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Vážený pán minister
Slovenská lesnícka komora ako neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je
uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a
zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej
republike, na zasadnutí svojho predstavenstva, konaného dňa 08.12.2017, sa zaoberala Vašimi
vyjadreniami, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii 05.12.2017. Ako stavovská organizácia
lesníkov nesúhlasíme a protestujeme proti Vášmu vyhláseniu, kde tvrdíte že je cieľom aby do roku
2025 bola polovica územia národných parkov v bezzásahovom režime. Stanovisko je v príkrom
rozpore s deklarovanými vyjadreniami, že vyhlasovaniu nových chránených území musí predchádzať
zonácia územia, postavená na podrobnom výskume a zhodnotení územia. Nepovažujeme taktiež za
šťastné predkladať verejnosti takéto návrhy, ktoré nie sú s druhou stranou vopred prekonzultované,
dohodnuté a narúšajú krehký spoločenský konsenzus o ochrane súčasných území. Slovenská lesnícka
komora v zásade nespochybňuje bezzásahovosť (najmä) v územiach v 5. stupni ochrany v národnej
sústave chránených území, z ktorých väčšina bola vyhlásená z iniciatívy, alebo za spoluúčasti
lesníckych odborníkov. Súčasné ekologické zmeny vo vysokohorských lesoch s bezzásahovým
režimom, kde sme stratili zelené lesy, by mali byť príkladom, že nie je možné všade uplatňovať
takýto princíp a navyšovať plochy chránených území. Treba rozlišovať a prehodnotiť niektoré
chránené územia. Je dôležité posúdiť sklon terénu, pôdne a geologické pomery územia a iné dôležité
údaje o navrhovanom území. Je ťažko nazvať sledovanie prírodných procesov na obnažených
skalných podložiach po odumretých stromoch skutočnou ochranou lesa. Je to realita v mnohých
územiach s bezzásahovým režimom. Neskončilo to len pri mŕtvych stromoch. Dochádza tu
k dramatickému rozpadu lesných ekosystémov so všetkými dôsledkami. Strácame drahocennú pôdu,
vážne je narušený vodný režim. Dostatok kvalitnej pitnej vody už nemusí byť v najbližších rokoch
takou samozrejmosťou, na ktorú sme boli zvyknutí
Ďalej v žiadnom prípade nesúhlasíme s návrhom, aby štátne pozemky v národných parkoch boli pod
správou Štátnej ochrany prírody. Tento návrh je nekoncepčný a má za cieľ znefunkčniť systém
obhospodarovania lesov a odkázať ho len na dotácie EÚ.. Rovnako je v rozpore s Programovým
vyhlásením vlády, kde sa píše: „vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú
na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa
programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály
ekosystémových služieb pre verejnosť“.
MT: 0918 333 808

e-mail: slsk@slsk.sk

www.slsk.sk

V súčasnej dobe sú dominantným obhospodarovateľom týchto lesov Lesy SR, š.p, ktorý v plnej
miere zabezpečuje plnenie ekologických, sociálnych a environmentálnych požiadaviek. Dôkazom
toho je skutočnosť, že celá výmera lesných porastov obhospodarovaných Lesmi SR, š.p. je
certifikovaná podľa schémy PEFC alebo FSC, ktoré deklarujú, že lesy sú obhospodarované trvalo
udržateľným spôsobom. Ďalším dôkazom odborného a v intenciách zákona vhodného
obhospodarovania lesov je skutočnosť, že Lesy SR, š.p. každoročne odvádzajú do štátneho rozpočtu
mimoriadne odvody a rovnako vo vidieckom priestore poskytujú prácu pre vyše 10 000
zamestnancov
v lesníckom a drevárskom komplexe. Ďalším bezhlavým vyhlasovaním
bezzásahovosti začnú ľudia prichádzať o prácu. Je prekvapujúce, že Ministerstvo životného
prostredia dáva takýto návrh, hoci samo priznáva, že nemá kvantifikovaný dosah na štátny rozpočet
spojený z výkupom pozemkov a rovnako nemá ani vybudovaný systém obhospodarovania lesov.
Deklaruje, že jeho prioritou je obhospodarovať lesy prírode blízkym spôsobom. Práve tento spôsob
obhospodarovania lesa v maximálnej miere uplatňujú aj súčasní štátni aj neštátni majitelia
a obhospodarovatelia lesa v podmienkach kde je to možné. Až 60 % slovenských lesov je pod
určitým stupňom ochrany. Lesníci rešpektujú všetky obmedzenia, ktoré z toho vyplývajú, hospodária
v zmysle platnej legislatívy, či už lesníckej, alebo v oblasti ochrany prírody a krajiny. Všetky
merateľné ukazovatele, ktoré hovoria o stave lesov na Slovensku sú priaznivé a trend ich vývoja je
pozitívny. Na Slovensku nezlyháva lesníctvo, ale systém ochrany prírody, ktorý je nefunkčný,
neodborný a dlhodobo neudržateľný.
Je potrebné si uvedomiť, že ak by sa lesníci v minulosti nezodpovedne správali k prírode, nemohli
by sme mať dnes krajinu s takým množstvom chránených území. Predchádzajúca starostlivosť
lesníkov o prírodu Slovenska umožnila vyhlásiť také množstvo chránených území, že patríme ku
krajinám s ich najväčšou výmerou. Ťažko by sa chránené územia vyhlasovali v zničenej krajine.
Záverom tohto listu si Vás dovolíme, pán minister, požiadať o prijatie zástupcov Slovenskej
lesníckej komory, aby sme si mohli osobne vykonzultovať odborné pohľady na vzťahy ochrany
prírody a starostlivosti o lesy na Slovensku, pretožedo starostlivosti o prírodu by sa mala vrátiť
odbornosť, zodpovednosť a predvídavosť. A obom stranám by malo ísť o to aby sme zachovali naše
lesy aj budúcim generáciam.

S úctou
Ing. Jaroslav Šulek
predseda Slovenskej lesníckej komory
Na vedomie: TASR
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