
 
 

 

 

Návštevný poriadok  

Lesy mesta Levoča 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 1 z 5 
 

      
 

Článok 1 
Účel návštevného poriadku 

Účelom návštevného poriadku je  
a) upraviť podmienky využívania lesa verejnosťou na území lesov mesta Levoča a informovať  

verejnosť o týchto podmienkach, 
b) konsolidácia záujmov vlastníka lesov,  obhospodarovateľa, užívateľov poľovných revírov a záujmov 

verejnosti, v súlade s platnými legislatívnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva1, 
poľovníctva2 a ochrany prírody3, 

c) vytvoriť rámec pre plánovanie a rozvoj využívania územia lesov mesta Levoča. 
 

Článok 2 
Územie lesov mesta Levoča 

1. Územie lesov mesta Levoča sa nachádza v katastrálnom území Levoča. Tvoria ho lesné a nelesné 
pozemky vo vlastníctve mesta Levoča. Charakter územia utvára les (lesné porasty) o výmere cca 
6 200 ha, ktorý je dominujúcou prírodnou zložkou krajiny. Prevažnú časť nelesných pozemkov 
pokrývajú lúky (trvalé trávnaté porasty). Obhospodarovanie lesných pozemkov zabezpečuje 
spoločnosť Lesy mesta Levoča spol. s r.o. (ďalej len „obhospodarovateľ lesa“), nelesných pozemkov 
obhospodarovateľ lesa a iní užívatelia. Celé územie je súčasťou uznaných poľovných revírov. 
Nachádzajú sa tu chránené územia, územie európskeho významu a chránené vtáčie územie, ktoré 
sú súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. 

2. Územie lesov mesta Levoča je po jeho obvode na hlavných prístupových komunikáciách a na 
významných miestach v jeho vnútri označené informačnými tabuľami s logom obhospodarovateľa 
lesa. Vzorové informačné tabule sú uvedené v prílohe č. 1 a územie lesov mesta Levoča je 
vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 2.   
 

Článok 3 
Základné pojmy 

Pre účely tohto návštevného poriadku sa rozumie  
a) Návštevníkom každá fyzická osoba, ktorá sa na území lesov mesta Levoča zdržuje za účelom 

realizácie športovo-rekreačných aktivít alebo za účelom výchovy, vzdelávania a poznávania 
prírody; za návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré sa zdržujú na území lesov mesta Levoča za 
účelom obhospodarovania, kontroly, údržby, správy alebo užívania nehnuteľností v ich vlastníctve, 
správe alebo užívaní a osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe osobitných predpisov, 

b) ochranným pásmom lesa pozemky vo vzdialenosti 50 m od hranice územia lesov mesta Levoča,4 
c) verejným podujatím telovýchovné, športové, turistické a iné verejnosti prístupné spoločenské 

podujatie, ktoré je organizované fyzickou alebo právnickou osobou za účelom vykonávania 

akejkoľvek športovej, turistickej alebo inej spoločenskej aktivity, prístupné verejnosti bez ohľadu 

na predpokladaný počet účastníkov, 

d) časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu z dôvodu 

suchého a teplého počasia trvajúceho najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo zvýšeného 

výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo 

ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch predmetnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne 

nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch 

Slovenským hydrometeorologickým ústavom,5 
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e) turistickým chodníkom každý chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou 
značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby, 

f) cyklotrasou každá trasa, ktorá je v teréne vyznačená normalizovanou cykloturistickou značkou 
červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby, 

g) lesnou cestou účelová komunikácia prioritne určená na zabezpečenie hospodárenia v lesoch, ktorá 
má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie.6 

 
Článok 4 

Preferencie funkčného využívania lesov mesta Levoča 

1. Mesto Levoča uplatňuje ekosystémový prístup  polyfunkčného využívania lesa, využívania účinkov 
a vplyvov lesa na jeho biotické a abiotické ekosystémové zložky v rámci hospodárskej oblasti v lesnom 
a poľovnom hospodárstve a v rámci sociálnej sféry v oblasti rekreácie, ochrany prírody, vedy, výskumu, 
výchovy, vzdelávania, tvorby a ochrany životného prostredia.  

2. Lesné hospodárenie je na celom území lesov mesta Levoča vykonávané obhospodarovateľom lesa 
takým spôsobom a v takom rozsahu, aby pri zohľadnení prírodných podmienok, aktuálneho stavu lesa, 
jeho predpokladaného vývoja, poznatkov vedy a výskumu, legislatívnych predpisov a spoločenskej 
objednávky, bola zabezpečovaná biologická diverzita lesov, ich odolnosť, produkčná a obnovná 
schopnosť, a tým aj možnosť ich komplexného a dlhodobého využitia. Produkčné využívanie lesov ako 
zdroja obnoviteľných surovín je zabezpečované predovšetkým v kategórii lesov hospodárskych7, ktoré 
zaberajú 96% porastovej plochy územia. Cieľ trvalej existencie porastov je prioritne zabezpečovaný 
v  kategórii ochranných lesov8, ktoré sú pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom v hrebeňových 
častiach územia (4 %) a ktorých účelom je chrániť nižšie položené lesné porasty a pozemky. 

3. Na celom území lesov mesta Levoča je užívateľmi poľovných revírov zabezpečované poľovné 
hospodárenie zamerané na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a 
využívanie voľne žijúcej zveri ako súčasti prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov 
s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva a zabezpečenia tvorby a ochrany životného prostredia. 

4. Na území európskeho významu Levočské dubiny9, na ktorom platí druhý stupeň územnej ochrany 
a časti územia lesov mesta Levoča, ktorá zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy10 je 
zabezpečovaná ochrana a priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý 
stav biotopov s cieľom zachovania biologickej rôznorodosti a prírodného dedičstva v celej Európskej 
únii. Priorita cieľov ochrany prírody na týchto územiach sústavy NATURA 2000 nevylučuje hospodárske 
aktivity a využívanie územia podľa tohto návštevného poriadku. 

5. Mesto Levoča v rámci využívania lesov verejnosťou preferuje športovo-rekreačné aktivity ako sú pešia 
turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, rekreačný zber lesných plodov a výchovno-vzdelávacie 
aktivity. 

 
Článok 5 

Všeobecné podmienky využívania lesov mesta Levoča verejnosťou 

1. Návštevník vstupuje na územie lesov mesta Levoča na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.11 
2. Návštevník musí dbať na zvýšenú opatrnosť z dôvodu možného nebezpečenstva a rizika 

vyplývajúceho z vykonávania lesných prác obhospodarovateľom lesa (článok 4 ods. 2). Na potenciálne 
nebezpečenstvo je návštevník upozorňovaný výstražnou značkou, ktorá je umiestnená na 
prístupových lesných cestách, po obvode územia lesov mesta Levoča, na informačných stĺpoch spolu 
s ostatnými informačnými tabuľami podľa prílohy č. 1. 

3. Pri využívaní územia lesov mesta Levoča je každý návštevník povinný  
a) chrániť a nenarušovať lesné prostredie, 12 
b) správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu 

alebo uhynutiu rastlín, aby nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok 
a jej životného prostredia, 13 

c) rešpektovať pokyny vlastníka , obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže, poľovnej stráže, alebo 
stráže prírody,14 

d) rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z hospodárskej činnosti obhospodarovateľa lesa (článok 4 
ods. 2), hlavne pohyb vozidiel a lesnej techniky, 
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e) rešpektovať zverejnené zákazy alebo obmedzenia využívania lesov verejnosťou. 
4. Organizovať alebo vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku možno len so súhlasom vlastníka a 

obhospodarovateľa lesa.15 
5. Návštevníkom sa zakazuje na území lesov mesta Levoča  : 

a) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou 
trojkolkou alebo štvorkolkou a jazdiť na bicykli mimo lesnej cesty (článok 3 písm. g))  alebo 
vyznačenej trasy (článok 3 písm. e), f)),16 

b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne ako aj v ochrannom pásme lesa (článok 3 písm. b)) mimo 
vyhradených miest podľa článku 8,17  

c) fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru (článok 3 písm. d),18 

d) ťažiť stromy alebo kry, odnášať alebo odvážať stromy, kry vrátane dreva ležiaceho na zemi, 
odnášať a odvážať z lesa čačinu, živicu, kôru, alebo iné časti stromov a krov,19  

e) poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému 
hospodárstvu, poľovníctvu a verejnosti,20 

f) rušiť ticho a pokoj,21 
g) znečisťovať prostredie odpadmi,22 
h) stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,23 
i) vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom 

vstupu,24 
j) vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva výrub stromov a sústreďovanie 

dreva,25 
k) manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,26 
l) voľne púšťať psov, alebo iné domáce zvieratá,27 
m) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení, alebo 

kladení mláďat,28 
n) loviť zver odstrelom alebo odchytom, alebo poľovnými dravcami,29 
o) privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie bez povolenia alebo súhlasu 

užívateľa poľovného revíru,30 
p) privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, alebo nájdené 

mláďatá zveri bez súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru.31  
 
 

Článok 6 
Podmienky vykonávania športovo-rekreačných aktivít 

1. Na území lesov mesta Levoča je dovolený voľný pohyb peších návštevníkov s odporúčaním 
prednostného využívania trás vyznačených na mape uvedenej v prílohe č. 2 
a) turistických chodníkov, 
b) lesných ciest, 
c) cyklotrás.  

2. Peší návštevník musí dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a lyžiarom a to hlavne na lesných 
cestách a cyklotrasách. 

3. Na území lesov mesta Levoča je dovolený pohyb na bicykli a lyžiach po lesných cestách a cyklotrasách 
vyznačených na mape uvedenej v  prílohe č. 2, s odporúčaním prednostného využívania cyklotrás. 

4. Návštevník pohybujúci sa na bicykli alebo lyžiach musí dbať na zvýšenú opatrnosť a brať ohľad na 
peších návštevníkov, ktorých nesmie ohroziť. 

5. Na území lesov mesta Levoča je dovolený zber lesných plodov a rastlín pre vlastnú spotrebu, okrem 
druhov chránených osobitným predpisom.32  
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Článok 7 
Stavby, zariadenia a významné miesta 

1. Návštevníci môžu na území lesov mesta Levoča využiť pre oddych, orientáciu, poznávanie a plánovanie 
turistických cieľov rozhľadňu, prístrešky a turistické informačné prvky, ktorých rozmiestnenie na území 
lesov mesta Levoča je vyznačené na mape uvedenej v prílohe  č. 2.  

2. Podmienky využívania rozhľadne upravuje osobitný návštevný poriadok umiestnený pri vstupe na 
rozhľadňu. 

 
Článok 8 

Zakladanie ohňa 

1. Na území lesov mesta Levoča a v ochrannom pásme lesa  je zakladanie a udržiavanie ohňa na voľnom 
priestranstve dovolené za dodržania osobitných predpisov33 v zastavanom území mesta, v areáloch 
kempingu, chát, chatovej alebo záhradkárskej osady a na vyhradených miestach vyznačených na mape 
uvedenej v prílohe č. 2. 

2. Každý, kto zakladá otvorený oheň podľa odseku 1 je povinný  
a) zakladať a udržiavať oheň len na ohnisku, ktoré je zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa 

kamenným obkladom, zeminou, pieskom alebo inou bezpečnou úpravou ohniska a ktorého okolie 
je vo vzdialenosti najmenej jedného metra vyčistené od horľavých látok, 

b) sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti,  

c) zakladať a udržiavať oheň, ktorý neohrozí sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami 
okolité objekty , porasty a iné horľavé materiály, 

d) vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,  
e) po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.34 

3. Zakladanie otvoreného ohňa na voľnom priestranstve podľa odseku 1 je zakázané v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru (článok 3 písm. d)).35 

 
Článok 9 

Parkovanie 

1. Na území lesov mesta Levoča nie je dovolené parkovanie motorových vozidiel (článok 5 ods. 5 písm. 
a)). 

2. Na území samosprávneho celku mesta Levoča sú pre parkovanie vozidiel návštevníkov určené 
označené parkoviská a neoznačené odstavné plochy vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 2. 
 

Článok 10 
Pramene a studničky 

Návštevníci môžu využiť na osvieženie pramene a studničky v okolí lesných ciest a turistických trás. Kvalita 
vody nie je kontrolovaná a nemusí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa osobitných 
predpisov. 
 

Článok 11 
Organizovanie verejných podujatí 

1. Na území lesov mesta Levoča je možné organizovať verejné podujatie na turistických chodníkoch, 
cyklotrasách a lesných cestách vyznačených na mape uvedenej v prílohe č. 2, na iných miestach len na 
základe predchádzajúceho povolenia mesta Levoča. 

2. Organizátor podujatia je povinný oznámiť zámer organizovať podujatie mestu Levoča, pričom toto 
oznámenie podáva najneskôr 30 dní pred konaním podujatia a v oznámení uvedie najmä názov, druh 
a účel podujatia, miesto, deň a čas konania, predpokladaný počet účastníkov, identifikačné, kontaktné 
údaje organizátora, prípadne iných osôb zodpovedných za organizovanie podujatia, súhlasné 
stanovisko obhospodarovateľa lesa a ak je podujatie organizované na území, na ktorom platí druhý 
stupeň ochrany, aj súhlas orgánu ochrany prírody36. 
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3. Mesto Levoča po preskúmaní oznámenia podujatia a stanoviska obhospodarovateľa lesa môže 
rozhodnúť o zákaze konania podujatia, alebo rozhodnutím určí podmienky, za ktorých sa podujatie 
môže konať.37 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dokument nenahrádza iné záväzné dokumenty a právne predpisy Slovenskej republiky. 
2. Návštevný poriadok je otvoreným dokumentom, ktorý mesto Levoča môže upraviť a aktualizovať 

podľa zmien územia lesov mesta Levoča, jeho využívania  a v zmysle zmien všeobecne platných 
právnych predpisov. 

3. Návštevný poriadok je zverejňovaný na webových stránkach mesta Levoča a obhospodarovateľa lesa. 
 
 
V Levoči 19.03.2021 
 
 
                                                                                                                       Ing. Ján Tancár 
                                                                                                                              konateľ 
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31 § 24 ods. 3 písm. h) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 
32 Príloha č. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa  vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  
33 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
34 § 31e vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  
35 § 14 ods. 2 písm. a), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
36 § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
37 § 5 zákona č. 1/2004 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí 



PRÍLOHA č. 1 
 

 

 

 

 

 



Názov:
Popis:

Vypracoval:
Poznámky:

Lesy mesta Levoča
príloha k návštevnému poriadku
Ing. Šutý Vladimír
Lesný celok Levoča - severná časť

Copyright: Vytvorené v
https://mapsfy.com 3.0.7.1.1Map tiles by © ThunderForest , under CC-BY-SA 2.0 .

Data by OpenStreetMap , under ODbL .; © Štátna
1/1

Vladimír Šutý
Textový rámček
PRÍLOHA č. 2

Vladimír Šutý
Textový rámček
M  1 : 50 000

Vladimír Šutý
Textový rámček
1/1



Názov:
Popis:

Vypracoval:
Poznámky:

Lesy mesta Levoča
príloha k návštevnému poriadku
Ing. Šutý Vladimír
Lesný celok Levočská Dolina

Copyright: Vytvorené v
https://mapsfy.com 3.0.7.1.1Map tiles by © ThunderForest , under CC-BY-SA 2.0 .

Data by OpenStreetMap , under ODbL .; © Štátna
1/1

Vladimír Šutý
Textový rámček
PRÍLOHA č. 2

Vladimír Šutý
Textový rámček
1/2

Vladimír Šutý
Textový rámček
M  1 : 50 000



Názov:
Popis:

Vypracoval:
Poznámky:

Lesy mesta Levoča
príloha k návštevnému poriadku
Ing. Šutý Vladimír
Lesný celok Levoča - južná časť

Copyright: Vytvorené v
https://mapsfy.com 3.0.7.1.1Map tiles by © ThunderForest , under CC-BY-SA 2.0 .

Data by OpenStreetMap , under ODbL .; © Štátna
1/1

Vladimír Šutý
Textový rámček
M  1 : 50 000

Vladimír Šutý
Textový rámček
PRÍLOHA č. 2

Vladimír Šutý
Textový rámček
1/3



PRÍLOHA č. 2

cyklotrasy

územie európskeho významu Levočské dubiny

turistické informačné prvky

Odstavné plochy

zastávky autobusu

lesné závory

prístrešky

LEGENDA

vyhradené miesta pre zakladanie ohňa

rozhľadňa

lesné cesty / nevyznačené turistické trasy na lesných cestách

turistické chodníky

informačné tabule s logom obhospodarovateľa

územie lesov mesta Levoča

lesný celok Levoča

lesný celok Levočská Dolina

Vladimír Šutý
Textový rámček
1/4
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