

     

   



   

 

 

       

        

       


     

   



   

 

 

       

        

       


     

   



   

 

 

       

        

       


     

   



   

 

 

       

        

       


     

   



   

 

 

       

        

       


     

   



   

 

 

       

        

       


     

   



   

 

 

       

        

       


     

   



   

 

 

       

        

       

Člen stráže prírody má oprávnenia a povinnosti podľa zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Nálezca je povinný tento preukaz odovzdať najbližšiemu  
okresnému úradu v sídle kraja. Zneužitie sa trestá podľa zákona. 
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