Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny pre zonáciu Tatranského národného parku,
ktoré sa uskutočnilo dňa 16. februára 2012 na MŽP SR, Nám. Ľ Štúra 1 v Bratislave
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania
1. Otvorenie stretnutia
2. Predstavenie „VEDECKÉHO“ návrhu zonácie TANAPu (Ing. Topercer CSc. cca 10
min.)
3. Predstavenie „LESNÍCKEHO“ návrhu zonácie TANAPu (Ing. Fleischer. PhD. cca 10
min.)
4. Diskusia s prizvanými hosťami
5. Záver
Priebeh rokovania
Minister životného prostredia SR otvoril stretnutie s dôrazom na predstavenie
zonácie TANAPu širšej verejnosti. Minister sa vyjadril aj k aktuálnej výzve vedcov
k zastaveniu výstavby v TANAPe do schválenia zonácie. Generálny riaditeľ sekcie ochrany
prírody a tvorby krajiny zhrnul činnosť pracovnej skupiny nasledovne:
1. vytvorenie odbornej skupiny pre zonáciu TANAPu.
2. predloženie návrhov zonácie TANAPuširšej verejnosti a zainteresovaným
subjektom.
3. schválenie zonácie (po prijatí nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý
bude ponúkať na výber z viacerých ekonomických nástrojov).
Stretnutie pokračovalo prezentáciami návrhov zonácie TANAPu v poradí
- Ing. Topercer, CSc. - „vedecký“ návrh,
- Ing. Fleischer PhD. - „lesnícky“ návrh.
Zhrnutie diskusie k obom návrhom:
- p. Topercer - cieľom zonácie je aj zväčšiť kompatibilitu mnohonásobného využitia
krajiny TANAPu s prioritami uvedenými v prezentácii.
- p. Szabová (Sekcia cestovného ruchu z MDVaRR SR) – snaha o dosiahnutie
symbiózy medzi cestovným ruchom a prírodou. MDVaRR SR pripravuje štúdiu zameranú
na vyčíslenie hodnoty cestovného ruchu SR.
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- p. Jusková - zonácia sa pripravuje podľa starého zákona o ochrane prírody
a krajiny a všetky činnosti budú môcť byť zadefinované až po prerokovaní.
Predstavené návrhy teda budú slúžiť ako podklady a budú sa dopĺňať, diskutovať.
Zonácia je naviazaná na nový zákon o ochrane prírody a krajiny a je preto potrebné zaslať
k pripomienky - zadefinovanie povolení a zákazov v zóne A.
- p. Cechlár - toky, ktoré sa plánujú zaradiť do A zóny nie sú v takom stave, aby
patrili do bezzásahového režimu (600 chát, 100 rôznych ciest, na brehu Pribylina veľká
chatová osada). Do nového zákona by bolo vhodné zadefinovať aj vodácky turistický
chodník. Tiež upozornil na MVE, ktoré sa na tokoch stavajú (5. stupeň – Vavrišovo – 3 km
toxický odpad). Minister ŽP uviedol, že pre ministerstvo sú zelené formy energie veľmi
dôležité a vyplávajú aj zo spoločného záväzku krajín EU.
- p. Vanko - konečné slovo musia mať vlastníci. Vedecký návrh by mal byť
kompromis medzi vedou a praxou. Urbárnici v liptovskej časti Tatier trvajú aby pri ochrane
prírody, aby bola rešpektovaná smernica o biotopoch a uplatňovaná aktívna ochrana.
- J.. Topercer uviedol, že pri tvorbe návrhu došlo k zhode s viacerými urbárnikmi
(Jalovecká, Bobrovecká dolina), a tiež smernica o biotopoch bola zahrnutá do návrhu. P.
Vanko ďalej zdôraznil, že ak chce štát vyhlásiť chránené územia na štátnom, je to
v poriadku, ale ak chce takéto územia na súkromnom pozemku a vlastník to nechce,
nemôže tam chránené územie vyhlásiť. Pán Rybanič mu odpovedal, že v prípade ak sa štát
a vlastík nedohodnú, nevyhlási sa tam chránené územie. Pán Baláž podporil názor pána
Vanka, podotkol, že štát musí súkromným vlastníkom ponúknuť nástroje náhrad.
- p. Kuchta – otázka, či dokument krajinnoekologického plánu Vysoké Tatry, ktorý
vypracovala SAŽP, či bol akceptovaný v návrhu. Topercer - s tvorcami dokumentu
spolupracovali, využité boli aj iné podklady ako dotazovaný dokument.
- p. Lach - skupina, ktorá pripravovala predchádzajúci zákon pripravuje aj súčasný.
- p. E.Baláž - lesnícky návrh zonácie predstavuje lesnícky záujem, položil otázku,
ako sa bude pokračovať v rozporových územiach? Pán minister odpovedal, že aj ŠL
TANAPu považuje za ochranárov, ktorí však majú svoj odborný pohľad na ochranu prírody
(aktívnu ochranu).
- p. Štubňa (sekcie cestovného ruchu MDVaRR SR) - cestovný ruch má prierezový
charakter. Ochrana prírody Tatier je potrebná, ale tiež je potrebné umožniť cestovný ruch
na miestach, kde je to možné. Predstavené návrhy je potrebné dopracovať aj o ostatné
záujmy. Z hľadiska cestovného ruchu nebudú podporovať ďalšie veľké projekty, ale ruch
chcú sústrediť do podhoria. Za odstrašujúci príklad, ako by to nemalo v cestovnom ruchu
vyzerať uviedol Donovaly.
- minister ŽP - je potrebné podporovať mäkký cestovný ruch.
- p. Šibík - pohľad cestovného ruchu sa mení a zameriava sa na mäkký cestovný
ruch. Aktívna ochrana bola aj v minulosti nie vždy správna. Za objektívnejší považuje
vedecký návrh (zhodlo sa na ňom viacero odborníkov, vhodné je mať plochy na
porovnanie)
- p. Hušťák – sa vyslovil pre lesnícku zonáciu a odporučil prístup: menej je viac.
- p. Baláž – upozornil, že sporné lokality sa ukazujú tam, kde A zóna schádza do
podhoria Tatier.
- p.Vanko – vyslovil názor, že ak sa príjme ekonomicky a sociálne neprijateľná
zonácia, nebudú môcť prebiehať zonácie ďalších území.
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- p. Novák - na stretnutiach pracovnej skupiny sa zúčastňoval ako prizvaný hosť za
Mesto Vysoké Tatry. Ďalej informoval o zložitosti vypracovania a prijatia ÚP Mesta
Vysoké Tatry. Rozvoj smerovali do zastavaného územia. Upozornil, že výstavba
zjazdoviek je v rozpore s návrhom zonácie. Vyslovil tiež názor, aby vysokohorské chaty
boli vyčlenené (zjednodušenie procesu, skrátenie času). Tiež uviedol, že je dôležité ako
bude vyzerať zákon o ochrane prírody a krajiny.
Na záver stretnutia minister ŽP vyzval prítomných, aby k návrhom pripravili
konkrétne pripomienky. Tieto budú prerokovávané na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutoční
dňa 24.2.2012 v Starom Smokovci.
Záver:
Ďalšie stretnutie je naplánované priamo v regióne TANAPu na mestskom úrade
Vysoké Tatry v Starom Smokovci dňa 24.2.2012 o 10:00 hod. Prizvaní budú tiež
starostovia obcí, ktorých katastrálne územie patrí do TANAPu a zástupcovia urbárov.
Predbežný program - predstavenie návrhov zonácie TANAPu + diskusia zameraná na
konkrétne pripomienky.

Zapísala: B.Hrdá
Schválil: R.Rybanič
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