Rezervácie:
1
NPR Zadná Poľana
2
NPR Ľubietovský Vepor
3
NPR Hrončecký grúň
5
PR Havranie skaly
6
PR Pri Bútľavke
7
PR Vrchslatina
8
PR Pod Dudášom
9
PR Príslopy
10
PR Mačinová
11
PR Kopa

CHKO Poľana

Maloplošné chránené územia v CHKO
Poľana

Prírodné pamiatky:
4
NPP Vodopád Bystrého potoka
12
PP Veporské skalky
13
PP Kalamárka
14
PP Jánošíkova skala
15
PP Melichova skala
16
PP Bátovský balvan
17
PP Spády
18
PP Havranka
Chránené areály:
19
CHA Horná Chrapková
20
CHA Meandre Kamenistého potoka
21
CHA Dolná Zálomská
22
CHA Hrochotská Bukovina
Chránené stromy:
23
CHS Buk pod Širokou
24
CHS Buk pod Kľukou

STRÁŽ
STRÁ PRÍRODY

Správa CHKO Poľana
J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
E-mail: chkopo@sopsr.sk
www.sopsr.sk

Národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska
majú ustanovenú stráž prírody. Ide o profesionálnych
strážcov a dobrovoľných členov stráže prírody, ktorí
vykonávajú kontrolu a ochranu chráneného územia.

Čo robí stráž prírody?
 dozerá, aby návštevníci chráneného územia
dodržiavali platné predpisy
 monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín,
živočíchov
 stará sa o značenie chráneného územia
 spolupracuje s obecnými úradmi, štátnou
správou, políciou

Ako spoznáte stráž prírody?
 má oblečenú uniformu zelenej farby
 na ľavom rukáve uniformy nosí nášivku s logom
chráneného územia a nápis STRÁŽ PRÍRODY
(zamestnanci štátnej ochrany prírody poverení
vykonávaním funkcie stráže prírody nemajú na
uniforme nápis)
 preukazuje sa služobným odznakom
s označeným „stráž prírody“, ktorý má viditeľne
umiestnený na uniforme (zamestnanci štátnej
ochrany prírody poverení vykonávaním funkcie
stráže prírody sa preukazujú odznakom štátnej
ochrany prírody)

Právomoci stráže prírody
 vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho
konania
 obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri
páchaní trestného činu
 použiť donucovacie prostriedky
 zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo
spáchania priestupku alebo iného správneho
deliktu
 zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok v
chránenom území na účel overenia oprávnenosti
vjazdu
 prehľadať dopravný prostriedok a obsah
batožiny pri podozrení, že sa v nich nachádzajú
jedince chráneného druhu, zver alebo ryby
získané v rozpore so zákonom
 odňať jedinca chráneného druhu
 požadovať pomoc Policajného zboru alebo
obecnej polície
 predviesť osobu na útvar Policajného zboru
 nosiť a použiť zbraň ak je držiteľom zbrojného
preukazu

Kto môže byť členom stráže prírody?
Fyzická osoba, ktorá:
 dosiahla vek najmenej 18 rokov
 je občanom Slovenskej republiky
 je bezúhonná

 na požiadanie sa preukáže služobným
preukazom. Preukaz ale nesmie vydať z ruky a
nie je povinný oznámiť svoje meno

 je úplne spôsobilá na právne úkony
 je na výkon tejto funkcie zdravotne a fyzicky
spôsobilá

 je odborne spôsobilá (absolvovala školenie a
preskúšanie krajským úradom životného
prostredia)
 zložila sľub a je zapísaná v zozname krajského
úradu životného prostredia

Základná legislatíva
 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v aktuálnom znení
 vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v aktuálnom znení
 zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi v aktuálnom znení
 vyhláška č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase,
spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov
zveri v aktuálnom znení
 zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v aktuálnom znení

