
Tlačová správa 
 

Znepokojenie z nedostatočného pokroku vo sfére ochrany prírody a z neplnenia programového 
vyhlásenia vlády v tejto oblasti (Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu) 

  
(S-O-S, 14-04-21) Slovenský ochranársky snem (S-O-S, www.ochranari.sk) vydal včera 
stanovisko k stavu ochrany prírody na Slovensku, pod ktorým je podpísaných 61 jeho členov 
a členiek, vrátane viacerých známych osobností vedeckého, umeleckého a spoločenského 
života. Slovenský ochranársky snem vo svojom stanovisku vyjadruje znepokojenie z 
nedostatočného pokroku vo sfére ochrany prírody a z neplnenia programového vyhlásenia 
vlády v tejto oblasti. 
 
V stanovisku S-O-S sa o.i. konštatuje, že napriek všetkým deklaráciám vlády a príslušných 
ministrov i napriek niektorým pozitívnym zmenám (napr. v personálnej oblasti, či pri 
vyhlasovaní nových maloplošných chránených území), Slovenský ochranársky snem dosiaľ 
nevidí reálny pokrok v tom najdôležitejšom, čiže v reforme systému ochrany národných 
parkov a ostatných chránených území v SR, v personálnom a finančnom posilnení ich správy, 
v presune kompetencií a majetku medzi príslušnými rezortami, pri hľadaní konsenzu medzi 
ochranármi a lesníkmi, ani pri štátnej a verejnoprávnej podpore vzdelávania, výchovy a 
osvety v tejto oblasti.  
 
V stanovisku sa ďalej uvádza: “A preto dnes, viac ako rok po prijatí programového vyhlásenia 
vlády v NR SR, sme nútení/é vyjadriť svoje sklamanie a vážne znepokojenie z toho, že 
situácia v oblasti ochrany prírody na Slovensku viac-menej stagnuje a spory medzi 
ochranármi a lesníkmi gradujú. Názorové rozdiely medzi týmito dvoma komunitami boli, sú a 
budú, ale mali by zostať vo vecnej rovine a zohľadňovať klimatickú krízu a krízu 
biodiverzity. Lebo kým sa tu vedú  lesnícko - ochranárske "zákopové vojny", tak napr. pre 
nedostatočnú ochranu biotopov hlucháňa hrozia Slovensku zo strany Európskej komisie 
sankcie. Navyše sa v niektorých kruhoch začína spochybňovať samotný zmysel národných 
parkov (NP) a vznikajú iniciatívy za zníženie kategórie a spochybnenie veľkoplošnej ochrany 
územia, napr. návrhy na premenu niektorých NP na tzv. prírodné parky, rastie napätie na 
všetkých úrovniach riadenia, alebo sa šíria nenávistné výzvy a petície, ako napr. “Mor ho!”“ 
V závere svojho stanoviska členovia a členky S-O-S píšu, že aj keď si uvedomujú, že máme 
za sebou neštandardný pandemický rok, nemožno tým ospravedlniť neschopnosť či 
nedostatočnú ochotu Vlády SR plniť vlastné programové vyhlásenie vo sfére ochrany prírody 
a krajiny. Apelujú preto na všetkých kompetentných, aby zabezpečili v tejto oblasti urýchlenú 
nápravu. 
V sprievodnom liste k stanovisku, adresovanom premiérovi a ďalším relevantným členom 
vlády, sa uvádza aj to, že chce ísť aj o podnet na konkretizáciu záväzkov vlády vo vzťahu k 
ochrane prírody pri tvorbe nového programového vyhlásenia vlády Eduarda Hegera. 
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