ┞sle geoﾏorfologiIkého čleﾐeﾐia Slo┗eﾐska ふAtlas krajiﾐ┞ SR ヲヰヰヲ – Mazúr, Lukﾐišぶ je riešeﾐé úzeﾏie 

súčasťou sústa┗┞ Alpsko-hiﾏalájskej, podsústa┗┞ Karpaty, ktorá zaHerá podstatﾐú časť riešeﾐého úzeﾏia 
a podsústa┗┞ Paﾐﾙﾐska paﾐ┗a, ktorá zasahuje do riešeﾐého úzeﾏia z ┗ýIhodﾐej strany. 
 

VýIhodﾐá časť KošiIkého kraja patrí do pro┗iﾐIie )ápadﾐé Karpat┞, suHpro┗iﾐIie Vﾐútorﾐé )ápadﾐé 
Karpaty, oHlasti Slo┗eﾐské rudohorie, Ielku Slo┗eﾐský kras ふpodcelku SiliIká plaﾐiﾐa, Koﾐiarska plaﾐiﾐa, 
Pleši┗ská plaﾐiﾐa, Dolﾐý ┗rIh, Turﾐiaﾐska kotliﾐa, Jaso┗á plaﾐiﾐa, )ádielska plaﾐiﾐa, Horﾐý ┗rIh), celku 

Rožňa┗ská kotliﾐa, celku Re┗úIka ┗rIho┗iﾐa (podcelku DoHšiﾐské predhorie, Hrádok, TureIkáぶ, celku 

StoliIké ┗rIh┞ ふpodIelku StoliIaぶ, celku Spišsko-geﾏerský kras ふpodcelku Slo┗eﾐský rajぶ, celku Volo┗ské 
┗rIh┞ ふpodIelku Ha┗raﾐie ┗rIh┞, Kﾐola, )latý stﾚl, Pipitka, HﾐileIké ┗rIh┞, Kojšo┗a hoľa, Holičkaぶ a celku 

Čierﾐa hora ふpodIelku Horﾐádske predhorie, Pokr┞┗┞, SopotﾐiIké ┗rIh┞, Bujaﾐo┗ské ┗rIh┞, Roháčkaぶ. 
Se┗erﾐá časť riešeﾐého úzeﾏia z časti patrí do oHlasti Fatransko-tatraﾐská oHlasť, Ielku Horﾐádska kotliﾐa 
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ふpodIelku Vikarto┗ská priekopa, Horﾐádske Podolie, Med┗edie IhrHt┞, Podhradská kotliﾐaぶ a celku Branisko 

ふpodIelku SľuHiIaぶ.  Stredﾐá a južﾐá časť KošiIkého kraja patrí do oHlasti LučeﾐeIko-košiIkej zﾐížeﾐiﾐ┞, 
Ielku Bod┗iaﾐska pahorkatiﾐa ふpodIelku AHo┗ská pahorkatiﾐaぶ, Ielku Juhoslo┗eﾐská kotliﾐa ふpodIelku 
KošiIká kotliﾐa, časť KošiIká ro┗iﾐa, časť Tor┞ská pahorkatiﾐa a časť Medze┗ská pahorkatiﾐa), do oblasti 

Matransko-slanskej, Ielku Slaﾐské ┗rIh┞ ふpodIelku Šiﾏoﾐka, časť Olša┗ské predhorie a časť Lúčiﾐská kotliﾐa, 
podcelku Makovica, Bogota a Miličぶ a Ielku )eﾏplíﾐske ┗rIh┞. Poﾏerﾐe ﾏalá časť ┗ juhozápadﾐej časti 
riešeﾐého úzeﾏia patrí do oHlasti LučeﾐeIko-košiIkej zﾐížeﾐiﾐ┞, Ielku Bod┗iaﾐska pahorkatiﾐa, podIelku 
Geﾏerská pahorkatiﾐa a celku Juhoslo┗eﾐská kotliﾐa, podIelku Riﾏa┗ská kotliﾐa, časť Geﾏerské teras┞ 
a časť LiIiﾐská pahorkatiﾐa.  
 

)ápadﾐá časť KošiIkého kraja patrí do pro┗iﾐIie VýIhodopaﾐﾙﾐska paﾐ┗a, subprovincie Veľká Duﾐajská 
kotlina, oblasti VýIhodoslo┗eﾐská ﾐížiﾐa, celku VýIhodoslo┗eﾐská pahorkatiﾐa ふpodIelku Podslaﾐská 
pahorkatina, Pozdišo┗ský IhrHát, LaHoreIká ﾐi┗a, Pod┗ihorlatská pahorkatiﾐa, )álužiIká pahorkatiﾐa 
a Petro┗ské podhorieぶ a Ielku VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa ふpodIelku TreHišo┗ská taHuľa, Oﾐda┗ská ro┗iﾐa, 
MalčiIká taHuľa, LaHoreIká ro┗iﾐa, Iňačo┗ská taHuľa, Seﾐiaﾐska ﾏokraď, )á┗adská taHuľa, SoHraﾐeIká 
ro┗iﾐa, Kapušiaﾐske pláňa┗┞, LatoriIká ro┗iﾐa, MedziHodroIké pláňa┗┞ a BodroIká ro┗iﾐaぶ.    
 

Meﾐšia časť se┗ero┗ýIhodﾐého úzeﾏia patrí do pro┗iﾐIie VýIhodﾐé Karpat┞, suHpro┗iﾐIie Vﾐútorﾐé 

VýIhodﾐé Karpaty, oblasti Vihorlatsko-gutinskej, celku Vihorlatské ┗rIh┞ (podcelku Huﾏeﾐské ┗rIh┞, časť 
Kri┗oštiaﾐska, podIelku Vihorlat, časť K┞jo┗ská pl┞ﾐiﾐa, časť Vihorlatská horﾐatiﾐa, časť Jaseﾐo┗ská 
hornatina a podIelku Popriečﾐ┞ぶ.  
 

Cíp ┗ ﾐajse┗erﾐejšej ┗ýIhodﾐej časti riešeﾐého úzeﾏia patrí do provincie VýIhodﾐé Karpat┞, suHpro┗iﾐIie 
Voﾐkajkšie VýIhodﾐé Karpaty, oblasti Nízke Besk┞d┞, celku Besk┞dské predhorie, podcelku Ublianska 

pahorkatina.  
 

Podľa fytogeografiIkého čleﾐeﾐia Sloveﾐska ふFuták – Atlas SSR 1980) patrí flﾙra ┗ýIhodﾐej, stredﾐej 
a se┗erﾐej časti úzeﾏia KošiIkého kraja do oblasti západokarpatskej flﾙr┞ ふCarpatiIuﾏ occidentale), 

juhozápadﾐá a západﾐá časť do oHlasti paﾐﾙﾐskej flﾙr┞ ふPaﾐﾐoﾐiIuﾏぶ. OHlasť západokarpatskej flﾙr┞ 
disponuje v západﾐej a stredﾐej časti riešeﾐého úzeﾏia oH┗odoﾏ predkarpatskej flﾙr┞ ふPraeIarpatiIuﾏぶ, 
okreso┗ Slo┗eﾐské rudohorie, Muráﾐska plaﾐiﾐa, Slo┗eﾐský raj, Stredﾐé Pohorﾐádie, Slaﾐské ┗rIh┞, v 

ﾐajse┗erﾐejšom ┗ýIhodﾐom Iípe okresom Vihorlatské ┗rIh┞, v se┗erﾐej časti riešeﾐého úzeﾏia oH┗odoﾏ 
flﾙr┞ ┗ﾐútrokarpatskýIh kotlíﾐ ふIﾐterIarpatiIuﾏぶ, okresu Podtatraﾐské kotliﾐ┞, podokresu Spišské kotliﾐ┞. 

V ráﾏIi oHlasti paﾐﾙﾐskej flﾙr┞ je ┗egetáIia rozdeleﾐá do dvoch obvodov – juhozápadﾐá časť patrí do 
oH┗odu praﾏatraﾐskej ┝eroterﾏﾐej flﾙr┞ ふMatriIuﾏぶ, okresu Slo┗eﾐský kras, južﾐá časť patrí do obvodu 

eurﾙpskej ┝eroterﾏﾐej flﾙr┞ (Eupannonicum), okresu KošiIká kotliﾐa a ┗ýIhodﾐá časť riešeﾐého úzeﾏia 
patrí do okresu VýIhodoslo┗eﾐská ﾐížiﾐa.  
 

Podľa fytogeografiIko-vegetačﾐého čleﾐeﾐia Sloveﾐska ふPlesﾐík – Atlas krajiny SR 2002) úzeﾏie KošiIkého 

kraja zahŕňa ┗šetk┞ tri ┗egetačﾐé zﾙﾐy Slovenska – duHo┗ú, duHo┗ú a ihličﾐatú. V zﾙﾐaIh sú ┗┞čleﾐeﾐé 
okresy, podokresy a obvody. Pre┗ažﾐe západﾐá časť úzeﾏia KošiIkého kraja patrí do Huko┗ej zﾙﾐ┞, oblasti 

kr┞štaliIko-druhohorﾐej, okresu StoliIké ┗rIh┞, Slo┗eﾐský raj a hla┗ﾐe Volo┗ské ┗rIh┞. Juhozápadﾐá 
časť riešeﾐého úzeﾏia patrí do duHo┗ej zﾙﾐ┞, horskej podzﾙﾐ┞, oHlasti kr┞štaliIko-druhohornej, okresu 

Re┗úIka ┗rIho┗iﾐa ふpodokres Hrádok, TureIká, DoHšiﾐské predhorieぶ, okresu Slo┗eﾐský kras ふpodokres 
Jelša┗ský kras, Koﾐiarska plaﾐiﾐa, podokres SiliIká plaﾐiﾐa, Dolﾐý ┗rIh, podokres Horﾐý ┗rIh, )ádielska 
plaﾐiﾐa, Jaso┗ská plaﾐiﾐa, podokres Turnianska kotlina ぶ, okresu Rožňa┗ská kotliﾐa, okresu Bod┗iaﾐska 
pahorkatiﾐa ふpodokres západﾐý, podokres ┗ýIhodﾐý), okresu KošiIká kotliﾐa ふpodokres košiIko-

ﾏedze┗ský, oH┗od KošiIká ro┗iﾐa a oH┗od Medze┗ská pahorkatiﾐa, podokres tor┞skýぶ a okresu Čierﾐa 
hora. Cíp ┗ juhozápadﾐej časti patrí do duHo┗ej zﾙﾐ┞, horskej podzﾙﾐ┞, sopečﾐej oHlasti, okresu 
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Juhoslo┗eﾐská kotliﾐa ふpodokres Riﾏa┗ská kotliﾐa, oH┗od se┗erﾐý a oH┗od južﾐýぶ. Okrajo┗é časti ﾐa 
se┗ere KošiIkého kraja patria do ihličﾐatej zﾙﾐ┞, okresu Horﾐádska kotliﾐa. Úzk┞ pás ┗ strednej časti 

riešeﾐého úzeﾏia, tiahﾐúIi sa zo s┗e┗eru ﾐa juh, spadá do duHo┗ej zﾙﾐ┞, horskej podzﾙﾐ┞, sopečﾐej 
oblasti, okresu Slaﾐské ┗rIh┞ ふpodokres južﾐý a podokres se┗erﾐýぶ. Cíp ┗ okolí )eﾏplíﾐsk┞Ih ┗rIho┗ 
patrí tiež do zﾙﾐ┞ duHo┗ej, podzﾙﾐ┞ horskej, oHlasti sopečﾐej, okresu )eﾏplíﾐske ┗rIh┞. Pre┗ažﾐe 
výIhodﾐá časť KošiIkého kraja spadá do duHo┗ej zﾙﾐ┞, ﾐížiﾐﾐej podzﾙﾐ┞, ro┗iﾐﾐej oHlasti, okresu 

TreHišo┗ská taHuľa ふpodokresu treHišo┗skýぶ, okresu : Oﾐda┗ská ﾐi┗a, MalčiIká taHuľa, LaHoreIká ﾐi┗a, 
Iňačo┗ská taHuľa, Seﾐiaﾐska ﾏokraď, )á┗odsko-soHraﾐeIký, Kapušiaﾐske pláňa┗┞, HodroIko-latoriIká 
niva a okresu MedziHrodské pláňa┗┞ ふpodokres ﾏedziHrodský a podokres ChlﾏeIké pahork┞ぶ. 
VýIhodﾐá časť riešeﾐého úzeﾏia je zo západu leﾏo┗aﾐá duHo┗ou zﾙﾐou, ﾐížiﾐﾐou podzﾙﾐou, oHlasťou 
pahorkatiﾐou, okresoﾏ Padslaﾐská pahorkatiﾐa, zo se┗erﾐej a se┗ero┗ýIhodﾐej straﾐ┞ duHo┗ou zﾙﾐou, 
ﾐížiﾐﾐou podzﾙﾐou, oHlasťou pahorkatiﾐou, okresoﾏ : Pozdišo┗ský IhrHát, niva Laborca a 

pod┗ihorlatský. Malá časť úzeﾏia ﾐa ﾐaj┗ýIhodﾐejšej se┗erﾐej časti KošiIkého kraja spadá do bukovej 

zﾙﾐ┞, sopečﾐej oHlasti, okresu Vihorlatské ┗rIh┞ ふpookres popriečﾐo-┗ohorlatskýぶ a fl┞šo┗ej oHlasti, 
okresu LaHoreIká ┗rIho┗iﾐa. 

 

) hľadiska zoogeografického čleﾐeﾐia Sloveﾐska (Čepelák – Atlas SSR 1980) pre┗ažﾐe západﾐá časť úzeﾏia 
KošiIkého kraja patrí do zoogeografiIkého regiﾙﾐu ふpro┗iﾐIieぶ Karpat┞, oHlasti )ápadﾐé Karpat┞, 
┗ﾐútorﾐý oH┗od, Ieﾐtrálﾐ┞ okrsok, poodkrsok rudohorský. Juhozápadﾐá časť riešeﾐého úzeﾏia patrí do 
zoogeografiIkého regiﾙﾐu ふpro┗iﾐIieぶ Karpat┞, oHlasti )ápadﾐé Karpat┞, južﾐý oH┗od, kraso┗ý okrsok 
a Iíp ┗ okolí )eﾏplíﾐsk┞Ih ┗rIho┗ spadá do okrsku sopečﾐého, podokrsku zeﾏplíﾐskeho. Okrajo┗é časti 
ﾐa se┗ere KošiIkého kraja patria do zoogeografiIkého regiﾙﾐu ふpro┗iﾐIieぶ Karpat┞, oHlasti )ápadﾐé 
Karpat┞, ┗oﾐkajší oH┗od, podtatraﾐský okrsok. Stredﾐá a ┗ýIhodﾐá časť úzeﾏia kraja spadajú do 
zoogeografiIkého regiﾙﾐu ふpro┗iﾐIieぶ Vﾐútrokarpatské zﾐížeﾐiﾐ┞, Paﾐﾙﾐskej oblasti, do juhoslo-

┗eﾐského obvodu. Stredﾐá časť ふ┗ okolí KošíIぶ spadá potoﾏ do košiIkého okrsku a ┗ýIhodﾐá časť ふod 
TreHišo┗a ﾐa ┗ýIhodぶ do potiského okresu, podokresu pahorkatiﾐﾐého a ﾐížiﾐﾐého. Cíp zasahujúIi do 
priestoru medzi strednou a ┗ýIhodﾐou časťou úzeﾏia zo severu, patrí do zoogeografiIkého regiﾙﾐu 
ふpro┗iﾐIieぶ Karpat┞, oHlasti VýIhodﾐé Karpat┞, preIhodﾐý oH┗od, slaﾐský okrsok. Malá časť úzeﾏia ﾐa 
ﾐaj┗ýIhodﾐejšej se┗erﾐej časti KošiIkého kraja spadá do zoogeografiIkého regiﾙﾐu ふpro┗iﾐIieぶ Karpat┞, 
oblasti VýIhodﾐé Karpaty, do výIhodoHesk┞dského obvodu, ┗ihorlatského okrsku. Vďaka toﾏu je fauna 

poﾏerﾐe rﾚzﾐorodá a oHsahuje pr┗k┞ troIh oHlastí.  

 

V zmysle zoogeografiIkého čleﾐeﾐia v terestrickom biocykle (Jedlička, Kalivodová – Atlas krajiny SR 2002) 

takmer celá se┗erﾐá časť úzeﾏia KošiIkého kraja patrí do pro┗iﾐIie listﾐatýIh leso┗ podkarpatského úseku. 
Južﾐá a ┗ýIhodﾐá časť riešeﾐého úzeﾏia patrí do pro┗iﾐIie stepí  paﾐﾙﾐskeho úseku.   
 

)oogeografiIké čleﾐeﾐie v limnickom biocykle (Hensel, Krno – Atlas krajiny SR 2002) zaraďuje západﾐú 
časť úzeﾏia KošiIkého kraja do pontokaspickej provincie, potiského okresu, časti slaﾐská. VýIhodﾐá časť 

riešeﾐého úzeﾏia patrí do poﾐtokaspiIkej oHlasti, potiského okresu, čaati latoriIká.   
 

 Krajina 
 

KošiIký saﾏosprá┗ﾐ┞ kraj je jedﾐýﾏ z ﾚsﾏ┞Ih saﾏosprá┗ﾐ┞Ih krajo┗ Slo┗eﾐska. Leží v juho┗ýIhodﾐej časti 
Slovenska. Ceﾐtrálﾐu časť t┗orí KošiIká kotliﾐa, južﾐú časť VýIhodoslo┗eﾐská ﾐížiﾐa. Úzeﾏie je leﾏo┗aﾐé zo 
západu ┗ýIhodﾐýﾏ Slo┗eﾐskýﾏ rudohoríﾏ a spestreﾐé ┗ulkaﾐiIkýﾏi pohoriaﾏi Slaﾐské ┗rIh┞, Vihorlat 
a )eﾏplíﾐske ┗rIh┞. Z hľadiska s┗ojej rozloh┞ 6.754,32 km

2
 zaHerá 6,75 % ploIh┞ štátu a je št┗rtýﾏ 

ﾐaj┗äčšíﾏ krajoﾏ ﾐa Slo┗eﾐku. V súčasﾐosti ふk 31.12.2017) žije ﾐa úzeﾏí KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 
cca 799.217 oH┞┗ateľo┗ ふ14,68 % z Ielko┗ého počtu oH┞┗ateľo┗ Slo┗eﾐskaぶ a patrí mu druhé ﾏiesto. 
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Z hľadiska hustot┞ patrí ﾏedzi hustejšie osídleﾐé oHlasti Slo┗eﾐska. T┗orí ho 440 oHIí, z toho 18 miest. 

Prieﾏerﾐá hustota osídleﾐia KošiIkého kraja (k 31.12.2017) je 118,32 oH┞┗ateľo┗ ﾐa kﾏ2
, prieﾏerﾐá 

hustota osídleﾐia ﾐa Slo┗eﾐsku je ヱヱヰ,Βヴ oH┞┗ateľo┗ ﾐa kﾏ2
. 

 

Naj┗äčšiu ploIhu z celkovej ┗ýﾏer┞ úzeﾏia KošiIkého kraja (675.432,3435 ha) tvorí poľﾐohospodárska pﾚda 

(333.274,6981 ha – 30,20 %), predo┗šetkýﾏ orﾐá pﾚda ふ203.959,7685 ha – 61,20 % PPぶ, ďalej tr┗alé 
trá┗ﾐaté porast┞ ふ110.886,1024 ha – 33,27 % PPぶ, záhrad┞ ふヱ3.451,9842 ha – 4,04 % PP), menej vinice 

(2.967,0308 ha – 0,89 % PP), o┗oIﾐé sad┞ ふ2.009,8072 ha – 0,60 % PP) a IhﾏeľﾐiIe ふ0,0050 ha).  Nasledujú 
lesﾐé pozeﾏk┞ (269.314,8600 ha – 39,87 %ぶ, zasta┗aﾐé ploIh┞ a ﾐád┗oria (34.501,1027 ha – 5,11 %), 

ostatﾐé ploIh┞ ふ21.971,4260 ha – 3,25 %ぶ a ┗odﾐé ploIh┞ ふ16.370,2567 ha – 2,42 %).  

 

Tab.:  Druhy pozemkov v súčasﾐej štruktúre krajiﾐ┞ KošiIkého kraja 
 

Druh kultúry Plocha 

ha % 

Orﾐá pﾚda 203.959,7685 30,20 

Chmelnice 0,0050 - 

Vinice 2.967,0308 0,44 

)áhrad┞ 13.451,9842 1,99 

O┗oIﾐé sad┞ 2.009,8072 0,30 

Tr┗alé trá┗ﾐe porast┞ 110.886,1024 16,42 

Lesﾐé pozeﾏk┞ 269.314,8600 39,87 

Vodﾐé ploIh┞ 16.370,2567 2,42 

)asta┗aﾐé ploIh┞ 34.501,1027 5,11 

Ostatﾐé 21.971,4260 3,25 

Celkom 675.432,3435 100,00 

Zdroj : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

 

Orﾐá pﾚda : Súčasﾐá ┗ýﾏera orﾐej pﾚd┞ je 203.959,7685 ha, čo predsta┗uje 30,20 % z  Ielko┗ej ┗ýﾏer┞ 
kraja. Veľkosť a t┗ar hoﾐo┗ orﾐej pﾚd┞ predsta┗uje určité eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐe riziko z dﾚ┗odu erﾙzie 
spﾚsoHeﾐej ﾐesprá┗ﾐou orHou. ) hľadiska ekologiIkej staHilit┞ sú orﾐé pﾚd┞ po┗ažo┗aﾐé za ﾐestaHilﾐý 
prvok. Trvalé trávﾐe porasty : Celko┗á ┗ýﾏera tr┗alýIh trá┗ﾐ┞Ih porasto┗ je 110.886,1024 ha, čo 
predstavuje 16,42 % z Ielko┗ej ┗ýﾏer┞ kraja. E┝teﾐzí┗ﾐ┞ spﾚsoH hospodáreﾐia ﾏá za ﾐásledok, že sa ﾐa 
týIhto pozeﾏkoIh rozšírila Huď koﾏpaktﾐá aleHo rozptýleﾐá ﾐáleto┗á stroﾏo┗á a kro┗iﾐﾐá ┗egetáIia. ) 
hľadiska ekologiIkej staHilit┞ lúk┞ a pasieﾐk┞ predsta┗ujú staHilizujúIi pr┗ok ┗  poľﾐohospodárskej krajiﾐe, 
┗zhľadoﾏ ﾐa iIh protierﾙzﾐu a reteﾐčﾐú fuﾐkIiu a sú po┗ažo┗aﾐé za staHilﾐý prvok z hľadiska ┗ýpočtu 
koeficientu ekologickej stability. Nelesﾐá stroﾏová a krovitá vegetáIia ふNSKVぶ : Výﾏera e┗ido┗aﾐej NSKV 
je 21.971,4260 ha, čo predsta┗uje 3,25 % z Ielko┗ej ┗ýﾏer┞ kraja. Je zastúpeﾐá rﾚzﾐ┞ﾏi forﾏáIiaﾏi ┗ 
zá┗islosti od aHiotiIkýIh poﾏero┗ lokalit┞ a spﾚsoHu i iﾐteﾐzit┞ aﾐtropogéﾐﾐ┞Ih akti┗ít. V┞sk┞tuje sa ┗ 
koﾏple┝oIh e┝teﾐzí┗ﾐ┞Ih tr┗alýIh trá┗ﾐ┞Ih porasto┗. Tieto páso┗é forﾏáIie TTP s rozptýleﾐýﾏi kro┗itýﾏi 
porastﾏi sú ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ krajiﾐﾐýﾏ pr┗koﾏ a ┗egetačﾐou štruktúrou ﾐieleﾐ z estetiIkého hľadiska. 
V poľﾐohospodárskej krajiﾐe plﾐia dﾚležitú fuﾐkIiu protierﾙzﾐej oIhraﾐ┞ pﾚd┞, podporujú reteﾐčﾐú fuﾐkIiu 
a predsta┗ujú ﾐeﾐahraditeľﾐý Hiotop pre ﾏalé IiIa┗Ie, a┗ifauﾐu a hﾏ┞z. V zﾏ┞sle ┗ýpočtu koefiIieﾐtu 
ekologiIkej staHilit┞ sa NSKV po┗ažuje za staHilﾐý a pozití┗ﾐ┞ pr┗ok. Líﾐiová zeleň – Hrehové porasty a 
sprievodﾐá vegetáIia vodﾐýIh tokov : Breho┗é porast┞ rﾚzﾐej k┗alit┞ až po štádiuﾏ zostatko┗ pﾚ┗odﾐýIh 
lužﾐýIh leso┗ ┗ riešeﾐoﾏ úzeﾏí sa ﾐaIhádzajú ┗ alú┗iu ﾏiestﾐ┞Ih toko┗ i riek. T┗oria iIh ┗iaIetážo┗é 
porast┞ reprezeﾐtujúIe lužﾐé les┞ a jelšo┗é les┞ ﾐa ﾐi┗áIh podhorskýIh a horskýIh ┗odﾐýIh toko┗. Sú 
staHilizujúIiﾏ pr┗koﾏ ┗ úzeﾏﾐoﾏ s┞stéﾏe ekologiIkej staHilit┞ a dﾚležitýﾏi Hiokoridorﾏi. )áhrady a sady : 

Výﾏera záhrad a sadov je 15.461,7914 ha, čo je 2,29 % z Ielko┗ej ┗ýﾏer┞ kraja.  )áhrad┞ a sad┞ sa po┗ažujú 
za staHilﾐý a pozití┗ﾐ┞ pr┗ok pri ┗ýpočte koefiIieﾐtu ekologiIkej staHilit┞. Lesy : Lesﾐé pozemky sú 
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zastúpeﾐé ┗ rozsahu 269.314,8600 ha, čo predsta┗uje 39,87 % z Ielko┗ej ┗ýﾏer┞ kraja. Les┞ sú po┗ažo┗aﾐé 
za základﾐý staHilﾐý a pozití┗ﾐ┞ pr┗ok pri ┗ýpočte koefiIieﾐtu ekologiIkej staHilit┞. Vody : Vodﾐé ploIh┞ 
ﾏajú ┗ýﾏeru ヱ6.370,2567 ha, čo predsta┗uje IIa 2,42 % z Ielko┗ej ┗ýﾏer┞ kraja ふ┗odﾐé tok┞, jazerá a plesá, 
účelo┗é ┗odﾐé ﾐádrže, ﾏokrade so stálou otvorenou vodnou hladinou a pod.ぶ. Sú jedﾐýﾏ z ﾐajdﾚležitejšíIh 
staHilizujúIiIh a pozití┗ﾐ┞Ih pr┗ko┗ pri ┗ýpočte koefiIieﾐtu ekologiIkej staHilit┞. )astavaﾐé ploIhy : Výﾏera 
zasta┗aﾐýIh plﾚIh ┗ kraji je 34.501,1027 ha, čo je 5,11 % z celko┗ej ┗ýﾏer┞ kraja. Sú po┗ažo┗aﾐé za 

ﾐestaHilﾐý pr┗ok z hľadiska ┗ýpočtu koefiIieﾐtu ekologiIkej staHilit┞.  
 

 Vplyvy ﾐa prírodu a krajinu 
 

Výsta┗Ha dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ ﾏá ﾐezaﾐedHateľﾐý ┗pl┞┗ ﾐa prírodu a krajiﾐu. V prvom rade ide 

o záHer┞ prírodﾐýIh staﾐo┗íšť a Hiotopo┗ z┗lášť IhráﾐeﾐýIh a ohrozeﾐýIh druho┗. V okolí dopra┗ﾐýIh 
sta┗ieH doIhádza k zﾏeﾐáﾏ ┗ druhoﾏ zložeﾐí ┗pl┞┗oﾏ ┗egetačﾐýIh úpra┗, zﾐečisteﾐia o┗zdušia, pﾚd┞ 
a ┗od┞, ktoré je spﾚsoHeﾐé jedﾐak Hežﾐou pre┗ádzkou, tak aj ┗ dﾚsledku prípadﾐýIh ha┗árií, z┗ýšeﾐýﾏ 
hlukom a s┗etloﾏ. )áro┗eň doIhádza i k priaﾏeﾏu usﾏrIo┗aﾐiu ﾐie leﾐ ži┗očíIho┗ pra┗idelﾐe ﾏigrujúIiIh 
ふoHojži┗elﾐík┞, ┗┞dr┞ a podoHﾐeぶ, ale aj ┗eľkýIh ži┗očíIho┗, kde priaﾏo doIhádza aj k zﾐížeﾐiu dopravnej 

Hezpečﾐosti.   
 

Vo ┗šeoHeIﾐosti platí, že dopra┗ﾐé sta┗H┞ priﾐášajú do úzeﾏia ďalšie líﾐio┗é pr┗k┞ iﾐfraštruktúr┞, ktoré 
z┗┞šujú fragﾏeﾐtáIiu krajiﾐ┞, čo ﾏá za ﾐásledok ﾐegatí┗ﾐe dﾚsledk┞ ﾐajﾏä pre ﾏigráIiu ┗eľkýIh druho┗ 
IiIa┗Io┗, ale i ďalšíIh druho┗ Hioty ふzﾐáﾏe sú ﾐapr. každoročﾐé ﾏigráIie oHojži┗elﾐíko┗ぶ. Dopra┗ﾐé líﾐio┗é  
sta┗H┞, ﾐajﾏä Iestﾐé koﾏuﾐikáIie, záro┗eň t┗oria ┗ýzﾐaﾏﾐú „Hariéru“ prirodzeﾐého poh┞Hu ži┗očíIho┗ 
v krajine. Ich ﾐežiadúIi ┗pl┞┗ je zá┗islí od teIhﾐiIkých parametrov jedﾐotli┗ýIh koﾏuﾐikáIií ふšírka, ┗ýško┗é 
vedeﾐie oproti okolitéﾏu teréﾐu, z┗odidlá, plot┞, proti hluko┗é steﾐ┞ぶ a iﾐteﾐzity dopravy (riziko stretu so 

z┗ieraťoﾏ, hluko┗á a paIho┗á záťaž okoliaぶ. 
 

V┞t┗áraﾐíﾏ tz┗. Hariér doIhádza okreﾏ iﾐého aj k izoláIii ﾐiektorýIh populáIií, k redukIii ﾏigračﾐého a 
koloﾐizačﾐého poteﾐIiálu, ku zﾏeﾐšeﾐiu lo┗eIkýIh ﾏožﾐostí ﾏiestﾐ┞Ih druho┗, ku geﾐetiIkýﾏ proHléﾏoﾏ 
ﾏalýIh populáIií ┗edúIiﾏ až k poklesu populačﾐej hustot┞ aleHo k Ielko┗éﾏu utlﾏeﾐiu či ohraﾐičeﾐiu 
┗ýsk┞tu druhu. Ďalšíﾏ dﾚsledkoﾏ fragﾏeﾐtáIie je aj z┗ýšeﾐie ﾐáIh┞lﾐosti časti krajiﾐ┞ k iﾐ┗áziáﾏ 
ﾐepﾚ┗odﾐýIh druho┗. 
  POTENCIÁLNE PO)ITÍVNE VPLYVY 
 

- zﾐížeﾐie záťaže oH┞┗ateľo┗ hlukoﾏ a eﾏisiaﾏi prostredﾐíIt┗oﾏ odstráﾐeﾐia „úzk┞Ih ﾏiest“ ﾐa 
 dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúre ふz┗ýšeﾐie Ielko┗ej efekti┗it┞ a pl┞ﾐulosti dopra┗┞ぶ, ﾏoderﾐizáIiou a 
 zlepšeﾐíﾏ teIhﾐiIkýIh paraﾏetro┗ dopra┗ﾐýIh Iiest a od┗edeﾐíﾏ časti dopra┗ﾐej záťaže ﾏiﾏo 
 oH┞tﾐé úzeﾏia, 

- zﾐížeﾐie ﾐehodo┗osti odstráﾐeﾐíﾏ kritiIkýIh ﾏiest, 
- zﾐížeﾐie ﾐiektorýIh ┗pl┞┗o┗ stá┗ajúIej dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ ﾐa fauﾐu ┗hodﾐou rekoﾐštrukIiou 
 ふﾐapr. realizáIia ﾏigračﾐýIh oHjekto┗ pre uﾏožﾐeﾐie prieIhodﾐosti pre ži┗očíIho┗),  

- z┗ýšeﾐie efekti┗it┞ dopra┗ﾐého s┞stéﾏu ふﾐapr. ┗┞t┗oreﾐíﾏ podﾏieﾐok pre zlepšeﾐie poﾏero┗ 
 dopra┗ﾐýIh ┗ýkoﾐo┗ ﾏedzi jedﾐotli┗ýﾏi dopra┗ﾐýﾏi ﾏﾙdﾏiぶ, ┗rátaﾐe jeho eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐ┞Ih 
 paraﾏetro┗ ふeﾏisie, eﾐergetiIká ﾐáročﾐosť, atď.ぶ. 
  POTENCIÁLNE NEGATÍVNE VPLYVY 
 

- riziko z┗ýšeﾐia dopra┗ﾐej iﾐteﾐzit┞ a lokálﾐe z┗ýšeﾐie dopra┗ﾐej záťaže, 
- lokálﾐe z┗ýšeﾐie záťaže oH┞┗ateľst┗a hlukoﾏ a emisiami v Hlízkosti ﾐo┗ýIh dopra┗ﾐýIh trás a stavieb 

- záHer poľﾐohospodárskej pﾚd┞, prípadﾐe i lesﾐýIh pozeﾏko┗ pre ┗ýsta┗Hu ﾐo┗ýIh pr┗ko┗ dopra┗ﾐej 
 iﾐfraštruktúr┞, 
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- z┗ýšeﾐie spotreH┞ zdrojo┗ ﾐutﾐýIh k realizáIii dopra┗ﾐýIh sta┗ieH, ktorýIh zaisteﾐie je spojeﾐé 
 s eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐ┞ﾏi ﾐákladﾏi ふťažHa a prepra┗a sta┗eHﾐýIh ﾏateriálo┗, spotreHa ┗od┞, atď.ぶ, 
- fragﾏeﾐtáIia biotopo┗, ekos┞stéﾏo┗ a krajiﾐ┞ ako Ielku v dﾚsledku ┗ýsta┗H┞ ﾐo┗ýIh dopra┗ﾐýIh 
 trás, 

- ﾏožﾐé zásah┞ do osoHitﾐe IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí a lokalít sústa┗┞ Natura ヲヰヰヰ pri traso┗aﾐí ﾐo┗ýIh 
 dopra┗ﾐýIh sta┗ieH, 

- o┗pl┞┗ﾐeﾐie krajiﾐﾐého rázu situo┗aﾐíﾏ ﾐo┗ýIh dopra┗ﾐýIh sta┗ieH a zariadeﾐí ┗ úzeﾏí, 
- riziko šíreﾐia iﾐ┗ázﾐ┞Ih druho┗, 

- zmena druho┗ého zložeﾐia pozeﾏko┗ ┗ Hlízkosti koﾏuﾐikáIií v dﾚsledku ┗ýsadHy ﾐepﾚ┗odﾐýIh 
 druhov a druho┗é zﾏeny spﾚsoHeﾐé ┗pl┞┗oﾏ zﾏieﾐ podﾏieﾐok ふe┝haláIie, IheﾏiIké látk┞ zo 
 ziﾏﾐej údržH┞ koﾏuﾐikáIií a samotnej pre┗ádzk┞, hluk, atď.), 

- ﾐarušeﾐie ﾏigračﾐýIh trás ži┗očíIho┗ ふHariéro┗ý efektぶ, 
- ﾏortalita ži┗očíIho┗ pri pre┗ádzke ﾐa koﾏuﾐikáIiáIh, 
- rušeﾐie ži┗očíIho┗ hlukom a svetlom pri ┗ýsta┗He aj pre┗ádzke dopra┗ﾐýIh sta┗ieH. 

 

4. Vplyv ﾐa zdravotﾐý stav oHyvateľstva 
 

Doprava ﾏﾚže H┞ť vo ┗zťahu k zdraviu faktorom pozití┗ﾐ┞ﾏ ふﾐapr. poh┞H osﾚH a presun tovaru), ale aj 

ﾐegatí┗ﾐ┞ﾏ ふﾐapr. zﾐečisteﾐie o┗zdušia, hluk, ┗iHráIieぶ.  
 

 Pozitívﾐe dopady  
 

Pozití┗ﾐ┞ dopad ﾐa zdra┗otﾐý sta┗ oH┞┗ateľst┗a ﾏá pešia doprava, hla┗ﾐe pešia dopra┗a segrego┗aﾐá mimo 

ostatﾐú dopra┗u a ﾏiﾏo prieﾏ┞selﾐú oHlasť. Je ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ zdrojoﾏ poh┞Hu pre člo┗eka, pričoﾏ vo 

┗┞ššoﾏ ┗eku sa stá┗a ┗äčšiﾐou aj jeho hlavnou pohybovou aktivitou. Chﾚdza je ┗┞ﾐikajúIiﾏ f┞ziologiIkýﾏ 
pohybom. Na zdra┗ú a Hezpečﾐú Ihﾚdzu ﾏá ┗ýzﾐaﾏﾐý ┗pl┞┗ k┗alita Ihodﾐíko┗ ふteIhﾐiIký sta┗, ﾏateriálo┗é 
pre┗edeﾐie, traso┗aﾐie ako aj iIh pra┗idelﾐá údržHaぶ.  
 

Pozití┗ﾐ┞ ┗pl┞┗ ﾐa zdra┗ie člo┗eka ﾏá aj I┞klistiIká dopra┗a, ktorá ﾏá ┗ýzﾐaﾏﾐý podiel ┗ prevencii 

Ii┗ilizačﾐýIh IhorﾚH ┗rátaﾐe poh┞Ho┗ého aparátu, zaťažuje oHeho┗ý a srdIo┗ý s┞stéﾏ, zﾐižuje ﾏožﾐosť 
ﾐad┗áh┞, je spﾚsoHoﾏ rehaHilitáIie pri ﾐer┗o┗ýIh oIhoreﾐiaIh a IhoroHáIh s┗alo┗. V┞žaduje Hezpečﾐosť a 
poh┞H ┗ čistoﾏ o┗zduší a ro┗ﾐako ako pri Ihﾚdzi, ošetreﾐý a upra┗o┗aﾐý po┗rIh I┞klistiIkýIh trás. 
 

AutoﾏoHilo┗á dopra┗a poﾏáha rýIhlo sa preﾏiestﾐiť k zaﾏýšľaﾐéﾏu Iieľu, stretá┗ať priateľo┗, ﾐa┗šte┗o┗ať 
šport a rekreáIiu, ┗zdelá┗aIie Ieﾐtrá. Nákladﾐá dopra┗a preﾐáša rýIhlo to┗ar k zákazﾐíko┗i a týﾏ aj 
financie. 
 

 Negatívﾐe dopady  
 

Dopra┗a je zdrojoﾏ zﾐečisteﾐia o┗zdušia, ktoré je zá┗islé ﾐa frek┗eﾐIii dopra┗┞, či ide o ťažké aleHo ľahké 
┗ozidlá, ┗ akoﾏ sú teIhﾐiIkoﾏ sta┗e, aké ﾏajú pali┗o, aký je po┗rIh ┗ozo┗k┞, aké sú rozpt┞lo┗é 
a ﾏeteorologiIké podﾏieﾐk┞, či sa t┗oria častiIe ﾐo┗é, alebo sa ┗íria častiIe usadeﾐé. 
 

Doprava je zdrojom hluku a ┗iHráIií. Predo┗šetkýﾏ ┗iHráIie ohrozujú Hezpečﾐosť stavieb a pohodu 

oH┞┗ateľo┗. Hluk z dopravy je preukázaﾐou škodli┗iﾐou ふﾐo┝ouぶ, ﾐarušujúIou pohodu dotkﾐutýIh osﾚH. 

Podieľa sa na vzniku a zhoršo┗aﾐí Ii┗ilizačﾐýIh IhorﾚH, napr. IhorﾚH kardio┗askulárﾐ┞Ih. )horšuje prieHeh 

duše┗ﾐýIh oIhoreﾐí. Hlboko zasahuje do procesov, ktoré ┗┞žadujú pokoj a sústredenie (učeﾐie, prednes, 

┗edeIká práIa, koﾏuﾐikáIia medzi ľuďﾏi, ﾐajﾏä medzi deťﾏi, učiteľoﾏ a deťﾏi, rodičﾏi a deťﾏi, 
koﾏplikáIie spﾚsoHuje seniorom s ﾐedoslýIha┗osťou). Hluk ﾐajhoršie pﾚsoHí v oHdoHí, kedy sa ľudský 

organizmus obnovuje, rekreuje a odpočí┗a, ale ﾐajﾏä ┗ spáﾐku. 
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NezaﾐedHateľﾐýﾏ ﾐegatí┗ﾐ┞ﾏ ┗pl┞┗oﾏ dopra┗┞ ﾐa ┗erejﾐé zdra┗ie je takisto dopra┗ﾐá ﾐehodo┗osť. 
K častýﾏ príčiﾐáﾏ dopra┗ﾐýIh ﾐehﾚd patrí okreﾏ ľudského faktoru aj k┗alita dopra┗ﾐej siete. 
 

 Z hľadiska oHsaho┗ého zaﾏeraﾐia Pláﾐu udržateľﾐej mobility KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 

 možﾐo za ﾐajdﾚležitejšie poteﾐIiálﾐe pozití┗ﾐe ┗pl┞┗┞ ﾐa ži┗otﾐé prostredie a ┗erejﾐé zdra┗ie 
 po┗ažo┗ať : 
  zﾐížeﾐie záťaže oH┞┗ateľo┗ hlukoﾏ a eﾏisiaﾏi prostredﾐíIt┗oﾏ z┗ýšeﾐia celkovej efektivity a 

 plynulosti dopra┗┞, ﾏoderﾐizáIiou a zlepšeﾐíﾏ teIhﾐiIkýIh paraﾏetro┗ Iestnej siete, presun 

 ┗ýzﾐaﾏﾐej časti traﾐzitﾐej autoﾏoHilo┗ej dopra┗┞ mimo oH┞tﾐé úzeﾏia, presun časti dopravných
 výkonov z individuálnej dopravy na verejnú osobnú dopravu, prípadne z cestnej na železničnú a 

 podobne, 

 z┗ýšeﾐie efekti┗it┞ dopra┗ﾐého s┞stéﾏu, napr. ┗┞t┗oreﾐíﾏ podﾏieﾐok pre zlepšeﾐie poﾏero┗ 
 dopra┗ﾐýIh ┗ýkoﾐo┗ ﾏedzi jedﾐotli┗ýﾏi dopra┗ﾐýﾏi ﾏﾙdﾏi, ┗rátaﾐe jeho eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐ┞Ih 
 paraﾏetro┗ ふeﾏisie, eﾐergetiIká ﾐáročﾐosť, atď.ぶ, 
 zﾐížeﾐie ﾐehodo┗osti odstráﾐeﾐíﾏ kritiIkýIh ﾏiest, ﾐajﾏä skapaIitﾐeﾐie frek┗eﾐto┗aﾐýIh úseko┗, 
 Hezpečﾐejšie križo┗aﾐie Iiest a pod. 
 

 )a ﾐajdﾚležitejšie poteﾐIiálﾐe ﾐegatí┗ﾐe ┗pl┞┗┞ ﾐa ži┗otﾐé prostredie a ┗erejﾐé zdra┗ie po┗ažo┗ať : 
  riziko z┗ýšeﾐia dopra┗ﾐej iﾐteﾐzit┞ a lokálﾐe z┗ýšeﾐie dopra┗ﾐej záťaže ふnapr. skvalitnenie cestnej 

 siete ﾏﾚže ┗iesť k ┗äčšieﾏu ┗┞uží┗aﾐiu iﾐdi┗iduálﾐej autoﾏoHilo┗ej dopra┗┞ぶ, 
 lokálﾐe z┗ýšeﾐie záťaže oH┞┗ateľo┗ hlukoﾏ a eﾏisiaﾏi ┗ Hlízkosti ﾐo┗ýIh dopra┗ﾐýIh trás a stavieb, 

 záHer poľﾐohospodárskej pﾚd┞ pre ┗ýsta┗Hu ﾐo┗ýIh zariadeﾐí dopravnej iﾐfraštruktúr┞, 

 z┗ýšeﾐie spotreH┞ zdrojo┗ ﾐutﾐýIh k realizáIii dopra┗ﾐýIh sta┗ieH, ktorýIh zaisteﾐie je spojeﾐé 
 s eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐ┞ﾏi ﾐákladﾏi ふťažHa a prepra┗a sta┗eHﾐýIh suro┗íﾐ, spotreHa ┗od┞, atď.ぶ 
 

Kľúčo┗ýﾏ aspektoﾏ hodﾐoteﾐia zdra┗otﾐýIh dopado┗ je zﾐečisteﾐie o┗zdušia z dopra┗┞. Ďalšíﾏi 
hodﾐoteﾐýﾏi dopadﾏi Hude oHťažo┗aﾐie oH┞┗ateľst┗a hlukoﾏ a ﾏožﾐosti zdra┗otﾐýIh dopado┗. )┗ážeﾐé 
Hudú aj ďalšie poteﾐIiálﾐe dopad┞ ﾐa oH┞┗ateľst┗o. NezanedHateľﾐýﾏ ┗pl┞┗oﾏ dopra┗┞ ﾐa ┗erejﾐé zdra┗ie 
je takisto dopra┗ﾐá ﾐehodo┗osť. 
 

5. Vplyvy ﾐa Ihráﾐeﾐé úzeﾏia ふﾐapr. ﾐavrhovaﾐé Ihráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏia, úzeﾏia 
 eurﾙpskeho výzﾐaﾏu, súvislá eurﾙpska sústava IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí ふNATURA 2000), 

 ﾐárodﾐé parky, Ihráﾐeﾐé krajiﾐﾐé oHlasti, Ihráﾐeﾐé vodohospodárske oHlasti a pod.) 

 vrátaﾐe ﾐávrhu opatreﾐí ﾐa iIh zﾏierﾐeﾐie. 
  

5.1. Národﾐá sústava IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí  
 

Pre úzeﾏﾐú oIhraﾐu ustaﾐo┗uje )ákoﾐ NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiny v zﾐeﾐí 
ﾐeskoršíIh predpiso┗ päť stupňo┗ oIhraﾐ┞. Rozsah oHﾏedzeﾐí sa so z┗┞šujúIiﾏ stupňoﾏ z┗äčšuje, pričoﾏ 
úzeﾏﾐá oIhraﾐa sa ┗zťahuje ﾐa Ielé úzeﾏie Slo┗eﾐskej repuHlik┞, čiže ﾐa úzeﾏí ﾏiﾏo osoHitﾐe ┗┞hláseﾐýIh 
IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí platí ヱ. stupeň oIhraﾐ┞. 
  Veľkoplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia 
 

Na úzeﾏí KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja bolo ┗┞hláseﾐýIh, resp. seﾏ plošﾐe zasahujú 2 ﾐárodﾐé park┞ : 

Národﾐý park Slo┗eﾐský raj ふpredtýﾏ CHKO Slo┗eﾐský raj, ヱΓヶヴぶ a Národﾐý park Slo┗eﾐský kras ふpredtýﾏ 
CHKO Slo┗eﾐský kras, 1973) a 2 Ihráﾐeﾐé krajiﾐﾐé oHlasti – Chráﾐeﾐá krajiﾐﾐá oHlasť ふCHKOぶ Latorica a 

Chráﾐeﾐá krajiﾐﾐá oHlasť ふCHKOぶ Vihorlat.  
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Celko┗á ┗ýﾏera ﾐárodﾐýIh parko┗ ┗ kraji je 48.844 ha, čo predsta┗uje 7,23 % z ┗ýﾏer┞ kraja. ĎalšíIh 19.294 

ha (2,86 %) t┗oria iIh oIhraﾐﾐé pásﾏa. Chráﾐeﾐé krajiﾐﾐé oHlasti zaHerajú ┗ kraji ン4.106 ha, čo zﾐaﾏeﾐá 
5,05 % z celkovej plochy kraja. 

 

Tab.:  Národﾐé park┞ a iIh oIhraﾐﾐé pásﾏa v KošiIkoﾏ saﾏosprávﾐoﾏ kraji             
 

Názov  
Ihráﾐeﾐého úzeﾏia 

Rok 

vyhláseﾐia 

Rozloha (ha) 

Okres 

Plocha v 

okrese 

(ha) 

Stupeň 
ochrany Ielková v kraji 

NP Sloveﾐský kras 

2002  

34.611 34.611 
KošiIe – okolie 8.007 

3 
Rožňa┗a 26.604 

OIhraﾐﾐé pásﾏo 11.742 10.166 
KošiIe – okolie 3.527 

2 
Rožňa┗a 6.639 

NP Sloveﾐský raj 
1988 

19.763 14.233 
Rožňa┗a 5.780 

3 
Spišská No┗á Ves 8.453 

OIhraﾐﾐé pásﾏo 13.011 9.128 
Rožňa┗a 14 

2 
Spišská No┗á Ves 9.114 

Zdroj : ŠOP SR 

 

Tab.:  Chráﾐeﾐé krajiﾐﾐé oHlasti v KošiIkoﾏ kraji 
      

Chráﾐeﾐá krajiﾐﾐá oHlasť Latorica 

Rozloha 23.198 ha (z toho 23.198 ha ﾐa úzeﾏí krajaぶ  
Rok vyhlásenia 1990 ふﾐo┗elizáIia ヲヰヰ4) 

GeoﾏorfologiIký Ielok LaHoreIká ┗rIho┗iﾐa 

Okresy TreHišo┗ ふヱΑ.ヱヵン haぶ, MiIhalo┗Ie ふヶ.ヰヴヵ haぶ 
Stupeň oIhraﾐy ヲ. stupeň oIhraﾐ┞ 

Chráﾐeﾐá krajiﾐﾐá oHlasť Vihorlat 

Rozloha 17.485 ha (z toho 10.908 ha ﾐa úzeﾏí krajaぶ  
Rok vyhlásenia ヱΓΑン ふﾐo┗elizáIia ヱΓΓΓぶ 
GeoﾏorfologiIký Ielok Vihorlatské ┗rIh┞ 

Okresy Michalovce (1.496 ha), Sobrance (9.412 ha)  

Stupeň oIhraﾐy ヲ. stupeň 

Zdroj : ŠOP SR 

 

 Maloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia 

 

V riešeﾐoﾏ úzeﾏí bolo k 31.12.2018 e┗ido┗aﾐýIh 133 ﾏaloplošﾐýIh IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí (viď. Príloha č. ヱぶ. 
Naj┗iaI ┗┞hláseﾐýIh IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí sa ﾐaIhádza ┗ okrese Rožňa┗a ふ40ぶ, ┗ okrese KošiIe – okolie (31), 

TreHišo┗ ふヱΒぶ, Spišská No┗á Ves ふ17), Michalovce (15) a Sobrance (11). Najﾏeﾐej ┗┞hláseﾐýIh IhráﾐeﾐýIh 
úzeﾏí sa ﾐaIhádza ┗ okresoIh KošiIe I. ふンぶ a GelﾐiIa ふ4).V okrese KošiIe II., III. a IV. ﾐie sú e┗ido┗aﾐé žiadﾐe 
ﾏaloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia.  
 

Z Ielko┗ého počtu 133 ﾏaloplošﾐýIh IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí je : 
 

- 31 NPR  (ﾐárodﾐá prírodﾐá rezer┗áIia) 

- 43 PR   (prírodﾐá rezer┗áIia) 

- 23 NPP  (ﾐárodﾐá prírodﾐá paﾏiatka) 

- 25 PP   (prírodﾐá paﾏiatka) 

- 11 CHA  (Ihráﾐeﾐý areál) 
 

Celko┗á ploIha ﾏaloplošﾐýIh IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí je 5.951,4358 ha, čo predsta┗uje IIa ヰ,88 % z celkovej 

rozlohy kraja.  
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Tab.: Maloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia  evidovaﾐé v KošiIkoﾏ kraji k 31.12.2018 
 

Por.č. Okres NPR PR NPP PP CHA Spolu 

1. Gelnica - 2 - 2 - 4 

2. KošiIe I. - 1 - 1 1 3 

3. KošiIe – okolie  11 10 5 3 2 31 

4. Michalovce 4 7 - - 4 15 

5. Rožňa┗a 9 5 15 10 1 40 

6. Sobrance 2 7 - 2 - 11 

7. Spišská No┗á Ves 3 3 3 7 1 17 

8. TreHišo┗ 5 11 - - 2 18 

 S P O L U 31 43 23 25 11 133 

Zdroj : ŠOP SR   

 

Pozﾐáﾏka :  Niektoré ﾏaloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia zasahujú do ┗iaIerýIh okreso┗ ┗ KošiIkoﾏ kraji. Jedﾐá 
sa o 3 NPR a 3 PR, ﾐaIhádzajúIe sa súHežﾐe ┗ dvoch okresoIh KošiIkého kraja.   
  OIhraﾐa drevíﾐ  
 

OIhraﾐa dre┗íﾐ zaHezpečuje legislatí┗ﾐu oIhraﾐu dre┗íﾐ rastúIiIh ﾏiﾏo lesa ふLPFぶ a oIhraﾐu IhráﾐeﾐýIh 
stroﾏo┗, za ktoré sa ﾏﾚžu ┗┞hlásiť kultúrﾐe, ┗edeIk┞, ekologiIk┞, krajiﾐot┗orﾐe aleHo estetiIk┞ ﾏiﾏoriadﾐe 
┗ýzﾐaﾏﾐé stroﾏ┞ aleHo iIh skupiﾐ┞ ┗rátaﾐe stroﾏoradí.  
 

 Chráﾐeﾐé stroﾏy 
 

V riešeﾐoﾏ úzeﾏí KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja je k 31.12.2018 e┗ido┗aﾐýIh 38 Ihráﾐeﾐých stromov, 

ktoré sú Ihráﾐeﾐé v zﾏ┞sle zákoﾐa NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiny v znení ﾐeskoršíIh 
predpisov. Ide o jedﾐotli┗é solitér┞ aleHo skupiﾐ┞ stroﾏo┗. 
  Jaskyne a priepasti 
 

V zﾏ┞sle zákoﾐa NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiny v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ sú 
prírodﾐýﾏi pamiatkami aj jaskyne a priepasti, ktorýIh je ┗ riešeﾐoﾏ úzeﾏí KošiIkého kraja k 31.12.2017 

e┗ido┗aﾐýIh Ielko┗o 2.104 (Gelnica 64, KošiIe I. Α, KošiIe – okolie 396, Michalovce 6, Rožňa┗a 1.228, 

SoHraﾐIe ヶ, Spišská No┗á Ves ンΓン, TreHišo┗ ヴ, v okrese KošiIe II., III. a IV. sa žiadﾐe jask┞ﾐe ﾐeﾐaIhádzajúぶ. 
Verejﾐe prístupﾐá je DoHšiﾐská ľado┗á jask┞ňa, DoﾏiIa, GoﾏHaseIká jask┞ňa a OIhtiﾐská aragoﾐito┗á 
jask┞ňa.  
 

5.2. Územia NATURA 2000  
 

Sústa┗a IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí NATURA 2000 je Ielist┗á eurﾙpska sústa┗a úzeﾏí, ktorá ﾏá zaHezpečiť oIhraﾐu 
ﾐaj┗záIﾐejšíIh a ﾐaj┗iaI ohrozeﾐýIh druho┗ ┗oľﾐe rastúIiIh rastlíﾐ, ┗oľﾐe žijúIiIh ži┗očíIho┗ a prírodﾐýIh 
Hiotopo┗ ┗┞sk┞tujúIiIh sa ﾐa úzeﾏí štáto┗ Eurﾙpskej úﾐie a prostredﾐíIt┗oﾏ oIhraﾐ┞ týIhto druho┗ a 
Hiotopo┗ zaHezpečiť zaIho┗aﾐie HiologiIkej rﾚzﾐorodosti ┗ Ielej Eurﾙpskej úﾐii. 
 

 Sústava NATURA ヲヰヰヰ predsta┗uje sústa┗u IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí čleﾐskýIh krajíﾐ EÚ, ktorú t┗oria d┗a 
 t┞p┞ úzeﾏí : 
  osoHitﾐe Ihráﾐeﾐé úzeﾏia ふSpeIial ProteItioﾐ Areas, SPAぶ, ktoré sú ┗┞hlaso┗aﾐé ﾐa základe 
 smernice Rady č. 79/409 /EHS o ochrane ┗oľﾐe žijúIich ┗tákoIh – Directive on the Conservation of 

 Wild Birds (zﾐáﾏej tiež ako sﾏerﾐiIa o ┗tákoIh – Birds directive) v platﾐoﾏ zﾐeﾐí (podľa § ヲヶ zákoﾐa 
 NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiﾐ┞ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ sú to Chráﾐeﾐé ┗táčie 
 územia – CHVÚぶ, 
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 osoHitﾐé úzeﾏia oIhraﾐ┞ ふSpeIial Areas of Ciﾐser┗atioﾐ, SACぶ, ktoré sú ┗┞hlaso┗aﾐé ﾐa základe 
 smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzeﾐýIh Hiotopo┗ ┗oľﾐe žijúIiIh ži┗očíIho┗ a ┗oľﾐe 
 rastúIiIh rastlíﾐ – Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora 

 v platﾐoﾏ zﾐeﾐí ふpodľa § ヲΑ zákoﾐa NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiﾐ┞ ┗ zﾐeﾐí 
 ﾐeskoršíIh predpiso┗ sú to Úzeﾏia eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu – ÚEVぶ.  
 

 Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏia ふCHVÚぶ 
 

Národﾐý zozﾐaﾏ IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí Hol sIh┗áleﾐý uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. 636/2003 zo dňa 

09.07.2003 a spolu s Národﾐýﾏ zozﾐaﾏoﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu Hol ヲΑ.0ヴ.ヲヰヰヴ zaslaﾐý Eurﾙpskej 
koﾏisii do Bruselu. Na úzeﾏí KošiIkého kraja bolo v zmysle ┗┞ššie u┗edeﾐého uznesenia vlád┞ SR č. 

636/ヲヰヰン ﾐa┗rhﾐutýIh 10 IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí, z Ielko┗ého ﾐa┗rho┗aﾐého počtu ンΒ CHVÚ . V roku 

ヲヰヱヰ ┗láda SR s┗ojiﾏ uzﾐeseﾐíﾏ č. 345/2010 z 25.05.20ヱヰ sIh┗álila zmenu a doplnenie Národﾐého 
zozﾐaﾏu IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí, ktorý Hol rozšíreﾐý o ヵ ﾐá┗rho┗ IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí a d┗e úzeﾏia 
z pﾚ┗odﾐého zozﾐaﾏu Holi ┗┞pusteﾐé. Národﾐý zozﾐaﾏ tak oHsahuje ヴヱ CHVÚ ﾐa úzeﾏí SR. V priebehu 

rokov 2008 až ヲヰ10 prišlo ┗ KošiIkoﾏ saﾏosprá┗ﾐoﾏ kraji k preroko┗aﾐiu ﾐá┗rho┗ CHVÚ a ﾐásledﾐe i k 
┗┞hláseﾐiu ┗šetkýIh 10 CHVÚ, ktoré sa ﾐaIhádzajú resp. zasahujú do KošiIkého kraja : CHVÚ KošiIká kotliﾐa 

(SKCHVU009ぶ, CHVÚ MedziHodrožie (SKCHVU015), CHVÚ Muráﾐska plaﾐiﾐa – Stolica (SKCHVU017ぶ, CHVÚ 
Seﾐiaﾐske r┞Hﾐík┞ (SKCHVU024ぶ, CHVÚ Slaﾐské ┗rIh┞ ふSKCHVU025), CHVÚ Slo┗eﾐský kras (SKCHVU0027), 

CHVÚ Vihorlatské ┗rIh┞ (SKCHVU0035), CHVÚ Volo┗ské ┗rIh┞ ふSKCHVUヰンヶぶ, CHVÚ Oﾐda┗ská ro┗iﾐa 
(SKCHVU037)  a CHVÚ Slo┗eﾐský raj (SKCHVU053). Celko┗á ploIha IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí ﾐa úzeﾏí kraja 
predstavuje cca 16.552 ha, z celkovej plochy 25.243 ha dotkﾐutýIh CHVÚ. Naj┗äčšíﾏ CHVÚ ┗ KošiIkoﾏ kraji 

sú Volo┗ské ┗rIh┞ s rozlohou ヱヱΓ.ΑΒン ha ふIelko┗á ploIha CHVÚ ヱヲヱ.ヴヲヱ haぶ. Zoznam a charakteristika 

IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí ﾐaIhádzajúIiIh sa, resp. zasahujúIiIh do KošiIkého kraja je u┗edeﾐý ┗ Prílohe č. 2 

tohto Ozﾐáﾏeﾐia o strategickom dokumente.   
  Úzeﾏia eurﾙpskeho výzﾐaﾏu  
 

Podľa § ヲΑ zákoﾐa NR SR č. 543/2002 Z.z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiny v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ sa 
úzeﾏíﾏ eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu rozuﾏie úzeﾏie ┗ Slo┗eﾐskej repuHlike t┗oreﾐé jedﾐou aleHo ┗iaIerýﾏi 
lokalitaﾏi, ﾐa ktorýIh sa ﾐaIhádzajú Hiotop┞ eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu aleHo druh┞ eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu, ﾐa 
oIhraﾐu ktorýIh sa ┗┞hlasujú Ihráﾐeﾐé úzeﾏia a ktoré sú zaradeﾐé ┗ Národﾐoﾏ zozﾐaﾏe úzeﾏí 
eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu ふÚEVぶ sIh┗áleﾐého ┗ládou SR ふNárodﾐý zozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu 
sIh┗áleﾐý uzneseníﾏ ┗lád┞ SR č. ヲンΓ/ヲヰヰヴ zo dňa ヱΑ.ヰン.ヲヰヰヴ + Výﾐos MŽP SR č. ン/ヲヰヰヴ-ヵ.ヱ zo dňa 
ヱヴ.ヰΑ.ヲヰヰヴ, ktorýﾏ sa ┗┞dá┗a ﾐárodﾐý zozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu s účiﾐﾐosťou od ヰヱ.ヰΒ.ヲヰヰヴ). 

Národﾐý zozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu sa prieHežﾐe aktualizuje podľa stavu ochrany biotopov 

eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu a druho┗ eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu, ﾐa ktorýIh oIhraﾐu sa ┗┞hlasujú Ihráﾐeﾐé úzeﾏia, 

aleHo ﾐa základe ﾐá┗rhu Eurﾙpskej koﾏisie ふPr┗á aktualizáIia : Doplﾐok ﾐárodﾐého zozﾐaﾏu úzeﾏí 
eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu sIh┗áleﾐý uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. 5ΑΑ/ヲヰヱヱ zo dňa ンヱ.ヰΒ.ヲヰヱヱ + Opatreﾐie MŽP SR č. 
1/2018 z ヲΓ.ヱヱ.ヲヰヱΒ, ktorýﾏ sa ﾏeﾐí a dopĺňa ┗ýﾐos MŽP SR č. ン/ヲヰヰヴ-ヵ.ヱ zo dňa ヱヴ.ヰΑ.ヲヰヰヴ, ktorýﾏ sa 
┗┞dá┗a ﾐárodﾐý zozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu ┗ zﾐeﾐí opatreﾐia č. ヱ/ヲヰヱ7;  druhá aktualizáIia : 

Druhý doplﾐok ﾐárodﾐého zozﾐaﾏu úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu sIh┗áleﾐý uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. ヴΓヵ/ヲヰヱΑ 
zo dňa ヲヵ.ヱヰ.ヲヰヱΑ + Opatreﾐie MŽP SR č. ヱ/ヲヰヱΑ z ヰΑ.ヱヲ.ヲヰヱΑ, ktorýﾏ sa ﾏeﾐí a dopĺňa ┗ýﾐos MŽP SR č. 
3/2004-ヵ.ヱ zo dňa ヱヴ.ヰΑ.ヲヰヰヴ, ktorýﾏ sa ┗┞dá┗a ﾐárodﾐý zozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu).  
 

K ヲΒ.ヱヱ.ヲヰヱΒ sa ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja ﾐaIhádza, resp. ﾐa jeho úzeﾏie zasahuje IIa 80 úzeﾏí 
eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu. Naj┗äčšíﾏ ÚEV ┗ KošiIkoﾏ kraji je Slo┗eﾐský raj o celkovej ploche cca 15.696 ha, 

ktorý ┗šak zasahuje aj do BanskobystriIkého a Prešo┗ského saﾏosprá┗ﾐeho kraja. Predﾏetoﾏ oIhraﾐ┞ sú 
Hiotop┞, druh┞ rastlíﾐ a druh┞ ži┗očíIho┗ eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu. Zoznam úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu je 
u┗edeﾐý ┗ Prílohe č. 3 tohto Ozﾐáﾏeﾐia o strategickom dokumente.  
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5.3. Úzeﾏia Ihráﾐeﾐé podľa ﾏedziﾐárodﾐýIh dohovorov  
 

V ráﾏIi ﾏedziﾐárodﾐýIh doho┗oro┗ platí ﾐa úzeﾏí Slo┗eﾐska ﾐiekoľko dﾚležitýIh zﾏlú┗ a doho┗oro┗, ktoré 
ﾏajú za Iieľ ┗ýrazﾐejšie zaIho┗aﾐie s┗eto┗ého dedičst┗a ﾐa )eﾏi. Podľa ﾐiIh sú ┗┞čleﾐeﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia 
a lokalit┞, ktoré ﾐie sú kategﾙriou Ihráﾐeﾐého úzeﾏia podľa zákoﾐa NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o ochrane 

prírod┞ a krajiny v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗, ale t┗oria ┗ýzﾐaﾏﾐú základňu pre roz┗oj ┗ed┞ a prezeﾐtáIie 
oIhraﾐ┞ prírod┞ ┗ zahraﾐičí. Tieto úzeﾏia ﾏﾚžu súčasﾐe patriť aj do ﾐárodﾐej sústa┗┞ IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí 
aleHo do ﾐa┗rho┗aﾐej eurﾙpskej sú┗islej sústa┗┞ IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí NATURA ヲヰヰヰ. Jedﾐá sa ﾐapr. o 
Doho┗or UNESCO o oIhraﾐe s┗eto┗ého kultúrﾐeho a prírodﾐého dedičst┗a ふWorld Heritageぶ, Medziﾐárodﾐú 
dohodu UNESCO o oIhraﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐýIh prírodﾐýIh krás ┗ ráﾏIi prograﾏu „Člo┗ek a Hiosféra“ ふMaBぶ, 
Doho┗or o oIhraﾐe ﾏokradí ﾏajúIiIh ﾏedziﾐárodﾐý ┗ýzﾐaﾏ ふRaﾏsarský doho┗orぶ a podobne.  

 

 Podľa dohovoru UNESCO o oIhraﾐe svetového kultúrﾐeho a prírodﾐého dedičstva ふWorld Heritageぶ 
 sa ﾐa úzeﾏí KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja ﾐaIhádzajú : 
 

 Jask┞ﾐe Slo┗eﾐského krasu a Aggtelekského krasu ふヱΓΓヵぶ, ku ktorýﾏ ┗ roku ヲヰヰヰ priHudla DoHšiﾐská 
 ľado┗á jask┞ňa ┗rátaﾐe Strateﾐskej jask┞ﾐe a jask┞ﾐe Psie dier┞ ako jedﾐého jask┞ﾐﾐého s┞stéﾏu ┗o 
 ┗rIhu Duča. Reprezeﾐtatí┗ﾐ┞ﾏi lokalitaﾏi s┗eto┗ého dedičst┗a sú ┗ okrese Rožňa┗a : Di┗iačia 
 priepasť, DoﾏiIa, GoﾏHaseIká jask┞ňa, OIhtiﾐská aragoﾐito┗á jask┞ňa, Hrušo┗ská jask┞ňa, 
 Krásﾐohorská jask┞ňa, OHro┗ská priepasť, Sﾐežﾐá diera, )┗oﾐi┗á jaﾏa, DoHšiﾐská ľado┗á jask┞ňa, 

 Strateﾐská jask┞ňa – Psie diery a ┗ okrese KošiIe – okolie : Jaso┗ská jask┞ňa, Skalistý potok – Kunia 

 priepasť, Drieﾐo┗ská jask┞ňa. 
  Karpatské Huko┗é prales┞ Slo┗eﾐska a Ukrajiny a staré Huko┗é les┞ NeﾏeIka ふ┗┞hláseﾐé ┗ roku 2007 

 a rozšíreﾐé ┗ roku 2ヰヱヱぶ, ktoré ako súčasť trilaterálﾐeho úzeﾏia pozostá┗ajúIeho z ┗iaIerýIh lokalít 
 ﾐa úzeﾏí Slo┗eﾐska, Ukrajiﾐ┞ a NeﾏeIka. Celko┗á ploIha lokalít ﾐa úzeﾏí Slo┗eﾐskej repuHlik┞ 
 predsta┗uje IIa ンヴ tis. ha. Jadro┗á zﾙﾐa ﾐa úzeﾏí Slo┗eﾐska o ┗ýﾏere IIa ヵ.Αヶヶ ha ふpodľa 
 ﾐoﾏiﾐačﾐého projektuぶ pozostá┗a zo ヴ suHlokalít : Ha┗ešo┗á, Rožok, StužiIa-Buko┗ské ┗rIh┞ 
 a Vihorlat.  

 

Tab. :  SuHlokalit┞  KarpatskýIh HukovýIh pralesov  v Slovenskej republike 
 

Názov suHlokality Rozloha jadrovej zﾙﾐy ふhaぶ Rozloha ﾐárazﾐíkovej zﾙﾐy (ha) 

Havešová 2.476,80 12.925,00 

Rožok 67,10 41,40 

StužiIa 2.950,00 11.300,00 

Vihorlat 2.578,00 2.413,00 

S p o l u 8.071,90 26.679,40 

Zdroj : Noﾏiﾐačﾐý projekt 
 

 Lokality ﾐa┗rho┗aﾐé ﾐa zápis do )ozﾐaﾏu s┗eto┗ého prírodﾐého dedičst┗a ﾐa úzeﾏí Košického kraja :  
 

- kraso┗é doliny Slovenska (doplﾐeﾐie ﾐá┗rhu Rokliﾐ┞ Slovenského raja)  

- gejzír v Herľaﾐoch     

 

 Podľa ﾏedziﾐárodﾐej dohody UNESCO o oIhraﾐe výzﾐaﾏﾐýIh prírodﾐýIh krás v ráﾏIi prograﾏu 
 „Človek a Hiosféra“ ふMaﾐ aﾐd the Biosphere – MaB) je ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja ┗┞hláseﾐé jedﾐo 
 Ihráﾐeﾐé úzeﾏie : 
  BiosfériIká rezer┗áIia Slo┗eﾐský kras ふヱΓΑΑぶ – Úzeﾏie Slo┗eﾐského krasu Holo ako pr┗é ﾐa Slo┗eﾐsku 
 zapísaﾐé do ﾏedziﾐárodﾐej siete HiosfériIkýIh rezer┗áIií. Slúžia ako príklad tr┗alo udržateľﾐého 
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 ži┗ota, prijateľﾐej ro┗ﾐo┗áh┞ a ┗zájoﾏﾐého ┗zťahu člo┗eka s prírodﾐýﾏ prostredíﾏ. Úzeﾏie je  
 rozdeleﾐé ﾐa jadro┗ú zﾙﾐu predsta┗ujúIu ﾐajzaIho┗alejšie časti úzeﾏia Slo┗eﾐského krasu, 
 ﾐárazﾐíko┗ú zﾙﾐu t┗oriaIu oIhraﾐﾐú zﾙﾐu a preIhodﾐú ふroz┗ojo┗úぶ zﾙﾐu. 

 

 Dohovor o oIhraﾐe ﾏokradí ﾏajúIiIh ﾏedziﾐárodﾐý výzﾐaﾏ ふRaﾏsarský dohovorぶ : Na úzeﾏí 
 KošiIkého kraja sa ﾐaIhádzajú št┞ri ┗┞hláseﾐé Ramsarské lokality ﾏedziﾐárodﾐého ┗ýzﾐaﾏu, ﾐajﾏä 
 ako Hiotop┞ ┗odﾐého ┗táIt┗a (NPR Seﾐﾐé r┞Hﾐík┞, LatoriIa, Domica a Alúvium Tisy).  

 

Tab.: Lokality zaradené ﾏedzi ﾏedziﾐárodﾐe výzﾐaﾏﾐé ﾏokrade v KošiIkoﾏ kraji  
   

Názov 
mokrade 

Katastrálﾐe 
úzeﾏie 

Rozloha  

(ha) 

)ápis Stručﾐá Iharakteristika 

NPR  

Seﾐﾐé 
ryHﾐíky 

Michalovce 

Sobrance 

424,60 ha 02.07.1990 sa ﾐaIhádza ┗ Seﾐiaﾐskej depresii, ┗ ﾏiﾐulosti rozsiahlej 
sezﾙﾐﾐe zapla┗o┗aﾐej ﾏokradi VýIhodoslo┗eﾐskej ro┗iﾐ┞, ﾐa 
┗ýzﾐaﾏﾐej ﾏigračﾐej trase ┗odﾐýIh ┗táko┗. Lokalita Hola 

┗┞hláseﾐá za Národﾐú prírodﾐú rezer┗áIiu Seﾐiaﾐske r┞Hﾐík┞ 
a t┗orí ju uﾏelá ┗odﾐá ploIha s priľahlýﾏi podﾏáčaﾐýﾏi 
lúkaﾏi a ﾏočiarﾐ┞ﾏi kro┗iﾐaﾏi. V oIhraﾐﾐoﾏ pásﾏe 
rezer┗áIie sa ﾐaIhádza ヱン r┞Hﾐíko┗ patriaIiIh k r┞Hﾐičﾐej 
sústa┗e Iňačo┗Ie. 
Raﾏsarská lokalita sa prekrý┗a s ﾐa┗rho┗aﾐýﾏ Chráﾐeﾐýﾏ 
┗táčíﾏ úzeﾏíﾏ Seﾐﾐé (99,80 %). 

Latorica TreHišo┗ 

Michalovce 

4.404,70 ha 26.05.1993 leží ┗ ﾏedzihrádzo┗oﾏ priestore riek┞ LatoriIa od hraﾐíI s 
Ukrajiﾐou po sútok s LaHorIoﾏ ┗ južﾐej časti VýIhodo-

slovenskej roviny. Je t┗oreﾐá spleťou raﾏieﾐ, periodiIk┞ 
zapla┗o┗aﾐýIh Hiotopo┗ s priľahlýﾏi lužﾐýﾏi lesﾏi, 
kro┗iﾐaﾏi, ﾏočiarﾏi, alu┗iálﾐ┞ﾏi lúkaﾏi a pasieﾐkaﾏi. Je 
súčasťou Chráﾐeﾐej krajiﾐﾐej oHlasti LatoriIa a zahŕňa aj 
ﾏaloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia - Prírodﾐú rezer┗áIiu )atiﾐský 
luh, ﾐárodﾐé prírodﾐé rezer┗áIie LatoriIký luh a LatoriIký 
luh II. 

Raﾏsarská lokalita sa prekrý┗a s ﾐa┗rho┗aﾐýﾏ Chráﾐeﾐýﾏ 
┗táčíﾏ úzeﾏíﾏ MedziHodrožie (99,60 %). 

Domica Rožňa┗a 621,76 ha 02.02.2001 predsta┗uje ukážku podzeﾏﾐýIh ﾏokradí, akýﾏi sú ﾐapr. 
stále podzeﾏﾐé tok┞ a jazerá. Je súčasťou ヲヵ kﾏ dlhého 
jask┞ﾐﾐého s┞stéﾏu DoﾏiIa – Baradla v slovensko-ﾏaďars-

koﾏ pohraﾐičí. DoﾏiIký jask┞ﾐﾐý s┞stéﾏ ﾏá ﾐa úzeﾏí 
Slo┗eﾐskej repuHlik┞ dĺžku ヵ,ヶ kﾏ. Jask┞ňa je ┗┞t┗oreﾐá 

erﾙzﾐou čiﾐﾐosťou podzeﾏﾐýIh tokov Styxu a DoﾏiIkého 
potoka ﾐa juhozápadﾐoﾏ okraji SiliIkej plaﾐiﾐ┞. Jask┞ňa 
DoﾏiIa ふﾐárodﾐá prírodﾐá paﾏiatkaぶ je súčasťou Hilaterálﾐej 
HiosfériIkej rezer┗áIie a lokality S┗eto┗ého kultúrﾐeho a 
prírodﾐého dedičst┗a ﾐa úzeﾏí ﾐárodﾐýIh parko┗ Slo┗eﾐský 
kras a Aggtelek ふMaďarskoぶ.  
Raﾏsarská lokalita sa na povrchu Silickej plaﾐiﾐ┞ prekrý┗a 

s ﾐa┗rho┗aﾐýﾏ Chráﾐeﾐýﾏ ┗táčíﾏ úzeﾏíﾏ Slo┗eﾐský kras 

(96,30 %). 

Alúviuﾏ Tisy TreHišo┗ 734,60 ha 04.12.2004 Lokalita sa ﾐaIhádza ┗ ﾐajjuho┗ýIhodﾐejšoﾏ Iípe Slo┗eﾐska 
a VýIhodoslo┗eﾐskej ﾐížiﾐ┞ a zahŕňa ヶ kﾏ úsek riek┞ Tisa ﾐa 
úzeﾏí SR a jej alú┗iuﾏ ┗ prihraﾐičﾐej polohe s Ukrajiﾐou a 
Maďarskoﾏ. Časti alú┗ia sú perﾏaﾐeﾐtﾐe a periodiIk┞ 
zapla┗o┗aﾐé. Na úzeﾏí sa ┗┞sk┞tujú fragﾏeﾐt┞ lužﾐýIh leso┗ 
a kro┗íﾐ, ﾏŕt┗e raﾏeﾐo ┗┞t┗oreﾐé ﾏeaﾐdro┗aﾐíﾏ riek┞ ┗ 
ﾏiﾐulosti a trá┗ﾐe porast┞. Lokalita je súčasťou 
ﾐa┗rho┗aﾐého ﾏultilaterálﾐeho raﾏsarského úzeﾏia ┗ 
po┗odí horﾐej Tis┞ ふRuﾏuﾐsko, Ukrajiﾐa, Maďarsko, 
Slovensko). 

)droj : ŠOP SR 

 

Okrem ┗┞ššie u┗edeﾐýIh ﾏokradí ﾏajúIiIh ﾏedziﾐárodﾐý ┗ýzﾐaﾏ sa ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja ﾐaIhádzajú 
aj ďalšie mokrade, ┗ýzﾐaﾏoﾏ ﾏedziﾐárodﾐé, ﾐárodﾐé, regioﾐálﾐe a lokálﾐe, hodﾐotﾐé z hľadiska 
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HotaﾐiIkého, zoologiIkého, liﾏﾐologiIkého, h┞drogeologiIkého. V riešeﾐoﾏ úzeﾏí sa ﾐaIhádzajú ン 
ﾏedziﾐárodﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐé ﾏokrade ふHrho┗ské r┞Hﾐík┞, Ch┞ﾏské r┞Hﾐík┞, )eﾏplíﾐska šíra┗aぶ, ヱヰ ﾐárodﾐe 
┗ýzﾐaﾏﾐýIh ﾏokradí (Betlaﾐo┗ská doliﾐa – Konzaj, Boliaﾐske rašeliﾐisko, Háﾏre, Jovsianska hrabina, 

Rašeliﾐisko pod Iigáﾐskou kolﾙﾐiou, Stará ┗oda – lúk┞, Štrko┗isko pri Kechneci, Tajba, Tice Hrušo┗ – Boľ 
a Veľké jazero), 50 regioﾐálﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ﾏokradí a 103 lokálﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ﾏokradí. )ozﾐaﾏ ﾐárodﾐe 
┗ýzﾐaﾏﾐýIh ﾏokradí, regioﾐálﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ﾏokradí a lokálﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ﾏokradí, ﾐaIhádzajúIiIh sa 
ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja, je u┗edeﾐý ┗ Prílohe č. ヴ tohto Ozﾐáﾏeﾐia o strategickom dokumente.  

      

Tab. : Národﾐe ふNぶ,  regioﾐálﾐe (R) a lokálﾐe ふLぶ výzﾐaﾏﾐé ﾏokrade v KošiIkoﾏ kraji  
 

Okres 

Kategﾙria 

Plocha (ha) Národﾐé ﾏokrade 
(N) 

Regioﾐálﾐe ﾏokrade 

(R) 

Lokálﾐe ﾏokrade 

(L) 

Gelnica 2 6 5 99,4400 

KošiIe - 1 5 92,6000 

Košice – okolie  1 8 25 474,7300 

Michalovce 1 10 - 570,1300 

Rožňa┗a 1 4 50 83,2400 

Sobrance - 2 1 15,9700 

Spišská No┗á Ves 1 7 12 79,1600 

TreHišo┗ 4 12 5 507,6276 

S P O L U 10 50 103 1.922,8976 

)droj : ŠOP SR 

 

5.4. Úzeﾏﾐý systéﾏ ekologiIkej staHility   
 

Úzeﾏﾐý s┞stéﾏ ekologiIkej staHilit┞ ふÚSESぶ je zákoﾐoﾏ NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiny 

v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ defiﾐo┗aﾐý ako Ielopriestoro┗á štruktúra ﾐa┗zájoﾏ prepojeﾐýIh 
ekos┞stéﾏo┗, iIh zložiek a pr┗ko┗, ktorá zaHezpečuje rozﾏaﾐitosť podﾏieﾐok a forieﾏ ži┗ota ┗ krajiﾐe. 
)áklad tohto s┞stéﾏu predsta┗ujú HioIeﾐtrá, Hiokoridor┞ a iﾐterakčﾐé pr┗k┞, ktoré ﾏﾚžu ﾏať 
ﾐadregioﾐálﾐ┞, regioﾐálﾐ┞, aleHo ﾏiestﾐ┞ ┗ýzﾐaﾏ.  
 

NADREGIONÁLNY ÚSES – Geﾐerel ﾐadregioﾐálﾐeho úzeﾏﾐého s┞stéﾏu ekologiIkej staHilit┞ ふGNÚSESぶ 
Slo┗eﾐskej repuHlik┞, sIh┗áleﾐý uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. ンヱ9/ヱΓΓヲ ふaktualizo┗aﾐý GNÚSES sIh┗áleﾐý 
uzﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ SR č. ンヵヰ/ヱΓΓヶぶ, ┗┞ﾏedzuje ekologiIk┞ ﾐajhodﾐotﾐejšie priestor┞ ┗ rozsahu úzeﾏia SR 
v mierke 1 : 200 000 a 1 : 500 000. Biocentrá ┗┞ﾏedzeﾐé GNÚSES-oﾏ zaHerajú ヱヱ,Γ % z rozlohy Slovenska 

ふヵ HiosfériIkého ┗ýzﾐaﾏu, ヱン pro┗iﾐIioﾐálﾐeho a ヱヲヰ ﾐadregioﾐálﾐeho ┗ýzﾐaﾏuぶ. 

 

REGIONÁLNY ÚSES rozpraIo┗á┗a a upresňuje Geﾐerel NÚSES ┗ adﾏiﾐistratí┗ﾐ┞Ih hraﾐiIiaIh okreso┗ 
v mierke 1 : 50 000 a vyﾏedzuje regioﾐálﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐé prírodﾐé pr┗k┞ a ﾐa┗rhuje ekostaHilizačﾐé opatreﾐia 
v štruktúre krajiﾐ┞. V oHdoHí roko┗ ヱΓΓン-ヱΓΓヵ sa spraIo┗á┗ali dokuﾏeﾐt┞ RÚSES ┗šetkýIh okreso┗ SR podľa 
┗tedajšieho úzeﾏﾐosprá┗ﾐeho čleﾐeﾐia úzeﾏia. T┗orili základﾐý krajiﾐﾐoekologiIký podklad pre 
spraIo┗aﾐie úzeﾏﾐopláﾐo┗aIíIh dokuﾏeﾐtáIií ┗eľkýIh úzeﾏﾐýIh Ielko┗ ふVÚCぶ. SpraIo┗á┗aﾐé Holi podľa 
MetodiIkýIh pok┞ﾐo┗ pre ┗┞praIo┗aﾐie dokuﾏeﾐto┗ ÚSES ふSAV Baﾐská Štia┗ﾐiIa, Šteffek J., Múdr┞ P. 
a kol.), sIh┗áleﾐýIh ┗o feHruári ヱΓΓン MŽP SR a podľa Maﾐuálu pre t┗orHu ÚSES spraIo┗aﾐýIh SAŽP ふJaﾐčura 
P. a kol., 1994). V oHdoHí roko┗ ヲヰヰヵ-2008 a 2009-2013 sa aktualizo┗ali dokuﾏeﾐtáIie RÚSES ┗┞HraﾐýIh 
okresov v Ielko┗oﾏ počte ヵ + ヲヲ, ktorýIh spraIo┗ateľoﾏ Hola SAŽP. V ráﾏIi KošiIkého kraja v rokoch 2006 

a ﾐásledﾐe ┗ rokoIh ヲヰヱヰ SAŽP aktualizo┗ala RÚSES pre okres┞ KošiIe – mesto a KošiIe – okolie. V rokoch 

ヲヰヱヰ až ヲヰヱン SAŽP aktualizovala RÚSES pre okres┞ TreHišo┗, MiIhalo┗Ie, SoHraﾐIe a Spišská No┗á Ves. 

V roku ヲヰヱヵ Holi ﾐa MŽP SR sIh┗áleﾐé MetodiIké pok┞ﾐ┞ ﾐa ┗┞praIo┗aﾐie dokuﾏeﾐto┗ RÚSES ふSAŽP, 
2014), ktoré t┗oria ﾏetodologiIké ┗ýIhodisko pre aktualizáIiu ďalšíIh dokuﾏeﾐto┗ RÚSES. 

http://old.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=Siman/RUSES/METODICKE_POKYNY_RUSES.pdf
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Tab. : )ozﾐaﾏ spraIovaﾐýIh a sIhváleﾐýIh RÚSES v KošiIkoﾏ kraji  
 

okres dokuﾏeﾐtáIia spraIovateľ rok spravovania 

Gelnica RÚSES okresu Spišská No┗á Ves EKOLAND s.r.o. Prešo┗ 1994 

KošiIe – mesto  RÚSES KošiIe ﾏesto a okolie SAŽP KošiIe 2010 

KošiIe – okolie  RÚSES KošiIe ﾏesto a okolie SAŽP KošiIe 2010 

Michalovce RÚSES okresu Michalovce SAŽP Baﾐská B┞striIa 2013 

Rožňa┗a RÚSES okresu Rožňa┗a ARCH-EKO s.r.o. Baﾐská B┞striIa 1993 

Sobrance RÚSES okresu Sobrance SAŽP Baﾐská B┞striIa 2013 

Spišská No┗á Ves RÚSES okresu Spišská No┗á Ves ESPRIT s.r.o. Baﾐská Štia┗ﾐiIa 2013 

TreHišo┗ RÚSES okresu TreHišo┗ SAŽP 2013 

Zdroj : SPU Nitra, FZKI a SAŽP   
 

 

MIESTNY Ú)EMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY ふMÚSESぶ je spraIo┗aﾐý pre potreH┞ ÚPN-O na 

ﾏiestﾐej úro┗ﾐi  ふ┗ rozsahu katastrálﾐeho úzeﾏiaぶ pre┗ažﾐe ﾐa ﾏapáIh ┗ ﾏierke ヱ : ヱヰ ヰヰヰ ふtiež ヱ : ヲヵ ヰヰヰ 
a ヱ : ヵ ヰヰヰぶ a zaHezpečuje reálﾐe fuﾐgo┗aﾐie ÚSES. MÚSES sú aj súčasťou spraIo┗aﾐýIh pozeﾏko┗ýIh 
úpra┗. V súčasﾐosti  ešte ﾐeﾏá každá oHeI, resp. katastrálﾐe úzeﾏie ┗┞t┗oreﾐý MÚSES ふMÚSES nie je  

predﾏetoﾏ tohto strategiIkého dokuﾏeﾐtuぶ. 
 

Podľa zákoﾐa NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiny v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ a jeho 

┗┞koﾐá┗aIej ┗┞hlášk┞ č. ヲヴ/ヲヰヰン ).z., sú dokuﾏeﾐt┞ úzeﾏﾐého s┞stéﾏu ekologiIkej staHilit┞ súčasťou 
dokuﾏeﾐtáIie oIhraﾐ┞ prírod┞ a krajiﾐ┞ ふ§ ヵヴ ods. ヲ zákoﾐa ぶ a dokuﾏeﾐt┞ regioﾐálﾐeho úzeﾏﾐého 
s┞stéﾏu ekologiIkej staHilit┞ okreso┗ ┗ úzeﾏﾐoﾏ oH┗ode kraja t┗oria dokuﾏeﾐt regioﾐálﾐeho úzeﾏﾐého 
s┞stéﾏu ekologiIkej staHilit┞ tohto kraja ふ§ ヲヲ ods. ヶ ┗┞hlášk┞ぶ. 
 

Ú)EMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY ふÚSESぶ KOŠICKÉHO KRAJA 

 

ÚSES KošiIkého kraja ﾐad┗äzuje ﾐa Geﾐerel ﾐadregioﾐálﾐeho úzeﾏﾐého s┞stéﾏu ekologiIkej staHilit┞ 
ふGNÚSES, ヱΓΓヲぶ. Teﾐ ┗┞čleﾐil HioIeﾐtrá a Hiokoridor┞ ┗┞ššej úro┗ﾐe – ﾐadregioﾐálﾐeho, pro┗iﾐIioﾐálneho a 

HiosfériIkého ┗ýzﾐaﾏu. Na úzeﾏí KošiIkého kraja iIh predsta┗ujú ﾐadregioﾐálﾐe HioIeﾐtrá a Hiokoridor┞.  
  Pro┗iﾐIiálﾐe HioIeﾐtrá :  
 

- PBI ふヰヱぶ )ádielska doliﾐa, Ha┗raﾐia skala, Turﾐiaﾐsk┞ hradﾐý ┗rIh ふRožňa┗a, KošiIe – okolie),  

- PBc (02) Prielom Horﾐádu, K┞seľ, Horﾐý kaﾏeň, SuIhá Belá, PieIk┞, Sokol ふSpišská No┗á Ves, 
 Rožňa┗aぶ.  
  Nadregioﾐálﾐe biocentrá:  
 

- NRBI ふヰヱぶ LatoriIký luh ふMiIhalo┗Ie, TreHišo┗ぶ,  
- NRBI ふヰヲぶ Kaš┗ár, TajHa ふTreHišo┗ぶ,  
- NRBI ふヰンぶ Kopčiaﾐske slaﾐisko (Michalovce),  

- NRBI ふヰヴぶ Vihorlatský prales (Sobrance, Michalovce),  

- NRBI ふヰヵぶ Seﾐﾐé r┞Hﾐík┞ (Michalovce),   

- NRBI ふヰヶぶ Veľký Milič ふKošiIe – okolie),  

- NRBc (07) Humenec ふKošiIe – okolie),  

- NRBI ふヰΒぶ Si┗eI, Vozárska, V┞soký ┗rIh ふRožňa┗aぶ,  
- NRBI ふヰΓぶ Slo┗eﾐský kras – Pleši┗eIká plaﾐiﾐa ふRožňa┗a, KošiIe – okolie),  

- NRBI ふヱヰぶ Hrho┗ské r┞Hﾐík┞ a Dolﾐý ┗rIh ふRožňa┗aぶ,  
- NRBI ふヱヱぶ Čer┗eﾐé skal┞ ふSpišská No┗á Vesぶ,  
- NRBI ふヱヲぶ Kloptáň (Gelnica),  

- NRBI ふヱンぶ Períﾐske r┞Hﾐík┞ ふKošiIe – okolie),  
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- NRBI ふヱヴぶ Mošﾐík ふKošice – okolie, TreHišo┗ぶ,  
- NRBI ふヱヵぶ Viﾐiaﾐsk┞ hradﾐý ┗rIh – Senderov – Šúto┗á ふMiIhalo┗Ieぶ 
- NRBc (16) Tice ふTreHišo┗ぶ. 
  Nadregioﾐálﾐe Hiokoridory :  
 

- NRBk ふヰヱぶ Vihorlatský prales – Seﾐﾐé r┞Hﾐík┞ – Kopčiaﾐske slaﾐisko – LatoriIa ふMiIhalo┗Ie, TreHišo┗ぶ, 
- NRBk ふヰヲぶ LatoreIký luh – Kaš┗ár, TajHa – HraﾐiIa MR ふTreHišo┗ぶ, 
 -   NRBk ふヰンぶ Šiﾏoﾐka – Krčﾏárka – Veľký Milič ふKošiIe – okolie),  

- NRBk ふヰヴぶ HuﾏeﾐeI, Si┗eI, Vozárska – Rajtopik┞ ふKošiIe – okolie),   

- NRBk (05ぶ HuﾏeﾐeI, Si┗eI, Vozárska – Slo┗eﾐský raj ふKošiIe – okolie, GelﾐiIa, Spišská No┗á Vesぶ, 
- NRBk (06) Oﾐda┗a ふTreHišo┗, MiIhalo┗Ieぶ, 
- NRBk ふヰΑぶ )ádielska doliﾐa – Čer┗eﾐé skal┞ ふRožňa┗a, Spišská No┗á Vesぶ, 
- NRBk (08) Hranica MR – Domica – Koniarska planina – Stolica – Slo┗eﾐský raj ふRožňa┗a, Spišská No┗á 
 Ves), 

- NRBk ふヰΓぶ Geﾏerská pahorkatiﾐa, DoﾏiIa – SiliIká plaﾐiﾐa – Horﾐý ┗rIh – )ádielska doliﾐa ふRožňa┗aぶ, 
- NRBk ふヱヰぶ Horﾐád ふKošiIe – okolie).    

 

Tab. : Nadregioﾐálﾐe a regioﾐálﾐe prvk┞ ÚSES v┞ﾏedzeﾐé v KošiIkoﾏ kraji podľa okresov 
 

Por.č. Okres NRBc NRBk RBc RBk PBc SPOLU 

1. Gelnica 1 - * * - 1 

2. KošiIe – mesto  1 1 9 9 - 20 

3. KošiIe – okolie 6 7 52 * 1 66 

3. Michalovce 5 3 15 7 - 30 

4. Rožňa┗a 3 3 * * 2 8 

5. Sobrance 3 3 9 3 - 18 

6. Spišská No┗á Ves 3 4 4 4 1 16 

7. TreHišo┗ 3 3 32 2 - 40 

 S P O L U 16 10 118 22 2 168 

Zdroj : ÚPN VÚC KošiIký kraj v zﾐeﾐí zﾏieﾐ a doplnkov 2004, 2009, 20014, 2017   

 

Vysvetlivky :  

NRBc - ﾐadregioﾐálﾐe HioIeﾐtruﾏ  RBc - regioﾐálﾐe HioIeﾐtruﾏ   PBc - proviﾐIioﾐálﾐe HioIeﾐtruﾏ 

NRBk - ﾐadregiﾐálﾐ┞ Hiokoridor  RBk - regioﾐálﾐ┞ Hiokoridor   BBc - HiosfériIké HioIeﾐtruﾏ 

*        - počet ﾐeupresﾐeﾐý 

 

Pozﾐáﾏka : Pri u┗edeﾐýIh počtoIh jedﾐotli┗ýIh pr┗ko┗ ÚSESU po okresoIh treHa Hrať do ú┗ah┞ skutočﾐosť, 
že ﾐiektoré pr┗k┞, ﾐajﾏä ﾐadregioﾐálﾐe a regioﾐálﾐe Hiokorid┞, sa ﾏﾚžu ﾐaIhádzať ┗o ┗iaIerýIh okresoIh. 
Koﾐkrétﾐe pr┗k┞ úzeﾏﾐého s┞stéﾏu ekologiIkej staHilit┞ úzeﾏia sú u┗edeﾐé ┗ Prílohe č. 5 tohto Ozﾐáﾏeﾐia 
o strategickom dokumente.     
 

Jedﾐotli┗é koﾐkrétﾐe pláﾐ┞ a záﾏer┞ sta┗ieH, ┗rátaﾐe sta┗ieH teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐia riešeﾐého úzeﾏia, 
s predpokladoﾏ o┗pl┞┗ňo┗aﾐia aleHo o┗pl┞┗ňujúIe úzeﾏia sú┗islej eurﾙpskej sústa┗┞ IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí 
ふNatura ヲヰヰヰぶ, Hudú podliehať proIesu hodﾐoteﾐia podľa čl. ヶ.ン a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS  o ochrane 

prirodzeﾐýIh Hiotopo┗ a voľﾐe žijúIiIh ži┗očíIho┗ a rastlíﾐ, ┗┞IhádzajúI z § ヲΒ zákoﾐa NR SR č. ヵヴン/ヲヰヰヲ 
Z.z. o oIhraﾐe prírod┞ a krajiny v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ ┗ spojitosti s ustaﾐo┗eﾐiaﾏi zákoﾐa NR SR č. 
24/2006 Z.z. o posudzo┗aﾐí ┗pl┞┗o┗ ﾐa ži┗otﾐé prostredie ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗.  
 

SIh┗aľo┗aﾐiu Hudú podliehať ﾐieleﾐ Ihráﾐeﾐé úzeﾏia sústa┗┞ NATURA ヲヰヰヰ, ale aj ostatﾐá krajiﾐa 
v sú┗islosti s ┗pl┞┗ﾏi ﾐa ﾐárodﾐú sieť IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí, ﾐa Ihráﾐeﾐé úzeﾏia ┗┞hláseﾐé podľa osoHitﾐýIh 
predpiso┗, ﾐa Ihráﾐeﾐé úzeﾏia ┗┞hláseﾐé podľa ﾏedziﾐárodﾐýIh doho┗oro┗ a ﾐa pr┗k┞ úzeﾏﾐého s┞stéﾏu 
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ekologiIkej staHilit┞, ﾐapríklad podľa zákoﾐa o oIhraﾐe prírod┞ a krajiﾐ┞, ┗odﾐého zákoﾐa, zákoﾐa o lesoch, 

Haﾐského zákoﾐa a podobne. 

 

5.5. Pamiatkovo chráﾐeﾐé úzeﾏia  
 

Regiﾙﾐ KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja, kde sa stretá┗ajú a prelíﾐajú kultúrﾐe ┗pl┞┗┞ ┗iaIerýIh historiIkýIh 
regiﾙﾐo┗ – )eﾏplíﾐa, Geﾏera a Spiša, je Hohatý ﾐa kultúrﾐo-historiIké paﾏiatk┞. VýIhodﾐá časť KošiIkého 
kraja ふokres TreHišo┗, MiIhalo┗Ie a SoHraﾐIeぶ t┗orí južﾐú časť historiIkého )eﾏplíﾐa. Kultúra )eﾏplíﾐa je 
Iharakterizo┗aﾐá pr┗kaﾏi ﾐížiﾐﾐej kultúr┞, ┗iazaﾐej ﾐa VýIhodoslo┗eﾐskú ﾐížiﾐu, ┗ se┗erﾐej časti ┗ 
pokračo┗aﾐí ﾐa úzeﾏí Prešo┗ského kraja, pr┗kaﾏi horskej kultúr┞, ┗iazaﾐej ﾐa úzeﾏie Karpát. Na juhu ﾏali 
┗ýzﾐaﾏ ┗pl┞┗┞ Sedﾏohradska, na severe pﾚsoHeﾐie pra┗oslá┗ﾐej a gréIkokatolíIkej Iirk┗i. Stredﾐú časť 
KošiIkého kraja ふokres KošiIe I. až IV, a ┗äčšiﾐu okresu KošiIe – okolie) t┗orí se┗erﾐá časť historiIkého 
AHo┗a, Hohatá ﾐa zaIho┗alé uIeleﾐé historiIké časti ﾏiest ふpredo┗šetkýﾏ KošiIeぶ a ﾐehﾐuteľﾐé kultúrﾐe 
paﾏiatk┞ ┗o ┗idieIkoﾏ osídleﾐí. V západﾐej časti KošiIkého kraja ふokres Rožňa┗a, Spišská No┗á Ves a 

GelﾐiIaぶ sa prelíﾐa oHlasť kultúr┞ západoslo┗eﾐskej a ┗ýIhodoslo┗eﾐskej a Iharakter ﾐížiﾐﾐej s horskýﾏi 
oHlasťaﾏi ふGeﾏer a Spišぶ.  
 

)áklad historiIkýIh sídelﾐýIh štruktúr ┗ krajiﾐe predsta┗ujú ﾐehﾐuteľﾐé ﾐárodﾐé kultúrﾐe paﾏiatk┞ ふďalej 
leﾐ „kultúrﾐe paﾏiatk┞“ぶ, ktoré sú e┗ido┗aﾐé ┗ Ústredﾐoﾏ zozﾐaﾏe paﾏiatko┗ého foﾐdu, ┗ registri 

ﾐehﾐuteľﾐýIh kultúrﾐ┞Ih paﾏiatok a na ochranu ktorýIh slúži zákoﾐ NR SR č. ヴΓ/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe 
paﾏiatko┗ého foﾐdu ふpaﾏiatko┗ý zákoﾐぶ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ a ┗šeoHeIﾐe zá┗äzﾐé prá┗ﾐe 
predpisy na jeho vykonanie. Okreﾏ ﾐehﾐuteľﾐýIh kultúrﾐ┞Ih paﾏiatok je paﾏiatko┗ý foﾐd ┗ zﾏ┞sle ┗┞ššie 
uvedenej legislatí┗┞ Ihráﾐeﾐý aj plošﾐe prostredﾐíIt┗oﾏ ┗┞hláseﾐýIh IhráﾐeﾐýIh paﾏiatko┗ýIh  úzeﾏí – 

paﾏiatko┗ýIh zﾙﾐ ふP)ぶ, paﾏiatko┗ýIh rezer┗áIií ふPRぶ a oIhraﾐﾐýIh pásieﾏ ふOPぶ, ktoré je potreHﾐé 
rešpekto┗ať pri koﾐIepčﾐýIh roz┗ojo┗ýIh záﾏero┗ urHaﾐistiIkého roz┗oja kraja. Ďalšíﾏ liﾏitujúIiﾏ 
faktorom v ráﾏIi roz┗ojo┗ýIh záﾏero┗ kraja sú e┝istujúIe, resp. predpokladaﾐé arIheologiIké ﾐáleziská, 
kde by v ráﾏIi odHorﾐe ﾐeusﾏerﾐeﾐého zásahu do teréﾐu ﾏohlo dﾚjsť k iIh lik┗idáIii, ﾐa tieto sa taktiež 
┗zťahuje zákoﾐ č. ヴΓ/2002 Z.z. o oIhraﾐe paﾏiatko┗ého foﾐdu ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗. 
 

V Ústredﾐoﾏ zozﾐaﾏe paﾏiatko┗ého foﾐdu Slovenskej republiky ふÚ)PF SR) je ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja 

e┗ido┗aﾐýIh 1.791 ﾐárodﾐýIh kultúrﾐ┞Ih paﾏiatok, ktoré sa ﾐaIhádzajú ┗ ヲΒΑ oHIiaIh. Počet oHIí 
s ﾐehﾐuteľﾐýﾏi kultúrﾐ┞ﾏi pamiatkami presahuje 60 %, z Ielko┗ého počtu oHIí. Podľa druhu paﾏiatok 
ﾐaj┗iaI sú zastúpeﾐé sakrálﾐe sta┗H┞, ﾏeštiaﾐske doﾏ┞, kúrie a ľudo┗é doﾏ┞, kaštiele a park┞, ┗ýzﾐaﾏﾐe sú 
zastúpeﾐé aj teIhﾐiIké paﾏiatk┞ HaﾐíIkej ﾏiﾐulosti a ┗íﾐﾐe pi┗ﾐiIe ﾐa juhu )eﾏplíﾐa. Osobitnou skupinou 

ﾐehﾐuteľﾐýIh paﾏiatok atraktí┗ﾐ┞Ih pre turizﾏus sú hrad┞, resp. iIh zrúIaﾐiﾐ┞, z ktorýIh je do ústredﾐého 
zozﾐaﾏu zapísaﾐýIh celkovo 14. Výzﾐaﾏﾐou skupiﾐou paﾏiatok sú solitér┞ a zoskupeﾐia zaIho┗alýIh 
oHjekto┗ ľudo┗ej arIhitektúr┞. Na úzeﾏí KošiIkého kraja sa ﾐaIhádzajú paﾏiatk┞ ľudo┗ej arIhitektúr┞ a 
urHaﾐizﾏu IharakteristiIké s┗ojiﾏi t┞pologiIkýﾏi a ┗ýrazo┗ýﾏi zﾐakﾏi podľa historiIkýIh regiﾙﾐo┗ ふﾐa 
západe oHlasť Spiša a Gemera, ┗ Ieﾐtrálﾐej časti oHlasť KošíI, ┗ južﾐej a ┗ýIhodﾐej časti oHlasť Horﾐého 
a Dolﾐého )eﾏplíﾐaぶ. 
 

Paﾏiatkové rezerváIie (1) 
 

- MPR KošiIe ふKošiIe I. – Staré ﾏestoぶ, ┗┞hláseﾐá ヰヲ.ヰヲ.ヱΓΒン 
 

Paﾏiatkové zﾙﾐy (12) 
 

- Gelnica ふﾏestská PZ), Rozhodﾐutie MK SR č. ヱヱヲヲヱ/ヲヰヰヵ-400/33355 zo dňa ヱヵ.ヲ.ヲヰヰヵ  
- Lúčka ふvidiecka PZ), V┞hláška OHÚ Rožňa┗a č. ヴ/Γヲ zo dňa ヱヵ.ヰヲ.ヱΓΓヲ  
- Markušo┗Ie ふﾏestská P)ぶ, V┞hláška OÚ Spišská No┗á Ves č. ヲ/ヱΓΓン zo dňa ヲヶ.ヰヴ.ヱΓΓン   
- Nižﾐý Medze┗ ふﾏestská P)ぶ, V┞hláška OÚ KošiIe – ┗idiek č. ヱ zo dňa 01.02.1995  
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- Rožňa┗a (ﾏestská P)ぶ, V┞hláška OÚ Rožňa┗a s účiﾐﾐosťou od ヰヱ.ヰΒ.ヱΓΓヱ   
- Sﾏolﾐík ふﾏestská P)ぶ, V┞hláška KÚ KošiIe č. ヱ/ヱΓΓΑ zo dňa ンヱ.ヰヱ.ヱΓΓΑ 

- Spišská No┗á Ves ふﾏestská P)ぶ, Rozhodﾐutie MK SR č. ヱヲΓΑ/ヲヰヱヵ-ヲヲヱ/ヵΑΑΓ zo dňa ヱン.ヰ4.2015 

- Spišské VlaIh┞ ふﾏestská P)ぶ, Rozhodnutie MK SR č. 2188/2015-ヲヲヱ/ヱヱヱヱヶ zo dňa ヱヶ.ヰΑ.ヲヰヱヵ 

- Štítﾐik ふﾏestská P)ぶ, Nariadeﾐie OÚ Rožňa┗a s účiﾐﾐosťou od ヱヵ.ヰヶ.ヱΓΓヱ 

- Turﾐiaﾐska No┗á Ves (vidiecka PZ), V┞hláška OÚ KošiIe – okolie č. ヲ zo dňa ヰヱ.ヰヲ.ヱΓΓヵ 

- Veľká Tŕňa ふšpeIiálﾐa P)ぶ, Rozhodﾐutie MK SR č. 3726/2008-ヵヱ/ヱヵヶヴン zo dňa ヱヰ.ヱヱ.ヲヰヰΒ 

- V┞šﾐý Medze┗ ふﾏestská P)ぶ, V┞hláška OÚ KošiIe – okolie č. Βヱン-ヰン/ヱΓΓン zo dňa ヲΑ.ヰΓ.ヱΓΓン  
 

Svetové kultúrﾐe dedičstvo UNESCO (2) 
 

- GréIkokatolíIk┞ dre┗eﾐý kostol s┗. Mikuláša Biskupa ┗ Ruskej Bystrej (2008)  

- Spišský hrad a pamiatky jeho okolia (1993) 
 

OIhraﾐﾐé pásﾏa ﾐárodﾐýIh kultúrﾐyIh paﾏiatok a paﾏiatkovýIh úzeﾏí 
 

- Betliar – kaštieľ s areáloﾏ, kostol a park, soIha ﾐa stĺpe, kostol 
- Inovce – dre┗eﾐý kostol 
- Jasov – kláštor Preﾏoﾐštráto┗ 

- Jenkovce – dre┗eﾐý kostolík  
- KošiIe II ふŠaIaぶ – kaštieľ   
- KošiIe IV – Hudo┗a adﾏiﾐistratí┗ﾐa 

- Krásﾐohorské Podhradie – hrad, galéria, kostol, ﾏauzﾙleuﾏ a park, škola a sado┗ﾐíIka úpra┗a, 
 poﾏﾐík a areáloﾏ   
- Michalovce – kaštieľ s areáloﾏ, kostol, kostol zaﾐikﾐutý s areáloﾏ 

- Pleši┗eI – kostol s areáloﾏ, hostiﾐeI ﾏestský, poﾏﾐík 

- Ruská B┞strá – dre┗eﾐý kostolík  
- Žehra – kostol a ﾏúr oIhraﾐﾐý s kaplﾐkou, kaštieľ s areáloﾏ, kaplﾐka, hrad, kaﾏeň hraﾐičﾐý,  
- KošiIe – oIhraﾐﾐé pásﾏo ﾏestskej paﾏiatko┗ej rezer┗áIie  
- KošiIe I – oIhraﾐﾐé pásﾏo paﾏiatko┗ej zﾙﾐ┞  
- Rožňa┗a – oIhraﾐﾐé pásﾏo paﾏiatko┗ej zﾙﾐ┞  
 

Navrhovaﾐé oIhraﾐﾐé pásﾏa  
 

-  Malá Tŕňa – ref. kostol a súHor ┗íﾐﾐ┞Ih pi┗ﾐíI 

-  Veľká Tŕňa – ref. kostol 

-  Malá Bara – ref. kostol 

-  ČerﾐoIho┗ – ref. Kostol 
 

Pamiatkovo chráﾐeﾐé oHjekty – národﾐé kultúrﾐe paﾏiatky (NKP)   
 

- Okres Gelnica : 80 NKP v 14 obciach z 20, z toho najviac v meste Gelnica a ┗ Sﾏolﾐíku 

- Okres KošiIe I – IV : 622 NKP v 12 obciach z 13, z toho najviac v MPR KošiIe 

- Okres KošiIe – okolie : 191 NKP v 61 obciach zo 112, z toho najviac v Jasove, Medzeve, Turni nad 

Bodvou a Turnianskej Novej Vsi 

- Okres Michalovce : 107 NKP v 44 obciach zo 78, z toho najviac v meste Michalovce 

- Okres Rožňa┗a : 296 NKP v 53 obciach zo 62, z toho najviac v Rožňa┗e, Betliari, Krásﾐohorskom 

Podhradí, Štítﾐiku a ľudo┗ej arIhitektúr┞ ┗ Rejdo┗ej 
- Okres Sobrance : 37 NKP v ヲン oHIiaIh zo ヴΑ oHIí 
- Okres Spišská No┗á Ves : 344 NKP v 27 obciach z ンヶ oHIí 
- Okres TreHišo┗ : ヱヱヴ NKP v 53 obciach z Βヲ oHIí, z toho najviac v ﾏeste TreHišo┗ a obci Leles  
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Paﾏiatkovo Ihráﾐeﾐé hrady a ruiny  
 

- Bačko┗ ふTreHišo┗ぶ, Kráľo┗ská ChlﾏeI ふTreHišo┗ぶ, SlaﾐeI ふKošiIe – okolieぶ, Veľký KaﾏeﾐeI ふTreHišo┗ぶ, 
Podhoroď ふSoHraﾐIeぶ, Viﾐﾐé ふMiIhalo┗Ieぶ, Jaso┗ ふKošiIe – okolieぶ, Sokoľ ふKošiIe – okolieぶ, Turňa ﾐad 
Bod┗ou ふKošiIe – okolieぶ, Krásﾐohorské Podhradie ふRožňa┗aぶ, Štítﾐik ふRožňa┗aぶ, Markušo┗Ie ふSpišská 
No┗á Vesぶ, Žehra ふSpišská No┗á Vesぶ, Čerﾏeľ ふKošiIe Iぶ  

 

ArIheologiIké lokality  
 

ŠpeIifikoﾏ kraja sú arIheologiIké lokalit┞, ako ﾏiesta ﾏožﾐého ﾐálezu rﾚzﾐ┞Ih kultúrﾐ┞Ih horizontov z 

predIhádzajúIiIh oHdoHí situo┗aﾐýIh pod úro┗ňou teréﾐu. Medzi arIheologiIké lokalit┞, resp. ﾐáleziská 
ﾏﾚžu patriť sídliská, pohreHiská, kulto┗é a pos┗ätﾐé okrsk┞, ﾏiesta ┗ojeﾐskýIh stretﾐutí a ďalšie ﾏiesta 
pozﾐačeﾐé ľudskou čiﾐﾐosťou.  Ochranu arIheologiIkýIh ﾐálezísk špeIifikuje zákoﾐ NR SR č. 49/2002 Z.z. 

o oIhraﾐe paﾏiatko┗ého foﾐdu ふpaﾏiatko┗ý zákoﾐぶ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗. 
  Okres KošiIe I – IV :  

 - KošiIe, časť Ka┗ečaﾐ┞ – jask┞ňa pri Ka┗ečaﾐoIh 

 - KošiIe, časť Krásﾐa ﾐad Horﾐádoﾏ – poloha Kláštorﾐá hura 

 Okres KošiIe – okolie : 

 -  Budiﾏír – ﾏoh┞lo┗ý ﾐás┞p 

 -  Drienovec – jask┞ňa 

 -  D┗orﾐík┞ – Včeláre – ┗ápeﾐIo┗ý loﾏ VSŽ 

 -  Háj – jask┞ňa Doriﾐa diera, Slaﾐiﾐo┗a jask┞ňa, Hradisko – )ádielsko-turnianska planina 

 -  Haniska – ﾏoh┞lo┗é ﾐás┞p┞ 

 -  Hrašo┗ík – mohyla 

 -  Chor┗át┞ – poloha Hrado┗á 

 -  Jasov – jask┞ňa 

 -  KošiIká Belá – Aﾐtoﾐo┗a jask┞ňa, Med┗edia jask┞ňa,  Veľká Rotho┗a jask┞ňa, 
 -  KošiIký Klečeﾐo┗ – poloha Hrádek 

 -  Moldava nad Bodvou – Molda┗ská jask┞ňa 

 -  Nižﾐá M┞šľa – poloha Koscelek, poloha Várheg┞ 

 -  OHišo┗Ie – poloha Stráže 

 -  Rankovce – poloha Nad Raﾐko┗skýﾏi skalaﾏi 
 -  Svinica – se┗ero┗ýIhodﾐe od kostola 

 -  Turňa ﾐad Bodvou – jask┞ňa Žihľa┗o┗á diera 

 -  )ádiel – Kostro┗á jask┞ňa 

 Okres Michalovce : 

 -  VýIhodoslo┗eﾐské ﾏoh┞l┞ z ﾐeskorého eﾐeolitu : Lesﾐé – ┗ lese Pot┞čk┞, Trho┗ište – ┗ýIhodﾐe 
  od obce, Zbudza – pred obcou, 

 -  Kusíﾐ – poloha Hrádek – Slovaﾐské hradisko ふΓ. – 11. stor.) 

 -  Viﾐﾐé – Kostol ﾐa južﾐoﾏ úpätí Vihorlatského pohoria 

 Okres Rožňa┗a : 

 -  Kečo┗o – jask┞ňa Čerto┗á diera, jask┞ňa DoﾏiIa 

 -  Hrhov – poloha BoIskorkö Harlaﾐg 

 -  Pleši┗eI – poloha Hradisko 

 Okres Sobrance : 

 -  Koňuš – poloha Starý Koňuš 

 Okres Spišská No┗á Ves : 
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 -  HraHušiIe – jask┞ňa MﾐíIho┗a diera,  jask┞ňa Tuﾐel ふDufartぶ, poloha )eleﾐá hora a Pod )eleﾐou 
  horou, poloha Prieloﾏ Horﾐádu I 
 -  Iliašo┗Ie – TisíIročﾐá kaplﾐka ふSaﾐs SouIiぶ 
 -  Letanovce – jask┞ňa Čerto┗a diera, Biela jask┞ňa, Ružo┗á jask┞ňa, Kláštorﾐá jask┞ňa 

 -  Poráč – jask┞ﾐe Šarkaﾐo┗a diera a Ch┞ža 

 -  Sﾏižaﾐ┞ – jask┞ňa Tri skalk┞ 

 -  Sﾏižaﾐ┞ ふSpišské Toﾏášo┗Ieぶ – poloha Hradisko I a pod Hradiskom I 

 -  Sﾏižaﾐ┞ – poloha Hradisko II 

 -  Spišský Hrušo┗ – poloha Miloj 

 -  Žehra ふSpišské Podhradieぶ – tra┗ertíﾐo┗ý koﾏple┝ Dre┗eﾐík 

 Okres TreHišo┗ : 

 -  Kráľo┗ský Chlﾏec – poloha Erös 

 -  )eﾏplíﾐ – poloha Várheg┞ 

 -  Somotor – poloha Soﾏotorská hora 

 -  Klin nad Bodrogom – zrúIaﾐiﾐa stredo┗ekého kostola 

 -  Ladmovce – zrúIaﾐiﾐa stredo┗ekého kostola 

 -  Malý Horeš – poloha Homok puszta 

 -  Rad – ┗ záhrade Hý┗alého kláštora 

 -  TreHišo┗ – kostol sv. Ducha 

 -  Veľký Kamenec – poloha Templom homok 

 -  Sečo┗Ie – poloha Koscelek 

 

5.6. Chráﾐeﾐé vodohospodárske oHlasti, vodﾐé zdroje a iIh oIhraﾐﾐé pásﾏa 
 

Podľa § Α zákoﾐa NR SR č. ンヶヴ/ヲヰヰヴ ).z. o ┗odáIh ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗ sú predmetom ochrany 

┗odáreﾐské zdroje, ktorýﾏi sú út┗ar┞ po┗rIho┗ýIh a podzeﾏﾐýIh ┗ﾚd ┗┞uží┗aﾐé ﾐa odHer┞ ┗ﾚd pre pitﾐú 
┗odu aleHo ┗┞užiteľﾐé ﾐa zásoHo┗aﾐie oH┞┗ateľst┗a pre ┗iaI ako ヵヰ osﾚH, aleHo uﾏožňujúIe odHer ┗od┞ ﾐa 
takýto účel ┗ prieﾏere ┗äčšoﾏ ako 10 m

3
 za deň.  

 

 Na iIh oIhraﾐu sú ┗ SR určeﾐé št┞ri druh┞ oIhraﾐ┞ :  
 

  Ihráﾐeﾐé ┗odohospodárske oHlasti, 
 oIhraﾐﾐé pásﾏa ┗odáreﾐskýIh zdrojo┗ a po┗odia ┗odáreﾐskýIh toko┗, 
 Iitli┗é oHlasti, 
 zraﾐiteľﾐé oHlasti  
 

 Chráﾐeﾐé vodohospodárske oHlasti ふCHVOぶ 
 

V Slo┗eﾐskej repuHlike je ┗┞hláseﾐýIh ヱヰ CHVO, ktoré sú ┗┞ﾏedzeﾐé ┗ zﾏ┞sle § ンヱ zákoﾐa NR SR č. 
ンヶヴ/ヲヰヰヴ ).z. o ┗odáIh ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗. IIh zozﾐaﾏ je u┗edeﾐý ┗ ﾐariadeﾐí ┗lád┞ SR č. 
ヴヶ/ヱΓΑΒ )H. o Ihráﾐeﾐej ┗odohospodárskej oHlasti prirodzeﾐej akuﾏuláIie ┗ﾚd ﾐa Žitﾐoﾏ ostro┗e ┗ zﾐeﾐí 
ﾐeskoršíIh predpiso┗ a ┗ ﾐariadeﾐí ┗lád┞ SR č. ヱン/ヱΓΒΑ )H. o ﾐiektorýIh IhráﾐeﾐýIh oHlastiaIh prirodzeﾐej 
akuﾏuláIie ┗ﾚd. CHVO sú úzeﾏia, ┗ ktorýIh sa ┗ dﾚsledku priazﾐi┗ýIh prírodﾐýIh podﾏieﾐok ┗┞t┗árajú 
prirodzeﾐé akuﾏuláIie podzeﾏﾐýIh a po┗rIho┗ýIh ┗ﾚd.  
 

 V riešeﾐoﾏ úzeﾏí sa ﾐaIhádzajú, resp. do riešeﾐého úzeﾏia zasahujú : 
 

- CHVO Horﾐé po┗odie riek┞ HﾐileI 

- CHVO Slo┗eﾐský kras ふPleši┗eIká plaﾐiﾐa a Horﾐý ┗rIhぶ 
- CHVO Vihorlat    
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 OIhraﾐﾐé pásﾏa vodáreﾐskýIh zdrojov 
 

Na oIhraﾐu koﾐkrétﾐ┞Ih ┗┞uží┗aﾐýIh zdrojo┗ po┗rIho┗ýIh a podzeﾏﾐýIh ┗ﾚd sa z dﾚ┗odu sprísﾐeﾐej 
špeIiálﾐej oIhraﾐ┞ staﾐo┗ujú oIhraﾐﾐé pásﾏa ふ┗┞hláška MŽP SR č. ヲΓ/ヲヰヰヵ ).z. o podroHﾐostiaIh určo┗aﾐia 
oIhraﾐﾐýIh pásieﾏ ┗odáreﾐskýIh zdrojo┗ a opatreniach na oIhraﾐu ┗ﾚdぶ. Na úzeﾏí KošiIkého kraja sa 

vyskytuje celkovo 290 zdrojov vody, z toho 28 po┗rIho┗ýIh ┗odﾐýIh zdrojo┗ a 262 podzeﾏﾐýIh ┗odﾐýIh 
zdrojov. Najviac ┗odﾐýIh zdrojo┗ sa ﾐaIhádza ┗ okrese Rožňa┗a ふΑヰぶ, TreHišo┗ ふヶヴぶ, KošiIe – okolie (59), 

Spišská No┗á Ves ふンヲぶ a najmenej v okrese GelﾐiIa ふヱヴぶ, KošiIe – mesto (14), Michalovce (18) a Sobrance 

(19). 

 

Tab.: PHO zdrojov povrIhovýIh a podzeﾏﾐýIh vﾚd v KošiIkoﾏ kraji  
 

Okres Celkový počet OP 
Počet zdrojov 

povrchovej vody 

Počet zdrojov 
podzemnej vody 

Gelnica (GL) 14 5 9 

KošiIe – mesto (KE) 14 0 14 

KošiIe – okolie (KS) 59 10 49 

Michalovce (MI) 18 0 18 

Rožňa┗a ふRVぶ 70 4 66 

Sobrance (SO) 19 2 17 

Spišská No┗á Ves ふSNぶ  32 7 25 

TreHišo┗ ふTVぶ 64 0 64 

S P O L U 290 28 262 

Zdroj : ÚPN VÚC KošiIký kraj v znení zﾏieﾐ a doplnkov 2004, 2009, 2014, 2017 

 

 OIhraﾐﾐé pásﾏa prírodﾐýIh liečivýIh zdrojov a prírodﾐýIh zdrojov ﾏiﾐerálﾐyIh  stolovýIh vﾚd 
 

- OP II. stupňa prírodﾐýIh ﾏiﾐerálﾐ┞Ih zdrojov v Tornali ふV┞hláška M) SR č. 162/2005 Z.z.) 

- OP II. stupňa prírodﾐýIh minerálﾐych stolo┗ýIh ┗ﾚd v Baldovciach ふV┞hláška M) SR č. 478/2001 Z.z.) 

 

 Chráﾐeﾐé povodia vodáreﾐskýIh tokov 
  

Na úzeﾏí Slo┗eﾐskej repuHlik┞ je ┗┞hláseﾐýIh ヱヰヲ ┗odáreﾐskýIh ┗odﾐýIh toko┗, ktorýﾏi preIhádza štátﾐa 
hraﾐiIa, ktoré sa ┗┞uží┗ajú ako ┗odáreﾐský zdroj aleHo sa ﾏﾚžu ┗┞uží┗ať ako ┗odáreﾐské zdroje ふ┗odáreﾐský 
┗odﾐý tokぶ, ┗odﾐé tok┞ s pla┗eHﾐýﾏ ┗┞užitíﾏ, ┗odﾐé tok┞ s ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ odHeroﾏ ┗od┞ pre prieﾏ┞sel a pre 
poľﾐohospodárst┗oふiIh ┗ýzﾐaﾏﾐosť sa určuje ┗o ┗zťahu k ┗odohospodárskej HilaﾐIii po┗rIho┗ýIh ┗ﾚd ┗ 
príslušﾐoﾏ čiastko┗oﾏ po┗odíぶ, ┗odﾐé tok┞ ┗┞uží┗aﾐé ﾐa iﾐé účel┞, ﾐapríklad ﾐa ┗┞uží┗aﾐie 
h┞droeﾐergetiIkého poteﾐIiálu, ako ┗od┞ ┗hodﾐé pre ži┗ot rýH a reprodukIiu pﾚ┗odﾐýIh druho┗ rýH aleHo 
ﾐa rekreáIiu.  
 

)ozﾐaﾏ ┗odohospodársk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ┗odﾐýIh tokov je u┗edeﾐý ┗o ┗┞hláške MŽP SR č. ヲヱヱ/ヲヰヰヵ ).z. 
ふPríloha č. ヱぶ, ktorou sa ustaﾐo┗uje zozﾐaﾏ ┗odohospodársk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ┗odﾐýIh toko┗ a ┗odáreﾐskýIh 
┗odﾐýIh toko┗. Do zozﾐaﾏu ┗odohospodársk┞Ih ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ┗odﾐýIh toko┗ je ﾐa Slo┗eﾐsku zaradeﾐýIh 
586 vodnýIh toko┗, z toho sa ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja ﾐaIhádza Ielko┗o 64 ┗odohospodársk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh 
┗odáreﾐskýIh ┗odﾐýIh tokov. Jedﾐotli┗é ┗odohospodársk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé ┗odáreﾐské ┗odﾐé tok┞, 
ﾐaIhádzajúIe sa ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja, sú u┗edeﾐé ┗ Prílohe č. ヶ tohto Ozﾐáﾏeﾐia o strategickom 

dokumente.     
 

)ozﾐaﾏ ┗odáreﾐskýIh ┗odﾐýIh toko┗, ktoré sa ┗┞uží┗ajú ako ┗odáreﾐské zdroje aleHo sa ﾏﾚžu ┗┞uží┗ať ako 
┗odáreﾐské zdroje ﾐa odHer pre pitﾐú ┗odu,  je u┗edeﾐý ┗o ┗┞hláške MŽP SR č. ヲヱヱ/ヲヰヰヵ ).z. ふPríloha č. ヲぶ, 
ktorou sa ustaﾐo┗uje zozﾐaﾏ ┗odohospodársk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ┗odﾐýIh toko┗ a ┗odáreﾐskýIh ┗odﾐýIh toko┗. 
V riešeﾐoﾏ úzeﾏí sa z Ielko┗ého počtu ヱヰヲ ┗odáreﾐskýIh tokov, ┗┞uží┗aﾐýIh ako ┗odáreﾐské zdroje aleHo 
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ako ┗odáreﾐské zdroje ﾐa odHer pitﾐej ┗od┞ ﾐaIhádzajú v počte 34. )ozﾐaﾏ ┗odáreﾐskýIh toko┗ ﾐa úzeﾏí 
KošiIkého kraja je u┗edeﾐý ┗ Prílohe č. Α tohto Ozﾐáﾏeﾐia o strategickom dokumente.    
 

 Citlivé oHlasti  
 

Podľa § ンン zákoﾐa NR SR č. ンヶヴ/ヲヰヰヴ ).z. o ┗odáIh a o zﾏeﾐe zákoﾐa NR č. ンΑヲ/ヱΓΓヰ )H. o priestupkoch v 

zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗, sú za Iitli┗é oHlasti ┗┞hláseﾐé ┗odﾐé út┗ar┞ po┗rIho┗ýIh ┗ﾚd, ┗ ktorýIh 
doIhádza aleHo ﾏﾚže dﾚjsť ┗ dﾚsledku z┗ýšeﾐej koﾐIeﾐtráIie ži┗íﾐ k ﾐežiadúIeﾏu sta┗u k┗alit┞ ┗ﾚd, ktoré 
sa ┗┞uží┗ajú ako ┗odáreﾐské zdroje aleHo sú ┗┞užiteľﾐé ako ┗odáreﾐské zdroje a ktoré si ┗┞žadujú ┗ záujﾏe 
z┗ýšeﾐej oIhraﾐ┞ ┗ﾚd ┗┞šší stupeň čisteﾐia ┗┞púšťaﾐýIh odpado┗ýIh ┗ﾚd. V roku 2017 Holo ┗┞daﾐé 
ﾐariadeﾐie ┗lád┞ SR č. 174/2017 ).z., kde sa koﾐkretizuje ustaﾐo┗eﾐie Iitli┗ýIh a zraﾐiteľﾐýIh oHlastí a za 

Iitli┗é oHlasti sa ustaﾐo┗ili ┗šetk┞ ┗odﾐé út┗ar┞ po┗rIho┗ýIh ┗ﾚd, ktoré sa ﾐaIhádzajú ﾐa úzeﾏí SR, aleHo 
týﾏto úzeﾏíﾏ pretekajú. )ﾐaﾏeﾐá to, že za Iitli┗ú oHlasť Holo staﾐo┗eﾐé Ielé úzeﾏie SR. 
 

 )raﾐiteľﾐé oHlasti  
 

Podľa § ンヴ zákoﾐa NR SR č. ンヶヴ/ヲヰヰヴ ).z. o ┗odách a o zﾏeﾐe zákoﾐa NR č. ンΑヲ/ヱΓΓヰ )H. o priestupkoch v 

zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗, sú zraniteľﾐýﾏi oHlasťaﾏi poľﾐohospodársk┞ ┗┞uží┗aﾐé úzeﾏia, z ktorýIh 
odtekajú ┗od┞ zo zrážok do po┗rIho┗ýIh ┗ﾚd aleHo ┗sakujú do podzeﾏﾐýIh ┗ﾚd, ┗ ktorýIh je koﾐIeﾐtráIia 

dusičﾐaﾐo┗ ┗┞ššia ako ヵヰ ﾏg.l-1
 aleHo sa ﾏﾚže ┗ Hlízkej HudúIﾐosti prekročiť. Podľa Príloh┞ č. ヱ ﾐariadeﾐia 

┗lád┞ SR č. 174/2017 ).z., ktorýﾏi sa ustaﾐo┗ujú Iitli┗é a zraﾐiteľﾐé oHlasti, ﾏedzi zraﾐiteľﾐé oHlasti ﾐa 
úzeﾏí KošiIkého kraja patrí  241 katastrálﾐ┞Ih úzeﾏí oHIí, ktoré sa ﾐaIhádzajú ┗ 10 okresoch. 

 

Tab.:  )raﾐiteľﾐé oHlasti  ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja 
 

Okres Názov oHIe 

Gelnica - 

KošiIe I ヴ ﾏestské časti : KošiIe – Ka┗ešaﾐ┞,  KošiIe – Se┗er, KošiIe – Sídlisko Ťahaﾐo┗Ie, KošiIe – Ťahaﾐo┗Ie   
KošiIe II Β ﾏestskýIh častí : KošiIe – Loriﾐčík, KošiIe – Luﾐík IX, KošiIe – M┞sla┗a, KošiIe – Pereš, KošiIe – Poľo┗, 

KošiIe – sídlisko KVP, KošiIe – ŠaIa, KošiIe – )ápad    
KošiIe III ヲ ﾏestské časti : KošiIe – Dargo┗skýIh hrdiﾐo┗, KošiIe – KošiIká No┗á Ves 

KošiIe IV ヶ ﾏestskýIh častí : KošiIe – BarIa, KošiIe – Juh, KošiIe – Krásﾐa, KošiIe – Nad jazeroﾏ, KošiIe – 

ŠeHasto┗Ie, KošiIe – V┞šﾐé Opátske 

KošiIe – okolie 66 obcí : Bačko┗ík, Belža, Beﾐiako┗Ie, Bido┗Ie, BlažiIe, Bohdaﾐo┗Ie, Budiﾏír, BuziIa, CestiIe, Čakanovce, 

Čaňa, Čečejo┗Ie, Drieﾐo┗eI, Družste┗ﾐá pri Horﾐáde, Ďurďošík, Ďurko┗, Geča, G┞ňo┗, Haﾐiska, Hosťo┗Ie, 
Hrašo┗ík, Chor┗át┞, Chrastﾐé, Jaﾐík, KeIhﾐeI, Kokšo┗ – Bakša, Koﾏáro┗Ie, KošiIká Poliaﾐka, KošiIké 
Oľšaﾐ┞, Kráľo┗Ie, Malá Ida, Milhosť, MokraﾐIe, Molda┗a ﾐad Bod┗ou, Nižﾐá Hutka, Nižﾐá M┞šľa, Nižﾐý 
Čaj, Nižﾐý LáﾐeI, No┗á Polhora, OHišo┗Ie, Olšo┗aﾐ┞, Paňo┗Ie, Peder, Períﾐ – Ch┞ﾏ, Ploské, RešiIa, 
Rozhaﾐo┗Ie, Rudﾐík, Sad┞ ﾐad Tor┞sou, Seňa, Sokoľaﾐ┞, S┗iﾐiIa, Šeﾏša, TreHejo┗, Trsťaﾐ┞, Trsteﾐé pri 
Horﾐáde, Turňa ﾐad Bod┗ou, Turﾐiaﾐska No┗á Ves, Vajko┗Ie, Valalik┞, Veľká Ida, Vtáčko┗Ie, V┞šﾐá Hutka, 
V┞šﾐá M┞šľa, Žarﾐo┗, Ždaňa   

Michalovce 58 oHIí : Beša, BraIo┗Ie, Budko┗Ie, Čečeho┗, Čičaro┗Ie, Drahňo┗, DúHra┗ka, Falkušo┗Ie, Hﾐojﾐé, 
Horo┗Ie, Iňačo┗Ie, Ižko┗Ie, Kačaﾐo┗, Kapušiaﾐske Kľačaﾐ┞, Krásﾐo┗Ie, Krišo┗ská Liesko┗á, Lastoﾏír, 
Lesﾐé, Lúčk┞, MalčiIe, Malé Raško┗Ie, Marko┗Ie, Maťo┗ské Vojko┗Ie, MiIhalo┗Ie, Mora┗aﾐ┞, OHoríﾐ, 
Oreské, Palíﾐ, Pa┗lo┗Ie ﾐad Uhroﾏ, Petriko┗Ie, Petro┗Ie ﾐad LaHorIoﾏ, Pozdišo┗Ie, Ptrukša, Pusté 
Čeﾏerﾐé, Rako┗eI ﾐad Oﾐda┗ou, Ruská, Seﾐﾐé, Sla┗ko┗Ie, Staré, Strážske, Streta┗a, Streta┗ka, SuIhé, 
Trho┗ište, TušiIe, Veľké Kapušaﾐ┞, Veľké Raško┗Ie, Veľké SleﾏeﾐIe, Viﾐﾐé, Vojaﾐ┞, Voľa, VrHﾐiIa, V┞soká 
ﾐad Uhroﾏ, )alužiIe, )á┗adka, )eﾏplíﾐska Široká, )eﾏplíﾐske Kopčaﾐ┞, ŽHiﾐIe   

Rožňava 12 oHIí : Bohúňo┗o, Bretka, Brzotíﾐ, Geﾏerská PaﾐiIa, Hrho┗, JaHloﾐo┗ ﾐad Turňou, OIhtiﾐá, Paško┗á, 
RoIho┗Ie, Roštár, Sla┗ošo┗Ie, Štítﾐik 

Sobrance 31 oHIí : Bežo┗Ie, Blatﾐá Poliaﾐka, Blatﾐé Re┗ištia, Buﾐko┗Ie, Fekišo┗Ie, Hli┗ištia, Horňa, Husák, 
Choňko┗Ie, Jaseﾐo┗, Jeﾐko┗Ie, KoliHaHo┗Ie, Koňuš, Koroﾏľa, Krist┞, Lekáro┗Ie, Nižﾐá R┞HﾐiIa, Nižﾐé 
NeﾏeIké, OreIho┗á, Ostro┗, Piﾐko┗Ie, Porosto┗, Priekopa, Rusko┗Ie, SoHraﾐIe, Tašuľa, TiHa┗a, ÚHrež, 
Vojﾐatiﾐa, V┞šﾐé NeﾏeIké, )áhor   

Spišská Nová Ves 9 oHIí : Aﾏuto┗Ie, Daﾐišo┗Ie, Chrasť ﾐad Horﾐádoﾏ, Jaﾏﾐík, Markušo┗Ie, Sﾏižaﾐ┞, Spišská No┗á Ves, 
Spišské VlaIh┞, Vítko┗Ie  

TreHišov ヶヴ oHIí : Bačka, Bara, Boľ, Borša, Breho┗, Cejko┗, Čeľo┗Ie, Čerho┗, ČerﾐoIho┗, Čierﾐa ﾐad Tisou, DoHrá, 
Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, Hriadk┞, Kaziﾏír, KožuIho┗, Kráľo┗ský ChlﾏeI, Lasto┗Ie, Leles, Luh┞ňa, 
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Malá Tŕňa, Malé Ozoro┗Ie, Malé Trakaﾐ┞, Malý Horeš, MiIhaľaﾐ┞, Nižﾐý Žipo┗, No┗osad, No┗ý Rusko┗, 
ParIho┗aﾐ┞, PleIhotiIe, Poľaﾐ┞, PriHeﾐík, Rad, Sečo┗Ie, Sirﾐík, Sli┗ﾐík, Slo┗eﾐské No┗é Mesto, Soľﾐička, 
Soﾏotor, Staﾐča, Stráže, Streda ﾐad Bodrogoﾏ, S┗ätuše, S┗iﾐiIe, TreHišo┗, Veľat┞, Veľké Ozoro┗Ie, Veľké 
Trakaﾐ┞, Veľký Horeš, Veľký KaﾏeﾐeI, Viﾐičk┞, Višňo┗, VojčiIe, Vojka, )atíﾐ, )Hehňo┗, )eﾏplíﾐ, 
)eﾏplíﾐska No┗á Ves, )eﾏplíﾐska TepliIa, )eﾏplíﾐske Hradište, )eﾏplíﾐske JastraHie, )eﾏplíﾐsk┞ Braﾐč   

Zdroj : Nariadeﾐie vlád┞ SR  č. 174/2017 Z.z.- Príloha č.ヱ 

 

5.7. Chráﾐeﾐé ložiskové úzeﾏia, doHývaIie priestory a prieskuﾏﾐé úzeﾏia 
 

V riešeﾐoﾏ a dotkﾐutoﾏ úzeﾏí sa ﾐaIhádzajú ﾐiektoré e┗ido┗aﾐé prieskuﾏﾐé úzeﾏia, Ihráﾐeﾐé ložisko┗é 
úzeﾏia a aj doHý┗aIie priestor┞, ﾐa ktorýIh oIhraﾐu a ┗┞uží┗aﾐiu ﾐerastﾐého Hohatst┗a sa ┗zťahuje 
ochrana v zﾏ┞sle zákoﾐa č. ヴヴ/ヱΓΒΒ )H. o ochrane a ┗┞užití ﾐerastﾐého Hohatst┗a ふHaﾐský zákoﾐぶ ┗ zﾐeﾐí 
ﾐeskoršíIh predpiso┗, zákoﾐ č. ヵヱ/ヱΓΒΒ )H. o Haﾐskej čiﾐﾐosti, ┗ýHušﾐiﾐáIh a o štátﾐej sprá┗e ┗ zﾐeﾐí 
ﾐeskoršíIh predpiso┗ a ﾐariadeﾐie ┗lád┞ SR č. ヵヲヰ/ヱΓΓヱ )H. o podﾏieﾐkaIh ┗┞uží┗aﾐia ložísk ﾐe┗┞hradeﾐýIh 
nerastov.   
 

Chráﾐeﾐé ložisko┗é úzeﾏia, doHý┗aIie priestor┞ i e┗ido┗aﾐé prieskuﾏﾐé úzeﾏia ﾏﾚžu H┞ť o┗pl┞┗ﾐeﾐé 
priamym stretom s iﾐfraštruktúrﾐ┞ﾏi opatreﾐiaﾏi, čo je ﾏožﾐé eliﾏiﾐo┗ať pri prípra┗e projekto┗. Ďalej 
Hudú o┗pl┞┗ﾐeﾐé ťažHou suro┗íﾐ pre sta┗Hu. 
 

) ﾐerastﾐýIh suro┗íﾐ sa ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja ┗┞sk┞tujú ložiská eﾐergetiIkýIh suro┗íﾐ – ┗ýzﾐaﾏﾐé 
zásoH┞ zeﾏﾐého pl┞ﾐu ふokres MiIhalo┗Ie a TreHišo┗ぶ, lignitu (okres Michalovce), aﾐtraIit ふokres TreHišo┗ぶ 
rudﾐýIh suro┗íﾐ – siderit, Ag, Cu, Pb, Zn, Hg  rudy, železﾐé rud┞, kobaltovo-ﾐiklo┗é rud┞, p┞rit, 
polymetalické rudy, rádioaktí┗ﾐe suro┗iﾐ┞, ﾐerudﾐýIh suro┗íﾐ – rﾚzﾐe druh┞ sta┗eHﾐého kaﾏeňa, tehliarske 

hliny, štrkopiesk┞, kaolíﾐ, ┗ápeﾐeI, ﾏasteﾐeI a iﾐé. ) Ieloslo┗eﾐského pohľadu sa tu ﾐaIhádzajú dﾚležité 
zásoH┞ kaﾏeﾐﾐej soli ふ)Hudzaぶ, ﾏagﾐezitu ふKošiIeぶ a ﾏasteﾐIa ふGeﾏerská Poloﾏaぶ.     
 

Na úzeﾏí KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja sa ﾐaIhádzajú ┗ýhradﾐe ložiska s určeﾐýﾏi Ihráﾐeﾐými 

ložisko┗ými územiami (CHLÚ) – 130 a dobývacími priestormi (DP) – 81. Ďalej sa ┗ predmetnom území 
nachádzajú ložiská nevyhradených nerastov (LN) – 33. 

 

Tab.: Chráﾐeﾐé ložiskové úzeﾏia v KošiIkoﾏ kraji  
 

Ev.č. Názov CHLÚ Okres Nerast OrgaﾐizáIia 

Evidovaﾐé ﾐa OHvodﾐoﾏ Haﾐskoﾏ úrade v KošiIiaIh k 01.01.2018  

89/d Bačko┗ TreHišo┗ 
zeﾏﾐý pl┞ﾐ a sprievodﾐé 

nerasty  
NAFTA a.s. Bratislava  

70/d Báﾐo┗Ie ﾐad Oﾐda┗ou Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

100/d  Beša Michalovce kreﾏičitý piesok Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu 

4/d Brehov TreHišo┗ andezit EUROVIA Kaﾏeňoloﾏ┞ s.r.o. KošiIe 

109/d Brehov I TreHišo┗ 
ži┗iIe, pol┞ﾏetaliIké 
rudy, keraﾏiIké íly 

ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

2/d Brezina TreHišo┗ bentonit Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu 

68/d Brezina I (Kuzmice) TreHišo┗ bentonit 
HEADS Slo┗akia s.r.o. Družste┗ﾐá pri 
Horﾐáde 

69/d Breziﾐa I ふB┞štaぶ TreHišo┗ perlit Bez prá┗ﾐeho ﾐástupcu 

6/d Čaňa KošiIe – okolie  štrkopiesk┞ CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

10/d D┗orﾐík┞ KošiIe – okolie  korekčﾐé sialitiIké íl┞ CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

77/d Hﾐojﾐé Michalovce lignit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

80/d Hodkovce KošiIe – okolie  kobaltovo-niklo┗é rud┞ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

131/d Hodkovce I  KošiIe – okolie  keraﾏiIké íl┞ ふDP Šeﾏšaぶ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

14/d Hosťo┗Ie KošiIe – okolie  ┗ápeﾐeI CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

16/d Jasov KošiIe – okolie  tehliarske íly Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu 

19/d Kapušiaﾐske Kľačaﾐ┞ Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

21/d KošiIe KošiIe I, II magnezit DP KošiIeぶ MEOPTIS s.r.o. Bratislava 

22/d KošiIe IV ふHrado┗áぶ KošiIe I granodiorit EUROVIA Kaﾏeňoloﾏ┞ s.r.o. KošiIe 

21/d KošiIe V Košice I magnezit ŠGÚDŠ Bratislava 
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102/d KošiIe IV KošiIe I, II  uráﾐ-ﾏol┞Hdéﾐo┗é rud┞ Ludovika Energy s.r.o. Ban. Bystrica 

66/d Kráľo┗Ie KošiIe – okolie  štrkopiesk┞ UND-ŠTRKOPIESKY s.r.o. KošiIe 

25/d Ladmovce TreHišo┗ ┗ápeﾐeI Bodrogiﾐ┗est s.r.o. KošiIe 

26/d Ladmovce I TreHišo┗ ┗ápeﾐeI 
)eﾏplíﾐska pla┗eHﾐá spoločﾐosť 
s.r.o. TreHišo┗ 

27/d Ladmovce II TreHišo┗ ┗ápeﾐeI VAPEX s.r.o. Ladmovce 

28/d Lastovce TreHišo┗ tehliarske íl┞ Bez prá┗ﾐeho nástupIu 

106/d Malá Bara TreHišo┗ perlit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

30/d Malá Vieska KošiIe – okolie  dolomiIké piesk┞ Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 

31/d MiIhaľaﾐ┞ TreHišo┗ bentonit LB MINERALS SK s.r.o. KošiIe 

32/d Michalovce Michalovce tehliarske íl┞, halo┞zit Štefaﾐ Pristaš, Prešo┗ 

99/d Michalovce I Michalovce keraﾏiIké íl┞ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

136/d Michalovce II Michalovce horľa┗ý zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

33/d Milhosť KošiIe – okolie  štrkopiesk┞ UND-ŠTRKOPIESKY s.r.o. KošiIe 

137/d Moravany Michalovce horľa┗ý zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

98/d Nižﾐý Medze┗ KošiIe – okolie  koﾏple┝ﾐé železﾐé rudy ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

128/d Nižﾐý Žipo┗ TreHišo┗ bentonit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

117/d No┗áčaﾐ┞ KošiIe – okolie  ži┗Ie Bez prá┗ﾐeho nástupIu 

118/d No┗áčaﾐ┞ I KošiIe – okolie  kaolíﾐ Bez prá┗ﾐeho nástupIu 

119/d No┗áčaﾐ┞ II KošiIe – okolie  kaolíﾐ Bez prá┗ﾐeho nástupIu 

38/d Oreské Michalovce 
┗ápeﾐeI, doloﾏit, 
doloﾏitiIký ┗ápeﾐeI 

AT )eﾏplíﾐ s.r.o. Kaziﾏír 

138/d Palíﾐ Michalovce hor. zeﾏﾐý pl┞ﾐ a gazolíﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

87/d Paňo┗Ie KošiIe – okolie  Ihr┞zolito┗ý azHest ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

65/d Pavlovce nad Uhom Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

72/d Pavlovce nad Uhom I Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

39/d Pozdišo┗Ie Michalovce keraﾏiIké íl┞ Bez prá┗ﾐeho zástupIu 

40/d Pozdišo┗Ie I Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ, gazolíﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

88/d Rakovec nad Ondavou Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

97/d Rudﾐík KošiIe – okolie  kaolíﾐ ふkaoliﾐiIké piesk┞ぶ LB MINERALS SK s.r.o. KošiIe 

110/d Rudﾐík I KošiIe – okolie  ži┗Ie Bez prá┗ﾐeho zástupIu 

116/d Rudﾐík II KošiIe – okolie  ži┗Ie Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu 

120/d Rudﾐík III KošiIe – okolie  kaolíﾐ Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu  
132/d Rudﾐík IV KošiIe – okolie  ži┗Ie ふDP Rudﾐík IIぶ LB MINERALS SK s.r.o. KošiIe 

91/d Ruskov KošiIe – okolie  andezit KSR – Kaﾏeňoloﾏ┞ SR s.r.o. )┗oleﾐ 

44/d Ruskov I KošiIe – okolie   andezit PK Doprasta┗ a.s. Žiliﾐa 

48/d Slanec KošiIe – okolie  andezit VSK MINERAL s.r.o. KošiIe 

25/d Staﾐča TreHišo┗ bentonit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

51/d S┗ätuše TreHišo┗ andezit 
)eﾏplíﾐska pla┗eHﾐá spoločﾐosť 
s.r.o. TreHišo┗ 

52/d Ťahaﾐovce KošiIe – okolie  keraﾏiIké íl┞ LB MINERALS SK s.r.o. KošiIe 

54/d Trebejov KošiIe – okolie  
doloﾏit┞ ┗hodﾐé ﾐa 
chem. tech. spracovanie 

Carmeuse Slovakia s.r.o.  

101/d TreHišo┗ TreHišo┗ 
zeﾏﾐý pl┞ﾐ a sprie┗odﾐé 
nerasty 

NAFTA a.s. Bratislava 

55/d Trnava pri Laborci Michalovce tuf Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu 

113/d Trsteﾐé pri Horﾐáde KošiIe – okolie  keraﾏiIké íl┞ a ílo┗Ie Iﾐg. Jáﾐ TaHak – NERAST, Žiliﾐa 

56/d Včeláre KošiIe – okolie  ┗ápeﾐeI Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 

79/d Včeláre I KošiIe – okolie  korekčﾐé sialitiIké íl┞ CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

107/d Veľat┞ TreHišo┗ bentonit Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu 

61/d Veľká Tŕňa TreHišo┗ antracit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

60/d Viﾐﾐé Michalovce andezit Bez prá┗ﾐeho ﾐástupIu 

130/d Vojka TreHišo┗ zlie┗areﾐské piesk┞ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

57/d V┞šﾐý Kláto┗ I KošiIe – okolie  amfibolit RICORSO s.r.o. KošiIe 

67/d Zbudza Michalovce kaﾏeﾐﾐá soľ PROROGO s.r,.o, Strážske 

134/d )eﾏplíﾐska Široká Michalovce hor. zeﾏﾐý pl┞ﾐ a gazolíﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

129/d )latá Idka KošiIe – okolie  turﾏalíﾐ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

78/d Žarﾐo┗ KošiIe – okolie  
Ceﾏeﾐtárska sialitiIká 
surovina 

CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

95/d Žarﾐo┗ I KošiIe – okolie  keraﾏiIké íl┞  ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

103/d Žarﾐo┗ II KošiIe – okolie  
┗ápeﾐeI Hloko┗o 
doHý┗ateľﾐý ふDP Žarnov)  

STONEprojekt s.r.o. Prešo┗ 
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135/d ŽHiﾐIe Michalovce hor. zeﾏﾐý pl┞ﾐ a gazolíﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

Evidovaﾐé ﾐa OHvodﾐoﾏ Haﾐskoﾏ úrade v Spišskej Novej Vsi k 31.01.2018   

1/e Rudňaﾐ┞ Spišská No┗á Ves 
Fe, Cu, Hg rudy, baryt, 

spekularit 
Bez organizáIie 

2/e Slovinky Spišská No┗á Ves Cu rudy Rudﾐé Haﾐe š.p. Baﾐská B┞striIa 

4/e Rožňa┗a Rožňa┗a siderito┗é rud┞ s Cu TRATEC s.r.o. Prešo┗ 

5/e Nižﾐá Slaﾐá Rožňa┗a siderit Bez orgaﾐizáIie 

6/e Sﾏolﾐík Gelnica pyrit, chalopyrit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

7/e Mlynky Spišská No┗á Ves Cu-Fe rudy ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

8/e LuHeﾐík Rožňa┗a 
ﾏagﾐezit, doloﾏitiIký 
magnezit, dolomit 

SLOVMAG a.s. LuHeﾐík 

9/e LuHeﾐík I - Amag Rožňa┗a magnezit SLOVMAG a.s. LuHeﾐík 

11/e Jaklovce Gelnica ┗ápeﾐeI Calmit s.r.o. 

12/e Spišská No┗á Ves Spišská No┗á Ves sadrovec a anhydrit VSK a.s. Spišská No┗á Ves 

13/e Olcnava Spišská No┗á Ves ┗ápeﾐeI KSK – Kaﾏeňoloﾏ┞ SR s.r.o. 
14/e Š┗edlár Gelnica kreﾏeň Bez orgaﾐizáIie 

18/e Žehra Spišská No┗á Ves tra┗ertíﾐ Bez orgaﾐizáIie 

20/e Slavec Rožňa┗a ┗ápeﾐec Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 

22/e Čolto┗o Rožňa┗a ┗ápeﾐeI Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 

24/e Spišské Toﾏášo┗Ie Spišská No┗á Ves paleogéﾐﾐ┞ piesko┗eI STAVOEKOINVEST s.r.o. Poprad 

25/e Sﾏižaﾐ┞ Spišská No┗á Ves tehliarske hliny Bez orgaﾐizáIie 

27/e Spišská No┗á Ves I Spišská No┗á Ves sadrovec a anhydrit VSK a.s. Spišská No┗á Ves 

28/e Poráč Spišská No┗á Ves Fe, BaSo4, Cu, Hg rudy Bez orgaﾐizáIie 

29/e Honce Rožňa┗a ┗ápeﾐeI VSK MINERAL s.r.o. 

37/e Čolto┗o I Rožňa┗a ┗ápeﾐeI KAM-BET s.r.o. Geﾏerská Hﾚrka 

38/e SiliIká Brezo┗á Rožňa┗a mramor Bez orgaﾐizáIie 

39/e SiliIká Brezo┗á I Rožňa┗a ┗ápeﾐeI ISPA Prešo┗ s.r.o. Prešo┗ 

41/e Lipo┗ﾐík Rožňa┗a ┗ápeﾐeI KLUBII s.r.o. Bratislava 

46/e Spišská No┗á Ves IV Spišská No┗á Ves doloﾏit, doloﾏ. ┗ápeﾐeI VSK MINERAL s.r.o. 

53/e Markušo┗Ie Spišská No┗á Ves ┗ápeﾐeI VSK MINERAL s.r.o. 

54/e Mﾐíšek ﾐad HﾐilIoﾏ Gelnica pol┞ﾏetaliIké rud┞ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

55/e Stará Voda Gelnica kreﾏeň ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

57/e )á┗adka Gelnica kreﾏeň ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

58/e Mﾐíšek ﾐad HﾐilIom I Gelnica kreﾏeň ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

59/e Sﾏolﾐík II Gelnica kreﾏeň ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

60/e Geﾏerská Hﾚrka Rožňa┗a sadrovec a anhydrit CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

64/e Štofo┗á doliﾐa Gelnica kreﾏeň ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

66/e Rožňa┗a III Rožňa┗a polymetalické rud┞ GEMER-ORR s.r.o. Huﾏeﾐﾐé 

69/e OIhtiﾐá – magnezit  Rožňa┗a magnezit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

70/e Helcmanovce Gelnica Cu rudy ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

71/e Folkﾏárska skala Gelnica ┗ápeﾐeI ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

72/e Čučﾏa Rožňa┗a ┝eﾐotíﾐ Uranpres s.r.o. 

73/e Gelnica – Cu rudy  Gelnica Cu rudy ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

74/e Geﾏerská Poloﾏa Rožňa┗a mastenec EUROTALC s.r.o. Geﾏerská Poloﾏa 

76/e Čierﾐa Lehota Rožňa┗a dekoračﾐý kaﾏeň ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

77/e Spišská N. Ves – N. Huta Spišská No┗á Ves rádioaktí┗ﾐe suro┗iﾐ┞ Bez organizáIie 

79/e Sﾏižaﾐ┞ Spišská No┗á Ves sadrovec, anhydrit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

81/e Prakovce Gelnica pol┞ﾏetaliIké rud┞ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

89/e Ploské KošiIe – okolie  magnezit Bez orgaﾐizáIie 

101/e Nižﾐá Slaﾐá – siderit  Rožňa┗a siderit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

102/e Jaklovce II – azbest  Gelnica azbest ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

103/e Jaklovce I Gelnica baryt ŠGÚDŠ Bratisla┗a  
105/e OIhtiﾐá I Rožňa┗a Mo, W rudy BSP-servis s.r.o. Bratislava 

106/e Vlachovo Rožňa┗a Au, Ag rudy Bez orgaﾐizáIie 

108/e Sla┗ošo┗Ie Rožňa┗a ži┗Ie MASEVA s.r.o. KošiIe 

109/e Matejo┗Ie ﾐ/ Horﾐádoﾏ Spišská No┗á Ves sadrovec, anhydrit ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

110/e Meliata Rožňa┗a keraﾏiIké íl┞ ŠGÚDŠ Bratisla┗a 

111/e Markušo┗Ie I Spišská No┗á Ves baryt Rudohorská iﾐ┗estičﾐá s.r.o. 
112/e Spišská No┗á Ves V Spišská No┗á Ves anhydrit Uranpres s.r.o. 

Zdroj : OHvodﾐý Haﾐský úrad KošiIe, OHvodﾐý Haﾐský úrad Spišská Nová Ves 
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Na doHý┗aﾐie ┗ýhradﾐého ložiska sa orgaﾐizáIii, ktorá ﾏá príslušﾐé Haﾐské oprá┗ﾐeﾐie, určí doHý┗aIí 
priestor. V riešeﾐoﾏ úzeﾏí KošiIkého kraja sú určeﾐé doHý┗aIie priestor┞ v Ielko┗oﾏ počte ヲヰ, ktoré 
spadajú do pﾚsoHﾐosti OH┗odﾐého Haﾐského úradu ┗ KošiIiaIh a OH┗odﾐého Haﾐského úradu ┗ Spišskej 
Novej Vsi.  

 

Tab.: DoHývaIie priestor┞ v KošiIkoﾏ kraji  
 

Ev.č. Názov DP Okres Nerast OrgaﾐizáIia 

Evidovaﾐé ﾐa OHvodﾐoﾏ Haﾐskoﾏ úrade v KošiIiaIh k 01.01.2018   

1/D Báﾐo┗Ie ﾐad Oﾐda┗ou Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

75/D Beša Michalovce kreﾏičitý piesok Bez orgaﾐizáIie 

2/D Brehov TreHišo┗ andezit EUROVIA – Kaﾏeňoloﾏ┞ s.r.o. KošiIe 

5/D Brezina TreHišo┗ bentonit Bez orgaﾐizáIie 

70/D Brezina I (Kuzmice) TreHišo┗ bentonit 
HEADS Slo┗akia s.r.o. Družste┗ﾐá pri 
Horﾐáde 

82/D Brezina II TreHišo┗ perlit Bez orgaﾐizáIie 

7/D Čaňa KošiIe – okolie  štrkopiesk┞ CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

11/D Dvorﾐík┞ KošiIe – okolie  korekčﾐé sialitiIké íl┞ CHR ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

16/D Hosťo┗Ie KošiIe – okolie  ┗ápeﾐeI CHR ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

19/D Kapušiaﾐske Kľačaﾐ┞ Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

20/D KošiIe KošiIe – mesto  magnezit MEOPTIS s.r.o. Bratislava 

21/D KošiIe IV - Hrado┗á KošiIe - mesto granodiorit EUROVIA – Kaﾏeňoloﾏ┞ s.r.o. KošiIe 

22/D Kráľo┗Ie KošiIe – okolie  štrkopiesk┞ UND – ŠTRKOPIESKY s.r.o. KošiIe 

25/D Ladmovce TreHišo┗ ┗ápeﾐeI Bodrogiﾐ┗est s.r.o. KošiIe  

26/D Ladmovce I TreHišo┗ ┗ápeﾐeI 
)eﾏplíﾐska pla┗eHﾐá spoločﾐosť 
s.r.o. TreHišo┗ 

27/D Ladmovce II TreHišo┗ ┗ápeﾐeI VAPEX s.r.o. Ladmovce 

94/D Lastoﾏír Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ a gazolíﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

28/D Lastovce TreHišo┗ tehliarske íl┞ Bez orgaﾐizáIie 

29/D Malá Vieska KošiIe – okolie  doloﾏitiIké piesk┞ Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 

30/D MiIhaľaﾐ┞ TreHišo┗ bentonit LB MINERALS SK s.r.o. KošiIe 

31/D Michalovce Michalovce tehliarske íl┞, halo┞zit Štefaﾐ Pristaš, Prešo┗ 

91/D Michalovce I Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

32/D Milhosť KošiIe – okolie  štrkopiesk┞ UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o. KošiIe 

92/D Moravany Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

36/D Oreské Michalovce 
┗ápeﾐeI, doloﾏit, 
doloﾏitiIký ┗ápeﾐeI 

AT )EMPLÍN s.r.o. Kaziﾏír  

93/D Palíﾐ Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

37/D Pavlovce nad Uhom Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

38/D Pavlovce nad Uhom I Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

39/D Pozdišo┗Ie Michalovce keraﾏiIké íl┞ Bez orgaﾐizáIie 

40/D Pozdišo┗Ie I Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ, gazolíﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

72/D Pusté Čeﾏerﾐé Michalovce 

zeolit ふzeolitizo┗aﾐý, 
kliﾐoptilito┗ý r┞odaIito┗ý 
tuf) 

)EOLIT s.r.o. Baﾐská B┞striIa 

88/D Pusté Čeﾏerﾐé I Michalovce zeolit )EOLIT s.r.o. Baﾐská B┞striIa 

71/D Rudﾐík KošiIe – okolie  kaolíﾐ ふkaoliﾐiIké piesk┞ぶ LB MINERALS SK s.r.o. KošiIe 

81/D Rudﾐík I KošiIe – okolie  ži┗Ie Bez orgaﾐizáIie 

86/D Rudﾐík II KošiIe – okolie  ži┗Ie LB MINERALS SK s.r.o KošiIe 

45/D Ruskov KošiIe – okolie  andezit KSR – Kaﾏeňolomy SR s.r.o. Zvolen 

52/D Slanec KošiIe – okolie  andezit VSK MINERAL s.r.o. KošiIe 

54/D S┗ätuše TreHišo┗ andezit 
)eﾏplíﾐska pla┗eHﾐá spoločﾐosť 
s.r.o. TreHišo┗ 

87/D Šeﾏša KošiIe – okolie   keraﾏiIké íl┞ Bez orgaﾐizáIie 

55/D Ťahaﾐo┗Ie KošiIe – okolie  keraﾏiIké íl┞  LB MINERALS SK s.r.o. KošiIe 

57/D Trebejov KošiIe – okolie  dolomit Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec  

73/D  TreHišo┗ TreHišo┗ 
zeﾏﾐý pl┞ﾐ a sprie┗odﾐé 
nerasty 

NAFTA a.s. Bratislava 

58/D Trnava pri Laborci Michalovce tufit Bez orgaﾐizáIie 

59/D Včeláre KošiIe – okolie  ┗ápeﾐeI Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 
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83/D Veľat┞  TreHišo┗ bentonit Bez orgaﾐizáIie 

62/D Viﾐﾐé Michalovce andezit Bez orgaﾐizáIie 

64/D V┞šﾐý kláto┗ I KošiIe – okolie  amfibolit RICORSO s.r.o. KošiIe  
67/D Zbudza Michalovce kaﾏeﾐﾐá soľ PROROGO s.r.o. Strážske 

84/D Žarﾐo┗ KošiIe – okolie  
┗ápeﾐeI Hloko┗o 
doHý┗ateľﾐý a lešteﾐý 

STONEprojekt s.r.o. Prešo┗ 

90/D ŽHiﾐIe Michalovce zeﾏﾐý pl┞ﾐ a gazolíﾐ NAFTA a.s. Bratislava 

Evidovaﾐé ﾐa OHvodﾐoﾏ Haﾐskoﾏ úrade v Spišskej Novej Vsi k 31.12.2018   

1/e Rudňaﾐ┞ Spišská No┗á Ves 
Fe, Cu, Hg rudy, baryt, 

spekularit 
Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 

2/e Slovinky Spišská No┗á Ves Cu rudy Rudﾐé Haﾐe š.p. Baﾐská B┞striIa 

4/e Rožňa┗a I Rožňa┗a siderito┗é rud┞ s Cu TRATEC s.r.o. Prešo┗ 

5/e Nižﾐá Slaﾐá Rožňa┗a siderit Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 

8/e LuHeﾐík Rožňa┗a 
ﾏagﾐezit, doloﾏitiIký 
magnezit, dolomit 

SLOVMAG a.s. LuHeﾐík 

9/e LuHeﾐík I - Amag Rožňa┗a magnezit SLOVMAG a.s. LuHeﾐík 

11/e Jaklovce Gelnica ┗ápeﾐeI Calmit s.r.o. 

12/e Spišská No┗á Ves Spišská No┗á Ves sadrovec a anhydrit VSK a.s. Spišská No┗á Ves 

13/e Olcnava Spišská No┗á Ves ┗ápeﾐeI KSK – Kaﾏeňoloﾏ┞ SR s.r.o. 
14/e Š┗edlár Gelnica kreﾏeň Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 
18/e Žehra Spišská No┗á Ves tra┗ertíﾐ Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 
20/e Slavec Rožňa┗a ┗ápeﾐeI Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 

22/e Čolto┗o Rožňa┗a ┗ápeﾐeI Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 

24/e Spišské Toﾏášo┗Ie Spišská No┗á Ves paleogéﾐﾐ┞ piesko┗eI STAVOEKOINVEST s.r.o. Poprad 

25/e Sﾏižaﾐ┞ Spišská No┗á Ves tehliarske hliny Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 
27/e Spišská No┗á Ves I Spišská No┗á Ves sadrovec a anhydrit VSK a.s. Spišská No┗á Ves 

28/e Poráč Spišská No┗á Ves Fe, BaSo4, Cu, Hg rudy Bez orgaﾐizáIie 

29/e Honce Rožňa┗a ┗ápeﾐeI VSK MINERAL s.r.o. 

37/e Čolto┗o I Rožňa┗a ┗ápeﾐeI KAM-BET s.r.o. Geﾏerská Hﾚrka 

38/e SiliIká Brezo┗á Rožňa┗a mramor Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 
39/e SiliIká Brezo┗á I Rožňa┗a ┗ápeﾐeI ISPA Prešo┗ s.r.o. Prešo┗ 

41/e Lipo┗ﾐík Rožňa┗a ┗ápeﾐeI KLUBII s.r.o. Bratislava 

46/e Spišská No┗á Ves IV Spišská No┗á Ves doloﾏit, doloﾏ. ┗ápeﾐeI VSK MINERAL s.r.o. 

53/e Markušo┗Ie Spišská No┗á Ves ┗ápeﾐeI VSK MINERAL s.r.o. 

60/e Geﾏerská Hﾚrka Rožňa┗a sadrovec a anhydrit CRH ふSlo┗eﾐskoぶ a.s. Rohožﾐík 

66/e Rožňa┗a III Rožňa┗a pol┞ﾏetaliIké rud┞ GEMER-ORR s.r.o. Huﾏeﾐﾐé 

74/e Geﾏerská Poloﾏa Rožňa┗a Mastenec EUROTALC s.r.o. Geﾏerská Poloﾏa 

89/e Ploské KošiIe – okolie  Magnezit Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 
93/e Poráč I Spišská No┗á Ves Baryt Rudohorská iﾐ┗estičﾐá spol. s.r.o. 
95/e Markušo┗Ie I Spišská No┗á Ves Baryt Rudohorská iﾐ┗estičﾐá spol. s.r.o. 

96/e Spišská No┗á Ves V Spišská No┗á Ves 
rádioaktí┗ﾐe U-rudy 

a Mo, Cu-rudy 
Vo ┗ýHero┗oﾏ koﾐaﾐí 

 Zdroj : OHvodﾐý Haﾐský úrad KošiIe, OHvodﾐý Haﾐský úrad Spišská Nová Ves 

 

Ložiská ﾐevyhradeﾐýIh ﾐerastov, ﾐapr. štrkopiesk┞, tehliarske suro┗iﾐ┞ a iﾐé, sú súčasťou pozemkov. Na 

úzeﾏí KošiIkého kraja sa ﾐaIhádzajú ložiská ﾐe┗┞hradeﾐýIh ﾐerasto┗, ktoré sú pod sprá┗ou OH┗odﾐého 
Haﾐského  úradu ┗ KošiIiaIh a OH┗odﾐého Haﾐského úradu ┗ Spišskej No┗ej Vsi.  
 

Tab.: Ložiská ﾐev┞hradeﾐýIh ﾐerastov v KošiIkoﾏ kraji  
 

Názov ložiska Okres Nerast Povoleﾐá CVBS OrgaﾐizáIia 

Evidovaﾐé ﾐa OHvodﾐoﾏ Haﾐskoﾏ úrade v KošiIiaIh    

Biel TreHišo┗ piesky  ŠTRKOPIESKY Trﾐa┗a pri LaHorIi 
Brehov TreHišo┗ andezit  IS-LOM s.r.o. Maglovec 

Drienovec KošiIe – okolie  ┗ápeﾐeI  Lom Drienovec s.r.o. Drienovec 

Drienovec KošiIe – okolie  štrkopiesk┞  LB MINERALS a.s. KošiIe 

Jovsa Michalovce andezit  
Voheﾐské les┞ a majetky o.z. 

Kamenica nad Cirochou 

Kačaﾐo┗ Michalovce piesky  DUNA s.r.o. Michalovce 

Kechnec – Milhosť II KošiIe – okolie  štrkopiesk┞  KOSTMANN Slo┗akia s.r.o. KošiIe 
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Kráľo┗ský ChlﾏeI TreHišo┗ piesky  
ILKE dopra┗ﾐá spoločﾐosť s.r.o. 
Kráľo┗ský ChlﾏeI 

S┗ätuše TreHišo┗ piesky  )PS s.r.o. TreHišo┗ 

Viﾐﾐé – loﾏ LaﾐIoška Michalovce andezit  
Peter Kalato┗ič – Kamex-lom 

Prešo┗ 

Veľká Tŕňa TreHišov tufy  EURO TRADE PLUS s.r.o. KošiIe 

Evidovaﾐé ﾐa OHvodﾐoﾏ Haﾐskoﾏ úrade v Spišskej Novej Vsi k 31.12.2018   

Bodnarec – Nižﾐé Slo┗iﾐk┞ Spišská No┗á Ves flotačﾐé piesk┞ Neťaží sa Bez orgaﾐizáIie 

Bretka Rožňa┗a sta┗eHﾐý kaﾏeň Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Čierﾐa Hora Spišská No┗á Ves sta┗eHﾐý kaﾏeň Neťaží sa Bez orgaﾐizáIie 

Čierﾐa Lehota Rožňa┗a sta┗eHﾐý kaﾏeň Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Čolto┗o Rožňa┗a ┗ápeﾐeI Do 31.12.2018* KAM-BET s.r.o. Čolto┗o 

DoHšiﾐá Rožňa┗a odval Do 31.12.2017* SILIKON a.s. DoHšiﾐá 

Drňa Rožňa┗a sta┗eHﾐý kaﾏeň Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Drﾐa┗a, Dioﾐýz – odvaly  Rožňa┗a hlušiﾐa Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Hﾐilčík – Roztoky  Spišská No┗á Ves hlušiﾐa Neťaží sa Bez orgaﾐizáIie 

Kaligrund – odkalisko  Spišská No┗á Ves flotačﾐé piesk┞ Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Markuška Rožňa┗a bridlica Do 31.12.2024 NOVEL s.r.o. KošiIe 

Markušo┗Ie – Bindt-odval  Rožňa┗a hlušiﾐa Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Meliata I Rožňa┗a tehliarske suroviny Neťaží sa Bez orgaﾐizáIie 

Nadabula – odval Rožňa┗a hlušiﾐa Do 31.12.2014* Pr┗á Haﾐská s.r.o. Spišská No┗á Ves 

Rákoš KošiIe – okolie  sta┗eHﾐý kaﾏeň Neťaží sa Bez orgaﾐizáIie 

Rakovnica – Mier – odval  Rožňa┗a hlušiﾐa Do 30.06.2013* Mária Ko┗áčo┗á, Rako┗ﾐiIa 

Rožňa┗a – odkalisko  Rožňa┗a flotačﾐé piesk┞ Do 31.12.2023 RIS a.s. Spišská No┗á Ves 

Rožňa┗a II Rožňa┗a tehliarske suroviny Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Rudňaﾐ┞ Spišská No┗á Ves sta┗eHﾐý kaﾏeň Do 31.12.2016* DOPRAVEX s.r.o. PríHo┗Ie 

Slovinky – hlušiﾐo┗á halda Spišská No┗á Ves hlušiﾐa Do 10.06.2020 Ing. Otto Smik, Spišská No┗á Ves 

Spišské VlaIh┞ Spišská No┗á Ves tehliarske suroviny Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Štefaﾐ – odvaly  Rožňa┗a Haﾐská hlušiﾐa Neťaží sa  Bez orgaﾐizáIie 

Zdroj : OHvodﾐý Haﾐský úrad v KošiIiaIh, OHvodﾐý Haﾐský úrad v Spišskej Novej Vsi 

 

Prieskuﾏﾐé úzeﾏie sa určuje pre ┗┞Hraﾐé geologiIké práIe, ako je ložisko┗ý geologiIký prieskuﾏ 
┗┞hradeﾐýIh ﾐerasto┗ okreﾏ geologiIkého prieskuﾏu ┗ doHý┗aIoﾏ priestore, h┞drogeologiIký  prieskuﾏ a 
geologiIký prieskuﾏ ﾐa špeIiálﾐe účel┞.  
 

Tab.: Prieskuﾏﾐé úzeﾏia ﾐaIhádzajúIe sa v KošiIkoﾏ kraji určeﾐé k 01.01.2019 
 

Ozn. Názov PÚ Okres Nerast Rozloha  Platﾐosť 

P8/18 Beša TreHišo┗ horľa┗ý zeﾏﾐý pl┞ﾐ 770,45 km
2
 26.09.2029 

P14/18 Cejkov TreHišo┗ nerasty – Au, Ag, Cu, Pb, Zn rudy  29,23 km
2
 21.11.2022 

P7/17 Dargov TreHišo┗ geoterﾏálﾐe vody 21,95 km
2
 11.05.2021 

P2/17 DoHšiﾐá Rožňa┗a Cu-Ag-Au rudy a Ni-Co rudy 6,97 km
2
 01.02.2021 

P15/18 FaHiáﾐka Rožňa┗a nerasty – prieﾏ┞selﾐá ┗ýroHa ko┗o┗ 6,16 km
2
 23.11.2022 

P22/17 Gápeľ Rožňa┗a nerasty Cu-Ag-Au, Ni-Co 8,60 km
2
 11.10.2021 

P9/18 KeIero┗ské Pekľaﾐ┞ KošiIe – okolie  geoterﾏálﾐe ┗od┞ 46,94 km
2
 21.09.2022 

P27/08 KošiIká kotliﾐa KošiIe – okolie  geoterﾏálﾐa eﾐergia 84,50 km
2
 12.05.2020 

P3/18 Kotlinec Gelnica nerasty – prieﾏ┞selﾐá ┗ýroHa ko┗o┗ 6,98 km
2 

24.04.2022 

P4/18 Medzev KošiIe – okolie  nerasty – prieﾏ┞selﾐá ┗ýroHa ko┗o┗ 5,97 km
2
 23.04.2022 

P14/16 Michalovce Michalovce geoterﾏálﾐe ┗od┞ 11,60 km
2
 30.08.2020 

P24/14 OIhtiﾐá Rožňa┗a nerasty – ┗ýroHa ko┗o┗ – Mo, W, Re 12,46 km
2
 20.11.2022 

P21/17 Rakovec Rožňa┗a nerasty Cu-Ag-Au, Ni-Co 6,66 km
2
 20.09.2021 

P19/17 Rejdo┗á Rožňa┗a nerasty Cu-Ag-Au, Ni-Co 22,62 km
2
 05.09.2021 

P6/18 Rochovce Rožňa┗a nerasty – prieﾏ┞selﾐá ┗ýroHa ko┗o┗ 5,80 km
2
 29.05.2022 

P23/17 SﾏolﾐíIka Huta Gelnica nerasty – ┗ýroHa ko┗o┗ a zeﾏíﾐ 5,83 km
2
 11.12.2021 

P3/17 Sﾏolﾐík Rožňa┗a nerasty – ┗ýroHa ko┗o┗ a zeﾏíﾐ 34,70 km
2
 29.03.2021 

P14/03 VýIhodoslo┗eﾐ. ﾐížiﾐa Michalovce horľa┗ý zeﾏﾐý pl┞ﾐ 650,39 km
2
 04.11.2019 

P1/17 V┞šﾐá KaﾏeﾐiIa KošiIe – okolie  geoterﾏálﾐe ┗od┞ 4,30 km
2
 16.01.2021 

P14/17 )eﾏplíﾐ TreHišo┗ pol┞ﾏetaliIké a Au, Ag rudy 6,86 km
2 

01.08.2021 

Zdroj : MŽP SR 



Ozﾐáﾏeﾐie o strategickom dokumente / Pláﾐ udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprávﾐeho kraja  
    

        Strana 54 

5.8. Návrhy opatreﾐí ﾐa zﾏierﾐeﾐie ﾐepriazﾐivýIh vplyvov 
 

 V ﾐá┗rho┗ej časti strategiIkého dokuﾏeﾐtu bude potreHﾐé pri priestorovom rozvoji dopravnej 

 iﾐfraštruktúr┞ ┗  ﾏa┝iﾏálﾐej ﾏiere rešpekto┗ať : 
  Národﾐú sústa┗u IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí, ktorú ustaﾐo┗uje zákoﾐ NR SR . ヵヴン/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe prírod┞ 
 a krajiny v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗,  
 Chráﾐeﾐé úzeﾏia eurﾙpskeho s┞stéﾏu NATURA ヲヰヰヰ,  
 Chráﾐeﾐé paﾏiatko┗é úzeﾏia a arIheologiIké ﾐáleziská, ﾐa ochranu ktorýIh sa ┗zťahuje zákoﾐ NR SR 
 č. ヴΓ/ヲヰヰヲ ).z. o oIhraﾐe paﾏiatko┗ého foﾐdu ふpaﾏiatko┗ý zákoﾐぶ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗, 
 Chráﾐeﾐé ┗odﾐé zdroje  iIh oIhraﾐﾐé pásﾏa, 
 Chráﾐeﾐé ložisko┗é úzeﾏia a podoHﾐe. 
 

 Z dﾚ┗odu zﾏierﾐeﾐia ﾐepriazﾐi┗ýIh ┗pl┞┗o┗ strategiIkého dokuﾏeﾐtu ﾐa prírodu  a krajinu, je ﾐutﾐé 
 pri ﾐávrhu optiﾏálﾐeho dopra┗ﾐého ┗┞Ha┗eﾐia úzeﾏia s ohľadoﾏ ﾐa jeho ďalší úzeﾏﾐý  rozvoj :  
  zaIho┗ať úzeﾏﾐú Ielist┗osť IhráﾐeﾐýIh úzeﾏí prírod┞, IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí a úzeﾏí 
 eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu, ┗rátaﾐe zachovania či zlepšeﾐia stavu predmetu ich ochrany, 

 nezhoršo┗ať stav biodiverzity,  

 zaﾏedziť degradáIii ekos┞stéﾏo┗ ┗rátaﾐe ekos┞stéﾏo┗ ┗iazaﾐýIh na  vodu, 

 zlepšiť priestupﾐosť krajiny a ﾐad┗äzﾐosť ekos┞stéﾏo┗, 

 rešpekto┗ať jest┗ujúIe i ﾐa┗rho┗aﾐé pr┗k┞ úzeﾏﾐého s┞stéﾏu ekologiIkej staHilit┞. 
   

Vpl┞┗┞ ﾐa┗rho┗aﾐýIh iﾐfraštruktúrﾐ┞Ih opatreﾐí ﾐa ┗┞ššie u┗edeﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia, prírodu a krajinu  

Hudú ┗┞hodﾐoteﾐé ┗ Sprá┗e o hodﾐoteﾐí strategiIkého dokuﾏeﾐtu ﾐa koﾐIepčﾐej úro┗ﾐi. Koﾐkrétﾐe vplyvy 

a opatreﾐia ﾐa  iIh eliﾏiﾐáIiu ﾏusia H┞ť riešeﾐé ﾐa projekto┗ej úro┗ﾐi.         
 

6. Možﾐé riziká súvisiaIe s uplatňovaﾐíﾏ strategiIkého dokuﾏeﾐtu 
 

Celko┗á orieﾐtáIia Pláﾐu udržateľﾐej mobility KošiIkého samosprá┗ﾐeho kraja, jej ciele a ﾐa┗rho┗aﾐé 
opatrenia Hudú ﾐasta┗eﾐé tak, aH┞ Holi prípadﾐé riziká čo ﾐaj┗iaI eliﾏiﾐo┗aﾐé a preto sa ﾐepredpokladajú 
┗ýzﾐaﾏﾐejšie riziká spojeﾐé s uplatňo┗aﾐíﾏ strategiIkého dokuﾏeﾐtu ┗o ┗zťahu k ži┗otﾐéﾏu prostrediu 

a ┗erejﾐéﾏu zdra┗iu. Napĺňaﾐie strategiIkýIh Iieľo┗, týkajúIiIh sa roz┗ojo┗ýIh akti┗ít ┗ podoHe 
koﾐkrétﾐ┞Ih iﾐ┗estičﾐýIh záﾏero┗, bude podroHeﾐé posúdeﾐiu ┗pl┞┗o┗ ﾐa ži┗otﾐé prostredie ふEIAぶ ┗ zﾏ┞sle 
platﾐej legislatí┗┞ pred iIh po┗oleﾐíﾏ ﾐa základe ┗lastﾐýIh projekto┗, čo prispeje k eliﾏiﾐáIií prípadﾐýIh 
rizík. 
 

Sprá┗a o hodﾐoteﾐí strategiIkého dokumentu, ktorá Hude ┗┞praIo┗aﾐá podľa Príloh┞ č. 4 zákona NR SR č. 

24/2006 Z.z. posudzo┗aﾐí ┗pl┞┗o┗ ﾐa ži┗otﾐé prostredie a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐo┗ ┗ zﾐeﾐí 
ﾐeskoršíIh predpiso┗, podrobne ┗┞hodﾐotí Pláﾐ udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja z 

hľadiska jej vplyvov ﾐa ži┗otﾐé prostredie a ┗erejﾐé zdravie a prípadﾐe bude oHsaho┗ať detailﾐý popis 
ﾏožﾐýIh rizík a ich hodnotenie. 

 

7. Vplyvy ﾐa životﾐé prostredie presahujúIe štátﾐe hraﾐiIe 
 

Vzhľadoﾏ na charakter predﾏetﾐého strategiIkého dokuﾏeﾐtu sa ┗pl┞┗┞ ﾐa ži┗otﾐé prostredie 
presahujúIe štátﾐe hraﾐiIe ﾐepredpokladajú. 
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IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 

 

1. Vymedzenie dotknutej verejﾐosti vrátaﾐe jej združeﾐí 
 

Dotknutou ┗erejﾐosť pri posudzo┗aﾐí ┗pl┞┗o┗ strategiIkýIh dokuﾏeﾐto┗ je ┗erejﾐosť, ktorá ﾏá záujeﾏ 
aleHo ﾏﾚže ﾏať záujeﾏ o prípra┗u strategickýIh dokumento┗ pred iIh sIh┗áleﾐíﾏ ふ§ ヶa zákoﾐa NR SR č. 
24/2006 Z.z.). Medzi dotkﾐutú ┗erejﾐosť  pri posudzo┗aﾐí strategiIkýIh dokuﾏeﾐto┗ patrí :   
  f┞ziIká osoHa staršia ako ヱΒ roko┗, 
 prá┗ﾐiIká osoHa, 
 oHčiaﾐska iﾐiIiatí┗a podľa odseku 3. 

 

2. )ozﾐaﾏ dotkﾐutýIh suHjektov 
  Dotkﾐuté saﾏosprávﾐe kraje :   
 

- KošiIký saﾏosprá┗ﾐ┞ kraj ふKSK), Náﾏestie Maratﾙﾐu ﾏieru ヱ, 042 66 KošiIe 

- Prešo┗ský saﾏosprá┗ﾐ┞ kraj ふPSK), Náﾏestie mieru 2, 080 01 Prešo┗ 

- BaﾐskoH┞striIký saﾏosprá┗ﾐ┞ kraj ふBBSKぶ, Náﾏestie SNP ヲン, ΓΑヴ ヰヱ Baﾐská B┞striIa   
  Dotkﾐuté orgáﾐy verejﾐej správy : 
 

- 20 miest a oHIí okresu Gelnica 

- 6 mestskýIh častí okresu KošiIe I. 
- 8 mestskýIh častí okresu KošiIe II. 
- 2 mestské časti okresu KošiIe III. 
-  6 mestskýIh častí okresu KošiIe IV. 
- 114 miest a oHIí okresu KošiIe – okolie   

- 78 miest a oHIí okresu Michalovce 

- 62 miest a oHIí okresu Rožňa┗a 

- 47 miest a oHIí okresu SoHraﾐIe 

- 36 miest a oHIí okresu Spišská No┗á Ves 

- 82 miest a oHIí okresu TreHišo┗ 

- 60 susediaIiIh oHIí Prešo┗ského saﾏosprá┗ﾐeho kraja 

 - okres Huﾏeﾐﾐé : 6 (HudIo┗Ie, Breko┗, Jaseﾐo┗, ChlﾏeI, PorúHka, Valaško┗Ie – voj. obvod) 

- okres Le┗oča : 12 (Spišský Št┗rtok, Dra┗Ie, Dlhé Stráže, Kuriﾏaﾐ┞, Le┗oča, Doﾏaňo┗Ie, 
Buglo┗Ie, Baldo┗Ie, Spišské Podhradie, Graﾐč – Petro┗Ie, Harako┗Ie, DúHra┗a) 

- okres Poprad : 5 (Verﾐár, Hraﾐo┗ﾐiIa, Spišský Štia┗ﾐik, V┞drﾐík, Jáﾐo┗Ie) 

 - okres Prešov : 20 (Víťaz, O┗čie, HraHko┗, Kleﾐo┗, Miklušo┗Ie, SedliIe, SuIhá Doliﾐa, ĽuHo┗eI, 
  Ličarto┗Ie, Drieňo┗, Leﾏešaﾐ┞, Bretejo┗Ie, Seﾐiako┗Ie, Šarišské Bohdaﾐo┗Ie, Varhaňo┗Ie, 
  Bresto┗, Žehňa, Tuhriﾐa, Lúčiﾐa, Čer┗eﾐiIa)  

 - okres Snina : 7 ふSﾐiﾐa, Stakčíﾐ, KoloﾐiIa, Ladoﾏíro┗, Striho┗Ie, HraHo┗á Roztoka, DúHra┗aぶ 
 - okres Vraﾐo┗ ﾐad Topľou : ヱヰ ふ)áﾏuto┗, Jusko┗a Voľa, Baﾐské, CaHo┗, Sečo┗ská Poliaﾐka, Nižﾐý 
  Hrušo┗, Poša, Nižﾐý HraHo┗eI, Kladzaﾐ┞, To┗arﾐiaﾐska Poliaﾐkaぶ  
-  13 susediacich obcí BaﾐskoH┞striIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 

- okres Brezno : 1 (Telgárt) 

 - okres Re┗úIa : 12 (Torﾐaľa, Geﾏer, Geﾏerská Ves, LiIiﾐIe, HuIíﾐ, Geﾏerský Sad, Geﾏerské 
  Teplice, Jelša┗a, Magﾐezito┗Ie, Ch┞žﾐé, Re┗úIa, Muráﾐska )d┞Iha┗a)   
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 Dotkﾐuté orgáﾐy štátﾐej správy : 
 

a.) Ústredﾐé orgáﾐy štátﾐej správy 
 

- Ministerstvo dopravy a ┗ýsta┗H┞ SR, Náﾏestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

-  Miﾐisterst┗o ži┗otﾐého prostredia SR, Náﾏestie Ľ. Štúra ヱ, Βヱヲ ンヵ Bratisla┗a 

- Miﾐisterst┗o pﾚdohospodárst┗a a roz┗oja ┗idieka SR, DoHro┗ičo┗a ヱヲ, Βヱヲ ヶヶ Bratisla┗a  
- Miﾐisterst┗o hospodárst┗a Slo┗eﾐskej republiky, Ml┞ﾐské ﾐi┗┞ ヴヴ/A, ΒヲΑ ヱヵ Bratisla┗a  
-  Miﾐisterst┗o kultúr┞ Slo┗eﾐskej repuHlik┞, Náﾏestie SNP 33, 813 31 Bratislava  

-  Miﾐisterst┗o fiﾐaﾐIií Slo┗eﾐskej repuHlik┞, Štefaﾐo┗ičova 5, P.O.BOX 85, 817 82 Bratislava 

-  Dopra┗ﾐý úrad Slo┗eﾐskej republiky, Letisko M. R. Štefáﾐika, Βヲン ヰヵ Bratisla┗a 

- ŽelezﾐiIe SR, Kleﾏeﾐso┗a Β, Βヱン ヶヱ Bratisla┗a 
 

b.) Regioﾐálﾐe orgáﾐy štátﾐej správy  
 

-  Okresﾐý úrad Gelnica 

 -  odHor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, Hla┗ﾐá ヱ, ヰヵヶ ヰヱ GelﾐiIa 

-  Okresﾐý úrad KošiIe – mesto  

 -  odHor ┗ýsta┗H┞ a H┞to┗ej politik┞, Koﾏeﾐského ヵヲ, 041 26 KošiIe 

 -  odHor Iestﾐej dopra┗┞ a pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií, Koﾏeﾐského ヵヲ, ヰヴヱ ヲヶ KošiIe 

 -  odHor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, Koﾏeﾐského ヵヲ, ヰヴヱ ヲヶ KošiIe 

 -  odHor pozeﾏko┗ý a lesný, Zadielska 1,  040 78 KošiIe 

-  Okresﾐý úrad KošiIe – okolie  

 -  odHor Iestﾐej dopra┗┞ a pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií, HroﾐIo┗a ヱン, ヰヴヱ Αヰ KošiIe 

 -  odHor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, HroﾐIo┗a ヱン, ヰヴヱ Αヰ KošiIe 

 -  odHor pozeﾏko┗ý a lesﾐý, Hroncova 13, ヰヴヱ Αヰ KošiIe 

-  Okresﾐý úrad  Michalovce 

 - odHor Iestﾐej dopra┗┞ a pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií, Náﾏestie sloHod┞ ヱ, 071 01 Michalovce 

 -  odHor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, Náﾏestie sloHod┞ ヱ, ヰΑヱ ヰヱ MiIhalo┗Ie 

 -  odHor pozeﾏko┗ý a lesﾐý, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce 

- Okresﾐý úrad Rožňa┗a 

 - odbor cestnej dopravy a pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií,  Jaﾐka Kráľa ヱ, ヰヴΒ ヰヱ Rožňa┗a 

 - odHor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, Erﾐesta Rﾙtha ンヰ, 048 01 Rožňa┗a 

 -  odHor pozeﾏko┗ý a lesﾐý, Erﾐesta Rﾙtha ンヰ, ヰヴΒ ヰヱ Rožňa┗a  

-  Okresﾐý úrad SoHraﾐIe 

 -  odHor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, T┞ršo┗a ヱヲ, ヰΑン ヰヱ SoHraﾐIe 

-  Okresﾐý úrad Spišská No┗á Ves 

 -  odHor Iestﾐej dopra┗┞ a pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií, Štefáﾐiko┗o ﾐáﾏ. ヵ, ヰ52 01 Spišská No┗á Ves 

 -  odbor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, Štefáﾐiko┗o ﾐáﾏestie ヵ, ヰヵヲ ヰヱ Spišská No┗á Ves 

 -  odHor pozeﾏko┗ý a lesﾐý, Štefáﾐiko┗o ﾐáﾏestie ヵ, ヰヵヲ ヰヱ Spišská No┗á Ves 

-  Okresﾐý úrad TreHišo┗ 

 -  odHor Iestﾐej dopra┗┞ a pozeﾏﾐýIh koﾏuﾐikáIií, M. R. Štefáﾐika 1161/184, 075 01 TreHišo┗ 

 -  odHor starostli┗osti o ži┗otﾐé prostredie, M. R. Štefáﾐika 32, 075 01 TreHišo┗ 

 -  odHor pozeﾏko┗ý a lesﾐý, Náﾏestie mieru 804, 075 01 TreHišo┗ 

-  Regioﾐálﾐ┞ úrad ┗erejﾐého zdra┗otﾐíIt┗a ┗ KošiIiaIh, Ipeľská ヱ, 040 11 KošiIe 

-  Regioﾐálﾐ┞ úrad ┗erejﾐého zdra┗otﾐíIt┗a ┗ Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce 

-  Regioﾐálﾐ┞ úrad ┗erejﾐého zdra┗otﾐíIt┗a ┗ Rožňa┗e, Špitálska 8, 048 01 Rožňa┗a 

- Regioﾐálﾐ┞ úrad ┗erejﾐého zdra┗otﾐíIt┗a ┗ Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská N. Ves 

-  Regioﾐálﾐ┞ úrad ┗erejﾐého zdra┗otﾐíIt┗a ┗ TreHišo┗e, JileﾏﾐiIkého ンンΑヰ/ヲ, ヰΑ5 01 TreHišo┗ 
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- Štátﾐa oIhraﾐa prírod┞ SR, Tajo┗ského ヲΒ B, ΓΑヴ ヰヱ Baﾐská B┞striIa  
- Krajský paﾏiatko┗ý úrad KošiIe, Hla┗ﾐá ヲヵ, ヰヴヰ ヰヱ KošiIe 

-  Krajské riaditeľst┗o poliIajﾐého zHoru ┗ KošiIiaIh, Kuzﾏáﾐ┞ho ヱヴヴΓ/Β, ヰヴヰ ヰヱ KošiIe 

-  OH┗odﾐý Haﾐský úrad ┗ KošiIiaIh, Timanova 762/23, ヰヴヰ ヰヱ KošiIe 

-  OH┗odﾐý Haﾐský úrad ┗ Spišskej No┗ej Vsi, Markušo┗ská Iesta ヱンヲ/ヱ, ヰヵヲ ヰヱ Spišská No┗á Ves 
 

c.) Orgáﾐy štátﾐej správy susedﾐýIh krajov 
 

-  Okresﾐý úrad Huﾏeﾐﾐé (PSK), Kukorelliho 1492/1, ヰヶヶ ヰヱ Huﾏeﾐﾐé  

-  Okresﾐý úrad Le┗oča (PSK), Náﾏestie Majstra Pa┗la ヵΓ, ヰヵヴ ヰヱ Le┗oča 

-  Okresﾐý úrad Poprad (PSK), Náﾏestie Jáﾐa Pa┗la II. ヱヶ, 058 44 Poprad  

-  Okresﾐý úrad Prešo┗ (PSK), Náﾏestie ﾏieru ン, ヰΒヰ ヰヱ Prešov 

- Okresﾐý úrad Snina (PSK), Partizáﾐska ヱヰヵΑ, 069 01 Snina 

-  Okresﾐý úrad Vraﾐo┗ ﾐad Topľou (PSK), Náﾏestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

-  Okresﾐý úrad Brezno (BBSK), Náﾏestie geﾐ. M. R. Štefáﾐika ヴヰ, 977 01 Brezno 

- Okresﾐý úrad Re┗úIa (BBSK), Koﾏeﾐského ヴヰ, 050 01 Re┗úIa 

 

3. Dotkﾐuté susedﾐé štáty  
 

- Maďarská republika (Boršodsko-abovsko-zeﾏplíﾐska župa / Borsod-AHaúj-)eﾏpléﾐぶ 

- Ukrajina  

 

 Vpl┞┗  ﾐa susedﾐé štát┞ sa ﾐepredpokladá. 
 

V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

 

Ozﾐáﾏeﾐie je k dispozíIii aj ┗ elektroﾐiIkej podoHe ふﾐa CD-ﾐosičiぶ pre z┗erejﾐeﾐie ﾐa ┘eHo┗oﾏ sídle 

Miﾐisterst┗a ži┗otﾐého prostredia SR a ┘eHo┗ej stráﾐke KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja. 
 

1. Mapová a iﾐá grafiIká dokuﾏeﾐtáIia 
  KošiIký saﾏosprá┗ﾐ┞ kraj – vymedzenie riešeﾐého úzeﾏia 

 Úzeﾏﾐé čleﾐeﾐie Slovenskej republiky – saﾏosprá┗ﾐe kraje 

 Regiﾙﾐ┞ eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐej k┗alit┞   
 V┞ﾏedzeﾐie oHlasti riadeﾐej k┗alit┞ o┗zdušia v SR pre rok 2018    

 Príloha č. ヱ – TaH. : Maloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia ┗ KošiIkoﾏ kraji k 31.12.2018 

 Príloha č. ヲ – TaH. : )ozﾐaﾏ ┗┞hláseﾐýIh IhráﾐeﾐýIh ┗táčíIh úzeﾏí v KošiIkom kraji k 31.12.2018 

 Príloha č. ン – TaH. : )ozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu ┗ KošiIkom kraji k 28.11.2018 

 Príloha č. ヴ – Tab. : Národne, regioﾐálﾐe a lokálﾐe ┗ýzﾐaﾏﾐé ﾏokrade v KošiIkom kraji   

 Príloha č. ヵ – TaH. : Nadregioﾐálﾐe a regioﾐálﾐe pr┗k┞ ÚSES ┗┞ﾏedzeﾐé ┗ KošiIkom kraji   

 Príloha č. 6 – Tab. : Vodohospodársk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé ┗odáreﾐské ┗odﾐé tok┞  ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja   

 Príloha č. 7 – Tab. : Vodáreﾐské ┗odﾐé tok┞ ﾐa úzeﾏí KošiIkého kraja   

 

2. Materiály použité pri vypraIovaﾐí strategiIkého dokuﾏeﾐtu 
  Platﾐá úzeﾏﾐopláﾐo┗aIia dokuﾏeﾐtáIia ﾐa ┗šetkýIh úro┗ﾐiaIh 

 - KoﾐIepIia úzeﾏﾐého roz┗oja Slo┗eﾐska ふKURS) 2001 v zﾐeﾐí KURS ヲヰヱヱ 
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 - Úzeﾏﾐý pláﾐ ┗eľkého úzeﾏﾐého Ielku KošiIký kraj ┗ zﾐeﾐí zmien a doplnkov 2004, 2009, 

  2014  a 2017 
  StrategiIké dokuﾏeﾐt┞ ﾐa regioﾐálﾐej úro┗ﾐi  
 - Prograﾏ hospodárskeho a soIiálﾐeho roz┗oja KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja na roky 2016 až 
  2022 

- Regioﾐálﾐa integro┗aﾐá úzeﾏﾐá stratégia KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja na roky 2014-2020  
  StrategiIké dokuﾏeﾐt┞ ﾐa Ieloštátﾐej úro┗ﾐi   
 - StrategiIký pláﾐ roz┗oja dopra┗ﾐej iﾐfraštruktúr┞ SR do roku 2030 

 - Národﾐá stratégia regioﾐálﾐeho roz┗oja SR ﾐa oHdoHie ヲヰヱヴ-2020 

 - Národﾐý pláﾐ regioﾐálﾐeho roz┗oja SR 

 - Národﾐá stratégia tr┗alo udržateľﾐého roz┗oja,  
 - Akčﾐý pláﾐ tr┗alo udržateľﾐého roz┗oja ┗ SR ﾐa rok┞ ヲヰヰヵ-2010 

 - Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 

 - Národﾐý strategiIký refereﾐčﾐý ráﾏeI ヲヰヱヴ-2020 

 - Národﾐá stratégia oIhraﾐ┞ Hiodi┗erzit┞ do roku ヲヰヲヰ 

 - Štátna politika zdravia Slovenskej republiky 

 - Akčﾐý pláﾐ pre ži┗otﾐé prostredie a zdra┗ie oH┞┗ateľo┗ Slo┗eﾐskej repuHlik┞ IV. ふNEHAP IV.ぶ 
 - Národﾐý program podpory zdravia v Slovenskej republike pre roky 2014-2030 
  Národﾐé a regioﾐálﾐe dopra┗ﾐé dokuﾏeﾐt┞  
 - Prograﾏ prípra┗┞ a ┗ýsta┗H┞ diaľﾐiI a rýIhlostﾐýIh Iiest ﾐa rok┞ ヲヰヱヱ-2014 

 - DlhodoHý prograﾏ roz┗oja železﾐičﾐýIh Iiest 
 - Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy 

 - Stratégia roz┗oja ┗erejﾐej osoHﾐej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 

 - Rozvoj verejﾐej osoHﾐej dopra┗┞ pred dopra┗ou iﾐdi┗iduálﾐou 

 - Národﾐá stratégia I┞klistiIkej dopra┗┞ a cykloturistiky v Slovenskej republike 

 - Stratégia roz┗oja I┞klistiIkej dopra┗┞ a I┞kloturistik┞ ┗ KošiIkoﾏ saﾏosprá┗ﾐoﾏ kraji 

 - Pláﾐ dopra┗ﾐej oHslužﾐosti KošiIkého kraja (2007) 

 - IﾐštituIioﾐalizáIia iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞ KošiIkého 
  kraja (2008) 

 - Technicko-ekoﾐoﾏiIká štúdia iﾐtegro┗aﾐého s┞stéﾏu osoHﾐej koľajo┗ej dopra┗┞ ┗ regiﾙﾐe 
  KošíI (2009) 

 - Štúdia realizo┗ateľﾐosti iﾐtegro┗aﾐého s┞stéﾏu osoHﾐej koľajo┗ej dopra┗┞ ┗ regiﾙﾐe KošíI 

  (2009) 

 - Ná┗rh koﾐIepIie regioﾐálﾐej iﾐtegro┗aﾐej dopra┗┞ ┗ ráﾏIi KSK – Terﾏiﾐál┞ IDS (2013) 

- IﾐštituIioﾐálﾐa a orgaﾐizačﾐá aﾐalýza roz┗oja s┞stéﾏo┗ ┗erejﾐej osoHﾐej dopra┗┞ ﾐa 

regioﾐálﾐej úro┗ﾐi KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja (2013) 

- Dopra┗ﾐý ﾏodel oHsluh┞ úzeﾏia ┗erejﾐou dopra┗ou KošiIe – U.S.Steel - Moldava n. B. (2015 

- Prepravno-tarifﾐý s┞stéﾏ iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého s┞stéﾏu KošiIkého saﾏosprá┗ﾐeho kraja 
a štúdia realizo┗ateľﾐosti tarifno-iﾐforﾏačﾐého zaHezpečeﾐia iﾐtegro┗aﾐého dopra┗ﾐého 
s┞stéﾏu (2015) 

- Stratégia tr┗alej udržateľﾐosti fiﾐaﾐIo┗aﾐia Iiest II. a III. tried┞ ┗ KošiIkoﾏ kraji (2015) 

- KoﾐIepIia prestupﾐýIh terﾏiﾐálo┗ Hus-bus integrovanej dopravy v KošiIkoﾏ saﾏosprá┗ﾐoﾏ 
kraji  (2016) 

  Príslušﾐá platﾐá legislatí┗a Slo┗eﾐskej repuHlik┞ a EÚ 
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VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA O)NÁMENIA 

 

 KošiIe, apríl 2019 

 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

 

1. Meﾐo spraIo┗ateľa ozﾐáﾏeﾐia 
  

 Ing. arIh. Vlasta Čaﾏajo┗á, )áhradﾐá ヱヴ, 965 01 Žiar ﾐad Hronom 

 

2. Pot┗rdeﾐie sprá┗ﾐosti údajo┗ ozﾐáﾏeﾐia podpisoﾏ oprá┗ﾐeﾐého zástupIu oHstará┗ateľa, pečiatka 
 

 Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK, s┗ojiﾏ podpisoﾏ pot┗rdzuje sprá┗ﾐosť údajo┗. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ing. Rastislav Trnka  

                         Predseda KSK 
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Príloha č. ヱ 

 

Tab.:  Maloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏia v KošiIkoﾏ kraji k 31.12.2018 

  

Číslo v Š) Kategﾙria Názov 
Výﾏera 
(ha) 

Rok 

vyhláseﾐia 

Stupeň 
ochrany 

Pozﾐáﾏka 

OKRES GELNICA : 2 PR, 2 PP 

857 PR Kloptaň* 27,0700 1993 5  

607 PP MargeIiaﾐska líﾐia 0,4384 1990 4  

864 PR Poliaﾐske rašeliﾐisko  19,3073 1993 (2004) 4  

716 PP Bokrošské slaﾐisko 3,8851 1987 4  

OKRES KOŠICE I : 1 PR, 1 PP, 1 CHA  

1074 PP Ka┗ečiaﾐska stráň 3,1933 2000 (2004) 4  

1114 CHA KošiIká HotaﾐiIká záhrada 29,7634 2002 4  

869 PR V┞soký ┗rIh* 36,5000 1993 (2004) 5  

OKRES KOŠICE – OKOLIE : 11 NPR, 5 NPP, 10 PR, 3 PP, 2 CHA  

506 NPR Bokšo┗ 146,7100 1954 (2004) 5  

510 NPR Bujaﾐo┗ská duHiﾐa 88,1700 1966 5  

1002 NPP Drieňo┗ská jask┞ňa - 1996 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

1229 PP Hatiﾐská jask┞ňa  - 2013 § ヲヴ  

541 NPR Havrania sklala* 147,1400 1982 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

542 NPP Herliaﾐsk┞ gejzír - 1987 5  

559 NPR Humenec 86,0800 1953 (2004) 5  

571 NPP Jaso┗ská jask┞ňa - 1972 (2004) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

572 NPR Jaso┗ské duHiﾐ┞ 35,1000 1954 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

857 PR Kloptaň* 27,0700 1993 5  

591 PR Krčﾏárka 173,3000 1974 4  

1004 NPP Kuﾐia priepasť - 1996 (2004) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

602 PR Malá Izra 0,7700 1976 (2004) 5  

604 PR Malé Hrdo 55,8300 1950 (1986) 5  

606 NPR Malý Milič 14,0500 1950 (2004) 5  

609 PR MaroIká hoľa 63,7600 1950 (2004) 4  

613 PP Miličská skala 11,6000 1990 (2004) 5  

901 CHA Nižﾐočajská piesko┗ňa 0,9949 1994 4  

622 PR Palanta 86,9300 1966 (1993) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

635 CHA Períﾐske r┞Hﾐík┞ 110,3152 1987 4  

658 PR Raﾐko┗ské skal┞ 23,7300 1976 (1988) 5  

671 NPR Sivec 169,7900 1954 (2004) 5  

1006 NPP Skalistý potok - 1996 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

675 PR Slaﾐský hradﾐý ┗rIh 15,8100 1933 (2004) 4  

697 PP Trstiﾐo┗é jazero 0,8291 1990 (2004) 4  

698 NPR Turﾐiaﾐsk┞ hradﾐý ┗rIh 13,7900 1964 (2004) 4 NP Slo┗eﾐský kras 

705 NPR Veľký Milič 67,8100 1967 (2004) 5, 2  

712 NPR Vozárska 76,6300 1966 (2004) 5  

869 PR V┞soký ┗rIh* 36,5000 1993 (2004) 5  

713 NPR )ádielska tiešňa┗a* 214,7300 1954 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

871 PR )eﾏﾐé hradisko* 55,9460 1993 (2004) 4 NP Slo┗eﾐský kras 

OKRES MICHALOVCE : 4 NPR, 7 PR, 4 CHA 

1187 CHA Bešiaﾐsk┞ polder 2,7400 2004 (2010) 3  

562 PR ChlﾏeIká skalka** 1,1008 1988 4  

579 NPR Jovsianska hrabina  257,5800 1953 (1986) 5 CHKO Vihorlat 

588 NPR Kopčiaﾐske slaﾐisko 9,0477 1982 (2004) 5  

1196 CHA OHoríﾐske jaﾏ┞ 8,4300 2004 (2011) 2  

627 PR OľIho┗ 19,5800 1980 4  

862 PR Ortov 14,8482 1993 5  

660 PR Raško┗ský luh 16,2312 1986 (2004) 4  

668 NPR Seﾐiaﾐske r┞Hﾐík┞* 213,3100 1974 (2004) 5  

678 PR Sla┗ko┗ské slaﾐisko 11,7694 1982 4  

1183 CHA Stretavka 17,7100 2004 (2009) 3  

707 NPR Vihorlat** 50,8900 1986 (2004) 5 CHKO Vihorlat 

709 PR Viﾐiaﾐska stráň  28,2400 1984 (1988) 4  
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710 PR Viniansk┞ hradﾐý ┗rIh 51,9500 1984 (1988) 4  

722 CHA )eﾏplíﾐska šíra┗a  622,4876 1968 (1983) 4  

OKRES ROŽŇAVA : 9 NPR, 15 NPP, 5 PR, 10 PP, 1 CHA 

493 NPP Ardo┗ská jask┞ňa - 1972 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

508 NPP Brázda - 1983 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

509 NPR Brzotíﾐske skal┞ 433,7800 1984 (2004) 5, 4 NP Slo┗eﾐský kras 

519 NPP Di┗iačia priepasť - 1986 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

520 NPP DoHšiﾐská ľado┗á jask┞ňa - 1979 (2004) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

568 NPP Domica - 1972 (2005) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

521 NPR DoﾏiIké škrapy 24,4400 1973 (2004) 4 NP Slo┗eﾐský kras 

524 NPR Drieňo┗eI 186,0200 1984 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

534 PR Gerlašské skal┞ 21,7300 1981 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

536 NPP GoﾏHaseIká jask┞ňa  - 1972 (2011) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

541 NPR Havrania skala* 147,1400 1982 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

257 NPR HﾐileIká jelšiﾐa** 15,2600 1988 (2016) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

1003 NPP Hrušo┗ská jask┞ňa - 1996 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

558 NPR Hrušo┗ská lesostep 40,8500 1954 (2004) 4 NP Slo┗eﾐský kras 

1230 PP Hutnianska jask┞ňa  - 2013 § ヲヴ  

1226 PP Jask┞ňa ┗ Havranej skale - 2013 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

578 PP Jo┗iIké rašeliﾐisko 0,7940 1990 4  

583 NPR Kečo┗ské škrap┞ 6,6069 1981 (2004) 4 NP Slo┗eﾐský kras 

589 PR Kráľo┗a studňa 11,2137 1982 4 NP Slo┗eﾐský kras 

590 NPP Krásﾐohorská jask┞ňa - 1972 (2007) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

- PP Malá pi┗ﾐiIa - 1994 (2017) § ヲヴ  

612 PP Meliatsky profil 15,4282 1989 (2004) 4, 2  

569 NPP Milada - 1972 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

1005 NPP OHro┗ská priepasť - 1996 (2004) § ヲヴ NP Slovenský kras 

625 NPP OIhtiﾐská argoﾐito┗á jask┞ňa - 1972 (2009) § ヲヴ  

- PP Oltár - 1994 (2017) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

1231 PP Peško - 2013 § ヲヴ  

642 PR Pod Fabiankou 1,2205 1982 4 NP Slo┗eﾐský kras 

647 NPR Pod Strážﾐ┞ﾏ hreHeňoﾏ 96,6700 1966 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

391 PP Prieloﾏ Muráňa 39,5567 1980 (2004) 4, 2  

669 NPP SiliIká ľadﾐiIa - 1982 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

1198 CHA Slaﾐá 35,2310 2004 (2011) 3, 2  

1007 NPP Sﾐežﾐá diera - 1996 (2004) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

681 PR Sokolia skala 11,6900 1981 5  NP Slo┗eﾐský kras 

1792 NPP Strateﾐá jask┞ňa - 2001 (2004) § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

- PP Veľká pi┗ﾐiIa - 1994 (2017) § ヲヴ  

713 NPR )ádielska tiesňa┗a* 214,7300 1954 (2004) 5 NP Slo┗eﾐský kras 

1227 PP )eleﾐá jask┞ňa - 2013 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

871 PR Zeﾏﾐé hradisko* 55,9460 1993 (2004) 4  NP Slo┗eﾐský kras 

1008 NPP )┗oﾐi┗á jaﾏa - 1996 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský kras 

OKRES SOBRANCE : 2 NPR, 7 PR, 2 PP 

1063 PR Baba pod Vihorlatom 37,9300 1999 (2004) 5 CHKO Vihorlat 

501 PP Baňatiﾐský tra┗ertíﾐ 0,2400 1989 (2004) 4  

854 PR Drieň 11,2500 1993 (2004) 4 CHKO Vihorlat 

576 PR Jedlinka 35,0400 1988 (2004) 5 CHKO Vihorlat 

859 PR L┞sá 3,9500 1993 (2004) 4 CHKO Vihorlat 

860 PR L┞sák 4,2800 1993 (2004) 5 CHKO Vihorlat 

601 PR MaIhﾐatý ┗rIh 3,1800 1988 (2004) 4 CHKO Vihorlat 

891 PP Malé Morské oko 2,0623 1993 (2004) 5 CHKO Vihorlat 

619 NPR Morské oko 108,4800 1984 (2004) 5 CHKO Vihorlat 

863 PR Pod Tŕstíﾏ 7,4000 1993 (2004) 4 CHKO Vihorlat 

668 NPR Seﾐiaﾐske r┞Hﾐík┞* 213,3100 1974 (2004) 5  

OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES : 3 NPR, 3 NPP, 3 PR, 7 PP, 1 CHA 

1228 PP Biela jask┞ňa - 2013 § ヲヴ NP Slo┗eﾐský raj 
514 NPR Čer┗eﾐé skal┞ 390,5000 1981 (2004) 5, 4  

517 PR Čiﾐtk┞ 5,1100 1988 4   

523 NPR Dre┗eﾐík** 101,8186 1925 (2004) 5, 4  

529 PP Farská skala 0,5866 1990 4  

531 NPR Galﾏuská tisiﾐa 55,9600 1982 (2004) 5  

 



Ozﾐáﾏeﾐie o strategickom dokumente / Pláﾐ udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprávﾐeho kraja  
    

        Strana 62 

623 PP Hutianske 2,5984 1988 4  

1009 CHA Knola 220,0200 1996 4  

693 PP Markušo┗ská traﾐsgresia paleﾙﾐu 6,9700 1987 (2004) 4  

608 NPP Markušo┗ské steﾐ┞ 13,4400 1976 (2004) 4  

610 NPP Med┗edia jask┞ňa - 1972 (2004) §ヲヴ NP Slo┗eﾐský raj 
616 PR Modrý ┗rIh 4,4600 1988 4  

1010 PR Muráň 180,6600 1996 (2004) 5  

630 PP Ostrá hora** 29,3240 1990 (2004) 4  

982 NPP Spišský hradﾐý ┗rIh 24,2064 1990 (2004) 4  

1157 PP Šarkaﾐo┗a diera - 1994 (2008) §ヲヴ  

694 PP Tra┗ertíﾐo┗á kopa Sobotisko** 13,3200 1987 (2004) 4  

OKRES TREBIŠOV : 5 NPR, 11 PR, 2 CHA 

495 NPR Bačko┗ská doliﾐa 220,0400 1967 5  

504 PR Biele jazero 7,1977 1988 5 CHKO Latorica 

1142 PR Bisce 28,0100 2004 (2007) 5  

659 PR Boľské rašeliﾐisko 13,6351 1967 5 CHKO Latorica 

1182 CHA Boršiaﾐsk┞ les 7,9300 2004 (2009) 3, 2  

594 NPR Botiansky luh 40,6300 1967 (2004) 5 CHKO Latorica 

853 PR Dlhé TiIe 46,8237 1993 (2004) 5, 4 CHKO Latorica 

548 PR Horešské lúk┞ 6,9419 1988 4  

582 NPR Kaš┗ár 116,4264 1953 (2004) 5, 4 CHKO Latorica 

858 PR Krátke TiIe  17,4064 1993 (2004) 5, 4 CHKO Latorica 

595 NPR LatoriIký luh 15,0800 1967 (2004) 5 CHKO Latorica 

649 PR PoﾐikleIo┗á lúčka 0,4000 1964 (2004) 5  

691 NPR Tajba 27,3600 1966 (2004) 4 CHKO Latorica 

692 PR Tarbucka 10,9500 1986 (2004) 4 CHKO Latorica 

703 PR Veľké jazero 8,0425 1967 5 CHKO Latorica 

1197 CHA Veľký kopeI 25,1300 2004 (2011) 2  

723 PR )atíﾐsk┞ luh 66,0600 1930 (2004) 5 CHKO Latorica 

721 PR )eﾏplíﾐska jelšiﾐa 51,4000 1981 5  

Zdroj : ŠOP SR 

Vysvetlivky: 

*     maloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏie zasahujúIe do ┗iaIerýIh okreso┗ ┗ KošiIkom kraji 

**   ﾏaloplošﾐé Ihráﾐeﾐé úzeﾏie zasahujúIe do iﾐého kraja 
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Príloha č. ヲ 
 

Tab.  )ozﾐaﾏ v┞hláseﾐýIh IhráﾐeﾐýIh vtáčíIh úzeﾏí ふCHVÚぶ v KošiIkoﾏ kraji k 31.12.2018   
 

ヱ. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie KošiIká kotliﾐa 

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU009 

Výﾏera lokality 17.354 ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja ヱΑ.ンヵヴ haぶ 
Okresy KošiIe II. ふヶ haぶ, KošiIe IV. ふヴ haぶ, KošiIe – okolie (17.344 ha) 

Vyhláška MŽP SR č. 22/ヲヰヰΒ ).z. zo dňa ヰΑ.ヰヱ.ヲヰ08 

ヲ. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie MedziHodrožie 

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU015 

Výﾏera lokality 33.753 ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja ンン.Αヵン haぶ  
Okresy Michalovce (8.296 ha), TreHišo┗ ふヲヵ.ヴヵΑ haぶ 
Vyhláška MŽP SR č. 26/2008 ).z. zo dňa 07.01.2008 

ン. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Muráﾐska plaﾐiﾐa – Stolica  

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU017 

Výﾏera lokality 25.796 ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja ヲ.Γヵン haぶ  
Okresy Rožňa┗a ふヲ.Γヵン haぶ 
Vyhláška MŽP SR č. ヴ39/2009 ).z. zo dňa 17.09.2009 

ヴ. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Seﾐiaﾐske ryHﾐíky 

Identifikačﾐý kﾙd SKCHVU024 

Výﾏera lokality 2.668 ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja ヲ.ヶヶΒ haぶ  
Okresy Michalovce (2.184 ha), Sobrance (484 ha) 

Vyhláška MŽP SR č. 436/2009 ).z. zo dňa 17.09.2009 

ヵ. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Slaﾐské vrIhy 

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU025 

Výﾏera lokality 60.247 ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja ンヰ.ヴΑヰ haぶ  
Okresy KošiIe – okolie ふヲヱ.ヴヴΑ haぶ, TreHišo┗ ふΓ.ヰヲン haぶ 
Vyhláška MŽP SR č. 193/2010 ).z. zo dňa 16.04.2010 

ヶ. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Sloveﾐský kras 

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU027 

Výﾏera lokality 43.860 ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja ヴン.Βヶヰ haぶ 
Okresy KošiIe – okolie ふΓ.ヶヵヴ haぶ, Rožňa┗a ふンヴ.ヲヰヶ haぶ 
Vyhláška MŽP SR č. 192/201ヰ ).z. zo dňa 16.04.2010 

Α. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Vihorlatské vrIhy 

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU035 

Výﾏera lokality 48.286 ha (z toho ﾐa úzeﾏí kraja ンヲ.ΒΑΓ haぶ  
Okresy Michalovce (7.321 ha), Sobrance (25.558 ha) 

Vyhláška MŽP SR č. 195/201ヰ ).z. zo dňa 16.04.2010 

Β. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Volovské vrIhy 

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU036 

Výﾏera lokality ヱヲヱ.ヴヲヱ ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja 119.783 ha)  

Okresy 
GelﾐiIa ふヴヵ.ヰΒヲ haぶ, KošiIe I. ふン.ヶヱΑ haぶ, KošiIe II. ふヱ haぶ, KošiIe – okolie (35.611 ha), 

Rožňa┗a ふヱヰ.ヶヰヶ haぶ, Spišská No┗á Ves ふヲヴ.ΒヶΑ haぶ  
Vyhláška MŽP SR č. ヱΓヶ/2010 ).z. zo dňa 16.04.2010 

Γ. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Oﾐdavská rovina 

Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU037 

Výﾏera lokality 15.906 ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja 15.906 ha) 

Okresy MiIhalo┗Ie ふヱ.ΒΒΒ haぶ, TreHišo┗ ふヱヴ.ヰヱΒ haぶ 
Vyhláška MŽP SR č. ヱ9/2008 ).z. zo dňa ヰ7.01.2008 

ヱヰ. Chráﾐeﾐé vtáčie úzeﾏie Sloveﾐský raj 
Ideﾐtifikačﾐý kﾙd SKCHVU053 

Výﾏera lokality ヲヵ.ヲヴン ha ふz toho ﾐa úzeﾏí kraja ヱヶ.ヵヵヲ haぶ 
Okresy Rožňa┗a ふヶ.ヱヴΑ haぶ, Spišská No┗á Ves ふヱヰ.ヴヰヵ haぶ 
Vyhláška MŽP SR č. ン/ヲヰヱヱ ).z. zo dňa ヲヲ.ヱヲ.ヲヰヱヰ 

Zdroj : ŠOP SR   
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Príloha č. ン 

 

Tab.  )ozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho výzﾐaﾏu ふÚEV) v KošiIkoﾏ kraji k 28.11.2018 

 

Por.  

číslo 

Ideﾐtifikačﾐý  
kﾙd 

Názov úzeﾏia 
Výﾏera  
(ha) 

Stupeň 
ochrany 

Úzeﾏﾐe príslušﾐý útvar  
ŠOP SR 

ETAPA  A        

Výﾐos MŽP SR č. ン/ヲヰヰヴ-ヵ.ヱ., ktorýﾏ sa ┗zdá┗a ﾐárodﾐý zozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu ふﾐázo┗ 
úzeﾏí je upra┗eﾐý podľa Rozhodﾐutia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.P-101/2009 

z 12.1.2009  ) 

4A SKUEV0004 Kopčiaﾐske slanisko 8,98 4 CHKO Latorica 

6A  SKUEV0006 Latorica 7.495,90 2, 4, 5 CHKO Latorica 

7A SKUEV0007 Čičaro┗ský les 28,42 2 CHKO Latorica 

12A SKUEV0012 Bešiaﾐsk┞ polder  2,65 2 CHKO Latorica 

19A SKUEV0019 Tarbucka 146,98 2, 4 CHKO Latorica 

20A SKUEV0020 Bisce 28,35 2 CHKO Latorica 

25A SKUEV0026 Raško┗ský luh 17,05 4 CHKO Latorica 

26A SKUEV0029 Veľký kopeI 25,12 2 CHKO Latorica 

27A SKUEV0030 Horešské lúk┞ 118,85 2, 4 CHKO Latorica 

28A SKUEV0032 Ladﾏo┗ské ┗ápeﾐIe 337,70 2, 4 CHKO Latorica 

29A SKUEV0034 Boršiaﾐsk┞ les 7,41 2 CHKO Latorica 

32A SKUEV0037 OHoríﾐsk┞ les 9,96 2 CHKO Latorica 

33A SKUEV0038 OHoríﾐske jaﾏ┞ 6,32 2 CHKO Latorica 

94A SKUEV0105 Spišskopodhradské tra┗ertíﾐ┞** 232,31 2, 3, 4, 5 NP Slo┗eﾐský raj 
95A SKUEV0106 Muráň 176,41 5 NP Slo┗eﾐský raj 
101A SKUEV0112 Slo┗eﾐský raj** 15.696,07 2, 3, 4, 5 NP Slo┗eﾐský raj 
187A SKUEV0203 Stolica 2.933,52 2 NP Muráﾐska plaﾐiﾐa 

192A SKUEV0208 Seﾐiaﾐske r┞Hﾐík┞ 213,51 4 CHKO Latorica 

193A SKUEV0209 Morské oko** 14.962,15 2, 4, 5 CHKO Vihorlat 

216A SKUEV0235 Stetavka 17,75 2 CHKO Latorica 

217A SKUEV0236 Bodrog 113,62 2 CHKO Latorica 

264A SKUEV0285 Alú┗iuﾏ Muráňa** 204,29 2 NP Muráﾐska plaﾐiﾐa 

265A SKUEV0286 Horﾐádske ┗ápeﾐIe 27,21 2, 4 NP Slo┗eﾐský raj 
266A SKUEV0287 Galmus 2.690,07 2, 3, 4, 5  NP Slo┗eﾐský raj 
269A SKUEV0290 Horﾐý tok Horﾐádu** 290,06 2, 3 NP Slo┗eﾐský raj 
270A SKUEV0291 S┗ätojáﾐsk┞ potok 26,27 2 NP Slovenský raj 
305A SKUEV0326 Strahuľka 1.195,04 2, 3, 4 RCOP Prešo┗ 

306A SKUEV0327 Milič 5.114,45 2, 3, 4, 5 RCOP Prešo┗ 

307A SKUEV0328 Stredﾐé Pohorﾐádie 7.275,58 2, 3, 4, 5 RCOP Prešo┗ 

308A SKUEV0329 Ko┗áčske lúk┞ 148,08 2 CHKO Latorica 

319A SKUEV0340 Český zá┗rt 3,93 3 NP Slo┗eﾐský kras 

320A SKUEV0341 Dolﾐý ┗rIh 1.528,09 3 NP Slo┗eﾐský kras 

321A SKUEV0342 Drieňo┗eI 218,19 3, 5 NP Slo┗eﾐský kras  

322A SKUEV0343 Pleši┗ské stráﾐe 363,41 3  NP Slo┗eﾐský kras 

323A SKUEV0344 Staro┗odské jedliﾐ┞ 397,79 3, 5 NP Slo┗eﾐský kras 

324A SKUEV0345 Kečo┗ské škrap┞ 354,50 3, 4 NP Slo┗eﾐský kras 

325A SKUEV0346 Pod Strážﾐ┞ﾏ hreHeňoﾏ 177,21 3, 5 NP Slo┗eﾐský kras 

326A SKUEV0347 DoﾏiﾐiIké škrap┞ 111,98 3, 4 NP Slo┗eﾐský kras 

327A SKUEV0348 Čierﾐa Molda┗a 1.896,84 2 NP Slo┗eﾐský kras 

328A SKUEV0349 Jaso┗ské duHiﾐ┞ 36,25 5 NP Slo┗eﾐský kras 

329A SKUEV0350 Brzotíﾐske skal┞ 427,05 3, 4, 5 NP Slo┗eﾐský kras 

330A SKUEV0351 Folkﾏarská skala 140,97 2 NP Slo┗eﾐský kras 

331A SKUEV0352 Hrušo┗ská lesostep 40,85 4  NP Slo┗eﾐský kras 

332A SKUEV0353 Pleši┗ská plaﾐiﾐa 2.863,69 3, 5 NP Slo┗eﾐský kras 

333A SKUEV0354 HﾐileIké rašeliﾐiská 55,31 2, 3 NP Slo┗eﾐský kras 
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334A SKUEV0355 FaHiáﾐka 736,86 2, 3 NP Slo┗eﾐský kras 

335A SKUEV0356 Horﾐý ┗rIh 5.861,39 2, 3, 4, 5 NP Slo┗eﾐský kras 

372A SKUEV0398 Slaﾐá 36,77 2, 3 NP Slo┗eﾐský kras 

ETAPA  B        
Doplﾐeﾐie ﾐárodﾐého zozﾐaﾏu úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu podľa doplﾐku sIh┗áleﾐého uzﾐeseﾐíﾏ 
┗lád┞ SR č. ヵΑΑ/ヲヰヱヱ 

434B SKUEV0737 Palanta 758,22 3, 5 NP Slo┗eﾐský kras 

443B SKUEV0784 Mašiaﾐské s┞sľo┗isko  19,83 2 NP Slo┗eﾐský kras 

444B SKUEV0785 Havrania dolina 9,00 2 NP Slo┗eﾐský kras 

445B SKUEV1007 Čičaro┗ský les 64,66 3 CHKO Latorica 

ETAPA C 
Opatreﾐie MŽP SR zo Α.ヱヲ.ヲヰヱΑ č. ヱ/ヲヰヰヱΑ, ktorýﾏ sa ﾏeﾐí a dopĺňa ┗ýﾐos MŽP SR č. ン/ヲヰヰヴ-5.1, 

ktorýﾏ sa ┗┞dá┗a ﾐárodﾐý zozﾐaﾏ úzeﾏí eurﾙpskeho ┗ýzﾐaﾏu 

507C SKUEV0841 Dolﾐý tok Tople 13,72 2 CHKO Latorica 

508C SKUEV0843 Dolﾐý tok Oﾐda┗┞ 79,24 2 CHKO Latorica 

509C SKUEV0844 Dolﾐý tok LaHorIa 97,37 2 CHKO Latorica 

510C SKUEV0845 Bačko┗ská doliﾐa 222,90 4, 5 CHKO Latorica 

511C SKUEV0846 Tisa 76,11 2 CHKO Latorica 

512C SKUEV0847 Pozdišo┗ský IhrHát 112,15 2 CHKO Vihorlat 

563C SKUEV0917 Dlhý ┗rIh 4,58 2 NP Slo┗eﾐský kras 

564C SKUEV0918 Volo┗ské Hučiﾐ┞ 61,02 2 NP Slo┗eﾐský kras 

565C SKUEV0919 Kloptaň 26,27 5 NP Slo┗eﾐský kras 

566C SKUEV0920 Sokolia skala 11,76 5 NP Slo┗eﾐský kras 

567C SKUEV0921 Meliatsky profil 11,90 4 NP Slo┗eﾐský kras 

568C SKUEV0922 BuHeﾐík 170,27 3 NP Slo┗eﾐský kras 

569C SKUEV0924 )HojﾐíIka doliﾐa 20,46 4 NP Slo┗eﾐský kras 

570C SKUEV0925 AHoď 91,24 4, 5 NP Slo┗eﾐský kras 

571C SKUEV0926 Prostredﾐá doliﾐa 102,10 2 NP Slo┗eﾐský kras 

573C SKUEV0928 Stredﾐý tok Horﾐádu 295,84 2, 4 NP Slo┗eﾐský kras 

574C SKUEV0929 HelIﾏaﾐo┗ská Hučiﾐa 23,12 2 NP Slo┗eﾐský kras 

580C SKUEV0935 Haﾐištiansky les 119,85 2 RCOP Prešo┗ 

585C SKUEV0940 Horﾐádske lúk┞** 66,51 2 RCOP Prešo┗ 

586C SKUEV0941 TreHejo┗ské skal┞ 47,25 4 RCOP Prešo┗ 

589C SKUEV0944 Horﾐádske ﾏeaﾐdre 198,33 2 RCOP Prešo┗ 

597C SKUEV0954 Stredﾐý tok Bod┗┞ 51,27 2 NP Slo┗eﾐský kras 

605C SKUEV0965 Viﾐiaﾐsk┞ hradﾐý ┗rIh 51,95 4 CHKO Vihorlat 

606C SKUEV0966 Viﾐiaﾐska stráň 28,48 2 CHKO Vihorlat 

610C SKUEV2019 Tarbucka 8,90 2, 3 CHKO Latorica 

616C SKUEV2105 Spišskopodhradské tra┗ertíﾐ┞** 43,23 2, 3, 4 NP Slo┗eﾐský raj 

617C SKUEV2112 Slo┗eﾐský raj** 137,59 3 NP Slo┗eﾐský raj 

630C SKUEV2285 Alú┗iuﾏ Muráňa** 63,21 2, 3, 4  NP Muráﾐska plaﾐiﾐa 

Zdroj : Výﾐos MŽP SR č.ン/ヲヰヰヴ-5.1, Uzﾐeseﾐie vlád┞ SR č. 577/2011, Opatreﾐie MŽP SR č. ヱ/ヲヰヱΑ, ŠOP SR, www.enviro.gov.sk 
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Príloha č. ヴ 

 

Tab. : Národﾐe ふN), regioﾐálﾐe (R) a lokálﾐe ふLぶ výzﾐaﾏﾐé ﾏokrade v KošiIkoﾏ kraji  

 

P.č. Názov ﾏokrade Názov oHIe Plocha (ha) 
Kategﾙria 

(N/R/L) 

OKRES GELNICA 

1 )á┗adka – ┗lhké lúk┞ Nálepko┗o 2,0000 L 

2 ふSﾏolﾐík – SﾏolﾐíIka Hutaぶ – ┗lhké lúk┞  Sﾏolﾐík 1,0000 L 

3 Čierﾐa hora Nálepko┗o 0,2500 L 

4 (Kluknava) Slatinisko Kluknava 0,1600 L 

5 Potﾚčik sﾏeroﾏ ﾐa Folkﾏársku skalu Veľký Folkﾏar 0,0200 L 

6 Rašeliﾐisko „Ro┗ﾐe“ Žakaro┗Ie 25,000 R 

7 Bukovec Š┗edlár 3,5000 R 

8 Perlo┗á doliﾐa Gelnica 2,0000 R 

9 Poľaﾐa – HeﾐIlo┗ská doliﾐa HeﾐIlo┗á 2,0000 R 

10 Š┗edlárska jelšiﾐa Š┗edlár 1,5000 R 

11 HeﾐIlo┗á HeﾐIlo┗á 0,0150 R 

12 Háﾏre Nálepko┗o 50,0000 N 

13 Stará Voda - lúk┞ Stará Voda 12,0000 N 

OKRES KOŠICE – MESTO 

1 Č┗ikotíﾐ háj ふHutk┞ぶ V┞šﾐá Hutka, Nižﾐá Hutka 28,0000 L 

2 Sediﾏeﾐtačﾐá ﾐádrž VSŽ – Hutﾐík┞ Sokoľaﾐ┞ 22,0000 L 

3 Pľu┗átko – KošiIe  KošiIe 0,0000 L 

4 Odkalisko Bankov – KošiIe  KošiIe 0,3000 L 

5 Čičk┞ – KošiIe ﾏesto KošiIe 0,3000 L 

6 Štrko┗isko pri Krásﾐej ﾐad Horﾐádoﾏ KošiIe IV. 40,0000 R 

OKRES KOŠICE – OKOLIE 

1 Veľké jazero ふČaňaぶ Čaňa 35,0000 L 

2 Kaﾐaš – ┗odﾐá ﾐádrž Nižﾐý LáﾐeI 20,0000 L 

3 Berek Drienovec 13,0000 L 

4 R┞Hﾐík + ┗lhké lúk┞ ふNižﾐý LáﾐeIぶ Nižﾐý LáﾐeI 12,0000 L 

5 R┞Hﾐík ┗ Paňo┗IiaIh Paňo┗Ie 6,0000 L 

6 R┞Hﾐík pri Seﾐi Seňa 6,0000 L 

7 Mokraď pri štátﾐej Ieste č. E ヵΑヱ Mokrance 5,0000 L 

8 R┞Hﾐík Ďurďo┗šík ┗ k.ú. Bido┗Ie  Bidovce 4,0000 L 

9 ふDrieﾐo┗eIぶ ﾏočiar a r┞Hﾐík pri kaﾏeňoloﾏe Drienovec 2,5000 L 

10 Ďurďošík Bidovce 2,3000 L 

11 Nádrž pri Budulo┗e Moldava nad Bodvou 2,2000 L 

12 Kechnec pri obci Kechnec 2,0000 L 

13 R┞Hﾐík Jaso┗ Jasov 2,0000 L 

14 Močiar pod hospodársk┞ﾏ d┗oroﾏ MokraﾐIe Mokrance 2,0000 L 

15 Olč┗ár KošiIké Oľšaﾐ┞ 1,6000 L 

16 Nižﾐá M┞šľa – Molva  Nižﾐá M┞šľa 1,3000 L 

17 KošiIké Oľšaﾐ┞ – r┞Hﾐík ┗ záhradkárskej osade KošiIké Oľšaﾐ┞ 1,0000 L 

18 Praﾏeň KosIelek Nižﾐá M┞šľa 1,0000 L 

19 R┞Hﾐík ┗ Jaﾐíku Jaﾐík 0,9000 L 

20 Cestice – prirodzeﾐý ﾏočiar Cestice 0,8000 L 

21 Nižﾐá M┞šľa I. ﾏočiar Nižﾐá M┞šľa 0,7500 L 

22 V┞šﾐá M┞šľa – železﾐičﾐá staﾐiIa KošiIe 0,5000 L 

23 Pod Drieﾐo┗eIkýﾏ kaﾏeňoloﾏoﾏ ふFejkeぶ Drienovec 0,3000 L 

24 Čako┗e Hlatá ヵ Rankovce 0,2100 L 

25 Mokraď pod Mokraﾐskýﾏ lesoﾏ Čečejo┗Ie 0,1500 L 

26 Štrko┗isko pri Geči Geča, Čaňa 150,0000 R 

27 Štrko┗isko pri Milhosti Seňa ふKeIhﾐeI, Milhosťぶ 140,0000 R 

28 R┞Hﾐík pri Turni nad Bodvou Turňa ﾐad Bod┗ou 12,0000 R 

29 Po┗odie riek┞ Horﾐád ふalu┗iálﾐa ﾐi┗aぶ Nižﾐá M┞šľa 10,0000 R 

30 Močiar pod urHársk┞ﾏ lesoﾏ, k.ú. Drieﾐo┗eI Drienovec 9,2000 R 

31 Bodovka – rašeliﾐisko  Hača┗a 1,7500 R 

32 Pederské stráne Peder 1,2700 R 

33 Lužﾐý porast pri Veľkej Ide Veľká Ida 0,0000 R 
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34 Štrko┗isko pri KeIﾐeIi Kechnec 28,0000 N 

OKRES MICHALOVCE 

1 R┞Hﾐík Iňačo┗Ie Iňačo┗Ie 200,0000 R 

2 PR OľIho┗ Ložíﾐ 19,5800 R 

3 Kusíﾐsk┞ r┞Hﾐík Kusíﾐ 17,5000 R 

4 Starý LaHoreI Oboríﾐ 17,0000 R 

5 Jo┗siaﾐsk┞ r┞Hﾐík Jovsa 16,5000 R 

6 PR Raško┗ský luh Malé Raško┗Ie 16,2300 R 

7 Ortov Pa┗lo┗Ie ﾐad Uhoﾏ, Čierﾐe Pole  14,8600 R 

8 Breho┗ské raﾏeﾐo II. OHoríﾐ 4,0000 R 

9 PP Lužﾐá les pri LaHorIi Strážske 3,8800 R 

10 Breho┗ské raﾏeﾐo I. OHoríﾐ 3,0000 R 

11 Jovsianska hrabina Jovsa 257,5800 N 

OKRES ROŽŇAVA 

1 R┞Hﾐík┞ ┗ Hrušo┗e Hrušo┗ 35,0000 L 

2 Podﾏáčaﾐé lúk┞ pod Iestou za dediﾐou Gočo┗o 4,0000 L 

3 R┞Hﾐík asi ヲヰヰ ﾏ pod Blatﾐýﾏ r┞Hﾐíkoﾏ Kružﾐá 3,5000 L 

4 DoHšiﾐá – ┗┞ro┗ﾐá┗aIia ﾐádrž  DoHšiﾐá 3,0000 L 

5 Mokrá lúka pod Iestou ﾐa Sla┗ošku Sla┗oška 3,0000 L 

6 Tri r┞Hﾐík┞ pri železﾐičﾐej staﾐiIi Vlachovo 2,3000 L 

7 Podhorská jelšiﾐa ﾐa ﾐi┗e Súlo┗ského potoka Geﾏerská Poloﾏa  2,0000 L 

8 R┞Hﾐík pri MŠ Vlachovo 2,0000 L 

9 Jašterko┗é jazierko ふSiliIká plaﾐiﾐaぶ ┗ CHKO Silica 1,5000 L 

10 Rudniansky potok Rudﾐá 1,0000 L 

11 Podhorský ┗ŕHo┗ý lužﾐý les II.  Nižﾐá Slaﾐá 1,0000 L 

12 Pod Hrezíﾏ praﾏeﾐiskoﾏ Vlachovo 1,0000 L 

13 Vlhké lúk┞ pod Hutou Geﾏerská Poloﾏa 0,5000 L 

14 Silica – ﾏočiar s trstinou a pálkou, ┗ CHKO Silica 0,5000 L 

15 Močiar ﾏedzi pílou a Cípo┗ou DoHšiﾐá 0,4500 L 

16 Jelšo┗o-┗ŕHo┗ý les ﾐa alú┗iu Haﾐko┗. potoka Haﾐko┗á 0,4000 L 

17 Podhorský ┗ŕHo┗ý lužﾐý les I. Nižﾐá Slaﾐá 0,4000 L 

18 Močiar ﾐa alú┗iu Haﾐko┗ského potoka  Sla┗oška 0,3000 L 

19 Blatﾐý potok – priľahlé zH┞tk┞ ﾏočiara Kružﾐá 0,2500 L 

20 Mŕt┗e raﾏeﾐo Slaﾐej ┗ Bohúňo┗e Bohúňo┗o 0,2400 L 

21 Pod cestou – torzo lužﾐého lesíka Rudﾐá 0,2000 L 

22 Mokré lúk┞ pri Hezﾏeﾐﾐoﾏ potoku Petrovo 0,2000 L 

23 V┞sokoH┞liﾐﾐý ﾏočiar pri Nadabulej Rožňa┗a 0,2000 L 

24 Mokraď ﾐa autoHus. zastá┗ke V. Slaﾐá-Cípo┗á  DoHšiﾐá 0,1800 L 

25 Podﾏáčaﾐá lúka ﾐa alú┗iu Haﾐko┗. potoka Haﾐko┗á 0,1600 L 

26 Konopnice – ﾏočiar pri Hoﾐtiaﾐskoﾏ potoku Rakovnica 0,1600 L 

27 Podﾏáčaﾐá lúka ﾐad Hutou Gemerská Poloﾏa 0,1200 L 

28 Pramenisko v dol. po pravej strane Hont. pot. Rakovnica 0,1000 L 

29 Pramenisko pri ihrisku Kobeliarovo 0,1000 L 

30 Mokré lúk┞ pri ihrisku Čolto┗o 0,1000 L 

31 Močiar pri lesﾐíIkej H┞to┗ke Markuška 0,0600 L 

32 Hrabina pramenisko pod MﾐíIho┗oﾏ Rožňa┗ské B┞stré 0,0500 L 

33 Praﾏeﾐisko pod Iigáﾐskou osadou  Markuška 0,0500 L 

34 Moťčiar ﾐa JV okraji oHIe Rožňa┗ské B┞stré 0,0450 L 

35 V┞sokoH┞liﾐﾐý ﾏočiar pri Rožňa┗e – odkalisko  Rožňa┗a 0,0450 L 

36 KoﾐopﾐiIe ﾏočiar ﾐa ﾐi┗e Hoﾐtského potoka Rakovnica 0,0400 L 

37 Pramenisko 1 na SZ okraji obce Pača 0,0350 L 

38 Praﾏeﾐisko I. ﾐa lúke ﾐa J okraji oHIe Honce 0,0350 L 

39 Praﾏeﾐisko II. pod MﾐíIho┗oﾏ Rožňa┗ské B┞stré 0,0300 L 

40 Pod Hrezíﾏ praﾏeﾐiskoﾏ ┗ údolí potoka ヲ Vlachovo 0,0300 L 

41 Močiar pri pleﾏeﾐárskoﾏ podﾐiku  Betliar 0,0300 L 

42 Jazierko po ľa┗ej straﾐe Krasﾐohor. potoka  Pača 0,0250 L 

43 Vlhká lúka pri ihrisku Geﾏerská Poloﾏa 0,0200 L 

44 Hrabina pramenisko na SV okraji obce Rožňa┗ské B┞stré 0,0200 L 

45 Mokraď ┗ iﾐtra┗iláﾐe obce Markuška 0,0200 L 

46 Močiar s pálkou pri ihrisku Kobeliarovo 0,0200 L 

47 Pramenisko Gočo┗o 0,0200 L 

48 Hoﾐtská stráň – ﾏokraď uprostred oráčiﾐ┞ Rudﾐá 0,0050 L 
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49 Za Kopoltom Pramenisko II. Honce 0,0050 L 

50 Močiar s ostricami a pálkou Geﾏerská Hﾚrka 0,0050 L 

51 Kaﾏeﾐﾐý potok – lok. pri Vlachovskom potoku Vlachovo 10,0000 R 

52 Blatﾐý r┞Hﾐík Kružﾐá 4,0000 R 

53 Mokraď ﾏedzi N. Slaﾐou a Henckovcami Nižﾐá Slaﾐá 1,0000 R 

54 Jo┗iIké rašeliﾐisko Jovice 0,7900 R 

55 Rašeliﾐisko pod Iigáﾐskou kolﾙﾐiou Krásﾐohorské Podhradie 3,0000 N 

OKRES SOBRANCE 

1 Malé ﾏorské oko Reﾏetské Háﾏre 0,3200 L 

2 Morské oko Reﾏetské Háﾏre, V┞šﾐá R┞HﾐiIa 13,8000 R 

3 Pod Tŕstíﾏ Reﾏetské Háﾏre 1,8500 R 

OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

1 Mokrade J a Z od Amutoviec Amutovce 12,0000 L 

2 Malé pole Spišská No┗á Ves 7,0000 L 

3 Alú┗iuﾏ Št┗rtoIkého potoka a Brusﾐíka  Sp. Št┗rtok, Letaﾐo┗Ie, Sp. Toﾏášo┗Ie 5,4000 L 

4 Alú┗iuﾏ Brusﾐíka V od HD ŠM Spiš. No┗á Ves Spišská No┗á Ves 4,0000 L 

5 Pod koly Harichovce 2,0000 L 

6 Alú┗iuﾏ potoka Holubnica Spišská No┗á Ves 1,5000 L 

7 Alú┗iuﾏ Železﾐého potoka Hﾐilčík 1,0500 L 

8 Iliašo┗ský potok Iliašo┗Ie, HariIho┗Ie 0,7000 L 

9 Ml┞ﾐský potok Spišské VlaIh┞ 0,5000 L 

10 Pra┗ostraﾐﾐý prítok Železﾐého potoka Hﾐilčík 0,0500 L 

11 Delava – ┗lhké lúk┞  Hnilec 0,0300 L 

12 Mokrá lúka ﾐa ľa┗oﾏ Hrehu Železﾐého potoka Hﾐilčík 0,0300 L 

13 Alú┗iuﾏ riek┞ HﾐileI HﾐileI, Nálepko┗o 22,0000 R 

14 Le┗očský potok Le┗oča, HariIho┗Ie až Odoríﾐ 11,0000 R 

15 Staré kor┞to Horﾐádu OlIﾐa┗a, Spišské VlaIh┞ 5,0000 R 

16 PP Novoﾏestská huta Spišská No┗á Ves 2,6000 R 

17 Rample OlIﾐa┗a, Spišské VlaIh┞ 2,5000 R 

18 V┞hﾐiská ふﾏedzi Daﾐišo┗Iaﾏi a Odoríﾐoﾏぶ Odoríﾐ 1,5000 R 

19 Kropeje Chrasť ﾐad Horﾐádoﾏ 0,2000 R 

20 Betlaﾐo┗ská doliﾐa, Koﾐzaj  Betlanovce 0,1000 N 

OKRES TREBIŠOV 

1 Trﾐá┗ka – Sečo┗Ie Trﾐá┗ka 7,0000 L 

2 Uﾏelo odpoj. raﾏeﾐo Bodrogu pri ViﾐičkáIh  Viﾐičk┞ 5,0000 L 

3 ふ)eﾏplíﾐska TepliIaぶ – r┞Hﾐík   )eﾏplíﾐska TepliIa 4,0000 L 

4 Mihald┞ák Brehov 0,8000 L 

5 Sitina brehov OHoríﾐ 0,3000 L 

6 )atíﾐsk┞ luh )atíﾐ 66,0600 R 

7 Dlhé TiIe PR Rad, )atíﾐ, S┗iﾐiIe 46,8000 R 

8 Veľká Karča┗a Veľký KaﾏeﾐeI, Strážﾐe 40,0000 R 

9 Starý Bodrog Soﾏotor, )eﾏplíﾐ 30,0000 R 

10 Stará Tisa Veľké Trakaﾐ┞ 25,0000 R 

11 Močiar pri Véči Soﾏotor, No┗á Vieska 22,9000 R 

12 Mŕt┗e raﾏeﾐo Bodrogu pri Kline n/ Bodrogom Kliﾐ ﾐad Bodrogoﾏ, Borša  15,0000 R 

13 Mŕt┗e raﾏeﾐo TiIe Rad 15,0000 R 

14 Krátke TiIe PR )atíﾐ, Vojka 11,7300 R 

15 Veľké Ozoro┗Ie – r┞Hﾐík  Veľšké Ozoro┗Ie 9,5000 R 

16 Mŕt┗e raﾏeﾐo TiIe ┗ úseku Hrušo┗ – Rad  Rad 6,0000 R 

17 Malý Ruskov – r┞Hﾐík  No┗ý Rusko┗ 3,5000 R 

18 Tajba Streda nad Bodrogom 27,3600 N 

19 Boliaﾐske rašeliﾐisko Kráľo┗ský ChlﾏeI, Boľ 13,6351 N 

20 TiIe Hrušo┗ – Boľ  Hrušo┗, rad, Boľ, S┗iﾐiIe, )atíﾐ 150,0000 N 

21 Veľké jazero  Vojka 8,0425 N 

)droj : ŠOP SR 
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Príloha č. 5 

 

Tab.: Nadregioﾐálﾐe a regioﾐálﾐe prvk┞ ÚSES v┞ﾏedzeﾐé v KošiIkom kraji  

 

ID Názov  Kate-

gﾙria 
GeoﾏorfologiIká jedﾐotka 

OKRES KOŠICE – MESTO : 1 NRBc, 1 NRBk, 9 RBc, 9 RBk 

1 Sivec – Vozárka – V┞soký ┗rIh NRBc/1 Čierﾐa hora 

2 Čerﾏeľské údolie RBc/1 Čierﾐa hora, Volo┗ské ┗rIh┞  
3 Ka┗ečaﾐ┞ – Hrado┗á  RBc/2 Čierﾐa hora 

4 KošiIký les  RBc/3 Volo┗ské ┗rIh┞, KošiIká kotliﾐa 

5 Viﾐičﾐá – KošiIká hora RBc/4 Čierﾐa hora, KošiIká kotliﾐa 

6 Grﾙfo┗ les RBc/5 KošiIká kotliﾐa 

7 V┞šﾐé Opátske RBc/6 KošiIká kotliﾐa 

8 Lesﾐý koﾏple┝ Kod┞doﾏ RBc/7 KošiIká kotliﾐa 

9 Štrko┗isko Krásﾐa RBc/8 KošiIká kotliﾐa 

10 Horﾐádsko-Tor┞ský sútok a Č┗ikotiﾐ háj RBc/9 KošiIká kotliﾐa 

11 Horﾐád  NRBk/1 H┞driIký 

12 Čerﾏeľské údolie – Harčaro┗á*   RBk/1a TerestriIký 

13 Čerﾏeľské údolie – KošiIký les RBk/1b TerestriIký 

14 Čerﾏeľské údolie – Čerﾏeľská doliﾐa RBk/1c Hydricko-terestriIký 

15 
Viﾐičﾐá – KošiIká hora – )eleň ﾐa s┗ahoIh pod Furčou – V┞šﾐé  

Opátske 
RBk/2a TerestriIký 

16 
Viﾐičﾐá – KošiIká hora – Na hore – Želiarsk┞ les – V┞šﾐé 
Opátske  RBk/2b TerestriIký 

17 KošiIký les – Grﾙfo┗ les RBk/3a TerestriIký 

18 KošiIký les – M┞sla┗ský potok – Areál ﾐad jazeroﾏ RBk/3b H┞driIký 

19 Lesﾐý koﾏple┝ Kod┞doﾏ – potok Ida – Periﾐské r┞Hﾐík┞* RBk/4a H┞driIký 

20 Lesﾐý koﾏple┝ Kod┞dom – sokoliarsky potok – Jakubov dvor* RBk/4b TerestriIký 

OKRES KOŠICE – OKOLIE : 6 NRBc, 7 NRBk, 52 RBc, 5 RBk, 1PBc 

1 )ádielska doliﾐa, Ha┗raﾐia skala, Turﾐiaﾐsk┞ hradﾐý ┗rIh* PBc Slo┗eﾐský kras, Volo┗ské ┗rIh┞ 

2 Kloptaň* NRBc/1 Volo┗ské ┗rIh┞ 

3 Sivec – Vozárka – V┞soký ┗rIh NRBc/2 Čierﾐa hora 

4 Humenec* NRBc/3 Čierﾐa hora 

5 Mošﾐík NRBc/4 Sláﾐske ┗rIh┞ 

6 Veľký Milič NRBc/5 Sláﾐske ┗rIh┞ 

7 Períﾐske r┞Hﾐík┞ NRBc/6 KošiIká kotliﾐa 

8 Verecina RBc/1 Sláﾐske ┗rIh┞ 

9 Dubina RBc/2 KošiIká kotliﾐa 

10 Suchá hora RBc/3 KošiIká kotliﾐa 

11 Mučiﾐ┞ RBc/4 KošiIká kotliﾐa 

12 Veﾐošo┗é RBc/5 KošiIká kotliﾐa 

13 Krčﾏárka RBc/6 Sláﾐske ┗rIh┞ 

14 RákoIziho les RBc/7 KošiIká kotliﾐa, Sláﾐske ┗rIh┞ 

15 OreIho┗ý les RBc/8 KošiIká kotliﾐa 

16 Hrad Slanec RBc/9 Sláﾐske ┗rchy  

17 LeHeň RBc/10 KošiIká kotliﾐa 

18 Sﾏolák RBc/11 Sláﾐske ┗rIh┞ 

19 Jakubov dvor RBc/12 KošiIká kotliﾐa 

20 Sútok Olša┗┞ a Horﾐádu a Gečiaﾐské jazero RBc/13 KošiIká kotliﾐa 

21 Sútok Horﾐádu a Torysy RBc/14 KošiIká kotliﾐa 

22 Torysa – Sady nad Torysou RBc/15 KošiIká kotliﾐa 

23 Kobylia hlava RBc/16 Volo┗ské ┗rIh┞ 

24 KoIho┗a Haňa RBc/17 Volo┗ské ┗rIh┞ 

25 Kojšo┗ská hoľa RBc/18 Volo┗ské ┗rIh┞ 

26 LeHko┗á RBc/19 Slo┗eﾐský kras 

27 Lipo┗á hora RBc/20 Slo┗eﾐský kras 

28 Nižﾐý Protáš RBc/21 KošiIká kotlina 

29 Paňo┗ský les RBc/22 KošiIká kotliﾐa 

30 Poľaﾐa RBc/23 Volo┗ské ┗rIh┞ 
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31 Pri ži┗áﾐskej Ieste RBc/24 KošiIká kotliﾐa 

32 Slaﾐé ┗od┞ RBc/25 Volo┗ské ┗rIh┞ 

33 )latﾐík – Paňo┗Ie  RBc/26 KošiIká kotliﾐa 

34 )latá doliﾐa – Dolﾐý Huﾏel RBc/27 Volo┗ské ┗rchy 

35 Porče RBc/28 Volo┗ské ┗rIh┞ 

36 Štﾙs RBc/29 Volo┗ské ┗rIh┞ 

37 Doliﾐa Čierﾐej Molda┗┞ RBc/30 Volo┗ské ┗rIh┞ 

38 Sútok Bod┗┞ a Hostice Rbc/31 KošiIká kotliﾐa 

39 Sútok Bod┗┞ a Idy RBc/32 KošiIká kotliﾐa 

40 Peder RBc/33 Bodvianska pahorkatina 

41 UrHársk┞ les RBc/34 Bodvianska pahorkatina 

42 Sútok Idaﾐského potoka a Čečaﾐk┞ RBc/35 KošiIká kotliﾐa 

43 Ružo┗ý d┗or RBc/36 Bodvianska pahorkatina 

44 Sútok Id┞ a Períﾐskeho kaﾐála RBc/37 KošiIká kotliﾐa 

45 Stredﾐý ┗ŕšok RBc/38 Volo┗ské ┗rIh┞ 

46 SuIhý dub RBc/39 KošiIká kotliﾐa 

47 HlHoká doliﾐa RBc/40 Volo┗ské ┗rIh┞ 

48 Holička RBc/41 Volo┗ské ┗rIh┞ 

49 Bodva – Hatiny RBc/42 KošiIká kotliﾐa 

50  Dobogov RBc/43 KošiIká kotliﾐa 

51 Jaso┗ské duHiﾐ┞ RBc/44 Volo┗ské ┗rIh┞ 

52 Sokoľ RBc/45 Čierﾐa hora 

53 Hrado┗á – Čečatko┗á  RBc/46 Čierﾐa hora 

54 HruHý Les RBc/47 Čierﾐa hora 

55 Doliﾐa potoka Belá RBc/48 Volo┗ské ┗rIh┞ 

56 Horﾐád – Trsteﾐé RBc/49 KošiIká kotliﾐa 

57 Kodydom* RBc/50 KošiIká kotliﾐa 

58 )latﾐík RBc/51 Volo┗ské ┗rIh┞, Čierﾐa hora 

59 Grﾙfo┗ les* RBc/52 KošiIká kotliﾐa 

60 Šiﾏoﾐka – Krčﾏárka – Veľký Milič NRBk/1 TerestriIký 

61 HuﾏeﾐeI, Si┗eI, Vozárka – Rajtopiky  NRBk/2 TerestriIký 

62 HuﾏeﾐeI, Si┗eI, Vozárka – Slo┗eﾐský raj  NRBk/3 TerestriIký 

63 )ádielska doliﾐa – Čer┗eﾐé skal┞  NRBk/4 TerestriIký 

64 
Geﾏerská pahorkatiﾐa – Domica – SiliIká plaﾐiﾐa – Horﾐý ┗rIh 
– )ádielska doliﾐa   NRBk/5 TerestriIký 

65 Hranica MR – AHo┗ská pahorkatiﾐa – Ružo┗ý d┗or NRBk/6 TerestriIký 

66 Horﾐád* NRBk/7 H┞driIký 

OKRES MICHALOVCE – 5 NRBc, 3 NRBk, 15 RBc, 7 RBk 

1 Vihorlatský prales* NRBc/1 Vihorlatské ┗rIh┞ 

2 Seﾐﾐé r┞Hﾐík┞* NRBc/2 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa  
3 Kopčiaﾐske slaﾐisko  NRBc/3 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

4 LatoriIký luh* NRBc/4 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

5 Huﾏeﾐský Sokol NRBc/5 Vihorlatské ┗rIh┞ 

6 Dolﾐý les pri Stretavke RBc/1 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

7 Sekera RBc/2 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

8 Pa┗lo┗ská jelšiﾐa RBc/3 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

9 Ortov RBc/4 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

10 Jovsianska hrabina RBc/5  VýIhodosl. Pahorktiﾐa, Vihorlatské ┗rIh┞ 

11 Zemplíﾐska Šíra┗a RBc/6 VýIhodoslo┗eﾐská pahorkatiﾐa 

12 Senderov RBc/7 Vihorlatské ┗rIh┞ 

13 Viﾐiaﾐsk┞ hradﾐý ┗rIh RBc/8 Vihorlatské ┗rIh┞ 

14 Hiriač RBc/9 Vihorlatské ┗rIh┞, VýIhodosl. pahorktiﾐa 

15 Kamenec – Vlčia hora RBc/10 VýIhodoslo┗eﾐská pahorkatiﾐa 

16 Čerﾐiﾐ┞ RBc/11 VýIhodoslo┗eﾐská pahorkatiﾐa 

17 Bisce* RBc/12 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

18 OľIho┗ RBc/13 VýIhodoslo┗eﾐská pahorkatiﾐa 

19 Horﾐá Moľ┗a RBc/14 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

20 Horﾐý les – Dolﾐý les RBc/15 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

21 
Vihorlatský prales – Seﾐﾐé – r┞Hﾐík┞ – Kopčiaﾐske slaﾐisko – 

Tice – Kaš┗ár – Tajba – hranica s MR – LatoriIký luh*   
NRBk/1 Terestricko-h┞driIký 

22 Ondava* NRBk/2 H┞driIký 

 



Ozﾐáﾏeﾐie o strategickom dokumente / Pláﾐ udržateľﾐej ﾏoHilit┞ KošiIkého saﾏosprávﾐeho kraja  
    

        Strana 71 

23 
Uh (hranica Ukrajina) – Vihorlatský prales – Seﾐﾐé – r┞Hﾐík┞ – 

Kopčiaﾐske slaﾐisko – Tice – Kaš┗ár – Tajba – LatoriIký luh* 
NRBk/3 Hydricko-terestriIký 

24 Karﾐá – Jovsianska hrabina – Vihorlat*  RBk/1 Terestricko-h┞driIký 

25 Senderov – Viﾐiaﾐsk┞ hradﾐý ┗rIh – Hiriač – Huﾏeﾐský Sokol RBk/2 TerestriIký 

26 Laborec RBk/3 H┞driIký 

27 Huﾏeﾐský Sokol – KaﾏeﾐeI / Vlčia hora – Čerﾐiﾐ┞  RBk/4 TerestriIký 

28 Ortov – LatoriIký luh RBk/5 Hydrický 

29 OľIho┗ – NRBk Ondava RBk/6 TerestriIký 

30 Bisce – NRBk Ondava RBk/7 TerestriIký 

OKRES SOBRANCE – 3 NRBc, 3 NRBk, 9 RBc, 3 RBk 

1 Vihorlatský prales* NRBc/1 Vihorlatské ┗rIh┞ 

2 Seﾐﾐé r┞Hﾐík┞* NRBc/2 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa  
3 Čierťaž NRBc/3 Vihorlatské ┗rIh┞, Besk┞dské predhorie 

4 Karﾐá RBc/1 VýIhodosl. rovina, VýIhodosl. pahorkatina 

5 L┞sák RBc/2 Vihorlatské ┗rIh┞ 

6 MaIhﾐatý ┗rIh RBc/3 VýIhodoslo┗eﾐská pahorkatiﾐa 

7 Drieň RBc/4 Vihorlatské ┗rIh┞ 

8 L┞sá RBc/5 Vihorlatské ┗rIh┞ 

9 Pod Hrunom RBc/6 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

10 Močiar pri S┗ätuši RBc/7 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

11 Močiar pri KristoIh RBc/8 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

12 Tašuľský les RBc/9 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

13 
Vihorlatský prales – Seﾐﾐé – r┞Hﾐík┞ – Kopčiaﾐske slaﾐisko – 

LatoriIký luh*   
NRBk/1 Terestricko-h┞driIký 

14 Vihorlatský prales – Čierťaž – hranica Ukrajina NRBk/2 H┞driIký 

15 
hranica Ukrajina – LatoriIký luh – Tice –  Tajba, Kaš┗ár – 

hranica MR* 
NRBk/3 Hydricko-terestriIký 

16 L┞sák – MaIhﾐatý ┗rIh – Drieň – L┞sá  RBk/1 TerestriIký 

17 
Kaﾐál Re┗ištia – Bežo┗Ie – Pod Hrunom – Močiar pri S┗ätuši – 

Tašuľský les 
RBk/2 Hydricko-terestriIký 

18 Karﾐá – Jovsianska hrabina – Vihorlat*  RBk/3 Hydricko-terestriIký 

OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES – 3 NRBc, 4 NRBk, 4 RBc, 4 RBk, 1 PBc 

1 Slo┗eﾐský raj  PBc/1 Spišsko-geﾏerský kras 

2 Spišskopodhradské tra┗ertíﾐ┞** NRBc/1 Horﾐádska kotliﾐa 

3 Branisko NRBc/2 Pohorie Branisko 

4 Galmus NRBc/3 Volo┗ské vrchy 

5 Muráň – Knola  RBc/1 Volo┗ské ┗rIh┞ 

6 Rittenberg – Šulerloh  RBc/2 Horﾐádska kotliﾐa 

7 Š┗edlárske lúk┞ RBc/3 Volo┗ské ┗rIh┞ 

8 Stadujka – Havrania hlava – Ostrý ┗rIh* RBc/4 Volo┗ské ┗rIh┞ 

9 Slo┗eﾐský raj – Volo┗ské ┗rIh┞ západ NRBk/1 Terestrický 

10 Volo┗ské ┗rIh┞ – Branisko  NRBk/2 TerestriIký 

11 Horﾐádska kotliﾐa NRBk/3 TerestriIký 

12 Horﾐád NRBk/4 Terestricko-h┞driIký 

13 Le┗očský potok RBk/1 Terestricko-h┞driIký 

14 Hnilec RBk/2 Terestricko-h┞driIký 

15 Slo┗eﾐský raj – Knola – PáleﾐiIa  RBk/3 TerestriIký 

16 Kﾐolská dolka RBk/4 TerestriIký 

OKRES TREBIŠOV – 3 NRBc, 3 NRBk, 32 RBc, 2 RBk 

1 LatoriIký luh* NRBc/1 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

2 Kaš┗ár, TajHa NRBc/2 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa, )eﾏplíﾐ. ┗rIh┞ 

3 Tice NRBc/3 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

4 Lesík ﾐa Čoﾐgo┗e RBc/1 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

5 Bučo┗ les RBc/2 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

6 Dolﾐé lúk┞ RBc/3 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

7 RiIhtárka RBc/4 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

8 A┗aš RBc/5 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa 

9 Veľký ┗rIh RBc/6 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

10 )eﾏplíﾐska jelšiﾐa RBc/7 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

11 Mariáﾐsk┞ les RBc/8 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

12 Paﾐský diel RBc/9 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

13 Dlhá hora – Tardika  RBc/10 )eﾏplíﾐske ┗rIh┞ 
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14 Brezina – Čierﾐa hora RBc/11 )eﾏplíﾐske ┗rIh┞ 

15 Vysoký ┗rIh – Strekov – Rozhľadňa  RBc/12 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa, )eﾏplíﾐ. ┗rIh┞ 

16 Baﾐe ﾐad Tŕňou RBc/13 )eﾏplíﾐske ┗rIh┞ 

17 Viﾐičﾐá hora RBc/14 VýIhodoslo┗eﾐská ro┗iﾐa, )eﾏplíﾐ. ┗rIh┞ 

18 L┞sá hora – Veľká hora  RBc/15 Sláﾐske ┗rIh┞ 

19 Lipovec RBc/16 Sláﾐske ┗rIh┞ 

20 Kapo┗eň RBc/17 Sláﾐske ┗rIh┞ 

21 Bačko┗ská doliﾐa RBc/18 Sláﾐske ┗rIh┞ 

22 Bisce* RBc/19 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

23 Eseňka RBc/20 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

24 Čierﾐ┞ les – Vilhaň  RBc/21 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

25 Čierﾐa hora RBc/22 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

26 Veľké jazero RBc/23 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

27 Kerestúr RBc/24 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

28 Opátske piesk┞ RBc/25 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

29 Veľká Karča┗a RBc/26 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

30 Ko┗áčske lúk┞ RBc/27 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

31 Horešské lúk┞ RBc/28 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

32 Veľký kopeI RBc/29 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

33 Fejséš RBc/30 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

34 Piesko┗ňa pri Kapoﾐi RBc/31 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

35 Stará Tisa RBc/32 VýIhodoslo┗eﾐská rovina 

36 
Vihorlatský prales – Seﾐﾐé – r┞Hﾐík┞ – Kopčiaﾐske slaﾐisko – 

Tice – Kaš┗ár – Tajba – hranica s MR – LatoriIký luh*   
NRBk/1 Terestricko-h┞driIký 

37 Ondava* NRBk/2 H┞driIký 

38 
Šiﾏoﾐka – Mošﾐík – Bogota – Veľký Milič – Rozhľadňa – 

Kaš┗ár, TajHa – hranica s MR* 
NRBk/3 TerestriIký 

39 
Kaš┗ar, TajHa – Opátske piesky – Kerestúr – Horešské lúky – 

Veľký kopec – Čierﾐa hora – Fejséš – Kapoňa  RBk/1 TerestriIký 

40 Mošﾐík  – Bačko┗ská doliﾐa – Mazolíﾐ* RBk/2 TerestriIký 

Zdroj : ÚPN VÚC KošiIký kraj v zﾐeﾐí Zmien a doplnkov (2004, 2009, 2014, 2017), RÚSES okresov KE, KE-OKOLIE, MI, SO, SN, TV   

 

Vysvetlivky:  

NRBc  - ﾐadregioﾐálﾐe HioIeﾐtruﾏ   

RBc  - regioﾐálﾐe HioIeﾐtruﾏ   

NRBk  - ﾐadregiﾐálﾐ┞ Hiokoridor   

RBk  - regioﾐálﾐ┞ Hiokoridor  

PBc  - proviﾐIioﾐálﾐe HioIeﾐtruﾏ 

BBc  - HiosfériIké HioIeﾐtruﾏ 

 

Pozﾐáﾏka :  

Pri u┗edeﾐýIh počtoIh jedﾐotli┗ýIh pr┗ko┗ ÚSESU po okresoIh treHa Hrať do ú┗ah┞ skutočﾐosť, že ﾐiektoré 
pr┗k┞, ﾐajﾏä ﾐadregioﾐálﾐe a regioﾐálﾐe Hiokoridor┞, sa ﾏﾚžu ﾐaIhádzať ┗o ┗iaIerýIh okresoIh.     
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Príloha č. 6 

 

Tab.:  Vodohospodársk┞ výzﾐaﾏﾐé vodáreﾐské vodné toky ﾐa úzeﾏí Košického kraja 

 

Porad. 

Číslo 
Názov toku 

Číslo hydrologiIkého 
poradia 

Vodáreﾐský tok v úseku 

od km do km 

421. Stará Tisa 4-30-01-001  0,00-1,70 

424. Latorica 4-30-02-002   

426. Laborec 4-30-03-001   

441. Duša  4-30-04-019   

450. Uh 4-30-06-001  18,90-21,20 

451. Veľké Re┗ištia – Bežo┗Ie  4-30-06-002   

452. Okna 4-30-06-003   

453. Žiaro┗ﾐiIa 4-30-06-010   

454. S┞ro┗ý potok 4-30-06-021   

457. Čierﾐa ┗oda  4-30-06-033   

459. Ondava 4-30-08-001   

482. Trﾐá┗ka 4-30-10-004   

483. Chlmec 4-30-10-015   

488. Soﾏotorský kaﾐál 4-30-11-004   

491. Roňa┗a 4-30-11-010  

0,00-0,73 

3,11-5,42 

6,72-11,42 

14,23-19,52  

495. Malá Krča┗a 4-30-11-033  0,00-16,71 

496. Veľká Krča┗a 4-30-11-033  0,00-7,18 

497. Slaﾐá 4-31-01-001  0,00-0,61 

500. Súľo┗ský potok 4-31-01-023   

501. Rožňa┗ský potok 4-31-01-032   

502. Čreﾏošﾐá 4-31-01-042   

503. Lepka┗ý potok 4-31-01-047   

504. Štítﾐik 4-31-01-060   

505. Židlo┗ský potok 4-31-01-063   

525. Horﾐád 4-32-01-001  0,00-11,07 

526. B┞strá 4-32-01-004   

527. Veľká Biela ┗oda 4-32-01-024   

528. Holubnica 4-32-01-036   

530. Le┗očský potok 4-32-01-046   

535. )iﾏﾐá 4-32-01-062   

536. ŽehriIa 4-32-01-081   

537. Slo┗iﾐský potok 4-32-01-098   

538. Poráčsk┞ potok 4-32-01-101   

539. Hnilec 4-32-02-001   

540. Stará ┗oda 4-32-02-027   

541. B┞strý potok 4-32-02-033   

542. Sﾏolﾐík 4-32-02-044   

543. Veľký Hutﾐý potok 4-32-02-055   

544. Hrelíko┗ potok 4-32-02-057   

545. Perlo┗ý potok 4-32-02-062   

546. Žakaro┗ský potok 4-32-02-064   

547. Kojšo┗ský potok 4-32-02-065   

548. Svinka 4-32-03-018   

550. Črﾏeľ 4-32-03-065   

551. M┞sla┗ský potok 4-32-03-070   

552. Torysa 4-32-04-001   

569. Oľša┗a 4-32-05-002   

570. Trstianka 4-32-05-019   

571. Svinický potok 4-32-05-022   

572. Med┗edí potok 4-32-05-022   

573. Sartoš 4-32-05-044   

574. Belžiaﾐsk┞ potok 4-32-05-045   
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575. Sokoliarsky potok 4-32-05-048  0,00-0,26 

576. Bodva 4-33-01-001   

577. Porča 4-33-01-004   

578. Pi┗erský potok 4-33-01-006   

579. )latﾐá 4-33-01-008   

580. )áHa┗a 4-33-01-017   

581. Hájﾐ┞ potok 4-33-01-017   

582. Ida  4-33-01-027   

583. Čečejo┗ský potok 4-33-01-043   

584. Turňa 4-33-01-072   

585. Saňo┗ský potok 4-33-01-088  0,00-0,26 

586. Kečo┗ský potok 4-33-01-089  0,00-0,05 

)droj : V┞hláška  MŽP SR č. ヲヱヱ/ヲヰヰヵ ).z.- Príloha č.1 
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Príloha č. 7 

 

Tab.:  Vodáreﾐské vodné toky ﾐa úzeﾏí Košického kraja 

 

Porad. 

Číslo 
Názov toku 

Číslo hydrologiIkého 
poradia 

Vodáreﾐský tok v úseku 

od km do km 

59. Žiaro┗ﾐiIa 4-30-06-010 11,20 15,60 

60. S┞ro┗ý potok 4-30-06-021 3,10 9,10 

61. Ondava 4-30-08-001 51,20 142,10 

65. Slaﾐá 4-31-01-001 84,30 91,40 

66. Súľo┗ský potok 4-31-01-023 4,60 13,10 

67. Rožňa┗ský potok 4-31-01-032 5,20 13,30 

68. Lepka┗ý potok 4-31-01-047 1,80 4,10 

69. Židlo┗ský potok 4-31-01-063 3,30 5,10 

72. 

Horﾐád 4-32-01-001 136,70 168,90 

B┞strá 4-32-01-004 0,00 15,50 

Veľká Biela ┗oda 4-32-01-024 0,00 13,20 

73. Holubnica 4-32-01-036 10,40 12,00 

77. )iﾏﾐá 4-32-01-062 2,20 4,60 

78. Slo┗iﾐský potok 4-32-01-098 8,85 16,00 

79. Poráčsk┞ potok 4-32-01-101 6,00 11,40 

80. Stará ┗oda 4-32-02-027 0,00 11,90 

81. B┞strý potok 4-32-02-033 7,65 10,20 

82. Sﾏolﾐík 4-32-02-044 13,00 19,70 

83. Veľký Hutﾐý potok 4-32-02-055 2,60 4,90 

84. Hrelíko┗ potok 4-32-02-057 3,30 5,30 

85. Perlo┗ý potok 4-32-02-062 5,20 11,70 

86. Žakaro┗ský potok 4-32-02-064 4,50 5,20 

87. Kojšo┗ský potok 4-32-02-065 7,70 16,20 

88. M┞sla┗ský potok 4-32-03-070 15,50 19,50 

89. Torysa 4-32-4-001 109,20 123,60 

97. 
Svinický potok 4-32-05-022 13,70 16,40 

Med┗edí potok 4-32-05-022 0,00 0,30 

98. 
Bodva 4-33-01-001 39,00 47,00 

Porča 4-33-01-004 0,00 4,70 

99. Pi┗erský potok 4-33-01-006 1,00 4,30 

100. )latﾐá 4-33-01-008 2,90 8,80 

101. 
)áHa┗a 4-33-01-017 5,90 7,70 

Hájﾐ┞ potok 4-33-01-017 0,00 1,90 

102. Ida  4-33-01-027 37,50 51,50 

)droj : V┞hláška  MŽP SR č. ヲヱヱ/ヲヰヰヵ ).z.- Príloha č.2 

 

 


