
 

  

  

   

 

 

 

 

 

    Bratislava           . januára 2018 

               Číslo: 14/2017-pet.-1.17 

 

 

Vážená pani Grichová,  

  

dňa 17. októbra 2017 bola na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) doručená petícia „Za zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny“, 

v ktorej ste uvedená ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Petícia 

obsahovala sprievodný list, podpisové hárky s textom petície a 50446 podpisov. Petíciou 

občania žiadajú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby z dôvodu lepšej 

ochrany prírody, a preto, že sú potrebné oblasti, kde človek nerobí NIČ, zapracovalo do zákona 

o ochrane prírody a krajiny 3 požiadavky.  

  

V súlade s § 5d ods. 1 a 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) bol na pôde ministerstva dňa 12. decembra 

2017 s Vami a ďalšími dvomi zástupcami podpísaných osôb a za účasti zamestnancov 

odborných útvarov ministerstva prerokovaný predmet petície.  

 

Po posúdení obsahu petície a na základe prerokovania petície, k jednotlivým 

požiadavkám (bodom petície) na základe § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve Vám uvádzam 

nasledovné:  

 

1. zredukovať základné režimy ochrany v chránených územiach na dva: územia s prísnou 

ochranou (bezzásahové územia), ktorých výmera sa stanoví na minimálne 5 % rozlohy SR 

do roku 2020 a územia s aktívnou ochranou (manažované územia), ktoré sa vymedzia tak, 

aby ich súčasťou neboli zastavané územia obcí,  

 

Požiadavka na zredukovanie režimu ochrany v chránených územiach na dva 

(bezzásahové a manažované) je zo strany ministerstva v princípe akceptovateľná aj z dôvodu, 

László Sólymos 
     minister 
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že táto filozofia je už zahrnutá v návrhoch rámcových opatrení uvedených v strategickom 

dokumente - Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do 

roku 2030 (ďalej len „Envirostratégia SR do roku 2030“). V súčasnosti sa vykonáva proces 

posudzovania vplyvov strategického dokumentu (Envirostratégia SR do roku 2030 ) podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Envirostratégiu SR do roku 2030 následne 

bude schvaľovať vláda Slovenskej republiky.   

 

Pokiaľ ide  o požiadavku na stanovenie výmery bezzásahových území na minimálne 5% 

rozlohy Slovenskej republiky, som toho názoru, že v tomto smere je podstatné zamerať sa 

hlavne na kvalitu ochrany chránených území aj v zmysle kritérií IUCN a dosiahnuť 50% 

bezzásahového územia v národných parkoch do roku 2025 a 75% do roku 2030. Zdôrazňujem, 

že plánované prehodnotenie ochrany národnej sústavy chránených území nebude mať za 

následok také zníženie rozlohy národných parkov, ktoré by neumožnilo dosiahnutie 

požadovanej minimálnej výmery bezzásahových území v rámci územia Slovenskej republiky 

do roku 2030.  Na základe uvedených skutočností sa tomuto bodu petície čiastočne vyhovuje.   

 

2. národné parky vymedziť ako územia, v ktorých bude prísne chránená časť (bezzásahová 

zóna) tvoriť minimálne 50% ich výmery do roku 2020 a 75% výmery do roku 2030; 

v prípade, že národný park uvedené kritérium do roku 2020 nedosiahne, dôjde k jeho 

zrušeniu,  

 

Ministerstvo sa s touto požiadavkou v princípe stotožňuje, no nie v doslovnom znení, ako 

bola formulovaná, nakoľko rok 2020  nie je reálnym termínom na splnenie požiadavky. 

V návrhu Envirostratégie SR do roku 2030 sa v tomto smere uvádza, že rozloha bezzásahovej 

zóny národných parkov do roku 2025 dosiahne 50% celkovej rozlohy každého národného parku 

a 75% tejto rozlohy do roku 2030.  Na základe uvedenej skutočnosti sa tomuto bodu čiastočne 

vyhovuje.  

 

3. všeobecne umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach.       

 

Z dôvodu existencie chránených území, v ktorých by v dôsledku nadmerného voľného 

pohybu peších návštevníkov mohlo dôjsť k ohrozeniu ich predmetu ochrany, je potrebné  

umožnenie voľného pohybu peších návštevníkov v chránených územiach dôsledne zvážiť. 
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Upozorňujem na to, že realizácia tejto požiadavky si vyžaduje širšiu diskusiu a analýzu Štátnej 

ochrany prírody Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu konštatujem, že tento bod 

z hľadiska akceptovateľnosti nie je možné v tomto štádiu vyhodnotiť.    

 

Záverom uvádzam, že ministerstvo požiadavky uvedené v petícii neodmieta a vie sa 

s nimi do veľkej miery stotožniť z hľadiska cieľov, ktoré sledujú. Ďalej zdôrazňujem, že 

niektoré z požiadaviek uvedené v petícii sú už v súčasnosti zapracované do návrhu 

strategického dokumentu - Envirostratégia SR do roku 2030, ktorý navrhuje základné 

smerovanie pre vytváranie strategického rámca v oblasti ochrany životného prostredia. 

 

S pozdravom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená pani 

Mgr. Katarína Grichová 


