Tlačová správa
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA ŽIADA POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SR,
ABY SA NEZAOBERALI NÁVRHOM NA PRESUN ŠTÁTNEHO LESNÉHO MAJETKU
V NÁRODNÝCH PARKOCH POD SPRÁVU ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY
Vo Zvolene 2. júna 2021
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,
kategoricky nesúhlasí so znením návrhu Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Slovenská lesnícka komora odmieta, aby bol presunutý štátny lesný majetok v 3., 4. a 5. stupni
ochrany prírody v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR, ako je uvedené
v poslaneckom návrhu a žiada, aby sa týmto návrhom Národná rada SR nezaoberala.
„Tento návrh ignoruje Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda zaviazala, že v prvom rade
uskutoční revíziu chránených území. Tá doteraz neprebehla a nikto z kompetentných v súčasnej vláde
o nej ani neuvažuje. Bez tohto dôležitého prvého kroku je ale nelogicky pripravený ďalší krok, ktorý
má ďalej rozširovať kompetencie a právomoci štátnej ochrany prírody na úkor trvalo udržateľného
a odborného obhospodarovania lesov.
Slovenská lesnícka komora upozorňuje na fakt, že národné parky na Slovensku nespĺňajú kritériá
Medzinárodnej únie na ochranu prírody – International Union for Conservation of Nature (IUCN). Aj
v Stratégii environmentálnej politiky do roku 2030 je uvedené, že národnú sústavu chránených území
je potrebné prehodnotiť a následne rozzónovať podľa kategorizácie IUCN. Napriek tomu sa majú po
schválení poslaneckého návrhu schématicky rozzónované národné parky presviesť pod správu štátnej
ochrany prírody, aby bolo splnené aspoň jedno kritérium IUCN.
Slovenská lesnícka komora nepovažuje tento postup za snahu odborne a systémovo vyriešiť správu
chránených území a preto je proti tomu, aby sa ním zaoberali poslanci Národnej rady SR,“ hovorí
predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.

