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O Slovensku otvorene a nahlas: 
ochranárske SOS

Nedávno uplynulo 32 rokov od chvíle, keď bratislavskí ochranári vydali 
svoju kritickú publikáciu Bratislava/nahlas. Medzičasom sa z nej a z príbehu 
okolo nej stal jeden z pilierov, na ktorých stojí súčasné Slovensko. Význam 
tohto nevšedného počinu ocenila samostatným uznesením Národná 
rada SR a prezident republiky udelil jej vydavateľom najvyššie štátne 
vyznamenanie. Parafrázujúc majstra Satinského: z Bratislavy/nahlas sa 
stala maturitná otázka. Ako jeden z autorov, redaktorov a vydavateľov B/n 
to všetko vnímam s pocitom zadosťučinenia. Ale zároveň aj ako výzvu 
na kladenie si zásadných otázok: Ako je to z odkazom predrevolučných 
bratislavských ochranárov? Čo z vecí, ktoré sme v B/n kritizovali, sa za 
posledných 32 rokov skutočne zlepšilo? Berie táto spoločnosť problémy, na 
ktoré sme poukázali v B/n, vážne? Ak nie, tak prečo? Má súčasná generácia 
kriticky uvažujúcich mladých ľudí predpoklady urobiť niečo podobné, ako 
sme urobili my pred 32 rokmi? Je, či nie jej morálnou povinnosťou pokúsiť 
sa o niečo také? 
Jednoznačnú odpoveď na žiadnu z vyššie položených otázok nepoznám. 
Viem len, že sám som sa snažil v intenciách Bratislavy/nahlas uvažovať 
i konať počas celého svojho dospelého života. Jedným z dôkazov tohto 
tvrdenia je aj táto knižka, ale aj to, čo stojí za ňou: vznik a pôsobenie 
Slovenského ochranárskeho snemu, ktorý sa rodil v priebehu roku 2015 
(oficiálne vznikol 17. 11.) a odvtedy vygeneroval desiatky stanovísk, 
vyhlásení či výziev na rôzne témy, týkajúce sa prírody, krajiny, pamiatok 
či životného prostredia, ale aj vedy, kultúry, výchovy, vzdelávania, osvety, 
médií, ľudských práv, spravodlivosti, slušnosti a i. A opäť by sme mohli 
povedať, že sa tak dialo v intenciách Bratislavy/nahlas a dlhodobej snahy 
ochranárov a ochranárok na Slovensku pomenúvať otvorene a nahlas 
problémy okolo nás. Ale aj prichádzať s návrhmi na ich riešenie či priamo 
s pozitívnymi činmi. Jedným s dôkazov tohto tvrdenia je aj fenomén, 
ktorý citlivo vníma celá slovenská spoločnosť, a to je pôsobenie jednej 
zo zakladajúcich členiek Slovenského ochranárskeho snemu, Zuzany 
Čaputovej, vo funkcii prezidentky SR. Okrem nej je tu však aj ďalších 
takmer 120 členov a členiek a sedem ambasádorov a ambasádoriek 
životného prostredia. Viacerí a viaceré z nich sú vedúcimi osobnosťami 
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vo svojich odboroch so stovkami domácich i medzinárodných ocenení, 
pričom 18 z nich má pred či za menom najvyššie vedecko-akademické 
tituly a ďalších 32 skratku CSc./PhD. a pod. To je potenciál, o ktorom 
väčšina akademických inštitúcií na Slovensku môže len snívať. Na druhej 
strane je samozrejmé, že angažovanosť v rámci S-O-S nie je ich jedinou, 
ba ani hlavnou náplňou. Ale to nikto ani neočakával.
Nie všetko z aktivít členov a členiek S-O-S, uskutočnených za uplynulé 
štyri roky, sa zmestilo do tejto knižky. Mnoho ďalšieho nájdete na www.
ochranari.sk a vo facebookovej skupine Slovenský ochranársky snem.

Želám Vám inšpiratívne čítanie.

Mikuláš Maňo Huba, iniciátor a zakladajúci člen Slovenského 
ochranárskeho snemu
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Idea vytvoriť Slovenský ochranársky snem sa rodila postupne. Na začiatku 
bol seminár o environmentálnej politike, ktorý sa konal 25. januára 2015 pri 
príležitosti 25. výročia vzniku prvej politickej strany u nás, ktorá si zvolila 
ochranu životného prostredia ako svoju top-prioritu. Bola to priekopnícka 
Strana zelených na Slovensku.
Na seminári zazneli hlasy, že by bolo dobré zistiť, aký je súčasný stav 
environmentálnej politiky, kto konkrétne sa ňou zaoberá, ako je to s fenoménom 
ochranárstva na Slovensku a ako vidia ochranári, vedci-environmentalisti, 
ekologickí aktivisti, environmentálni politici, žurnalisti, pedagógovia, umelci 
a ďalší/ďalšie súčasnosť i budúcnosť: svoju i nášho prostredia. To iniciovalo 
vznik rozsiahleho dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v prostredí 
environmentálnej komunity na Slovensku na jar 2015. Jeho najdôležitejšie 
výsledky sú taktiež súčasťou tejto knižky. V jednej z otázok sme sa pýtali, kto 
sú podľa respondentov/respondentiek najdôležitejšie osobnosti v tejto oblasti. 
Na základe trojpercentného kvóra sa v tomto zozname ocitlo až 171 mien. Až 
vtedy začala mať idea združiť či zosieťovať tieto osobnosti do neformálneho 
združenia konkrétnejšie kontúry. Zároveň sme zistili, že najfrekventovanejším 
pojmom na našu sebaidentifikáciu je ochranár/ochranárka.
Začiatkom júna sme sa stretli na Devíne – štvťstoročie od chvíle, ako sa prví 
ochranári objavili v slovenskom parlamente. V príjemnej atmosfére miestnej 
viechy a neskôr aj miestneho úradu sme absolvovali veľmi  produktívny 

Niekoľko iNformácií 
o SloveNSkom 

ochraNárSkom SNeme
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niekoľkohodinový brainstorming, oboznámili sme sa s  výsledkami 
dotazníkového prieskumu, rozhodli sme sa vytvoriť Slovenský ochranársky 
snem, zhodli sme sa na tom, že našou ambíciou nie je vytvoriť politickú stranu, 
ale ani štandardnú mimovládnu organizáciu s právnou subjektivitou a každý 
člen/členka bude zastupovať len svoju osobu. Na záver sme sformulovali 
Devínsku ochranársku iniciatívu.
Následne sme oslovili spomínaných 171 nominovaných potenciálnych členov 
a členiek vznikajúceho neformálneho združenia s informáciou, že získali 
dôveru v rámci nášho širokospektrálneho prieskumu otázkou, či súhlasia 
s členstvom. Pozitívne reagovalo 101 z nich.
Zo 17 s najvyšším počtom hlasov vznikla „Rada starších“, ktorá mala pôsobiť 
ako akési iniciačno-koordinačné grémium. Ale táto myšlienka sa dosiaľ 
v praxi neosvedčila.
Výtvarník a náš člen Fero Guldan vyhotovil pre všetkých zakladajúcich 
členov/členky menovací dekrét v podobe grafického listu – originálu.
Následne sme sa stretli na dosiaľ najreprezentatívnejšom stretnutí v Stredisku 
environmentálnej výchovy v Zemianskej Olči, kde sme prebrali celý rad 
koncepčných, organizačných a programových otázok. Zhodli sme sa na tom, 
že všetci sme v sneme rovnoprávni a že za stanoviská celého S-O-S budeme 
považovať tie, ktoré získajú podporu nadpolovičnej väčšiny členov/členiek. 
Ostatné stanoviská budú reprezentovať názor konkrétnej skupiny s menným 
zoznamom v prílohe.
Dohodli sme sa tiež na tvorbe troch elektronických komunikačných kanálov: 
verejne prístupnej web-stránky www.ochranari.sk, uzavretej internetovej 
diskusnej skupiny a verejnej facebookovej stránky s názvom Slovenský 
ochranársky snem. V nasledujúcom mesiaci sme po náročnej diskusii prijali 
súbor zásad, ktorými sa budeme riadiť.
Jeden z dôvodov, prečo sme zvolili názov Slovenský ochranársky snem, je 
aj výstižná skratka: SOS. Len čo sme ju začali používať, zistili sme, že je už 
obsadená ornitológmi. Tak sme ju modifikovali na S-O-S.
Komunikačné kanály sme uviedli do chodu v deň, ktorý má pre nás všetkých 
veľký symbolický i praktický význam: 17. november. Prenatálne štádium (od 
„počatia“ 25. 1.) teda trvalo cca 9 a pol mesiaca.
Podobné celoslovenské stretnutia, ako to v Zemianskej Olči, sa uskutočnili 
odvtedy ešte dve – obe v Bratislave. Okrem toho sme sa viackrát stretli na 
regionálnej úrovni.
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rozšírené „libreto“ na seminár 
o environmentálnej politike

(25. 1. 2015)

Začnem, ak dovolíte, trochu akademicky: kľúčovým slovom tohto 
podujatia je environmentálna politika (EP). Čo to vlastne je? Situáciu 
pri hľadaní odpovede nám komplikuje aj skutočnosť, že kým napr. 
angličtina rozlišuje politics a policy, my máme na rôzne entity iba jedno 
označenie: politika (p. môže znamenať „výkon moci“, „manažment danej 
problematiky“, „strategický dokument“).
Google: Environmentálna politika... je súhrn predstáv, koncepcií, 
stratégií, cieľov a  zásad politických, hospodárskych, resp. záujmových 
subjektov (napr. vlády, verejnej správy, vedenia firmy) vyjadrujúci ich: 
 - postoj k životnému prostrediu, 
 - reakciu na problémy životného prostredia, 
 - vôľu riešiť tieto problémy, 
 - ale aj: hľadanie a nastoľovanie spôsobov dosiahnutia rovnováhy medzi 
uspokojovaním ľudských potrieb a reprodukčnou schopnosťou prírody.
V našom Výkladovom slovníku termínov z trvalej udržateľnosti z r. 2000 
definujeme EP takto: „Koncepčné riešenie environmentálnych problémov 
v  určitom území… a v  určitom čase… Environmentálna politika je 
presadzovanie objektívnych záujmov životného prostredia do politík 
prostredníctvom hodnotenia a navrhovania alternatívnych riešení. Úlohou 
EP štátu je vyrovnať sa so zápornými externalitami výroby a donútiť 
ekonomické subjekty dodržiavať zákonom stanovené environmentálne 
normy. Moderná EP vychádza z  holistického prístupu, ktorý považuje 
človeka za súčasť prírody.“ U nás pod politikou rozumieme v prvom rade 
to, čo vzíde z volieb.
Tzv. veľkou politikou je parlament tvorený reprezentantmi politických 
subjektov, ktorí/ktoré prešli parlamentnými voľbami a od neho odvodená 
vláda. Okrem toho osobitné miesto v top politickej štruktúre má prezident 
a ostatní ústavní činitelia. 
Produktom komunálnych resp. regionálnych volieb sú samosprávne 
orgány a komunálna politika, resp. regionálna politika.
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Od vstupu do EÚ v r. 2004 je pre nás dôležitá a záväzná aj nadnárodná 
úroveň politiky, tvorená inštitúciami EÚ, prípadne inými medzinárodnými 
inštitúciami, ktorých je SR členom.
Fungovanie politiky okrem volebných programov jednotlivých politických 
subjektov formujú zákony, podzákonné normy a strategické dokumenty, 
nazývané aj politikami (napr. Štátna environmentálna politika).
Politika chápaná ako správa vecí verejných je však pojem oveľa širší.
V prvom rade je to verejná správa (súhrn štátnej správy + samosprávy), 
ktorú tvorí okrem volených orgánov aj profesionálny výkonný aparát, 
niekedy nazývaný byrokratický.
Spolutvorcami politiky sú však aj mnohé ďalšie subjekty, vrátane 
mimoparlamentných strán, expertnej sféry, mimovládnych organizácií 
až po občianskych aktivistov, ktorí/ktoré sa na tvorbe reálnej politiky 
môžu podieľať svojou kritikou či pripomienkami, alebo tvorbou vlastných 
alternatívnych programov a stratégií.
Ak hovoríme o environmentálnej politike, bude to logicky ten segment 
vyššie uvedených subjektov, ktorý si prioritne všíma environmentálne 
problémy.
Z vyššie povedaného vyplýva, že dnes sme sem pozvali ľudí, ktorí pôsobili, 
pôsobia a pravdepodobne aj v budúcnosti budú pôsobiť v niektorej z vyššie 
uvedených sfér, ak mám byť konkrétnejší a ísť chronologicky:
Ľudia, ktorí pôsobili ešte v prednovembrovom ochranárskom hnutí.
Zakladajúce osobnosti Strany zelených.
Predstavitelia významných mimovládok, ktoré vznikli po novembri 89.
Experti, ktorí pôsobili/pôsobia vo sfére environmentálnej politiky, 
alebo, ktorí/ktoré vo svojich výskumoch túto problematiku reflektovali/
reflektujú.
Pedagógovia, ktorí v rôznych sférach vzdelávajú a vychovávajú v kontexte 
tejto témy.
Žurnalisti, ktorí spoluvytvárali/jú verejné povedomie o životnom prostredí 
a environmentálnej politike.
Naši domáci podporovatelia.
Naši partneri a podporovatelia z blízkeho zahraničia.
Nie sú tu ani zďaleka všetci/všetky, ktorí/ktoré by tu mali byť. Nielen 
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preto, lebo viacerí sa z časových dôvodov ospravedlnili, ale aj preto, lebo 
ani pozvať sme nemohli všetkých kompetentných. Okruh pozvaných 
teda predstavuje čosi ako vzorku ľudí, reprezentujúcich jednotlivé vyššie 
uvedené sféry.
Tým, že kapacity sme mali limitované, preferovali sme tých a tie, ktorí/
ktoré v  sebe integrujú čo najviac z  vyššie uvedených identít. Keďže 
nás však zaujíma hlavne budúcnosť, najväčšiu výnimku sme urobili 
v prípade mladých aktivistov a aktivistiek, ktorým radi odpustíme, že 
nepôsobili v prednovembrovom ochranárskom hnutí či v prvej Strane 
zelených.
Tematicky, či skôr chronologicky sme štruktúrovali podujatie do troch 
„dejstiev“:
Včera, dnes a zajtra.
A napokon, prečo práve teraz?
Na jednej strane ešte doznieva 25. výročie novembra 89, v  tomto roku 
si pripomenieme 40 rokov zásadnej reformy SZOPK, pripomíname 
si 70. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia vari najvýraznejšieho 
environmentálneho politika v tomto regióne, Josefa Vavrouška a napokon, 
a to bol aj podnet najkonkrétnejší a najakútnejší, zajtra uplynie 25 rokov 
od ustanovujúceho zjazdu Strany zelených na Slovensku.
Možno ešte prečo práve tu?
Lebo tu nám nezištne poskytli strechu nad hlavou a pôsobia tu naši 
sympatizanti...
Čo by sme chceli:
Včera: vrátiť sa v duchu o 25 rokov dozadu, priblížiť si východiskovú 
situáciu a naše očakávania, ktoré sme vkladali do novovznikajúcej Strany 
zelených, resp. do ďalšieho vývoja envi-politiky na Slovensku (v ČSFR, 
prípadne širšie).
Dnes: pokúsiť sa stručne charakterizovať súčasný stav v kontexte minulosti 
a žiaducej budúcnosti. Čo sa v zásade nezmenilo, čo sa zmenilo k lepšiemu, 
čo k horšiemu? Čo sa javí ako najväčšie úskalie/úskalia súčasnosti? Ako 
sme na tom v  kontexte V4, EÚ, sveta? Aké východiská pre budúcnosť 
z toho vyplývajú?
Zajtra: zahrať sa na prognostikov a pouvažovať o budúcnosti. Aké sú 
alternatívne scenáre budúceho vývoja reality, životného prostredia, 
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inštitúcií, environmentálnych mimovládok, či občianskeho aktivizmu 
v tejto sfére.
O čom by sme sa mohli porozprávať na záver?
▶ Skompletizovať adresár.
Kto všetko sú vlastne na Slovensku ľudia, relevantní z hľadiska pôsobenia 
v  environmentálnej politike v  najširšom zmysle slova? (využiť okrem 
vlastných skúseností Google, fb a pod.).
▶ Zvoliť si/vybudovať vhodný informačný kanál (interný, externý, aj-aj).
▶ Poradiť sa, či urobiť väčšie podujatie koncom napr. jari – k  výročiu 
1. demokratických parlamentných volieb po 44 rokoch a zároveň prvého 
i posledného samostatného vstupu slov. Zelených do parlamentu a či urobiť 
z podobných stretnutí tradíciu - napr. obdobu Stupavskej konferencie?
▶ Na čo sa dá nadviazať a na čo nie? Na čo sme rezignovali logicky 
a  zákonite, na čo neuvážene a predčasne (napr. priame akcie, spoločné 
médium, stretnutia Ekofóra…)?
▶ Čo nás na poli envi-politiky očakáva? (zvonka i zvnútra). Ako sa napr. 
postavíme k slov. predsedníctvu v Rade EÚ o necelého 1 a pol roka?
▶ Čo sú naše najväčšie prednosti, kde sú najväčšie deficity a čo urobiť pre 
to, aby sme ich aspoň zmiernili?
▶ Aké sú možnosti vzájomnej spolupráce medzi rôznymi subjektami 
relevantnými z pohľadu envi – politiky? (v rámci hnutia, medzi hnutím 
a stranami/politikmi, medzi hnutím a  ministerstvom/vládou, smerom 
k EÚ/EK/EP, v medzinárodnej spolupráci vo všeobecnosti)
▶ Ako sa správať voči decíznej sfére: viac ústretovo/kompromisne, alebo 
viac nekompromisne?
▶ Dôraz klásť viac na konfrontačné, alebo na nekonfrontačné správanie?
▶ Sme ochotní venovať trochu času a energie a úprimne odpovedať (hoci 
aj anonymne) na dotazník, ktorý by sa týkal podstatných otázok?
▶ Ako efektívnejšie spolupracovať s médiami?
▶ Kto sú potenciálni (ochotní a zároveň prijateľní) sponzori?
▶ Aké sú vízie? (bez ohľadu na ich realizovateľnosť) Ako by malo Slovensko 
vyzerať o 5, 10, 20, alebo hoci o 50 rokov? 

▶ Bez ohľadu na nedávnu analýzu v JeToTak: re-aktívnosť vs. pro-aktívnosť: 
valia sa na nás mnohé nezmyselné a škodlivé zámery, projekty, stratégie, 
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zákony, a preto musíme v prvom rade reagovať. Ale nezaobídeme sa ani bez 
proaktívneho prístupu, napr. v podobe návrhov zákonov, či alternatívnych 
rozvojových koncepcií. 

Aký chceme z tohoto podujatia výstup?
Interný záznam?
Stručné prehlásenie pre médiá?
Príspevky zavesené na webe? Ak áno, na ktorom?
Má táto naša komunita spoločnú identitu? Ak áno, aké označenie by bolo 
pre ňu najvýstižnejšie (ochranári, environmentalisti, zelení aktivisti…)?

Pár otázok/tém na uvažovanie do budúcnosti metódou téza-antitéza-
syntéza:
Téza: Prehliadaný problém: dvojité zaostávanie: Slovensko zaostáva ako 
celok a v rámci Slovenska sa stále viac a viac stráca zelená farba. V rovine 
formálnej (vplyv strán zelených, ale aj MVO, najmä na národnej úrovni), 
ale aj neformálnej (pozvania do médií, spoločenské uznanie, sympatizanti).
Antitéza: Pokrok aktivistov v  komunálnej sfére, nové iniciatívy, 
profesionálna úroveň niektorých MVO, parciálne úspechy (Pezinok, urán, 
zlato, Zelená škola, Mladí reportéri o ŽP, bio-producenstvo/spotrebiteľstvo, 
Živica, Sokratov inštitút…).
T: Narastajúci deficit súdržnosti medzi ochranármi/environmentalistami 
na Slovensku. 
A: Ochota spolupracovať, radiť si navzájom i druhým bez nároku na 
odmenu (veľmi oceňujem pri práci v NR SR – napr. „našinci“ v Komisii pre 
ochranu prírody a krajiny, konzultácie pri tvorbe zákonov a pod. Ak by som 
mal byť konkrétny, tak aspoň pár mien: okrem mojich asistentov, Ľubky a 
Riša, by som rád spomenul ľudí ako Jano Topercer, Maťa Paulíková, Imro 
Vozár, Dano Lešinský, Marika Kozová, Elena Fatulová, Dušan Bevilaqua, 
Rudo Pado, Klaudia Medalová, Ďuro Hipš, aktivisti okolo zlata a uránu 
z Kremnice, Detvy, Košíc…).
T: Úpadok dobrovoľníctva.
A: Nové iniciatívy (Zelená hliadka, „Vodná inciatíva…“, aktivisti okolo 
zlata a uránu).
T: Čiastočná rezignácia…
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A: Nové pozitívne príklady, aktivisti, potenciálni aktivisti, nádejní spojenci 
(vodáci, vodári, klimatológovia, hvezdári).
T: Takmer úplná neviditeľnosť zelených na národnej politickej úrovni.
A: O zelených témach sa v  tomto volebnom období hovorí viac, ako 
v  predchádzajúcich (Hlina, Huba, Mičovský, Fecko, Hraško, niektorí 
ľudia z SaS…). 

Syntéza:
1. Generačná výmena?
2. Spojenci v politických stranách naprieč politickým spektrom?
3. Dôraz na komunálnu, resp. regionálnu úroveň?
4. Namiesto tradičných médií Internet a sociálne siete?
5. Oživenie informačno-komunikačných interných/externých médií typu 
Changenet, www.ochranari.sk? 
6. Namiesto oficiálnych štruktúr neformálna vzájomná pomoc a spolupráca?
7. Robí sa, len o tom verejnosť nevie, lebo niet času a kapacít na PR?
8. Systematické vyhľadávanie a „pestovanie si“ spojencov, najmä medzi 
miestnymi aktivistami?
9. Hľadanie rovnováhy medzi zásadovosťou a ústretovosťou?
10. Pokus o obnovu vzájomnej dôvery?
11. Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce: v  prvom rade s  ČR, vrátane 
solidarity: napr. Ukrajina?
Ochranári – Rada starších: 
21 členov/členiek (získali 6 hlasov a viac – v poradí podľa počtu získaných 
hlasov)
Maňo Huba, Ľubica Trubíniová, Juraj Rizman, Juraj Lukáč (N), Martina 
Paulíková, Katarína Šimončičová, Richard Medal, Juraj Smatana (N), 
Juraj Mesík, Erik Baláž (N), Rudolf Pado, Štefan Szabó, Ján Topercer, Ján 
Mičovský, Ladislav Hegyi, Peter Medveď (N), Pavol Široký, Jaromír Šíbl, 
Imrich Vozár, Roman Havlíček, Daniel Lešinský
Pozn: (N) v tom čase neprejavil o členstvo v S-O-S záujem
„Náhradníci/náhradníčky“ (5 hlasov):
Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová, Klaudia Medalová, Elena Pätoprstá, 
Jozef Ridzoň, Peter Sabo, Michal Wiezik, Marcel Zajac, Juraj Zamkovský
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Slovenský ochranársky snem:  
členovia a členky

(stav k 1. 10. 2019)

1. Mgr. Alexander Ač, PhD. 
2. Ing. Erik Baláž 
3. Ing. Martina Barancová Paulíková 
4. Sabina Barborjak - Galeková 
5. Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. 
6. Ing. Ladislav Bíro 
7. RNDr. Mirko Bohuš, CSc. 
8. Mgr. Martina Brinzíková Badidová, PhD. 
9. Mgr. Zuzana Čaputová 
10. Ing. Patrícia Černáková, DPD 
11. Mgr. Miroslava Čierna Plassmann, PhD. 
12. Mgr. Matúš Čupka P
13. Mgr. Miroslav Demko P 
14. Mgr. Michal Deraj 
15. doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. 
16. Mgr. Lucia Deutschová 
17. Mgr. Ján Dobšovič 
18. Mgr. Zuzana Dovalová 
19. Mgr. Michal Drotován 
20. Mgr. art. Viera Dubačová 
21. RNDr. Elena Fatulová 
22. Ing. Martin Fecko 
23. Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
24. Ing. Zuzana Gallayová, PhD. 
25. doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
26. Ing. František Guldan 
27. RNDr. Ján Hanušin, CSc. 
28. Ing. Roman Havlíček 
29. Ing. Ladislav Hegyi 
30. Mgr. Juraj Hipš 
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31. Ing. arch. Boris Hochel
32. Mgr. Dionýz Hochel 
33. Mgr. Martin Hojsík - 
34. Mgr. Zuzana Homolová 
35. Milan Hronec 
36. prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
37. Mgr. Kristína Hudeková 
38. Ing. Zuzana Hudeková, PhD. 
39. Mgr. Tomáš Hulík 
40. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. 
41. Mgr. Bruno Jakubec, PhD. 
42. Mgr. Irena Jenčová, PhD. 
43. RNDr. Ján Kadlečík 
44. Ing. Karol Kaliský 
45. Ing. arch. Zuzana Kierulfová 
46. Ing. Peter Klučka 
47. Mgr. Ivana Kohutková, PhD. 
48. Ing. Ľubica Kolková 
49. Márius Kopcsay 
50. Mgr. Eva Kováčechová 
51. prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 
52. RNDr. Ľubica Krištofová
53. doc. Zuzana Kronerová 
54. doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. 
55. prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. 
56. Ing. Daniel Lešinský, PhD. 
57. Ing. Milan Lichý 
58. doc. MUDr. Branislav Líška, CSc. 
59. Mgr. Dana Mareková 
60. Mgr. Laura Martonová, MSc. 
61. Mgr. Richard Medal 
62. Ing. Klaudia Medalová 
63. Ing. Juraj Melichár 
64. Ing. Ján Mičovský 
65. Ing. Peter Mihók, PhD. P
66. Dr.h.c., prof. RNDr. László Miklós, DrSc. 
67. Miroslav Mojžiš 
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68. Mgr. Vladimír Mokráň 
69. Branislav Moňok 
70. prof. Juraj Nvota 
71. MVDr. Samuel Pačenovský 
72. Soňa Párnická
73. Daniel Pastirčák 
74. RNDr. Juraj Paučula 
75. Ing. Jana Pavlíková 
76. Mgr. Tomáš Peciar 
77. doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. 
78. Mgr. Vladimír Pirošík 
79. Mgr. Andrej Popovič 
80. Tono Popovič 
81. Ing. arch. Ľudmila Priehodová 
82. Ing. Koloman Prónay 
83. Juraj Rizman 
84. Mgr. David Ručka
85. Mgr. Juraj Smatana 
86. Mgr. Samo Smetana 
87. RNDr. Eva Stanková, PhD. 
88. Ing. Drahomír D. Stano 
89. Mgr. Boris Strečanský 
90. Ing. Štefan Szabó, PhD. 
91. RNDr. Silvia Szabóová 
92. Mgr. Lucia Szabová 
93. Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc. 
94. RNDr. Jozef Šibík, PhD. 
95. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 
96. Ing. Katarína Šimončičová 
97. Mgr. Pavol Široký
98. Mgr. Natália Šovkoplias 
99. prom. biol. Pavel Šremer 
100. Ing. arch. Lucia Štasselová 
101. Eulalia Štefanová 
102. RNDr. Andrej Šteiner, PhD. 
103. Ing. Juraj Švajda, PhD. 
104. MUDr. Peter Tatár, CSc.
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105. Ing. Ján Topercer, CSc. 
106. Ing. Alena Trančíková 
107. Ing. Ľubica Trubíniová 
108. doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. 
109. Ing. Alexander Vágner 
110. Ing. Ľudovít Vašš 
111. Mgr. Imrich Vozár 
112. Mgr. Katarína Začková 
113. Mgr. Marcel Zajac 
114. Juraj Zamkovský 
115. RNDr. Anna Zemanová 
116. Pavel Ziman 
117. Mgr. Pavol Žilinčík P
118.  + RNDr. Peter Straka, PhD. 

Pozn.: Členovia označení písmenom P sú momentálne na vlastné prianie 
zaradení v kategórii „pasívny člen“. Peter Straka nás v tomto roku definitívne 
opustil

afiliácie, funkcie, hodnosti a ocenenia 
členov a členiek S-o-S

Aktivista/ka: Baláž, Barancová Paulíková, Barborjak-Galeková, 
Brinzíková Badidová, Černáková, Čierna-Plassmann,  Čupka, Demko, 
Dobšovič, Dovalová, Deutschová, Dubačová, Fröhlich, Hegyi, Hipš, 
Hochel B., Hochel D., Hronec, Huba, Hudeková K., Kaliský, Kierulfová, 
Kohutková, Jenčová, Krištofová, Lešinský, Líška, Mareková, Marton, 
Medal, Medalová, Moňok, Párnická, Paučula, Pavlíková, Peciar, 
Popovič  A., Prónay, Rizman, Ručka, Smatana, Stanková, Stano, Strečanský, 
Szabó, Szabóová, Szabová, Szőllős, Šíbl, Šimončičová, Šremer, Štefanová, 
Šteiner, Trubíniová, Vašš, Zajac, Zamkovský, Ziman - 57
Vedec/expert: Ač, Barancová Paulíková, Bevilaqua, Brinzíková Badidová, 
Černáková  Čierna-Plassmann, Derka, Deutschová, Dovalová, Fatulová, 
Fröhlich, Gallayová, Gömöry, Hanušin, Hochel D., Hojsík, Huba, 
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Hudeková Z., Ira, Jakubec, Jenčová, Kadlečík, Kohutková, Kozová, Lacika, 
Lacinová, Lešinský, Líška, Mareková, Melichár, Mihók, Miklós, Mokráň, 
Pačenovský, Pifko, Popovič, A., Priehodová, Šovkoplias, Stano, Szabó, 
Szőllős, Šteiner, Topercer, Šibík, Šremer, Trančíková, Uhrin – 48
Z toho najvyššie vedecko-pedagogické tituly (prof., doc., DrSc.) - 17
vedecká hodnosť (PhD/CSc.) - 32, čestný doktorát - 1
Prezidentka SR: Čaputová
Europoslanec: Hojsík
Pracovník európskych inštitúcií: Hochel (Dionýz)
Poslanec NR SR: Dubačová, Fecko, Zemanová - 3
Poslanec samosprávy (župa/komunálna úroveň): Čupka, Drotován, 
Dubačová, Kolková, Krištofová, Lichý, Medal, Mokráň, Párnická, 
Pirošík, Priehodová, Smatana, Šimončičová, Šíbl, Štasselová, Tatár, Zajac, 
Zemanová - 17
Z toho 
viceprimátor/ka - 2
starosta/starostka - 2 
Pracovník štátnych orgánov/organizácií a  Prezidentskej kancelárie: 
Deraj, Havlíček, Kadlečík, Klučka, Rizman, Široký - 6
Právnik: Čaputová, Kováčechová, Mareková, Pirošík, Vozár, Žilinčík - 6
Kazateľ: Pastirčák, Szőllős - 2
Novinár/publicista/filmár/komentátor: Ač, Baláž, Huba, Hudeková 
(Kristína), Kopcsay, Lacika, Medalová, Mesík, Mičovský, Pastirčák, 
Začková a i. - 11
Umelec: Baláž, Dubačová, Guldan, Homolová, Hulík, Kaliský, Kopcsay, 
Kronerová, Lacika, Nvota, Popovič (Anton) - 12
Iné významné funkcie v  minulosti: Guldan, Hochel D., Huba, Ira, 
Klučka, Kozová, Líška, Mesík, Mičovský, Miklós, Smatana, Straka, Szőllős, 
Šremer, Štasselová, Šteiner, Tatár, Zajac, Zemanová a ďalší/ďalšie. 
Nositelia významných vyznamenaní/ocenení:
Goldmanova cena: Čaputová - 1
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy: Huba, Kronerová - 2
Biela vrana: Baláž, Čaputová, Mičovský, Šimončičová - 4
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Krištáľové krídlo: Dubačová, Kronerová - 2
Cena Josefa Vavrouška: Huba, Šremer, Trubíniová - 3
Čestná cena Dominika Tatarku: Huba - 1
International Women of Courage Award: Čaputová - 1
The Sasakawa Environmental Award: Trubíniová - 1 
Cena Osobnosť roka na Slovensku: Čaputová - 1
Ocenenie LeaDer 2012 - Regional: Zemanová - 1
Drhc.: Miklós - 1
Vedec roka: Gömöry -  1
Slovak Gold: Lacika - 1
Ocenenie k storočnici Univerzity Komenského: Ira, Líška - 2
Ocenenie k 30. výročiu Nežnej revolúcie: Hochel, Líška - 2
Český lev: Kronerová (2x) 
Literárne ceny: Huba, Kopcsay, Pastirčák - 3
Hovorca roka: Rizman (2x) 
Poradca prezidentky: Rizman - 1
Národný cyklokoordinátor: Klučka - 1
Mestský cyklokoordinátor: Peciar - 1
Ambasádori ŽP (čestný titul): Čaputová, Guldan, Homolová, Huba, 
Kronerová, Nvota, Pastirčák, Smetana - 8
Cena MŽP SR: Huba, Ira, Kadlečík, Medalová, Straka, Široký - 6
Cena Nadácie Tatra banky: Hulík (Tomáš) - 1
Iné, najmä vo sfére vedy, umenia, občianskeho aktivizmu, verejnej 
správy a žurnalistiky v počte niekoľko stoviek.

Pozn.: Celkový súčet je väčší, ako počet členov/členiek, keďže niektorí/é 
spĺňajú kritériá na zaradenie do viacerých kategórií,
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vízia, ciele a poslanie Slovenského 
ochranárskeho snemu (S-o-S)

Reprezentatívne a rôznorodé zoskupenie environmentálne orientovaných 
osobností, požívajúcich najväčšiu dôveru v  ochranárskom hnutí 
a vyznávajúcich ochranárske zásady a cnosti.
Syntéza vedeckého, expertného, filozofického, aktivistického, výchovno-
vzdelávacieho, žurnalistického, umeleckého, teologického, politického 
a ďalších možných prístupov ku svetu.
Neformálna platforma na výmenu informácií, skúseností a  názorov 
vo vnútri ochranárskej komunity i  smerom navonok (k odbornej 
i laickej verejnosti).
Nástroj na kontrolu moci a  generovanie návrhov alternatívnych riešení 
s  cieľom zásadne zlepšovať náš vzťah k  prírode, krajine a  životnému 
prostrediu v  najširšom zmysle slova a  podporovať/presadzovať prírode 
blízke, pro-environmentálne a udržateľné riešenia.

ochranárske stretnutie - Sev Dropie, 
zemianska olča, 25. 9. 2015

Rámcový program

Piatok 25. 9.

14:00 - 16:00
0. Kde sme sa to ocitli? :-) - pre tých, čo chcú prísť skôr
Krátky výklad, príp. exkurzia o SEV Dropie v okolitej prírode Žitného 
ostrova
Laco Bíro

16:00 - 17:50
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1. Ako a na čo sme sa zišli?
Úvod, vzájomné predstavenie sa, stručná informácia o ochranárskej 
ankete a jej výstupoch, Devínska ochranárska iniciatíva, informácia o 
kreovaní neformálnych grémií a členstve v nich (Slovenský ochranársky 
snem, Ochranárska rada starších)
Maňo Huba

2. Čo máme za sebou a čo z toho vyplýva pre budúcnosť?
Autentické skúsenosti z parlamentu a z komunálnej politiky v ostatných 
rokoch 
(Martin Fecko, Jano Mičovský, Maňo Huba (NR SR), Ľuba Kolková (Devín), 
Rišo Medal (Trenčín), Juro Smatana (Považská Bystrica), Ľuba Trubíniová 
a i.
17:50 - 18:10
Prestávka, drobné občerstvenie

18:10 - 20:00
3. Čo nás čaká a neminie v najbližšom čase? (brainstorming)
Parlamentné voľby 2016 a slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
Dano Lešinský, Ľuba Trubíniová, Maňo Huba

4. Ako komunikovať?
Naša komunikácia vo vnútri (napr. výber a kreovanie optimálnych 
komunikačných médií) aj navonok (s verejnosťou, médiami, verejnou 
správou, sponzormi...), návrh ochranárskeho „Desatora“
Rišo Medal, Anka Zemanová, Jano Topercer

5. Rámcové závery a odporúčania („domáce úlohy“)
Maňo Huba, Ľuba Trubíniová

20:00 - 22:00
6. Eko ďalej?
Večera pri ohni - opekačka spojená s voľne moderovanou diskusiou: 
ako fungovať ďalej, naše spoločné priority, konkrétne kauzy, praktické 
problémy, vzájomná podpora, hľadanie spojencov
Jano Mičovský, Jano Topercer, Juro Smatana, Braňo Liška a ďalší/ďalšie

Sobota, 26. 9. - Možnosť prenocovania a sobotňajšej exkurzie 
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Čo nás spája?
ochranárske zásady a cnosti 

Tento prehľad zásad a cností je niečo ako najnižší spoločný menovateľ, 
ktorý spája členov a  členky Slovenského ochranárskeho snemu. Ide 
o niekoľko základných vlastností a zároveň kritérií, ktoré by mal spĺňať 
človek, ktorý sám seba považuje za ochranára a ktorého aj jeho okolie ako 
ochranára/ochranárku oprávnene vníma. Slúži aj ako možný kriteriálny 
rámec na hodnotenie seba i druhých. 
Chceme sa vyznačovať (aj) týmito vlastnosťami a cnosťami (bez ohľadu na 
poradie dôležitosti):
1. Snaha meniť veci verejné vo sfére ochranárskeho záujmu k lepšiemu. 
Pričom môže ísť o našu reakciu na neuspokojivý stav a vývoj materiálneho 
sveta, ale aj na jeho  duchovnú stránku, vrátane otázky, ako adekvátne 
poznať, vnímať či interpretovať realitu. Čím viac bude táto naša reakcia 
vychádzať z faktov a dôkazov (a nielen z pocitov, emócií či ideologických 
schém), tým lepšie.
2. Vízia/ideál/cesta k cieľu: predstava, ako by stav vecí mal vyzerať. 
Ak aj nie ideálne, tak aspoň lepšie, ako vyzerá. Z  povedaného je jasné, 
že opäť nehovoríme len o stave, ale aj o vývoji. Logicky to nadväzuje na 
nespokojnosť a  (seba)aktivovanie: definovanie si cieľa a  optimálnych 
spôsobov jeho dosahovania. V  ochranárstve – ako málokde inde – je 
prítomné, potrebné a náležité hľadanie ideálu i  ciest, ako sa k  nemu 
priblížiť.
3. Aktivizmus/angažovanosť/pretavenie poznania i  emócií do 
konkrétneho činu. Kým potreba chrániť ohrozené hodnoty a túžba meniť 
svet k lepšiemu je akýmsi „spúšťacím mechanizmom“ a vízia „svetielkom 
na konci tunela“, aktivizmus je hnacou silou a zároveň charakteristickým 
prejavom smerovania k  cieľu. Pritom je dôležité, aby sme aktívni boli 
nielen my sami, ale aby sme aktivizmus vyžarovali aj do svojho okolia 
a motivovali či „zapaľovali“ aj druhých (ochranár/ochranárka vždy bude 
ovplyvňovať aj druhých).
4. Snaha o odbornosť/kompetentnosť: Schopnosť rozhodovať sa a konať 
so znalosťou veci a  na základe dostatočných dôkazov (informovane). 
Táto vlastnosť pritom nemusí byť podmienená  formálnym vzdelaním, 
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absolvovaním prírodovedeckej či lesníckej fakulty, alebo titulom RNDr.! 
Vysoké percento vynikajúcich ochranárov a ochranárok nemá tento typ 
formálneho vzdelania, a pritom konajú kompetentne.
5. Nezávislosť/nepodkupnosť/nemanipulovateľnosť/vyhýbanie sa 
konfliktom záujmov: akákoľvek závislosť (ekonomická – najmä od tzv. 
chlebodarcov, politická, ideologická a i.) vtláča ochranárskym aktivitám 
nežiaducu pečať a  viac či menej ich deformuje (ak len nehovoríme 
o  závislosti od nášho ochranárskeho cieľa či misie). Príbuzný problém 
či riziko je manipulovateľnosť tými, ktorí/ktoré nedisponujú dostatkom 
informácií, skúseností, presvedčenia a/alebo kritického myslenia. Aj 
z  týchto dôvodov došlo k  nadmernému štiepeniu ochranárstva na 
Slovensku a k odchodu časti ochranárov a ochranárok – dokonca aj do 
„opačného tábora“. Do tejto kategórie nezávislosti a dôveryhodnosti 
patrí aj neskorumpovateľnosť, keďže korupcia je  extrémne nebezpečný, 
demoralizačný až kriminálny prejav toho, o  čom hovoríme vyššie. 
V treťom sektore nie je taký rozšírený a markantný ako v politike, verejnej 
správe, zdravotníctve, službách či biznise, ale v menej evidentných 
podobách sa aj tu vyskytuje stále častejšie a zhubnejšie, a to aj vtedy, keď 
si to relevantné osoby ani len samy v sebe nepripúšťajú.
6. Sebaúcta, patričné sebavedomie/stavovská hrdosť/kultúrny vzor. 
Nás, ktorí sme zažili 80. roky minulého storočia, kedy to ochranári 
postupne dotiahli až na „vedúcu silu“ spoločnosti (aj keď len na chvíľu, ale 
zato hviezdnu), už nik nepresvedčí, že máme ticho sedieť v kúte, alebo že 
sme akísi občania druhej kategórie. Ale neskôr narodených sa po rokoch 
znevažovania a diskriminácie môžu podobné pocity zmocniť. Len to nie! 
Len málokto je z hľadiska súčasnosti, a najmä budúcnosti dôležitejší, ako 
ochranári. Naopak, musíme byť odvážni, nedať sa pokoriť či znechutiť, 
snažiť sa byť vpredu a stelesňovať pozitívne kultúrne vzory.
7. Empatia/súcit/solidarita. Tieto dôležité vlastnosti môžu mať rôzne 
prejavy: vo vzťahu k vlastnej komunite (napr. snažiť sa riešiť názorové 
spory vo vnútri komunity, a  nie prostredníctvom médií či „tretích 
osôb“), vo vzťahu k ostatným ľudským bytostiam, ale aj k mimoľudskej 
prírode.
8. Permanentný kontakt s realitou a kritické myslenie. Mala by to byť 
vlastnosť, ktorá je v komplementárnom vzťahu s naším vizionárstvom. Ide 
o to, aby sme svoje ideály a vízie permanentne konfrontovali s realitou. 
Nie s cieľom podriaďovať ich realite, ale preto, aby sme (ľudovo a poeticky 
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povedané) „keď sa už aj naše hlavy,  srdcia a duše vznášajú v oblakoch, 
nohami stáli na zemi“. Taktiež by sme nemali žiť v zajatí dogiem, mali by 
sme si zachovať a rozvíjať schopnosť kritického myslenia.
9. Altruizmus/dobrovoľníctvo. Vlastnosť, ktorá by možno mohla a mala 
byť na prvom mieste tohto zoznamu (a nielen podľa abecedy). A to aj 
z  celkom praktických dôvodov: kto pochybuje o  potrebe altruizmu, 
nemusel by sa zdržiavať čítaním ďalších „prikázaní“. 

Mikuláš Maňo Huba s maximálnym možným zapracovaním pripomienok 
Richarda Medala, Ľubice Trubíniovej,  Jána Topercera, Eulalie Štefanovej, 
Pavla Petráša, Petra Straku, Ľubice Lacinovej, Henricha Pifka, Pavla 
Zimana, Petra Tatára, Milana Lichého a Juraja Zamkovského. 

17. 11. 2015

 „Dôvodová správa“ k jednotlivým 
zásadám

Je len ťažko predstaviteľné, že ochranársky sa bude angažovať človek, 
ktorý je so všetkým vo svojom okolí spokojný a nechce veci verejné meniť 
k lepšiemu. 
Aj keď väčšina z nás ani nemusí tušiť, že je vedená určitou víziou/ideálom/
hodnotou, v skutočnosti – hoci neuvedomene – to tak je. Vízia/ideál sa 
dajú chápať aj ako určitá referenčná či alternatívna realita, s ktorou žitú 
skutočnosť, jej stav i vývoj mimovoľne porovnávame, riadiac sa nielen 
platnými zákonmi, ale aj našimi vlastnými hodnotami a princípmi, ktoré 
vyznávame.
Aktivita, aktivizmus, angažovanosť (za komunizmu dosť sprofanovaný, 
ale inak výstižný pojem) sú vlastnosti a prejavy len ťažko odmysliteľné od 
predstavy ochranára/ochranárky (nie náhodou sa stále častejšie používa 
v podobnom význame aj pojem aktivista). Smerovanie našich životov 
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k naplneniu vízie je konkrétnym prejavom a zmyslom nášho „vnútorného 
aktivizmu“.
Ide „len“ o to, aby sa dotyčný/á v tom, čo robí alebo hlása, skutočne 
vyznal/a, alebo aspoň dostatočne orientoval/a, riadil/a sa zásadou 
informovaného (na dôkazoch založeného) rozhodovania, princípom 
predbežnej opatrnosti a pod.
Nezávislosť, nepodkupnosť a pod. sú dôležité obranné mechanizmy, 
ktoré si však netreba mýliť so sektárstvom či ideologickou zaslepenosťou. 
Naopak. Manipulovať s ľuďmi sa dá aj pod zámienkou zelenej či inej 
ideológie. Preto by sme sa mali snažiť nielen nebyť manipulovaní, ale ani 
nemanipulovať. Nezávislosť vo všetkých spomenutých podobách je jedna 
z cností a jedno z kritérií, ktoré musíme spĺňať, aby sme si uchovali ako 
vnútornú integritu, tak aj dôveryhodnosť smerom navonok.
V čase, keď sme zvlášť alergickí na aroganciu moci a primitívne 
sebavedomie rôznych hrubokrkých a podobných mládencov, vyzývať 
k väčšiemu sebavedomiu sa môže zdať paradoxné. Nie je to tak. V tomto 
smere nemáme kam ustupovať a bez patričnej dávky sebavedomia 
a stavovskej hrdosti nemôžeme očakávať, že budeme v očiach ostatných 
požívať dostatočnú autoritu. Toto všetko neznamená, že by sme mali 
zabúdať na potrebu tolerancie, úcty a pokory. Ide len o to, že o čo viac 
je u nás tolerancie na nesprávnom mieste, teda voči arogancii politikov, 
úradníkov a peňazí, o to viac chýbajú tieto vlastnosti tam, kde sú žiaduce: 
vo vzťahu k prírode a všetkému ostatnému, čo nás prevyšuje, a zároveň 
je často zraňované nedostatkom našej tolerancie, úcty a pokory. Ako 
ochranári a ochranárky by sme, samozrejme, nemali zabúdať ani na 
uvedomelú skromnosť.
Je ťažké predstaviť si ochranára/ochranárku bez empatie, súcitu a solidarity 
vo vzťahu k tým, ktorí to potrebujú, resp. k ohrozeným hodnotám ako 
takým. Tieto vlastnosti/danosti patria medzi hlavné atribúty ochranárskej 
aktivity.
Bez znalosti reality nemáme istotu, či je naše uvažovanie správne a navyše, 
naše tvrdenia je ľahko možné spochybniť. Ilúzia, že je možné skutočnú 
realitu plne nahradiť tzv. virtuálnou realitou, patrí medzi nebezpečné mýty. 
Povedané slovami teórie systémov: zárukou nášho pozitívneho smerovania 
je fungovanie negatívnej spätnej väzby. Príkladom jej ignorovania je tzv. 
„nekonečný rast“ našej technickej civilizácie (alebo rakovina). 
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Altruizmus je takmer synonymom dobrovoľníctva. Ochota urobiť niečo pre 
svoje okolie bez nároku na odmenu patrila odjakživa k neodmysliteľným 
súčastiam ochranárstva a ani postupná profesionalizácia, ku ktorej 
ochranárstvo smeruje, ju nesmie celkom potlačiť či vytesniť. V opačnom 
prípade prídeme o niečo podstatné: v lepšom prípade sa zmeníme na 
chladných akademikov či nezainteresovaných byrokratov, v horšom na 
zištných technokratických obchodníkov s informáciami o životnom 
prostredí (pozri niektorí tzv. experti v oblasti EIA alebo úradníci 
a  „zdôvodňovači nezdôvodniteľného“ v rezorte životného prostredia). 
Skrátka, určitou dávkou altruizmu musí disponovať aj ochranár – 
profesionál.

Najčastejšie otázky na tému 
Slovenského ochranárskeho snemu 

(S-o-S)

Ako a kedy to celé vzniklo?
Začiatkom roku 2015 sme sa stretli asi pätnásti v bratislavskom Pisztoryho 
paláci. Pripomenuli sme si udalosti spred 25 rokov, kedy sa začínala 
konštituovať environmentálna a zelená politika na Slovensku. Diskutovali 
sme aj o tom, čo by sa malo zmeniť v ochranárstve na Slovensku. Zhodli 
sme sa na tom, že by sme sa mali viac snažiť hľadať spoločného menovateľa 
našich úsilí, viac vzájomne komunikovať, častejšie sa stretávať, v zásadných 
veciach efektívnejšie spolupracovať, vo vzťahu k  okoliu byť zdravo 
sebavedomí a v prípade ohrozenia vzájomne sa solidarizovať. Padol aj návrh 
na vytvorenie databázy aktívnych ochranárov a ochranárok a následne 
dotazníkový/anketový prieskum názorov tejto komunity na dôležité otázky. 
Termín najbližšieho stretnutia sme si dohodli na začiatok júna.
Kto tvorí oslovenú komunitu?
Sú to ľudia aktívni v  ochranárskom hnutí či občianskom aktivizme na 
Slovensku v najširšom zmysle: od reprezentantov relevantných mimovládok 
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či občianskych aktivistov, cez environmentálnych expertov, empatických 
profesionálnych ochrancov prírody, krajiny a  životného prostredia, 
žurnalistov, kazateľov, „zelených“ podnikateľov, environmentálne 
orientovaných politikov a  profesionálnych pracovníkov na všetkých 
hierarchických úrovniach verejnej správy až po podporovateľov z radov 
umelcov. Týchto ľudí napriek všetkým ideologickým, náboženským, 
etnickým, generačným, regionálnym a  ďalším odlišnostiam spája to, že 
ich hnevá, čo sa deje s  prostredím okolo nás, pričom to prostredie má 
charakter environmentálny, ekologický i  kultúrny spolu s  etickými, 
axiologickými, politickými i  ďalšími presahmi. Spája ich aj odhodlanie 
s tým niečo robiť a ochota „nosiť kožu na trh“. 
Ako vznikla idea Slovenského ochranárskeho snemu? 
Druhé stretnutie sa uskutočnilo na Devíne 6. júna 2015, v  predvečer 
25. výročia prvých slobodných parlamentných volieb po desaťročiach 
neslobody. Medzitým sme oslovili viac ako 300 členov a členiek 
ochranárskej komunity na celom Slovensku. Aj keď reagovala len časť 
oslovených, aj tak výsledky ochranárskej ankety sú veľmi zaujímavé. 
O. i. z  nich vyplýva, že málo vzájomne komunikujeme, nedostatočne 
a neefektívne spolupracujeme, sme príliš rozhádaní a postupne „strácame 
pozície a autoritu“ v spoločnosti. Zhodli sme sa na tom, že s tým chceme 
niečo robiť. Pri otázke, ako by sme sa mali volať, s náskokom zvíťazil pojem 
ochranári/ochranárky. V  ankete sme oslovených/oslovené o. i. žiadali, 
aby uviedli 10 mien, ktoré považujú v súčasnom ochranárstve (chápanom 
vo vyššie uvedenom širokom zmysle slova) za kľúčové. Impozantný počet 
171 osobností z ochranárskeho prostredia získalo v tejto ankete dva hlasy 
a viac. 21 z nich získalo šesť a viac hlasov. Týchto 171 ľudí, ktorí získali 
najväčšiu podporu a dôveru, sme oslovili s otázkou, či súhlasia s členstvom 
vo voľnom združení s názvom Slovenský ochranársky snem – S-O-S. 102 
z nich v stanovenom termíne, teda do 25. 9. 2015, súhlasilo (v súčasnosti 
má S-O-S 116 členov a členiek). Z 21 „top nominovaných“ súhlasilo 17. 
Túto skupinu sme nazvali Ochranárska rada starších.
Čo je Devínska ochranárska iniciatíva?
Na záver stretnutia na Devíne sme prijali vyhlásenie s názvom Devínska 
ochranárska iniciatíva (príloha 1). Jedna z „domácich úloh“ bola osloviť 
a pritiahnuť viac mladých ľudí a žurnalistov.
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Čo je menovací dekrét zakladajúceho člena/členky?
Umelecké dielko (originálny grafický list), ktorý pre všetkých zakladajúcich 
členov a členky S-O-S vyhotovil jeden z nás, známy výtvarník Fero Guldan.
Čo sú regionálne stretnutia S-O-S?
Stretnutia (diskusné fóra) členov a  členiek S-O-S v  rôznych regiónoch 
Slovenska. Dosiaľ sa ich uskutočnilo osem.
Aká je genéza ochranárskych zásad a predstavy o fungovaní S-O-S?
Tretie – dosiaľ ďaleko najlepšie zastúpené stretnutie sa uskutočnilo 
v  Stredisku environmentálnej výchovy Dropie (príloha 2), kde sme sa 
podrobne informovali o výsledkoch ochranárskej ankety a prediskutovali 
celý rad konkrétnych vecí, vrátane Ochranárskych zásad a cností (pôvodný 
názov Ochranárske „desatoro“). Zo stretnutia vzišli viaceré úlohy (príloha 
3): vybudovať základy informačných sietí – fb skupina, internetová 
konferencia a web www.ochranari.sk (pozn: všetky tieto médiá už 
fungujú), pripraviť,  zrealizovať a vyhodnotiť ENVIRODOTAZNÍK pre 
subjekty kandidujúce v parlamentných voľbách 2016, ako aj analýzu ich 
volebných programov a pripraviť sa na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ 
v druhej polovici r. 2016. Každý/každá zo zakladajúcich členiek a členov 
SOS dostal/a alebo dostane menovací dekrét a bude si môcť svoje členstvo 
v S-O-S uvádzať za svojím menom i vo svojom životopise. 
Čo sa týka fungovania S-O-S, predbežne sme sa dohodli na tom, že 
budeme skupinou jednotlivcov a  nie organizácií, nehodláme suplovať 
Stranu zelených, nevytvárame ani registrovanú mimovládku, nechceme 
konkurovať jestvujúcim štruktúram v treťom sektore a chceme fungovať 
v maximálnej možnej miere decentralizovane: jednotlivec alebo skupina, 
ktorý/ktorá sa zaoberá nejakým závažným problémom (aj) nadmiestneho 
či nadregionálneho charakteru, zorganizuje stretnutie snemu vo svojom 
regióne a  bude sa uchádzať o  podporu čo najväčšieho počtu členov 
a  členiek. Podmienkou prijatia spoločného stanoviska je, že ho musí 
podporiť nadpolovičná väčšina členov a členiek, v opačnom prípade ide 
len o  vyhlásenie skupiny konkrétnych členov a  členiek S-O-S (detaily 
rozhodovacieho mechanizmu, prípadného práva veta a pod. dohodneme 
priebežne).
Ako východiskové rámcové spoločné dokumenty by mali slúžiť Ochranárske 
zásady a cnosti a Vízia Slovenského ochranárskeho snemu. 

Bratislava, február 2016
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list po roku

Milé zakladajúce členky, milí zakladajúci členovia Slovenského 
ochranárskeho snemu, 

ako iniciátor vzniku tohto neformálneho grémia by som sa s Vami 
rád poradil. Okrem iného aj preto, lebo máme za sebou plus – mínus 
rok existencie. Uvedomujem si, že doterajšie skúsenosti s fungovaním 
tohto zoskupenia sú nejednoznačné. Skeptici hovoria, že je to niečo 
ako „mŕtvo narodené dieťa“. Realisti sú zmierení s tým, že aj v terajšej 
podobe je to lepšie ako nič. A vizionári vidia rastúci zmysel niečoho 
podobného v ambicióznejšej, aktívnejšej a atraktívnejšej podobe 
a živia nádej, že slovenskí ochranári nadviažu na svoju slávnu minulosť 
a dokážu efektívne spolupracovať, byť akcieschopnou komunitou (ak už 
nie hnutím) a vzájomne sa podporovať tvárou v tvár novým a novým 
výzvam.
A prečo sa vlastne ozývam, keď na našom jarnom stretnutí som vyhlásil, 
že solídne základy sa vybudovať podarilo a „ďalšie etapy výstavby 
budovy“ s dôverou prenechávame Vám, mladším a schopnejším? Nie, 
nezmenil som zásadne názor. Len mám pocit, že uplynulé mesiace 
dali za pravdu predpokladu, že niečo podobné, ako je tento snem, na 
Slovensku skutočne potrebujeme. A že sme už doteraz do tohto projektu 
(nielen ja, ale aj Ľuba, Rišo, Fero, Vierka, Dano, Jano, Vladino, Maťa, 
Marcel, Klaudia, Heňo a ďalší/ďalšie z Vás) vložili príliš veľa energie, 
času i peňazí na to, aby sme nad ním len tak mávli rukou a tiež, že nikto 
odvtedy neprišiel so zásadne lepším nápadom, ako na demokratických 
základoch a na nesektárskych, občianskych princípoch vybudovať niečo 
funkčnejše a zmysluplnejšie. 
Apropo, keď už hovoríme o tej našej krátkej histórii a jej ovocí, dovoľte 
celkom stručnú a neúplnú rekapituláciu: okrem prvých stretnutí 
v Pisztoryho paláci a na Devíne (pozri Devínska ochranárska iniciatíva) 
určite stojí za zmienku anketa, s ktorou sme sa obrátili na ochranárov 
a ochranárky na celkom Slovensku a výsledky ktorej sú Vám k dispozícii, 
nominácia 171 osobností z ochranárskej komunity, ktoré získali 
Vašu najväčšiu dôveru a následný vznik 102-členného (v súčasnosti 
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98-členného) grémia tých z Vás, ktorí/ktoré ste dostali dostatočný počet 
hlasov a  prejavili ste záujem byť zakladajúcimi členmi/členkami S-O-S. 
Maestro Fero Guldan pre nás všetkých vyhotovil dekréty zakladajúcich 
členov/členiek v podobe originálnych grafických listov. Okrem toho 
sme mali 12 pracovno-spoločenských stretnutí (z toho polovicu mimo 
Bratislavy). Postupne vznikli a odsúhlasili sme si niektoré základné 
dokumenty a  prezentačné výstupy. Motívy vzniku a naše ciele sme 
sa snažili zhrnúť v rozhovore Medal – Huba i v súhrne odpovedí na 
najčastejšie otázky, určenom novinárom. Všetko toto a mnoho ďalšieho v 
rozsahu stoviek textov sa dá nájsť na našej webstránke www.ochranari.sk. 
Facebooková skupina Slovenský ochranársky snem (pôvodne uzavretá) už 
tiež slúži verejnosti. Veľa času a energie sme v spolupráci najmä s Danom 
Lešinským a Ľubou Trubíniovou venovali hodnoteniu II. vlády Roberta 
Fica, ale najmä programom strán, ktoré sa uchádzali o priazeň voličov 
vo voľbách 2016 a následne i programovému vyhláseniu vlády. V júni, 
v predvečer letného slnovratu, bol S-O-S spoluorganizátorom prvého 
Ochranárskeho slnovratu, na ktorom sme okrem iného vymenovali dvoch 
ambasádorov a jednu ambasádorku pre životné prostredie...
Nemenej rozsiahly by však bol aj výpočet neúspešných pokusov a iniciatív 
i absencia spätnej väzby od časti z Vás. Aj preto tá nejednoznačnosť (seba)
hodnotenia po roku. A preto aj tento list a pokus zistiť, čo si myslíte o našej 
spoločnej budúcnosti a o svojom doterajšom i ďalšom pôsobení v tomto 
sneme. Ak má mať - podľa Vás - naša existencia zmysel, čo by sa malo 
zmeniť/zlepšiť? Ako „vtiahnuť viac našincov do hry“? Čo v tomto smere 
ponúkate Vy? Ale rád by som poznal Váš názor aj na to, či osloviť vládu 
v súvislosti s ratifikáciou Parížskej klimatickej dohody ako aj s poslednými 
týždňami slovenského predsedníctva v Rade EÚ i v Dunajskej stratégii. 
Zaujímalo by ma tiež, čo si myslíte o viackrát spomínanej možnosti 
prijímať nových členov/členky, napr. o otvorení hlasovania na túto tému 
medzi 1. 12. 2016 a 31. 1. 2017. (Pripomínam, že v „prvom kole“ sme mali 
kvórum 3 % hlasov, čo by pri súčasnom počte členov predstavovalo tri 
a viac nominačných hlasov z našich radov na zvolenie za nového člena 
S-O-S). 
Ale teším sa aj na všetky iné podnety z Vašej strany.
So želaním všetkého dobrého, 

Maňo Huba v Bratislave, v predvečer 27. výročia Nežnej



35

Program výročného stretnutia S-o-S
Bratislava - Baštová 5 (OSF/NOS) 20. 3. 2017 od 13.00 do 15.00

Otvorenie + stručná rekapitulácia uplynulého roka + čo vyplýva z 
odpovedí na dotazník zo 17. 11. 2016 (Maňo Huba)

Zmeny v „členskej základni“ (Maňo Huba, Ľuba Trubiniová)
Návrh na zmenu prevádzky internetovej konferencie (Rišo Medal)

Informácia o príprave novej Envirostratégie + diskusia (Paľo Široký)
Informácia o Správe verejnej ochrankyne práv na tému tzv. malých 

vodných elektrární + diskusia (Paľo Žilinčík)
Rôzne (ktokoľvek)

Záver (Maňo Huba)

mediálna bilancia 2018

Lavíny bilancovania sa na nás na prelome rokov valia zo všetkých strán, 
ako masy snehu z tatranských vrcholov. A tak som si pôvodne myslel, 
že Vás toho bilancovania tentoraz ušetrím. Ale neušetrím. Vyprovokoval 
ma k tomu každoročný záslužný počin Juraja Rizmana (zvaného Rizo), 
ktorý nám pravidelne o takomto čase nastavuje zrkadlo našej mediálnej 
viditeľnosti. Či už kolektívnej, v rovine jednotlivých organizácií, 
iniciatív, kampaní..., alebo viditeľnosti (a počuteľnosti) individuálnej, 
ako konkrétnych environmentalistov, aktivistov a aktivistiek na poli 
ochranárskom. Všetci a všetky, ktorí/é ste na tejto konfere, ste Rizovo 
hodnotenie dostali, takže si ho môžete detailne preštudovať.
Najskôr k tomu jednoduchšiemu: ako sme v tomto hodnotení obstáli ako 
Slovenský ochranársky snem? So 127 evidovanými mediálnymi ohlasmi 
sme skončili kdesi v strede spomedzi 31 hodnotených – mediálne najviac 
reflektovaných – subjektov, podľa očakávania ďaleko za medzinárodne 
renomovaným Greenpeace, či dlhoročne budovanou značkou Via Iuris. 
Nemáme teda dôvod otvárať šampanské, ale nie je to ani žiadna tragédia. 
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Najmä keď si všimneme iný údaj z tej istej tabuľky, a tým je nárast oproti 
predchádzajúcemu roku: +  86, čiže o viac ako 150 % (väčší relatívny 
nárast zaznamenalo len OZ Za našu vodu: z 0 na 104 a CEPTA: zo 66 
na 209). 
Pritom počet našich aktivít sa nijako dramaticky nezvýšil. Tak prečo ten 
výrazný nárast? 
Vidím tieto dôvody našej zvýšenej mediálnej viditeľnosti (a počuteľnosti):
▶ viac sme sa venovali témam, ktoré intenzívne rezonovali 
v celospoločenskom diskurze,
▶ stávame sa viac a viac „zavedenou značkou“ - novinári sa pomaly učia, 
čo od nás čakať môžu a čo nie,
▶ celkovo sa zlepšila naša spolupráca s médiami, na čom má zásluhu 
najmä Ľubka Trubíniová.
A prečo nie sme mediálne úspešnejší? Príčin je určite viacero. Uvediem 
len niektoré:
▶ ako už bolo spomenuté, nie sme desaťročia pôsobiacou organizáciou 
s medzinárodným renomé, ako napr. Greenpeace, či WWF, ale ani 
všeobecne známou „firmou“ na spôsob Via Iuris, či VLK (vlastne ani 
nie sme organizáciou či iniciatívou, ale voľným združením jednotlivcov, 
čo má svoje výhody, ale aj nevýhody – najmä vo vystupovaní smerom 
navonok, o. i. aj k médiám). S tým súvisí aj skutočnosť, že neorganizujeme 
tlačové konferencie, nedokážeme sa tak operatívne vyjadriť, ako viac 
centralizované MVO a pod.,
▶ na rozdiel od kľúčových ochranárskych mimovládok nemáme človeka, 
ktorý by mal spoluprácu s médiami v popise práce,
▶ veľká väčšina našich členov a členiek sa verejne neidentifikuje s S-O-S, 
ale so svojou materskou organizáciou a nepovažuje za potrebné dať na 
známosť, že je aj členom/členkou S-O-S.
A teraz k tomu zložitejšiemu, ale pre nás, ako pre zoskupenie jednotlivcov, 
zaujímavejšiemu: individuálnemu hodnoteniu. V prvom rade sa mi 
zdá, že viacero členov a členiek S-O-S sa v hodnotení neobjavilo, hoci 
sú mediálne známi. Nemyslím len umelcov-ochranárov, ako sú napr. 
svetoznámy eko-výtvarník a aktivista Rudo Sikora, patrónka kampaní 
Za živé rieky a Tu vodu nepi!,  Zuzka Kronerová, či dlhoroční ochranári-
umelci Zuzka Homolová, Fero Guldan, Samo Smetana, Juro Nvota 
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alebo Tono Popovič, umelec, kazateľ a teo-eko-mysliteľ Daniel Pastirčák, 
podporovateľka ochranárov Vierka Dubačová, environmentálne 
citlivý novinár a spisovateľ Márius Kopcsay, elitná ekožurnalistka 
Katka Začková, mediálne aktívny lesník-ochranár Jano Mičovský, či 
advokátka a ochranárka Eva Kováčechová. Podobne nemám na mysli 
len plejádu vedcov-environmentalistov v našich radoch, ale aj ľudí, ktorí 
sú ochranármi, resp. environmentalistami takpovediac na plný úväzok, 
ako sú napr. Andy Popovič, Janči Dobšovič, manželia Szabóovci, Elena 
Fatulová, Jano Kadlečík, Lydka Priehodová, Ľuba Krištofová, Klaudia 
Medalová, Ľudo Vašš, Marcel Uhrin, Marcel Zajac, Zuzka a Kristína 
Hudekovie a ďalší/ďalšie naši členovia/členky, ktorých/é v médiách 
registrujem pomerne často. Aj keď „tvrdými dátami“ – na rozdiel od Riza 
– nedisponujem.
Ale aj v takejto „okyptenej zostave“ sa medzi najcitovanejšími v kategórii 
environmentalisti vyskytuje 19 (mínus Juraj Mesík, ktorý sa v jeseni 2018 
členstva vzdal) a v kategórii politici, úradníci a pod. ďalších 9 členov 
a členiek S-O-S.
V prvej zo spomenutých kategórií sme obsadili prvých päť miest 
s  impozantným súčtom 1311 mediálnych ohlasov a v druhej kategórii 
sa v prvej desiatke nachádza päť členov a členiek S-O-S so súčtom 2661 
ohlasov.
Celkovo som len pri tých menách, ktoré Rizo registroval a sú členmi/
členkami S-O-S, zaznamenal 5262 mediálnych ohlasov. Pre porovnanie, je 
to podstatne viac, ako má napr. „top-manažment“ ministerstva životného 
prostredia dohromady.
Na záver sa chcem ešte raz poďakovať Rizovi za obetavú prácu a Vám 
všetkým, či už ste sa v tabuľke najcitovanejších environmentalistov 
za uplynulý rok objavili, alebo nie. A napokon skromné, realistické, 
a zároveň nesamozrejmé prianie: kiež by sme boli v tomto roku aspoň 
takí/é úspešní/é, ako v tom minulom.

S PF´2019

Maňo Huba
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Zhodou okolností niekoľko dní po vzniku Slovenského ochranárskeho snemu 
sa v Paríži uskutočnila 21. Konferencia zmluvných strán Dohovoru OSN 
o zmene klímy (COP 21), ktorá má ambíciu nazývať sama seba prelomovou 
(či oprávnene, ukáže až budúcnosť). Je preto logické, že prvé stanovisko, 
ktoré vzniklo na pôde S-O-S, bolo reakciou na túto udalosť. Keďže reagovať 
bolo treba operatívne, nezískal návrh stanoviska nadpolovičnú podporu, 
a vyjadruje iba názor skupiny členov a členiek.
V nasledujúcich rokoch sme využili výročie Klimatickej dohody z Paríža na 
to, aby sme sa opýtali najvyšších ústavných činiteľov, ako oni osobne prispeli, 
resp. plánujú prispeť k jej plneniu Slovenskou republikou. Uspokojivú, vecnú 
a fundovanú odpoveď sme dostali iba od vtedajšieho prezidenta Andreja 
Kisku.
Ďalšie stanoviská S-O-S na túto tému sa týkajú regiónu hornej Nitry. Prvé 
je výzvou poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), aby 
neschválili takú zmenu územného plánu VÚC, ktorá by umožnila rozšírenie 
ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre. Reakcia TSK bola pozitívna.
Ďalšou iniciatívou S-O-S bola výzva vláde, aby zavrela stratové a zdraviu 
škodlivé hnedouhoľné bane, a nie občianskych aktivistov a aktivistky 
Greenpeace, ktorí žiadali ukončenie „doby uhoľnej“. Aj v tomto prípade sme 
boli úspešní a moc ustúpila.

klíma /ovzdušie
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Následne sme vyzvali Vládu SR, aby prestala dotovať obrovské zisky 
znečisťovateľov na hornej Nitre. Aj v tomto prípade sa „ľady pohli“ 
a stanovila sa medzná časová hranica na ukončenie štátnej podpory a na 
transformáciu regiónu hornej Nitry.
A napokon S-O-S podporil výzvu Niekoľko viet k dezinformáciám o zmene 
klímy, názov ktorej hovorí sám za seba.
 

klimatická dohoda z Paríža: výzva pre 
celý svet – vrátane Slovenska

Tlačová správa z iniciatívy Slovenského ochranárskeho snemu

Bratislava, 14. 12. 2015 - Dopady globálnej zmeny klímy významne 
ovplyvňujú súčasné a  budúce dianie v  prírode i  v  ľudskej spoločnosti. 
Stále väčšiemu počtu ľudí (vrátane časti významných politikov) začína 
byť jasné, že máme do činenia nielen so samotným otepľovaním 
zemskej atmosféry, ale aj s celou kaskádou pozvoľných a stále častejšie 
aj náhlych nelineárnych zmien v klimatickom i ďalších interagujúcich 
systémoch planéty s  ťažko predvídateľnými následkami. Odhliadnuc 
od pochmúrnych varovaní časti vedcov, že bod zlomu sme už prekonali 
a šancu na záchranu sme už premárnili, mali by sme sa aspoň pokúsiť 
urobiť všetko, čo je v ľudských silách, na odvrátenie katastrofy. 
Napriek tomu mnohé vlády, vrátane slovenskej, nielenže nerobia dosť 
akútnych i preventívnych krokov správnym smerom, ale práve naopak, 
cestu ku katastrofe urýchľujú. Spomeňme aspoň dotovanú ťažbu 
a  energetické využívanie toxického uhlia na hornej Nitre, podporu 
najväčších znečisťovateľov ovzdušia, umelé udržiavanie surovinovo 
a  energeticky náročných výrob pri živote, neudržateľné prístupy 
k využívaniu obnoviteľných zdrojov, absentujúcu podporu nízkouhlíkovej 
dopravy, rozširovanie výroby automobilov, zastarané prístupy 
k manažmentu vody, pôdy, lesov i  celej krajiny, takmer úplná absencia 
adaptačných opatrení, nereagovanie na varovania, výzvy a odporúčania 
odbornej komunity i občianskej spoločnosti a pod.
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Našťastie, aj na Slovensku sme svedkami (aj) pozitívnych aktivít a snáh 
na rôznych úrovniach. Tieto sú však skôr „plávaním proti prúdu“, čo 
sa nezmení, dokiaľ bude absentovať komplex systémových opatrení na 
podporu smerovania žiaducim smerom.
Vyzývame preto najmä predstaviteľov zákonodarnej a  výkonnej 
moci, aby začali informovane, systematicky a  efektívne konať. 
A  to nielen v  reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy, ale najmä 
pri prevencii jej prehlbovania, plánovanej cielenej adaptácii a  pri 
zmierňovaní negatívnych dôsledkov na ľudí, spoločnosť a celú krajinu. 
Musí to byť proces založený na jasnej vízii, stratégii, medzisektorovej 
a  medziúrovňovej harmonizácii postupov a  podporený dostatočnými 
ľudskými, informačnými a finančnými zdrojmi. Táto výzva je dvojnásobne 
aktuálna tvárou v  tvár roku 2016, kedy Slovensko čakajú parlamentné 
voľby a predsedníctvo v Rade EÚ.
V  sobotu 12. 12. vo večerných hodinách v Paríži 195 štátov schválilo 
celosvetovú dohodu o znižovaní emisií skleníkových plynov. Stalo sa tak na 
záver Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene 
klímy (COP 21). Znenie dohody, osobitne ambicióznosť a záväznosť 
stanovených cieľov a vymáhateľnosť ich plnenia sa očakávali s veľkým 
napätím. Viacerí komentátori označujú výsledok parížskej konferencie za 
prelomový. Ale či takým naozaj bude, ukáže až realita. Parížska dohoda 
má za cieľ obmedziť nárast globálnej teploty na menej ako dva stupne 
Celzia od začiatku industriálnej éry (pričom o  jeden stupeň sa už 
oteplilo) a poskytovať najmenej 100 miliárd dolárov ročne na pomoc 
rozvíjajúcim sa krajinám. Zavádza sa aj päťročný cyklus posudzovania 
záväzkov jednotlivých štátov v oblasti produkcie emisií skleníkových 
plynov. Čo dosiaľ chýba, to sú konkrétne a efektívne vymáhateľné 
ciele v  krátkodobých a  strednodobých časových horizontoch. Inými 
slovami, vieme, čo je treba urobiť do roku 2100, ale nechceme urobiť 
všetko potrebné dnes a zajtra v naivnej nádeji, že to neskôr urobí niekto 
iný.
Parížska dohoda sa venuje nielen problematike znižovania emisií 
skleníkových plynov (mitigácii), ale aj prispôsobeniu sa na negatívne 
dopady zmeny klímy (adaptácii). Znamená to, že jednotlivé štáty by si 
mali stanoviť ciele aj v oblasti adaptácie, lebo len tak je možné posilniť 
odolnosť a znížiť zraniteľnosť svojho územia, prírodnej a kultúrnej krajiny 
a následne zabezpečiť kvalitu a udržateľnosť života do budúcnosti. V roku 
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2013 vláda SR prijala Stratégiu adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny 
klímy, avšak jej uplatňovanie v praxi je nedostatočné, nakoľko chýba 
akčný plán a časový harmonogram či monitoring plnenia.
Pre EÚ a jej členské štáty Parížsky dohovor predpokladá koniec závislosti 
od fosílnych palív, zvýšenie energetickej efektívnosti/účinnosti 
minimálne o 40 % a urýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje 
energie. Bude to o. i. znamenať koniec dotácií na využívanie fosílnych 
palív, ako aj zavedenie environmentálnej daňovej reformy v jednotlivých 
štátoch i v medzinárodnom meradle.
Prvé reakcie z prostredia medzinárodnej environmentálnej komunity:
Mikael Karlsson, prezident Európskeho environmentálneho úradu 
(EEB), komentoval výsledok COP 21 takto: „Táto globálna dohoda 
predstavuje historický prielom. Svetoví lídri si dnes začínajú uvedomovať 
to, čo občianska spoločnosť a vedci hovoria už dlho, a to, že súčasné ciele 
a opatrenia nie sú ani zďaleka dostačujúce. Ale zatiaľ čo zmluva stanovuje 
ambiciózny cieľ udržať otepľovanie výrazne pod 2 ° C a pokračovať v úsilí 
o dosiahnutie zníženia pod 1,5 ° C, konkrétne záväzky na zníženie emisií sú 
nápadne neambiciózne až vágne.“ 
Jiří Dlouhý, predseda Společnosti pro trvale udržitelný život v ČR 
vyslovuje nádej, že dosiahnutá dohoda „povedie k  tvorbe energetických 
koalícií, ako aj k  tomu, aby EÚ aktualizovala a sprísnila svoje záväzky 
na zníženie emisií a aby v tomto duchu pôsobila celosvetovo. Európa musí 
prijať nevyhnutné investičné rozhodnutia s cieľom zaistiť splnenie cieľov 
EÚ pre rok 2020 a dosiahnuť dlhodobý cieľ udržať globálne otepľovanie 
na 1,5 stupni Celzia. Na to je treba, aby Európska komisia predložila 
potrebné legislatívne návrhy, ktoré zabezpečia zvýšenie energetickej 
účinnosti a  rozumné využívanie obnoviteľných zdrojov. Členské štáty EÚ 
musia dôkladne zrevidovať svoje právne predpisy, týkajúce sa energetickej 
účinnosti. Dodržiavanie týchto predpisov musí EK nekompromisne 
vyžadovať.“
Dolupodpísaní členovia a členky neformálnej platformy Slovenský 
ochranársky snem (S-O-S) sme v  procese dosahovania cieľov a plnenia 
záväzkov z Paríža pripravení ponúknuť odbornú pomoc, ako aj podporu 
pri zapájaní verejnosti do tvorby a implementácie prijatých opatrení. 
Náš prínos vidíme najmä v  podpore informovanosti a lepšieho 
využívania pro-klimatických prístupov v  praxi, napr. prirodzených 
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adaptačných procesov v  prírode, zelenej infraštruktúry, udržateľnej 
dopravy, integrovaného manažmentu povodí i krajiny, ako aj celkového 
zvyšovania verejného povedomia o tejto problematike.

Podpísaní členovia a členky S-O-S:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, PhD.
Ing. Martina Barancová Paulíková
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Ing. Martin Fecko
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
RNDr. Ján Kadlečík
Ing. Ľubica Kolková
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
doc. Zuzana Kronerová
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Ing. Daniel Lešinský, PhD.
Ing. Milan Lichý
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.
MUDr. Juraj Mesík
Dr.h.c., prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Mgr. Vladimír Mokráň
prof. Juraj Nvota
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Mgr. David Ručka
RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
prom. biol. Pavel Šremer
RNDr. Andrej Šteiner
Ing. Ján Topercer, CSc. 
Ing. Ľubica Trubíniová
RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
RNDr. Anna Zemanová
Pavol Ziman

Pre viac info kontaktujte:
Jiří Dlouhý, predseda Společnosti pro udržitelný život (ČR) 
Mikael Karlssson, prezident EEB 
Mikuláš Huba, čestný predseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život 
v SR 
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Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu 
Mária Kozová, Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu 
Zuzana Hudeková, odborníčka na adaptačné opatrenia 
Ján Topercer, biológ a ekológ 

Slovenský ochranársky snem sa pýta 
kompetentných:

Čo konkrétne ste urobili a plánujete 
urobiť pre našu klímu?

Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán 
predseda vlády,
pred dvoma rokmi, 12. 12. 2015, prijalo svetové spoločenstvo Parížsku 
dohodu o zmene klímy, ktorú mnohí komentátori označili za poslednú 
šancu zachrániť ľudskú civilizáciou a biosféru Zeme pred katastrofou. Za 
krajnú prípustnú hranicu oteplenia zemskej atmosféry označili signatári 
dohody nárast teploty o dva stupne Celzia v porovnaní so začiatkom 
industriálnej éry. O rok neskôr dohoda z Paríža nadobudla účinnosť. 
Stalo sa tak zhodou okolností počas slovenského predsedníctva v Rade 
Európskej únie, čo naši najvyšší predstavitelia nezabudli opakovane 
pripomenúť.
Prijatie Parížskej dohody uvítal v decembri 2015 aj Slovenský ochranársky 
snem (S-O-S). Konštatoval o. i. aj toto: „Mnohé vlády, vrátane slovenskej, 
nielenže nerobia dosť akútnych i preventívnych krokov správnym smerom, 
ale práve naopak, cestu ku katastrofe urýchľujú. Spomeňme aspoň dotovanú 
ťažbu a energetické využívanie nekvalitného a toxického uhlia na hornej 
Nitre, podporu najväčších znečisťovateľov ovzdušia, umelé udržiavanie 
surovinovo a energeticky náročných výrob pri živote, neudržateľné prístupy 
k využívaniu obnoviteľných zdrojov, absentujúcu podporu nízkouhlíkovej 
dopravy, rozširovanie výroby automobilov, zastarané prístupy k manažmentu 
vody, pôdy, lesov i celej krajiny, takmer úplnú absenciu adaptačných opatrení, 
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nereagovanie na varovania, výzvy a  odporúčania odbornej komunity 
i občianskej spoločnosti a pod. V roku 2013 vláda SR prijala Stratégiu 
adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, avšak jej uplatňovanie 
v praxi je nedostatočné, nakoľko chýba akčný plán a časový harmonogram či 
monitoring jej plnenia...Vyzývame preto najmä predstaviteľov zákonodarnej 
a výkonnej moci, aby začali... systematicky a  efektívne konať... Musí to 
byť proces založený na jasnej vízii, stratégii,... harmonizácii postupov 
a podporený dostatočnými ľudskými, informačnými a finančnými zdrojmi... 
V procese dosahovania cieľov a plnenia záväzkov z Paríža sme pripravení 
ponúknuť odbornú pomoc, ako aj podporu pri zapájaní verejnosti do tvorby 
a implementácie prijatých opatrení.“
Dva roky, ktoré odvtedy ubehli, považujeme za dosť dlhú dobu na to, 
aby sa ukázalo, nakoľko vážne to myslia naši zákonodarcovia, štátne 
a samosprávne orgány so záväzkami, vyplývajúcimi z Parížskej dohody. 
Naše oficiálne štatistiky naďalej hlásia stagnáciu alebo mierny pokles 
množstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia vo väčšine 
sledovaných ukazovateľov. V produkcii emisií skleníkových plynov 
dosiahlo Slovensko od r. 1990 výrazné zlepšenie (najmä vďaka útlmu 
škodlivej priemyselnej výroby v 90. rokoch a zavedeniu prísnejších 
regulatívov). Nebolo by spravodlivé tvrdiť, že nikto v tomto štáte neurobil 
nič pozitívne v prospech klímy. Avšak na to, aby sa podarilo dosiahnuť 
potrebnú zmenu, budú nevyhnutné ďalšie radikálne opatrenia (príloha 
1). Viaceré z nich nebudú jednoduché, bezbolestné ani zadarmo. Nerobiť 
nič by nás ale vyšlo oveľa drahšie.
Viaceré publikované informácie i naša každodenná skúsenosť nám 
nedávajú dôvod na optimizmus. Kvalita ovzdušia u nás – napriek 
spomínaným zlepšeniam – patrí medzi tie oblasti, v ktorých najviac 
zaostávame. Podľa návrhu novej Envirostratégie (2017) znečistenie 
ovzdušia u nás spôsobuje viac ako 5000 predčasných úmrtí ročne 
a ekonomické straty z extrémov, spôsobených zmenou klímy, za jediný 
rok (2013) presiahli výšku 1,3 mld. eur. Napriek tomu všetkému i napriek 
varovaniam odborníkov a rastúcej frekvencii alarmujúcich príspevkov na 
túto tému v médiách, nevidieť v politickom ani spoločenskom diskurze 
na Slovensku zjavný záujem o túto problematiku. Programy politických 
strán ani parlamentná rozprava nenasvedčujú tomu, že by naše politické 
elity táto téma zaujímala. A už vôbec neregistrujeme to, že by plnenie 
záväzkov, vyplývajúcich z Parížskej dohody, považoval niekto vplyvný 
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u nás za skutočnú prioritu. Napokon, nie tak dávno Slovensko podalo 
žalobu na Európsku komisiu. Zjednodušene povedané za to, že je údajne 
príliš prísna na našich najväčších producentov emisií skleníkových 
plynov (ako keby nebolo čisté ovzdušie v prvom rade naším vlastným 
záujmom!). Hnedé uhlie na hornej Nitre sa ťaží a spaľuje naďalej, štát sa 
chystá túto činnosť dotovať až do roku 2030 a aktuálne hrozí rozširovanie 
tejto ťažby (príloha 2). Najmä v zimných mesiacoch za inverzného 
zvrstvenia vzduchu býva situácia so znečistením ovzdušia v slovenských 
kotlinách a neprevetraných dolinách kritická. 
V najbližších rokoch sa na Slovensku uvedie do prevádzky ďalší veľký 
závod na výrobu automobilov so spaľovacími motormi, čím Slovensko 
dodá na svetový trh množstvo nových producentov skleníkových plynov. 
Pri podpore elektromobility a ďalších foriem udržateľnej nízkouhlíkovej 
dopravy, zavádzaní nízkoemisných zón či pri využívaní slnečnej 
energie je Slovensko na samom chvoste členských štátov EÚ. Rapídny 
úbytok lesov, brehových porastov, mokradí i voľne rastúcej zelene na 
Slovensku napomáha nežiaducej zmene klímy. Podobne aj nárast rozlohy 
betónových a asfaltových plôch. Ani naše poľnohospodárstvo nie je 
vzorom v  uplatňovaní opatrení proti negatívnym zmenám klímy a ich 
dopadom. 
Adaptačné opatrenia v mestách a obciach napredujú pomaly, 
nesystematicky a nekoordinovane, najmä v porovnaní s mestami na 
západ od nás. Ľudovo by sa dalo povedať, že každý krok smerom dopredu 
sprevádzajú dva kroky dozadu. Navyše, v našom štáte neexistuje žiadna 
cielená informačná osvetová kampaň v prospech klímy. Aj ekonomické 
nástroje a disponibilné fondy sa na riešenie tejto problematiky využívajú 
len nedostatočne. A takto by sme mohli pokračovať ešte dlho. Ale aj tento 
stručný výpočet našich deficitov je vari dostatočným dôvodom na obavy. 
Vieme, že sa pripravuje aktualizácia Stratégie adaptácie na nepriaznivé 
dopady zmeny klímy, ktorá však neprináša žiadne zásadné zlepšenia oproti 
stratégii z r. 2013, a  tak hrozí, že jej uplatňovanie v praxi bude naďalej 
nedostatočné. Vieme aj o Stratégii boja proti suchu i o pripravovanej 
Nízkouhlíkovej stratégii, ale nevieme, či a ako sú tieto strategické dokumenty 
prepojené, či niekto bude vyhodnocovať ich plnenie, či sú/budú pre niekoho 
skutočne záväzné, ako a kto bude financovať ich realizáciu, ako sa premietli 
alebo majú premietnuť do praxe a ako sa o tom verejnosť dozvie. Podobne 
je to aj s implementáciou Agendy 2030 v slovenských podmienkach, ktorá 
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taktiež ako keby prebiehala kdesi na okraji politického i  spoločenského 
záujmu. Viac diskusie by si žiadala aj finalizácia Envirostratégie a  pod. 
Za podmienku úspechu všetkých uvedených stratégií považujeme 
nielen ich vzájomnú previazanosť a  medzinárodnú,  medzisektorovú 
i  medziúrovňovú koordinovanosť, ale aj transparentnosť a  maximálnu 
zaangažovanosť odbornej i laickej verejnosti. 
Pýtame sa preto Vás, ktorí máte možnosť a povinnosť urobiť konkrétne 
opatrenia a zmeniť kurz Slovenska v prospech lepšej klímy: čo konkrétne 
ste pre prevenciu a zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy 
v uplynulých dvoch rokoch urobili? Aké legislatívne zmeny ste v tejto sfére 
iniciovali a presadili? Aké organizačné opatrenia ste uskutočnili? Koľko 
prostriedkov ste na tento účel vyčlenili? Ako ste tieto prostriedky využili, 
resp. ako ich plánujte využiť? Ako pokročil výskum a informovanosť 
na tému vplyvov zmeny klímy a znečistenia na náš zdravotný stav 
a úmrtnosť? Ako sa táto problematika zohľadňuje pri hodnotení sociálnej 
situácie a kvality života? Aké postihy sa vyvodili voči tým, ktorí porušujú 
zákon o ovzduší a iné relevantné normy a regulatívy? Koľko subjektov, 
pozitívne pôsobiacich v tejto sfére, ste prakticky podporili, alebo aspoň 
morálne ocenili? Ako ste túto naliehavú prioritu zohľadnili pri rozvojovej 
pomoci? Ako ste túto problematiku premietli do výchovno-vzdelávacej, 
osvetovej a ďalších oblastí? Čo iné ste v okruhu svojej pôsobnosti urobili 
pre to, aby sa negatívny dosah zmeny klímy na našu krajinu zmiernil?
Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán 
predseda vlády,
vopred Vám ďakujeme za Vaše konkrétne odpovede, o ktoré si Vás 
dovoľujeme požiadať v štandardnej 30-dňovej lehote. Zároveň si Vás 
týmto dovoľujeme požiadať, aby ste o tomto otvorenom liste informovali 
poslancov a poslankyne NR SR, členov a členky vlády a ďalších 
kompetentných v okruhu svojej pôsobnosti. 

S pozdravom,
členovia a členky S-O-S:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba)

Bratislava, 12. 12. 2017
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vyzývame Trenčiansky kraj, aby 
neplánoval rozšírenie ťažby hnedého 

uhlia na hornej Nitre

Slovenský ochranársky snem žiada poslancov a poslankyne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, aby:
I. neschválili predložený Návrh ÚPN VÚC Trenčiansky kraj, Zmeny 
a doplnky č. 31,
II. uložili úradu TSK obstarať úpravu Návrhu ÚPN VÚC, Zmeny 
a  doplnky č. 3 so záväzným regulatívom nepovoľujúcim rozšírenie 
ťažby hnedého uhlia a s ním súvisiace prekládky rieky Nitry a železnice 
v úseku Nováky – Koš.
Existuje na to viacero závažných dôvodov:
▶ Európska komisia vedie konanie o posúdení prípadnej nedovolenej 
štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) cez Slovenské 
elektrárne (SE) pod č. SA.38372.2 Prípadné rozhodnutie konštatujúce 
neoprávnenosť štátnej pomoci (či už voči výrobcovi elektriny spaľujúcemu 
domáce uhlie, alebo voči samotnému navrhovateľovi zámeru ťažby v 12. 
ťažobnom poli) bude mať v zmysle európskej legislatívy závažné následky 
vo vzťahu k možnostiam ďalšieho využívania uhlia na výrobu elektriny.
▶ Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ukončil vyšetrovanie 
v oblasti výroby elektriny z hnedého uhlia so záverom, že cena elektriny 
vyrobenej z domáceho uhlia je za posledné roky viac ako dvojnásobná 
voči trhovej cene elektriny, ktorá je určená ako ročný priemer spotovej 
ceny elektriny na trhu a bez podpory, resp. dotačných mechanizmov by 
na trhu bola nepredajná.3

▶ Posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre zámer „Exploatácia 
uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I“4 nie je ukončené na národnej 
ani na medzinárodnej úrovni. Ministerstvo životného prostredia 
SR v  rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 1, 2, 3 Zákona č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov 
navrhovanej činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky“ 
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zo dňa 16. 11. 2017 určilo na podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej 
činnosti na životné prostredie nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by 
sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a všetky varianty riešené v zámere.
▶ Finančné prostriedky by mali byť použité na udržateľný rozvoj regiónu.  
Predpokladané náklady súvisiace s uvoľnením povrchu 12. ťažobného 
poľa v DP Nováky I. sa podľa zvolených alternatív preložiek rieky Nitra 
a železničnej trate pohybujú v rozmedzí 27,8 – 30,2 mil. eur.5 Ďalšie 
náklady vzniknú v súvislosti s otvárkou bane a prípravou ťažobných prác. 
▶ Historicky najnižšia nezamestnanosť v SR6 vytvára predpoklady pre 
spravodlivú transformáciu a hospodársku reštrukturalizáciu regiónu.
▶ Štúdia Spoločného výskumného centra Európskej komisie odhadla 
celkový spoločenský prínos útlmu elektrárne Nováky (ENO) 
a uhoľných baní na minimálne 160 až 170 mil. eur v prvom roku po 
ukončení prevádzky.7 1 Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva 
životného prostredia SR a Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií 
SR konštatujú v  revízii výdavkov na životné prostredie z júla 2017, 
že postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné 
benefity vo výške 500 mil. eur ročne2 a nižšie výdavky pre odberateľov 
elektriny o 100 mil. eur ročne. Z monitorovaných priemyselných firiem 
produkovali elektrárne v Novákoch, spaľujúce domáce hnedé uhlie, až 
72 % oxidu siričitého a 8 % prachových častíc.8 Utlmenie ťažby by znížilo 
emisie CO2 o 5 – 7 %.9 10 
▶ Najväčším odberateľom hnedého uhlia z produkcie HBP sú SE, resp. 
ENO. V roku 2015 to bolo až 94 % produkcie HBP.11 Priemerný vek 
uhoľných elektrární v  EÚ je 35 rokov. Novácka elektráreň má viac 
ako 54 rokov12 a je podľa SE morálne zastaraná.13 HBP začali od 7. 
11. 2016 kvôli poruchovosti elektrárne ENO spaľovať uhlie v  rámci 
tzv. „prevádzkového pokusu“ v  odstavenom treťom bloku, ktorý 
nespĺňa emisné normy EÚ.14 Aj napriek tomu, že HBP počas štyroch 
mesiacov takto spálili približne 200 000 ton hnedého uhlia15, v  roku 
2016 sa SE a HBP nepodarilo vyprodukovať množstvo elektrickej 
energie zadané príslušným nariadením Ministerstva hospodárstva SR.16 
Minister životného prostredia listom informoval primátora 
1 Vo výpočte nie sú zohľadnené náklady na demoláciu, povrchovú a podpovrchovú 
úpravu bývalých baní, keďže budú závisieť od ich ďalšieho využitia a od finančných 
zdrojov na pokrytie kapitálových a operatívnych výdavkov.
2 Na základe údajov z roku 2015 pred modernizáciou a odstavením dvoch blokov ENO. 
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Partizánskeho, že dosiahnutá úroveň emisií oxidu siričitého počas 
„prevádzkového pokusu“ prekračovala úroveň emisného limitu 
desaťnásobne.17

Za zváženie našej výzvy Vám vopred ďakujeme.
11. 4. 2018

S pozdravom,
členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu.

Na vedomie: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
TASR, SITA, médiá

1 https://www.tsk.sk/uradna-tabula/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn/navrhy-na-
pripomienkovanie/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-tsk-c.-7-2018.html?page_
id=477985 
2 „Brusel rieši sťažnosť mimovládky na dotovanie slovenského uhlia.“ Energia.sk. N.p., 
n.d. Web 29. máj 2017, http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/brusel-
riesi-staznost-mimovladky-na-dotovanie-domaceho-uhlia/22741/
3 http://www.antimon.gov.sk/5278-sk/pmu-sr-ukoncil-presetrovanie-v-oblasti-vyroby-
elektriny-z-hnedeho-uhlia/ 
4 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/exploatacia-uhlia-v-12-tazobnom-poli-dp-
novaky-i- 
5 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/exploatacia-uhlia-v-12-tazobnom-poli-dp-
novaky-i- 
6 http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2018.html?page_
id=771790 
7 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf 
8 http://www.minzp.sk/iep/publikacie/revizia-vydavkov/ 
9 http://www.minzp.sk/iep/publikacie/revizia-vydavkov/ 
10 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf 
11 „Finančné správy.“ Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s., Web. 20. mar. 2017, http://www.hbp.sk/index.php/sk/spolocnost/
financne-spravy
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12 https://www.seas.sk/elektrarne-novaky 
13 http://energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/energia-elektraren-
novaky-mozno-od-roku-2017-odstavia-ak-urso-nezmeni-vyhlasku/21183/ 
14 „Region 10 - Prevádzkový pokus na 3. bloku Elektrárne Nováky vo všetkých 
súvislostiach.“ YouTube. Televízia Prievidza, 20. mar. 2017. Web 23. mar. 2017, https://
www.youtube.com/watch?v=i2M4XnQyg6g&t=7s
15 „Uhoľné Nováky vlani nesplnili predpísaný objem dodávky elektriny.“ Feb. 2017. 
http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/uholne-novaky-vlani-nesplnili-
predpisany-objem-dodavky-elektriny/22751/
16 http://www.energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/
oxidy-siry-pri-prevadzkovom-pokuse-na-eno3-mali-prekracovat-emisne-
limity/24046/?infoservis=1784 

ochranárky a ochranári vyzývajú 
vládu Sr, aby zavrela bane, nie 
občianske aktivistky a aktivistov

Slovenský ochranársky snem žiada Vládu Slovenskej republiky o: 
▶ Bezodkladné prepustenie 12 aktivistiek a aktivistov občianskej 
organizácie Greenpeace;
▶ Prešetrenie potenciálnej korupcie Hornonitrianskych baní Prievidza 
(HBP) voči Hlavnému banskému úradu a potenciálny konflikt záujmov 
v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave (SEPS);
▶ Uzavretie všetkých uhoľných baní na Slovensku a ukončenie 
spaľovania uhlia do roku 2021 - 2023.
Existuje na to viacero závažných dôvodov:
▶ Baňa Nováky nie je všeobecne prospešné zariadenie. Obviniť aktivistky 
a aktivistov z poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 
prospešného zariadenia je absurdné. Pri nenásilnej akcii Greenpeace 
nebol nik zranený a ani nebol poškodený majetok súkromnej firmy HBP.3 
Ich zadržiavanie je bezprecedentné a nezmyselné. 
3  http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/press/tlacove-spravy/Greenpeace-

Neuveritene-Aktivistov-budu-vazobne-stiha/
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▶ Spaľovanie uhlia je preukázateľne škodlivé pre ľudské zdravie a klímu. 
Vedci z Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu nás upozorňujú, že 
máme len niekoľko rokov na to, aby sme zabránili katastrofickej zmene 
klímy.4 V prvom rade potrebujeme znížiť spotrebu uhlia na nulu, pretože 
ide o klimaticky najhoršie palivo. V roku 2015 až 18 percent emisií 
skleníkových plynov v EÚ vyšlo z komínov 284 uhoľných elektrární.5 
V marci 2018 HBP tiež znečistili rybársky revír „Ťakov potok“, za 
čo tejto súkromnej firme hrozí pokuta až do výšky 165-tisíc eur.6 
Minister životného prostredia informoval, že dosiahnutá úroveň emisií 
oxidu siričitého počas „prevádzkového pokusu“ v elektrárni Nováky 
(ENO) prekračovala emisný limit desaťnásobne.7 ENO musí odoberať 
domáce uhlie od HBP.
▶ Spaľovanie uhlia zapríčiňuje predčasné úmrtia, astmu u detí 
a chronickú bronchitídu. Európsky register znečisťujúcich látok 
upozorňuje na celkovo 53 škodlivín, ktorými uhoľné elektrárne 
kontaminujú vzduch, vodu a pôdu.8 V roku 2015 zomrelo predčasne 
až 19 500 ľudí v súvise s dopadmi činnosti uhoľných elektrární v EÚ. 
Znečistenie ovzdušia predstavuje podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) jeden z najrizikovejších vplyvov na naše zdravie. 
Slovenská republika má už niekoľko rokov problémy splniť záväzky 
týkajúce sa kvality ovzdušia, najmä kvôli doprave, energetike a inému 
priemyslu. Kotly elektrárne Nováky sa dlhodobo umiestňujú medzi 
najhoršími najmä pri vypúšťaní oxidov síry a oxidov dusíka.9 Spaľovanie 
uhlia spôsobuje predčasné úmrtia a ochorenia ako chronická bronchitída 
alebo astma u detí.
▶ Elektrina z uhlia súkromnej firmy HBP je dvakrát drahšia. 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) ukončil 
vyšetrovanie v oblasti výroby elektriny z hnedého uhlia s konštatovaním, 
že cena elektriny vyrobenej z  domáceho uhlia je za posledné roky 
4  https://www.ipcc.ch/report/sr15/
5  https://beyond-coal.eu/data/
6  https://www.sizp.sk/novinky/znecistenie-vodneho-toku-takov-v-meste-novaky
7  http://www.energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/oxidy-

siry-pri-prevadzkovom-pokuse-na-eno3-mali-prekracovat-emisne-
limity/24046/?infoservis=1784

8 http://www.atlasuhli.cz/clanky/zdravi.html
9  http://www.air.sk/emissions.php
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viac ako dvojnásobná voči trhovej cene elektriny, určenej ako ročný 
priemer spotovej ceny elektriny na trhu a bez podpory, resp. dotačných 
mechanizmov by na trhu bola nepredajná.10 Slovenské domácnosti 
platia najväčšiu časť svojich príjmov za energie zo všetkých krajín 
EÚ.11 Na energie dávame až 14,5 percenta príjmov. U nízkopríjmových 
skupín je to viac ako pätina. Uhlie súkromnej firmy HBP znižuje tiež 
konkurencieschopnosť všetkých ostatných podnikov na Slovensku.
▶ Prepojenia Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) na verejné 
inštitúcie sú veľmi znepokojujúce. V médiách sa objavila informácia, 
že HBP prepláca služby človeku z Hlavného banského úradu.12 
Problémom je, že Hlavný banský úrad vykonáva hlavný dozor nad HBP. 
V neposlednom rade stojí za pozornosť potenciálny konflikt záujmov Ing. 
Rastislava Januščáka, ktorý je predsedom dozornej rady HBP a zároveň 
členom dozornej rady SEPS.13 Ministerstvo hospodárstva SR totiž 
podmieňuje dotovanie elektrárne Nováky do roku 2023 bezpečnosťou 
elektrickej sústavy, ktorú má na starosti SEPS.14 Podkladové údaje, na 
základe ktorých by to bolo možné objektívne posúdiť, nie sú verejnosti 
k dispozícii.
▶ Štúdia Spoločného výskumného centra Európskej komisie odhadla 
celkový spoločenský prínos útlmu elektrárne Nováky (ENO) a uhoľných 
baní v roku 2023 na minimálne 160 až 170 mil. eur už v prvom roku po 
ukončení prevádzky.15

▶ Útlmom v roku 2021 zmiernime nedostatok pracovnej sily.  
Na Slovensku je závažným problémom nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily a my dotujeme nerentabilnú ťažbu najviac znečisťujúceho paliva najmä 
pre udržanie 2 000 banských pracovných miest (nie 4 000, ani 11 000).16  
Aj zamestnávatelia na hornej Nitre majú nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov. Útlm ťažby uhlia do roku 2021 bude najlepším riešením 
10  http://www.antimon.gov.sk/5278-sk/pmu-sr-ukoncil-presetrovanie-v-oblasti-

vyroby-elektriny-z-hnedeho-uhlia/
11  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?qid=1485940837646&uri=CELEX:52016DC0769
12  http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/173283#1469
13  https://www.sepsas.sk/Organy.asp?kod=8
14  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-872
15  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf
16  http://www.hbu.sk/sk/rocna-sprava-a-sprava-o-bozp/Rocne-spravy.alej
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pre zdravie a prácu ľudí a budúcnosť hornej Nitry. Historicky najnižšia 
nezamestnanosť17 vytvára ideálne predpoklady pre spravodlivú 
transformáciu regiónu.
▶ Európska komisia vedie konanie o posúdení prípadnej nedovolenej 
štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) cez Slovenské 
elektrárne (SE) pod č. SA.38372.18 Prípadné rozhodnutie o neoprávnenosti 
štátnej pomoci (či už voči výrobcovi elektriny spaľujúcemu domáce uhlie, 
alebo voči samotnému navrhovateľovi zámeru ťažby v 12. ťažobnom poli) 
bude mať v zmysle európskej legislatívy závažné následky na možnosť 
ďalšieho využívania uhlia na výrobu elektriny.
Za zváženie našej výzvy Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom,
členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu
Ing. Juraj Melichár

Na vedomie: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Prezident Slovenskej republiky 
Verejná ochrankyňa práv
Výbor NR SR pre pôdohospodárstva a životné prostredie
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

17  http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2018.
html?page_id=771790

18  „Brusel rieši sťažnosť mimovládky na dotovanie slovenského uhlia.“ Energia.sk. 
N.p., n.d. Web. 29 May 2017. <http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/
brusel-riesi-staznost-mimovladky-na-dotovanie-domaceho-uhlia/22741/> 
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ochranári a ochranárky vyzývajú 
vládu Sr, aby prestala dotovať 
obrovské zisky znečisťovateľov

Slovenský ochranársky snem žiada Vládu Slovenskej republiky o:

1. Ukončenie dotácií znečisťovateľom cez Environmentálny 
fond1 a stiahnutie výzvy na predloženie žiadosti o kompenzáciu 
nákladov za rok 20182,

2. Vylúčenie podpory pre všetky zariadenia na fosílne palivá, 
neudržateľnú biomasu a spaľovne odpadov v pripravovanom 
Modernizačnom fonde. 

Existuje na to viacero závažných dôvodov:

A) Slovensko sa zaviazalo dodržiavať princíp „znečisťovateľ platí“ 
už 12 rokov. 

Zásada „znečisťovateľ platí“ je základným prvkom európskej 
environmentálnej legislatívy a znamená, že spoločnosť, ktorá spôsobí 
environmentálnu škodu, je za ňu zodpovedná a musí prijať potrebné 
preventívne alebo nápravné opatrenie a znášať všetky súvisiace 
náklady3. Na Slovensku sme povinní ju dodržiavať najneskôr od roku 
20074.

B) Environmentálny fond dopĺňa obrovské zisky znečisťovateľov 
o verejné financie.

Zatiaľ čo ľudia na Slovensku musia dýchať znečistené ovzdušie, všetky 
podporené firmy, ktoré vypúšťali skleníkové plyny, boli vysoko 
ziskové a napriek tomu dostali za rok 2017 dotácie tzv. „prevádzkam, 
pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti 
s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie“5,6. Žiadna 
z uvedených firiem nepotrebuje kompenzáciu zvýšenia ceny elektrickej 
energie z Environmentálneho fondu (Envirofond) na to, aby bola 
zisková: 
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•	 Najväčší znečisťovateľ ovzdušia na Slovensku7 U. S. Steel 
Košice, s.r.o získal 372 114 eur z Envirofondu8, ktoré si mohol 
pripísať k svojmu zisku 449 921 000 eur za rok 20179. Svojmu 
jedinému zahraničnému vlastníkovi U. S. Steel Global Holdings 
VI B.V. tak mohol „odliať“ 250 miliónov eur z územia Slovenska 
len v jednom roku10.

•	 Výrobca hliníka Slovalco, a.s., ktorý obsadzuje vysoké priečky 
medzi najväčšími zdrojmi znečistenia ovzdušia v SR11, zasa 
získal 5 386 184 eur12, ktorými zvýšil svoj zisk na 36 114 000 eur 
v roku 201713.

•	 Rafinéria SLOVNAFT, a.s., ktorej 98 % vlastníkom je maďarská 
ropná spoločnosť MOL Rt14 a ktorá spracúva fosílne palivá, 
získala 1 456 736 eur z Envirofondu15, ktoré si v roku 2017 
pripísala k zisku 146 724 000 eur16. 

•	 Firma OFZ, a.s., známa aj kvôli environmentálnej záťaži v obci 
Istebné17, získala z Envirofondu 1 133 684 eur18 ako doplnok do 
zisku 14 253 224 eur19 v roku 2017. 

•	 Firma Mondi SCP, a.s, ktorej súkromné podnikanie v Ružomberku 
je výrazne cítíť20, doplnila 1 097 931 eur z Envirofondu21 do zisku 
72 267 000 eur22 v roku 2017.

•	 Železiarne Podbrezová, a.s zasa získali 333 631 eur 
z Envirofondu23 a vykázali zisk 4 048 232 eur 24 v roku 2017. 

•	 Firma Metsa Tissue Slovakia, s.r.o získala 219 717 eur 
z Envirofondu25 a mala v roku 2017 zisk 5 623 527 eur26.

Poznámka: Nejde o ojedinelé hospodárske výsledky. Všetky horeuvedené 
firmy dosahovali zisky v miliónoch až stovkách miliónov eur aj počas 
predchádzajúcich rokov. Nie je preto dôvod, aby prijímali kompenzácie 
z Envirofondu, teda z verejných financií (ktoré potom chýbajú inde 
v ochrane životného prostredia, napríklad desiatkam obcí na Slovensku 
s nepodporenými projektami za niekoľko miliónov eur cez Envirofond27), 
ak sa môžu uchádzať o projekty na zníženie znečistenia. 

C) V pripravovanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami28, žiadame 
vylúčenie podpory využívania fosílnych palív a dendromasy ťaženej 
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kvôli energetickej produkcii na lesnej a nelesnej pôde a spaľovní 
odpadov cez Modernizačný fond.

Financovanie zariadení pre akékoľvek fosílne palivá by výrazne 
podkopalo dosahovanie cieľov Parížskej dohody, ako aj energetických 
a klimatických cieľov SR do roku 203029.

Financovanie zariadení na biomasu, ktorá nespĺňa kritériá udržateľnosti30, 
by zasa bolo v rozpore s novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby31 
a zvýšilo by tlak na citlivé biotopy cez ťažbu dreva na lesnej a nelesnej 
pôde na energetické účely32.

Podpora spaľovní odpadov by bola v rozpore so záväznou hierarchiou 
odpadového hospodárstva33 prijatou Ministerstvom životného prostredia 
SR34. Výrazne by podkopávala snahy Slovenska splniť svoje recyklačné 
ciele a dostať sa spomedzi krajín EÚ s najhoršími výsledkami v tejto 
oblasti35.

Dôrazne na Vás apelujeme, aby ste zvážili uvedené argumenty.
S pozdravom,
členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu
Na vedomie: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Environmentálny fond
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
1  http://www.envirofond.sk/sk/titulna-stranka
2  http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_vyzva-31012019
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT 

HTML/?uri=LEGISSUM:l28120&from=CS
4  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

HTML/?uri=LEGISSUM:l28120&from=CS
5  http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_kompenzacie-0918
6  https://finstat.sk
7  http://www.air.sk/emissions.php
8  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf
9  https://finstat.sk/36199222
10  https://www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/financne-vykazy
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11  http://www.air.sk/emissions.php?zl=CO&rok=em_2017&pcz=
12  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf
13  https://finstat.sk/31587011
14  https://slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/vlastnicka-struktura/
15  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf
16  https://finstat.sk/31322832
17  http://envirozataze.enviroportal.sk/verejnostdetailBC.aspx?Id_Zataz=178&Id_

Zaradenie=178
18  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf
19  https://finstat.sk/36389030
20  http://www.air.sk/emissions.php?zl=TZL&rok=em_2017&pcz=
21  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf
22  https://finstat.sk/31637051
23  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf
24  https://finstat.sk/31562141
25  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf
26  https://finstat.sk/36381306
27  http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_aktualizacia-ziadatelia-2018
28  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/40
29  https://www.ipcc.ch/sr15/
30  http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Krit--ri---udr--ate--n--ho-vyu----

vania-biomasy-v-SR-KPMG-06-2017-fin.pdf
31  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/

cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1032
32  http://www.energoportal.org/390-ucelne-a-efektivne-vyuzivanie-biomasy
33  http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
34  http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
35 http://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/tri-vyzvy-slovenskeho-

zivotneho-prostredia.html

Niekoľko viet k dezinformáciám  
o zmene klímy

S potešením sledujeme, že téma klimatickej zmeny – donedávna u nás 
obchádzaná a bagatelizovaná – sa dostáva do väčšej pozornosti médií 
a  politikov a stáva sa konečne predmetom verejnej diskusie. Zároveň 
s tým sa však objavujú aj mediálne výstupy, vyjadrenia alebo články, ktoré 
o tejto závažnej téme šíria dezinformácie a konšpiračné teórie –, či už 
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z nevedomosti, alebo preto, že ich vytvárajú určité záujmové skupiny so 
zámerom relativizovať a spochybňovať výsledky dlhoročného vedeckého 
výskumu v tejto oblasti. Šírenie dezinformácií má za cieľ diskreditovať 
aj vedcov, ktorí údajne finančne profitujú z tzv. klimatického priemyslu. 
Zväčša ide o nepodložené a zavádzajúce informácie, ktoré sú v rozpore 
s novinárskou etikou.
Úloha médií pri informovaní širokej verejnosti o klimatickej zmene je 
kľúčová. Verejnosť by mala byť čo najkomplexnejšie informovaná o tejto 
civilizačnej hrozbe. Žiadne fakty by sa preto nemali tajiť, zľahčovať, 
prekrúcať, dezinterpretovať či skresľovať.
Súčasťou slobodného mediálneho priestoru sú, prirodzene, aj kritické 
informácie, ktoré poukazujú napríklad na zneužívanie finančných 
prostriedkov pri riešení klimatickej krízy. Týka sa to ako adaptačných 
opatrení, tak aj aktivít smerujúcich k znižovaniu spaľovania fosílnych 
palív, kedy sa v mene boja proti klimatickej zmene neraz zneužívajú 
finančné prostriedky na rôzne pochybné a neodborné projekty. Veľa 
peňazí pohltí aj biznis s biopalivami, napríklad výruby a spaľovanie dreva 
z cenných porastov, ktoré končí ako štiepka v elektrárňach, či pestovanie 
repky olejnej. Pritom funkciu lesov a ďalších prírodných ekosystémov 
v rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy považujeme za kľúčovú.
Oprávnenú kritiku rôznych neodborných projektov a tiež 
netransparentného, ekologicky sa tváriaceho biznisu však nemožno 
spájať s vedeckou podstatou príčin klimatickej zmeny. Prípady, keď boli 
zneužité alebo nehospodárne využité prostriedky, nemožno demagogicky 
zneužívať ako dôkaz, že problém klimatickej zmeny neexistuje. V rámci 
demokratickej diskusie sú pochopiteľné a vítané rozličné názory na 
prevenciu i na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy.
Je však neprípustné ignorovanie základných faktov, spochybňovanie 
fyzikálnych zákonov a šírenie rôznych konšpiračných a pavedeckých 
teórií, ktoré okrem iného popierajú rozhodujúci podiel ľudskej činnosti 
na zmene klímy.
Podporujeme úsilie mladej generácie, ktorá prejavila vysokú mieru 
zodpovednosti pri riešení klimatickej krízy. Preto majú našu podporu 
všetky jej aktivity vrátane protestov, ktoré sa obišli bez násilia. Práve 
mladá generácia bude v budúcnosti vystavená zmene klímy v oveľa 
väčšej miere, ako si to dnes dokážeme predstaviť. Apelujeme tak na 
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všetkých, aby v mladých ľuďoch pestovali, podporovali a kultivovali 
zodpovednosť za svet, v ktorom budú žiť. Klimatické protesty mladej 
generácie symbolizuje švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá sa 
stala terčom neetických útokov niektorých médií. Osobné útoky či už 
na ňu, alebo na iných mladých aktivistov a aktivistky, ktorí sa kriticky 
vyjadrujú k nezáujmu riešiť civilizačné riziká spojené s klimatickou 
zmenou, rozhodne odmietame.
Oceňujeme vyjadrenia politikov a ďalších verejne činných osobností, 
ktoré sa ku klimatickej zmene vyslovujú. Ako príklad môžeme uviesť 
slová slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá na klimatickú 
krízu vo svojom inauguračnom prejave osobitne upozornila. Rovnako 
oceňujeme, že väčšina médií na Slovensku o zmene klímy informuje 
korektne a v súlade s výsledkami vedeckého výskumu v tejto oblasti.
Preto sa obraciame na všetky médiá, ale aj na osobnosti, ktoré sa k tejto téme 
vo verejnom priestore vyjadrujú, aby sa pri informovaní, resp. v diskusii 
o klimatickej kríze opierali o správy, ktoré pravidelne zverejňujú národné 
meteorologické služby, vedecké agentúry a inštitúcie. Viaceré informácie 
sú upravené do zrozumiteľnej podoby pre potreby širokej verejnosti. 
Za všetky ich zdroje spomeňme Svetovú meteorologickú organizáciu, 
Medzivládny panel OSN o zmene klímy, Ministerstvo životného prostredia 
SR, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenskú akadémiu vied alebo 
popredné slovenské univerzity. V týchto inštitúciách pracujú odborníci, 
ktorí ochotne ponúknu médiám odborne kvalifikované informácie.

V Bratislave dňa 6. 8. 2019
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doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., architekt a pedagóg

Okrem jednotlivcov výzvu podporil aj Slovenský ochranársky snem, 
neformálne združenie osobností, dlhodobo sa zaoberajúcich životným 
prostredím. 
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Ak na to ideme chronologicky, potom prvým dokumentom v kapitole Voda 
je stanovisko S-O-S k 25. výročiu prehradenia Dunaja a spustenia Vodného 
diela Gabčíkovo do prevádzky s dlhým názvom Dunaj/nahlas, alebo Je 
Vodné dielo Gabčíkovo takým požehnaním, ako nám sľubovali a ako to 
dodnes tvrdia? Ako to naznačuje samotný názov, ku vzniku stanoviska 
nás vyprovokoval nekritický obdiv prínosov vodného diela a prakticky 
úplné ignorovanie jeho negatív. My sme sa preto logicky zamerali na jeho 
odvrátenú stranu.
Cca o rok neskôr verejnosť znepokojilo odstavenie zdrojov pitnej vody v šiestich 
obciach na Žitnom ostrove, kvôli výskytu už dávnejšie zakázaného herbicídu 
atrazín v pitnej vode. Keď k tomu prirátame šírenie sa kontaminačného 
mraku zo starej skládky nebezpečných odpadov vo Vrakuni a celý rad 
nových zdrojov znečistenia vôd (vrátane priemyselného poľnohospodárstva, 
VD Gabčíkovo, golfových ihrísk a pod.), ako aj ohrozenie ochranného pásma 
najväčšieho veľkozdroja pitných vôd na Slovensku (VZ Šamorín) a ďalšie 
katastrofické javy, ohrozujúce najvýznamnejšiu prirodzenú akumuláciu 
pitných vôd v strednej Európe, považovali sme za potrebné vyzvať vtedajšieho 
predsedu vlády Roberta Fica, aby sa touto problematikou zaoberala 
Bezpečnostná rada SR. To bola aj jedna z požiadaviek, ktorú obsahoval 
Otvorený list S-O-S predsedovi vlády, ministrovi životného prostredia, 

voda
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ministrovi zdravotníctva a ďalším kompetentným s názvom Kontaminácia 
Žitného ostrova je zločin proti prírode i proti ľudskosti.
Odpoveďou bolo mlčanie. Až nový premiér Peter Pellegrini našu požiadavku 
akceptoval, a nami navrhovaný bod na rokovanie Bezpečnostnej rady SR 
zaradil. Následne sme od neho dostali odpoveď asi v tom zmysle, že BR SR 
zobrala informáciu príslušných ministrov na vedomie a situáciu majú pod 
kontrolou. Keďže takéto hodnotenie nezodpovedá realite, opätovne sme sa 
obrátili na premiéra. Najskôr sme ocenili ústretovejší prístup v porovnaní 
s jeho predchodcom a potom sme vyjadrili nespokojnosť s benevolenciou, 
ktorú v tomto prípade zvolil. Svoje tvrdenie sme podporili celým radom 
argumentov, uvedených v prílohe listu, ktorú sme nazvali Upozornenie na 
mimoriadne závažné skutočnosti v súvislosti s nedostatočnou ochranou 
podzemných vôd Žitného ostrova. Na tento druhý list sme ani po jeden a pol 
roku žiadnu odpoveď nedostali.
Ministerstvo životného prostredia na kritiku reagovalo predložením zákona 
so skráteným názvom Lex Žitný ostrov. Podľa názoru expertov neprináša 
tento zákon nič, čo by už nebolo obsiahnuté v dosiaľ platných právnych 
normách, a preto má povahu kamufláže, namiesto prijatia skutočných 
efektívnych opatrení. Preto sme požiadali prezidenta Andreja Kisku, aby 
zákon nepodpísal. Žiaľ, nestalo sa tak. 
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Dunaj/nahlas
alebo

Je vodné dielo Gabčíkovo takým 
požehnaním, ako nám sľubovali a ako 

to dodnes tvrdia?
Stanovisko S-O-S k 25. výročiu prehradenia Dunaja 
a spustenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky

Opäť raz zo všetkých strán zaznievajú nekritické chválospevy na Vodné 
dielo Gabčíkovo. Tentoraz pri príležitosti 25. výročia prehradenia Dunaja 
a začiatku napúšťania Hrušovskej (či presnejšie Čunovskej) zdrže pod 
Bratislavou. Túto kontroverznú aktivitu podmienil v r. 1992 vtedajší rezort 
životného prostredia splnením 19 podmienok, ktoré sa podľa expertov 
dodnes nesplnili. Aj preto hovoríme o VDG ako o najväčšej čiernej stavbe 
v strednej Európe.
Počúvame o obrovskom prínose diela pre našu ekonomiku, energetiku, 
protipovodňovú ochranu, vodnú dopravu, rekreáciu, ba dokonca 
aj pre ochranu prírody. Aj rozhodnutie Haagskeho súdneho dvora 
v  medzištátnom spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros 
(SVD G-N) sa označuje za jednoznačný úspech Slovenskej republiky. 
Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) sa ospevuje ako naše rodinné striebro 
a právnici, ktorí ho vláde Roberta Fica pomohli „vytrhnúť z rúk“ talianskej 
energetickej firmy Enel, dostanú pravdepodobne najvyššiu odmenu, akú 
kedy právnická firma od slovenskej vlády získala. Nechceme VDG za každú 
cenu démonizovať. Napokon aj zásluhou vedcov a ochranárov sa niektoré 
veci oproti pôvodnému projektu SVD G-N zmenili k lepšiemu. Ale naozaj 
je všetko také ružové, ako sa interpretuje? Nie je najvyšší čas pozrieť sa na 
celý projekt kriticky? Nie je riziko jednostrannej propagandy, utajovania 
poznatkov, bagatelizovania omylov, strát či hrozieb a odmietania diskusie 
priveľké? 
V prvom rade sa musíme vrátiť do čias, keď sa vodné dielo ešte len 
pripravovalo a budovalo a pripomenúť desiatky kilometrov štvorcových 
úrodných pôd, ktoré skončili pod jeho hladinou. Pritom to neboli pôdy 
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hocijaké. Poľnohospodárske plodiny tu dosahovali najvyššie hektárové 
výnosy v celom bývalom Československu a produktivita tunajších lužných 
lesov bola niekoľkonásobne vyššia, ako je celoslovenský priemer.
Výstavbou a prevádzkou VDG sa narušila infiltračná i samočistiaca 
schopnosť vôd. Zredukovala sa biodiverzita zničených či zmenených 
ekosystémov, ktorá dosahovala obdivuhodnú hodnotu. Za obeť vodnému 
dielu padla aj jedna z najznámejších prírodných rezervácií: Ostrov 
kormoránov. Negatívne sa zasiahlo do života rýb i ďalších druhov fauny. 
Za fenomenálnymi prírodnými hodnotami i produkčnými schopnosťami 
dunajskej prírody a krajiny boli unikátne a človekom nenapodobiteľné 
prírodné mechanizmy, ktoré výstavba i prevádzka VDG v nemalej miere 
narušila, ochromila či obmedzila.
Ale spôsob, akým sa vodné dielo jednostranne propagovalo a násilne 
presadzovalo, nemal negatívny vplyv iba na dunajskú a podunajskú 
prírodu, ale aj na ľudí i celú spoločnosť (od nerešpektovania názorov 
a  zistení početnej komunity vedcov a expertov, cez násilie voči 
ochranárom, skomplikovanie života rybárom, vodákom, ale i obyvateľom 
tunajších obcí.

A preto sa je aj 25 rokov po... potrebné pýtať, varovať a žiadať: 
1. Ak naozaj VD Gabčíkovo predstavuje taký ekonomický prínos, o akom 
sa hovorí, prečo sa z neho nefinancovali vyvolané investície typu sanácie 
skládky nebezpečných chemických odpadov vo Vrakuni, ktoré začali 
akútne ohrozovať podzemné vody práve po zvýšení hladiny v dôsledku 
VDG? Ako je možné, že došlo k akumulácii takého enormného množstva 
sedimentov v zdrži a prečo sa tento problém už dávno účinne nerieši? 
Prečo sa priebežne neinvestovalo do rekonštrukcie samotného vodného 
diela, ktoré rekonštrukciu potrebuje? Ako je možné, že na území 
dotknutom VDG prebieha anarchia vo výstavbe a prevádzke rôznych 
nepovolených objektov a zariadení? Ako je to s nelegálnym ukladaním 
odpadov v tomto území a ich (ne)postihom? Kto povoľuje častý vjazd 
súkromných motorových vozidiel a iné zdroje ohrozenia vôd a prírody 
v tomto citlivom území? (A to sme uviedli iba zopár vybraných problémov 
a otvorených otázok).
2. Ako je známe, prevádzku gabčíkovskej hydroelektrárne nemožno 
považovať za optimálnu či efektívnu, ani čo sa týka samotnej výroby 
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elektrickej energie... A už vôbec vďaka nej nedošlo v uplynulom 
štvrťstoročí k nahradeniu výroby elektriny z uhlia či jadra, ako to sľubovali 
protagonisti VDG pred jeho spustením do prevádzky.
3. Minimálne v úseku nad vodným dielom jeho existencia/prevádzka 
riziko povodní zvýšila tým, že z titulu zvýšenej sedimentácie po 
prehradení Dunaja sa zvýšila úroveň dna rieky, čo má logicky za 
následok, že pri rovnakom prietoku dosahuje hladina rieky v zúženom 
medzihrádzovom bratislavskom profile vyššiu hodnotu, ako predtým. Čo 
sa týka potenciálnej ochrany pred povodňami pod vodným dielom aj táto 
spôsobilosť VD Gabčíkovo z roka na rok klesá priamo úmerne zanášaniu, 
a teda znižovaniu retenčnej schopnosti Hrušovskej zdrže.
4. Podľa viacerých informácií to ani s vodným režimom, infiltráciou, ale 
ani s kvalitou podzemných vôd v oblasti ovplyvnenej VDG nevyzerá dobre 
a situácia sa neustále zhoršuje (a to najmä v súvislosti s pokračujúcim 
ukladaním sa sedimentov v Hrušovskej zdrži). To spôsobuje okrem 
iného znižovanie výdatnosti studní, keďže vrstva sedimentov pôsobí ako 
fyzikálna bariéra brániaca infiltrácii. Zároveň však tento sediment pôsobí 
aj ako geochemická bariéra. Organické látky prítomné v sedimente 
nadmerne spotrebúvajú kyslík, čo spôsobuje znižovanie tzv. oxidačno-
redukčného potenciálu a ohrozovanie zdrojov pitnej vody pre bratislavský 
región. 
5. Vodné dielo malo a má prevažne negatívny dosah aj na ichtyofaunu a na 
vodné živočíšstvo vo všeobecnosti. Nielenže sa tu rozšírili invázne druhy 
rýb, ale autochtónne dunajské druhy sa dokážu neresiť iba v minimálnej 
miere a ak aj k tomu dôjde, invázne druhy likvidujú ich ikry a rybiu 
mlaď. Populáciu autochtónnych rýb nahradili ryby z chovných rybníkov, 
vysádzané Slovenským rybárskym zväzom. Produkčná schopnosť celého 
ekosystému bola viac-menej zničená a súčasný umelý vodný režim je 
len udržiavací. Vytvára aké-také podmienky pre človekom manažované 
lesné hospodárstvo, ale nie pre adekvátne fungovanie ekosystémov 
lužných lesov. V dôsledku toho je už veľká väčšina z nich nahradená 
monokultúrami šľachtených topoľov, čo je samo osebe veľký zločin 
spáchaný a naďalej páchaný na dunajskej prírode. 
6. Na druhej strane evidentne pribudlo vtákov, najmä reprezentantov 
niektorých druhov. Ale zabúda sa na to, že tieto vtáky sa sem len premiestnili 
z pôvodných dunajských biotopov, skoncentrovali sa na hladine zdrže 



69

a neustále sa snažia prispôsobiť novo vznikajúcim podmienkam. Mnohé 
druhy menia svoje správanie, zvyšujú svoju toleranciu voči neprirodzeným 
podmienkam a vyhľadávajú náhradné sekundárne biotopy, čo je tiež 
prejavom odprírodňovania krajiny, poznačenej VDG.
7. Napriek oficiálnej propagande o obrovskom význame VDG pre vodnú 
dopravu štatistiky nepotvrdzujú, že by sa objem nákladnej lodnej dopravy 
na našom úseku Dunaja za 25 rokov od spustenia VDG do prevádzky 
v  porovnaní so štvrťstoročím pred VDG zvýšil (aj keď to nie je chyba 
iba vodného diela). Navyše (aj) v dôsledku nedostatočnej údržby zdrže sa 
zvyšuje riziko uviaznutia lodí, ako aj možných nehôd a havárií.
8. Sľuboval sa aj rozvoj rekreácie. Čiastočne k nemu došlo, avšak často 
má charakter anarchie: pozri napr. stovky tzv. hausbótov na dunajských 
ramenách (vybudovaných a prevádzkovaných bez povolenia a v rozpore 
so zákonom o ochrane prírody a krajiny i so zákonom o vodách) a tiež 
rekreačných chát v záplavovom území, zhoršujúcich podmienky pre 
bezpečný odtok povodňových prietokov. Prakticky neregulovaný je vjazd 
motorových vozidiel do tohto citlivého územia. Skomplikovala sa aj 
vodná turistika v dunajských ramenách i v starom koryte Dunaja.
9. Súdny spor v tejto kauze pred Medzinárodným súdnym dvorom 
v Haagu nevyhralo Slovensko, ani Maďarsko. Naopak, obe strany sporu 
boli „uznané za vinné“, lebo porušili medzinárodné právo. Maďari 
tým, že odstúpili od medzištátnej zmluvy z roku 1977, Slováci tým, že 
jednostranne odviedli väčšinu „medzinárodných“ dunajských vôd na 
svoju stranu.
Celkovo možno konštatovať, že existenciu hodnôt, ktoré zničilo alebo 
negatívne ovplyvnilo VDG, podmieňovali prirodzené hydrodynamické, 
geomorfologické a ekologické procesy, ktoré tu pôsobili po tisícročia. 
V súčasnosti – ale iba dočasne a veľmi nedokonalo a neadekvátne – tu 
máme namiesto nich hate, prehrádzky, stavidlá, kanály... Čoraz viac 
si to uvedomujú aj technici a vodohospodári, ktorí čelia pribúdajúcim 
problémom, spomedzi ktorých spomenieme len niektoré:
▶ Hrušovská zdrž sa veľmi rýchlo zanáša sedimentmi. Ich objem sa 
odhaduje na 1,5 mil. m3 ročne. Negatívne to ovplyvňuje aj plavebnú 
dráhu, ktorá sa udržiava iba neustálym bagrovaním. Objem zdrže sa 
zmenšil takmer o polovicu. Akútne je potrebné vybagrovať, premiestniť 
a uložiť niekoľko miliónov m3 sedimentov. Ak sa tak nestane, bude to 



70

predstavovať akútnu povodňovú hrozbu pre Bratislavu. Pri povodniach, 
aké boli v roku 2010 a 2013, sa pritom v zdrži jednorazovo ukladá až 1,5 
mil. m3 sedimentov.
▶ Ďalším veľkým problémom, spomenutým už vyššie, je tzv. kolmatácia 
dna (zníženie až eliminácia jeho priepustnosti), ktorá spôsobila 
minimalizáciu infiltrácie vody s negatívnym dosahom na prirodzené 
dopĺňanie zásob podzemných vôd Žitného ostrova a ich samočistenie. 
Jestvujú plány na vyťaženie a uloženie týchto sedimentov, avšak je to 
technologicky i ekologicky veľmi diskutabilné, ale najmä extrémne 
nákladné riešenie. Pritom sa nesmie zabúdať na prítomnosť toxických 
látok v dotknutom prostredí.
 
Nejasná budúcnosť
Životnosť podobných vodných elektrární je cca 40 – 50 rokov pri 
dodržiavaní štandardných zásad prevádzky a údržby. V súvislosti s VDG 
sa už po 25 rokoch (provizórnej) prevádzky hovorí o vážnom poškodení 
telesa vodného diela, ako aj o nedokonalosti plavebných komôr (problémy 
tu boli prakticky od začiatku).
Čas, kedy bude potrebné celé VDG odstaviť (okrem iného preto, lebo 
bude úplne zanesené riečnymi sedimentmi a už nebude rentabilné 
bagrovať, transportovať a ukladať ich obrovské množstvá), sa blíži. 
Prirodzenou nevyhnutnosťou sa tak raz stane obnova divočiacej rieky 
so sústavou bočných ramien a lužných ekosystémov. Potom snáď aj naše 
ministerstvo životného prostredia dá za pravdu autorom viac ako tridsať 
rokov jestvujúceho návrhu na vyhlásenie Národného parku Podunajsko.

Dovtedy je však potrebné:
Dôsledne zabezpečovať monitoring vplyvov VDG na dotknutú okolitú 
krajinu, vrátane biomonitoringu a jeho výsledky priebežne sprístupňovať 
verejnosti na internete.
Pro-aktívne poskytnúť verejnosti pravdivé, aktuálne a komplexné 
informácie o situácii tak, ako to napokon kompetentným ukladá Ústava 
SR.
Vytvoriť podmienky pre reálnu odbornú diskusiu, pričom kompetentní 
najskôr sprístupnia všetky relevantné informácie a zistenia, generované 
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z verejných zdrojov. Prestať informovať o VDG a problémoch, ktoré 
spôsobilo a spôsobuje, jednostranne. 
Ale hlavne, kompetentne a zodpovedne pristúpiť k jestvujúcim problémom 
(od zanášania zdrže, cez procesy odprírodňovania až po ohrozenie 
podzemných vôd toxickými odpadmi – pozri skládka vo Vrakuni!).
Preventívne čeliť hrozbám, súvisiacim s existenciou a prevádzkou VDG.
Urýchlene pristúpiť k spracovaniu integrujúcej a nadčasovej koncepcie 
využívania územia, načrtnutej v návrhu Národného parku Podunajsko.
Predstaviť odbornej i laickej verejnosti návrhy riešení jestvujúcich 
a hroziacich problémov a umožniť informovanú diskusiu o nich. Verejnosť 
má právo na informácie i na uplatnenie svojho názoru (pozri napr. Ústavu 
SR a Aarhuský dohovor, záväzný pre Slovenskú republiku). 
Vodné dielo Gabčíkovo je príkladom viacerých pochybení a je 
pravdepodobné, že budúce generácie ho nebudú hodnotiť pozitívne, ale 
skôr negatívne. Stále platí, že VDG je dedičstvom industriálnej éry druhej 
polovice 20. storočia, v ktorej sa glorifikovala ťažká technika, oceľ a betón 
(tzv. sivá infraštruktúra) na úkor názorov prírodovedcov a tzv. zelenej 
infraštruktúry, ktorá sa preferuje v rozvinutom svete (pozri aj príslušné 
dokumenty Európskej komisie, záväzné pre Slovensko).

Vodné dielo Gabčíkovo ako precedens
Ale VDG nie je problémom iba samo osebe, ale je zároveň precedensom. 
Oslavná kampaň, ktorá sa okolo neho v týchto týždňoch opätovne spustila, 
chce okrem iného urobiť priechodnejšími iné, dosiaľ nerealizované 
projekty ďalších veľkých vodných diel na Slovensku.
Práve v tomto čase citeľne zosilneli snahy „oprášiť“ staré vodohospodársko-
betonárske zámery: veľké priehrady Slatinka, Tichý Potok, Garajky 
atď. pod zámienkou nového účelu – údajného zmierňovania vplyvov 
klimatických zmien, konkrétne boja proti suchu. V skutočnosti ide najmä 
o snahu získať eurofondy na ďalšie priehrady. Ako členská krajina EÚ 
máme pritom povinnosť vychádzať zo záverov Rady Európskej únie 
Udržateľné hospodárenie s vodami z októbra 2016. Tie hovoria o opačnom 
trende: o potrebe úspor vody, zadržiavania vody v povodiach, preferovaní 
udržateľných a prírode blízkych zelených riešení. Rezortní vodohospodári 
však dlhodobo odmietajú zakladať hospodárenie s vodou v krajine 
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a boj proti suchu na takýchto prírode blízkych a decentralizovaných 
riešeniach v celých povodiach a žiadajú do relevantných strategických 
dokumentov opätovne zaradiť všetky doteraz plánované veľké priehrady: 
teda koncepčne dávno prekonanú a zo strany EÚ odmietanú tzv. sivú 
infraštruktúru. 
Akútne hrozí, že napriek všetkým známym informáciám o problémoch 
s existujúcimi priehradami na Slovensku sa opäť ide celý sektor upäť 
na neudržateľné riešenia, o ktorých sa vie, že prinášajú viac negatív, 
ako pozitív: najmä vo vzťahu k prírode a budúcim generáciám. A to 
napriek opätovne deklarovaným upozorneniam a návrhom odborníkov 
i aktivistov, podporeným dvadsaťtisícovou petíciou.

Otvorene, kriticky, informovane, konštruktívne a v prospech 
budúcnosti 
V týchto dňoch si zhodou okolností pripomíname aj iné významné 
okrúhle výročie: 30 rokov od vydania kultovej ochranárskej publikácie 
Bratislava/nahlas, ktorá otvorene pomenovala environmentálne 
a  spoločenské problémy vtedajšej Bratislavy i celého Československa. 
Aj dnes musíme hovoriť kriticky a nahlas o tom, čo sa deje v Bratislave, 
ale aj okolo Dunaja. Nie pre kritiku samotnú, ale v záujme budúcnosti. 
Budúcnosti tunajšej prírody, ako aj našich detí a vnúčat.

Na základe odborných podkladov od členov a členiek S-O-S spracoval 
Mikuláš Huba.

Bratislava, 24. 10. 2017

Pozn. 1: k ohrozeniu vodných zdrojov
Zároveň sa zhoršujú predpoklady pre odbúravanie organických 
polutantov. Rozklad organickej hmoty produkuje CO2, vďaka čomu sa 
znižuje pH. Nízky oxidačno-redukčný potenciál a nízka hodnota pH 
vytvárajú podmienky napomáhajúce migrácii ťažkých a iných toxických 
kovov. 
Pozn. 2: k ornitológii
Fakt je, že dnes na Hrušovskej zdrži (a to nielen v jej hornej časti) sú 
najvýznamnejšie zimoviská/migračné zhromaždiská chochlačiek, hlaholiek 
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(husí, čajok malých a i.), svojím významom ďaleko presahujúce hranice 
Slovenska. V prípade chochlačiek takéto významné lokality na danom úseku 
Dunaja pred výstavbou VDG neboli. Na zdrži vznikli aj najvýznamnejšie 
hniezdiská čajky čiernohlavej v strednej Európe. Preto tieto zhromaždiská 
treba chrániť. A umožniť riečnym procesom, aby obnovili lužné prostredie 
tak, ako to vidíme napr. na zdržiach na rieke Inn.
Ale fakt je aj to, že od výstavby VDG poklesla početnosť zimujúcich 
vodných vtákov na ostatných úsekoch Dunaja v SR a dokonca aj v Rakúsku. 
V prípade hlaholiek sa zimujúce vtáky stiahli z vyše 200 km dlhého úseku 
na relatívne malú Hrušovskú zdrž (je tam lepšia dostupnosť potravy – t. j. 
lastúrnikov). Vo výsledku tak vtákov nepribudlo, len sa skoncentrovali na 
jednu malú plochu a sú tu zraniteľnejšie (možná havária tankera a pod.). 
V prípade hniezdisk zanikli štrkové riečne ostrovy na Dunaji, kde vtáky 
boli predtým. Dnes sú na umelých ostrovoch.
Ak to zhrnieme: Na Hrušovskej zdrži sú medzinárodne významné 
zimoviská a hniezdiská vodného vtáctva, ktoré však vznikli tak, že 
sa vtáky presunuli z iných lokalít Dunaja, kde boli predtým a na tých 
lokalitách dnes chýbajú. Vtáky sú tak skoncentrované na malej ploche, 
sú zraniteľnejšie náhodným vplyvom a ich hniezdenie je závislé od 
každoročného manažmentu.

kontaminácia Žitného ostrova je zločin 
proti prírode i proti ľudskosti

Otvorený list Slovenského ochranárskeho snemu predsedovi vlády, 
ministrovi životného prostredia, ministrovi zdravotníctva a ďalším 

kompetentným

Vzápätí po tom, ako sa do médií dostala kauza vrakunskej skládky 
nebezpečného odpadu, o ktorej sa roky mlčalo, objavili sa aj informácie 
a správy (čiastočne už aj medializované) o kontaminácii využívaných 
vodárenských zdrojov toxickým atrazínom. V dôsledku toho obyvatelia 
šiestich obcí na Žitnom ostrove zostali pred Vianocami 2017 bez pitnej 
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vody. Pre cca 5000 ľudí to predstavuje nielen stratu komfortného prístupu 
k základnému existenčnému zdroju, ale predovšetkým oprávnený dôvod 
na obavy zo zdravotných dôsledkov z dlhodobého používania vysoko 
kontaminovanej vody otrávenej nebezpečným pesticídom. Prevádzkovateľ 
namontoval filtre na zníženie koncentrácie znečisťujúcej látky, dostane 
pokutu a tým to pre neho pravdepodobne končí. Ale to nie je skutočné 
riešenie problému!
Už to nie sú len obavy ochranárov, ktorí od čias vydania Bratislavy/nahlas 
(1987) opakovane a veľmi intenzívne upozorňovali na zanedbávanie 
reálnej ochrany vôd a varovali pred jej hroziacou devastáciou, ohrozujúcou 
zdravie obyvateľov i prírody. Sama príroda teraz usvedčila štátne orgány 
zo zlyhania pri zabezpečovaní ochrany vody, prírody a zdravia ľudí. A to 
priamo na území nášho najvýznamnejšieho prirodzeného rezervoáru 
donedávna kvalitných podzemných vôd, predstavujúceho národné 
bohatstvo medzinárodného významu! Pre obyvateľov dotknutého regiónu 
i pre zvyšok Slovenska to znamená koniec nádejam, že vďaka prírodnému 
rezervoáru pod Žitným ostrovom máme dostatok kvalitných zdrojov 
pitnej vody pre niekoľko miliónov obyvateľov aj do budúcnosti.
Aj laikovi, ktorý nepozná prírodné procesy a zákonitosti šírenia znečistenia, 
musí byť jasné, že ku kontaminácii pitnej vody nemohlo dôjsť zo dňa na 
deň. Ide o dlhodobé procesy prenikania znečisťujúcich látok zvodneným 
prostredím. Skutočnosť, že kontaminácia pitnej vody atrazínom sa zistila 
až „na kohútiku“ u spotrebiteľov, dokazuje, že štát de facto stratil kontrolu 
nad kvalitou podzemnej vody Žitného ostrova. Obávame sa, že podobná 
situácia panuje aj v prípade vodných zdrojov v  iných vodohospodársky 
významných a zraniteľných regiónoch Slovenska.
Ak by si príslušné rezorty a všetky relevantné zložky v tomto štáte riadne 
plnili svoje úlohy, k znečisteniu pitnej vody vo vodárenských zdrojoch 
Žitného ostrova, k dlhodobej neinformovanosti a k ohrozeniu zdravia 
ľudí by nemohlo dôjsť. V procese prípravy aktuálneho Vodného plánu 
Slovenska desiatky expertov dlhodobo a  opakovane žiadali Sekciu 
vôd Ministerstva životného prostredia SR o dopracovanie programu 
opatrení. Osobitne upozorňovali na chýbajúce opatrenia v oblastiach 
s významnými zásobami pitnej vody (najmä na Žitnom ostrove, ale tiež 
v ďalších vodohospodársky významných lokalitách). Opakovane vyjadrili 
obavy aj z kontinuálneho zhoršovania potenciálu samočistenia, zmien 
výšky hladiny a smeru prúdenia podzemných vôd, ako aj zmenšovania 
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brehovej infiltrácie vôd Dunaja v dôsledku ukladania dnových sedimentov 
a následnej kolmatácie dna a brehov zdrže VD Gabčíkovo. Tým zároveň 
narastá podiel zrážkových vôd infiltrujúcich cez poľnohospodársky 
využívanú pôdu, čo ďalej zvyšuje riziko kontaminácie podzemných vôd 
atrazínom a ďalšími agrochemikáliami. 
Vzhľadom na závažnosť problému plošného znečistenia vôd Žitného 
ostrova a ohrozovania zdravia ľudí, ktorí sú neraz odkázaní na vodu 
z  domových studní, nás veľmi znepokojujú vyhlásenia ministerstva 
a samotného šéfa rezortu na margo tohto prípadu. Nielenže si ministerstvo 
nepripúšťa svoju zodpovednosť za znehodnotenie vodárenských zdrojov, 
ale zavádza verejnosť tvrdením, že daný problém sa ho vraj ani netýka, 
keďže ide nad rámec jeho kompetencií!!! Je priam šokujúce, že MŽP SR 
odmieta zodpovednosť za znečistenie Žitného ostrova, hoci má informácie 
o výskyte atrazínu v podzemnej vode už od roku 2009! Pritom plošný 
rozsah preukázaného výskytu tohto dokázateľného jedu zaberá dnes už 
viac ako polovicu územia Žitného ostrova a miestami prenikol už do hĺbky 
viac ako 80 metrov! Namiesto okamžitých opatrení, vrátane vyvodenia 
personálnej zodpovednosti za súčasný alarmujúci stav ministerstvo 
podsúva verejnosti zavádzajúce informácie o iba lokálnom charaktere 
znečistenia, ktoré vraj nie je potrebné považovať za významné. Ohrozenie 
zdravia obyvateľstva i  hrozba trvalého znehodnotenia životodarného 
prírodného zdroja by pritom mali bezodkladne mobilizovať všetky sily 
na realizáciu účinných opatrení.
Mlčí aj ministerstvo zdravotníctva a jeho úrady verejného zdravotníctva, 
ktoré dopustili, že ľudia dlhodobo používali zdraviu škodlivú vodu 
z verejných vodovodov. Svedčí to o nedostatočnom zdravotnom dozore 
a systémovom zlyhaní rezortu. Za najväčší problém považujeme 
neinformovanosť ľudí o kvalite pitnej vody, ktorá sa im dodáva z verejných 
vodovodov. Je to jedna z povinností štátnych orgánov, zakotvená 
v európskej smernici o pitnej vode, ktorá sa však na Slovensku ignoruje. 
Zároveň je treba zdôrazniť, že takéto (ne)konanie je aj porušením 
ústavného práva občanov na pravdivé a aktuálne informácie o stave 
životného prostredia.
Napokon, minimálne od chvíle, ako boli úrady životného prostredia 
integrované pod ministerstvo vnútra, je aj tento rezort spoluzodpovedný 
za vzniknutú situáciu a jej riešenie.
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Odhalený prípad znečistenia vodárenských zdrojov na Žitnom ostrove 
je výzvou pre ústredné orgány, vládu, príslušné ministerstvá, inšpekčné 
a  ďalšie orgány, aby konečne pristúpili k prijatiu razantných opatrení 
a vykonaniu nevyhnutných zmien v práci, zameraní a fungovaní svojich 
rezortov. Ak sa tak nestane, je viac ako pravdepodobné, že v krátkej dobe 
budeme svedkami ďalších prípadov kontaminácie vodárenských zdrojov 
a podobných ekologických katastrof. Keďže terapia/sanácia, ako je známe, 
je vždy náročnejšia a nákladnejšia ako prevencia, budú náklady na liečbu, 
ale i následné technické opatrenia na čistenie vody veľmi vysoké. 
Vyzývame preto na prijatie okamžitých opatrení, ktorými sa zabráni 
hroziacej devastácii celého Žitného ostrova. Tá by mohla mať katastrofálne 
dopady na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou nielen tam, ale vo 
viacerých regiónoch Slovenska. 
Zároveň sa týmto pripájame k výzve, ktorú svojím podpisom pod petíciu 
Za živé rieky a čistú vodu podporilo takmer 20 000 ľudí, a vyzývame 
ministerstvo životného prostredia na zásadnú zmenu vodnej politiky 
a naštartovanie procesov systémovej a reálnej ochrany vôd podľa pravidiel 
a požiadaviek Rámcovej smernice o vode.
Dôrazne žiadame preveriť kvalitu využívaných vodárenských zdrojov 
na Žitnom ostrove i  v  ostatných vodárensky významných regiónoch 
Slovenska a výsledky bezodkladne a v zrozumiteľnej podobe sprístupniť 
verejnosti. Niektoré domácnosti nemajú verejný vodovod a využívajú na 
zásobovanie vodou vlastné studne. Pre ochranu zdravia ľudí je nevyhnutné 
zistiť rozsah znečistenia Žitného ostrova a jeho príčiny a v opodstatnených 
prípadoch zakázať používanie kontaminovanej vody pre ľudskú spotrebu. 
Zdroje a príčiny znečistenia, jeho stav i očakávané trendy žiadame 
urýchlene identifikovať a presne pomenovať a  následne dôsledne riešiť 
všetky staré environmentálne záťaže a aktívne zdroje znečistenia, 
ohrozujúce vody (vrátane aktívnej sanácie vrakunskej skládky). Žiadame 
aktívne uplatňovať princíp znečisťovateľ platí aj pre znečistenie vôd, 
napr. rezíduami pesticídov, a aktívne ovplyvňovať tvorbu strategických 
dokumentov súvisiacich s  pesticídmi a  ďalšími potenciálnymi zdrojmi 
znečistenia. V tejto súvislosti žiadame tiež posilnenie kontrolnej funkcie 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 
Vyzývame aj ministerstvo zdravotníctva, aby spoločne s ministerstvom 
životného prostredia špecifikovali chyby v systéme ochrany pitnej vody 
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a aby bez výnimiek a alibizmu zabezpečili ochranu ľudského zdravia 
pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na 
ľudskú spotrebu.
V zmysle uznesenia vlády bol Žitný ostrov vyhlásený za chránenú 
vodohospodársku oblasť. Keďže ide zároveň aj o intenzívne využívanú 
poľnohospodársku oblasť, je potrebné, aby sa tu zaviedla prísna 
kontrola agrochemikálií a minimalizovala ich aplikácia. Žiadame preto 
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby zabezpečilo taký 
spôsob poľnohospodárskej výroby (i lesného hospodárstva), ktorý 
nebude ohrozovať vodné zdroje ani pôdu či biotu a ich zraniteľnosť. 
Žiadame ministerstvo, aby formulovalo merateľné ciele a  nástroje na 
znižovanie používania pesticídov, ako aj na zavedenie a  zabezpečenie 
podpory a nezávislého poradenstva so zameraním na predchádzanie 
používania pesticídov. Tak rezort ochrany životného prostredia, ako aj 
rezort pôdohospodárstva musia prijať účinné opatrenia na znižovanie 
agrochemického zaťaženia pôdy. Aktuálne Slovensko reviduje Národný 
akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov, ktorý bol od 
roku 2012 iba formálnym dokumentom bez konkrétnych a merateľných 
cieľov. 
Podzemné vody a vodné zdroje ohrozujú aj ďalšie činnosti súvisiace 
s hospodárskou činnosťou, dopravou, skladovaním, odpadovým 
hospodárstvom a pod. Vyzývame preto všetky hospodárske a iné subjekty, 
pôsobiace v tomto citlivom území, aby svoju aktivitu prispôsobili 
požiadavkám ochrany vody.
Podľa vodného zákona je voda nielen prírodné bohatstvo, ale aj 
nenahraditeľná životodarná surovina, ktorá má strategický význam 
pre bezpečnosť štátu a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie 
života a zdravia obyvateľstva alebo ohroziť plnenie základných 
funkcií štátu. Vyzývame preto predsedu Vlády Slovenskej republiky, 
aby zvolal Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, ktorá vyhodnotí 
bezpečnostné riziko z hľadiska ohrozenia zásobovania obyvateľstva 
pitnou vodou z dôvodu možného vyradenia veľkokapacitných 
vodárenských zdrojov Žitného ostrova z prevádzky.

Za signatárov a signatárky otvoreného listu: 
RNDr. Elena Fatulová, prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná 
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osoba), Ing. Martina Barancová Paulíková, Ing. Tatiana Kratochvílová, 
Mgr. Tomáš Lánczos, PhD., Ing. Daniel Lešinský, PhD., Mgr. Martin 
Hojsík a RNDr. Anna Zemanová 

Vážený pán
Peter Pellegrini
predseda Vlády Slovenskej republiky
Nám. slobody 1
Bratislava

 Bratislava, 21. 6. 2018
Vážený pán predseda vlády,

dovoľte nám zareagovať na Váš list číslo 4475/2018/KBR, datovaný 10. 5. 
2018.
V prvom rade chceme oceniť, že ste - na rozdiel od svojho predchodcu - 
akceptovali náš návrh zaradiť problematiku ohrozenia podzemných vôd 
Žitného ostrova na program rokovania Bezpečnostnej rady Slovenskej 
republiky.
Už menej pozitívne hodnotíme skutočnosť, že Bezpečnostná rada SR 
vzala informácie o riešení tejto závažnej problematiky iba na vedomie. 
Podľa nášho presvedčenia bolo a je žiaduce, ba nevyhnutné, bezodkladne 
uskutočniť celý rad zásadných opatrení na elimináciu zdrojov znečistenia 
i jeho šírenia v ľahko zraniteľnom prostredí najväčšej prirodzenej 
akumulácie podzemných vôd v strednej Európe, ktorú Žitný ostrov 
predstavuje.
Na podporu nášho tvrdenia dovoľte uviesť aspoň niekoľko argumentov 
(okrem argumentov uvedených v našom liste z 19. februára, či 
v stanoviskách na stránke www.zanasuvodu.sk):
1. Pitnou vodou zo Žitného ostrova sú už dnes zásobovaní obyvatelia 
troch krajov.
2. Problém s atrazínom, ako jedným zo zdrojov kontaminácie podzemných 
vôd, sa uskutočnenými opatreniami nevyriešil. Uhlíkové filtre nie sú 
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dlhodobo udržateľnou, adekvátnou, plnohodnotnou a celoplošnou cestou 
riešenia tohto problému. Navyše, ide len o (čiastočné) individuálne 
riešenie následkov v niektorých obciach, a nie príčin vzniknutého stavu. 
Na základe údajov z monitoringu je zrejmé, že výskyt atrazínu bol 
identifikovaný už v roku 2005, hoci až v minulom roku sa potvrdil aj vo 
vodárenských zdrojoch.
3. Atrazín je však len jednou z agrochemikálií, ktoré ohrozujú 
a  kontaminujú podzemné vody Žitného ostrova. Je preto potrebné 
zásadne zmeniť celý charakter hospodárenia na pôde v tomto regióne, 
primerane ho zextenzívniť a ekologizovať.
4. Intenzívne poľnohospodárstvo síce predstavuje významný zdroj 
ohrozenia podzemných vôd, ale ani zďaleka nie jediný. Ďalšie zdroje 
znečistenia či ohrozenia podzemných vôd, ktoré čiastočne spomínate aj 
Vy vo svojom liste, sú taktiež iba časťou problému, na ktorom sa podieľa 
celý rad ďalších faktorov: od starých environmentálnych záťaží (okrem 
iných z bývalého Apolla, CHZJD, Matadoru), z bratislavského prístavu, 
ale aj legálnych, pololegálnych, ale najmä nelegálnych novodobých 
skládok odpadu, cez golfové ihriská a iné chemicky udržiavané plochy, 
ťažbu štrku, nešetrné výruby lesných a brehových porastov (namiesto 
ich ochrany a revitalizácie lužných a mokraďových ekosystémov), až po 
produktovody, priemyselné prevádzky, sklady či čerpadlá pohonných 
hmôt. K tomu sa pripája masívna bytová a iná výstavba, realizácia 
veľkých infraštruktúrnych projektov (napr. D4, R7), developerské aktivity 
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, ale aj plánované investičné 
a iné aktivity v blízkosti, ba i priamo v zdrži Vodného diela Gabčíkovo 
(VDG), snahy o prehradzovanie starého koryta Dunaja, budovanie 
masívnych hydraulických bariér bez predchádzajúceho vyhodnotenia ich 
dôsledkov, odmietanie vyhlasovania ochranných pásiem pre dokázateľne 
využiteľné množstvá pitnej vody v oblasti vodárenských zdrojov 
(nadraďovanie individuálnych a skupinových záujmov nad verejné 
podporované štátom!!!). Najnovšie tiež budovanie telies diaľnice aj 
z materiálov s reálnym podozrením, že ide o potenciálny zdroj znečistenia 
vody (bližšie pozri Príloha 1).
5. Ďalším dlhodobo neriešeným problémom je zakolmatované dno 
VDG, zmeny smeru prúdenia podzemných vôd pod vplyvom VDG, 
ako aj zhoršený kyslíkový režim i samočistiaci potenciál v ovplyvnenom 
hydogeologickom prostredí, až po nedostatočný výkon štátnej vodnej 
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správy, nedostatky v monitoringu, informovaní verejnosti a pod. (ďalšie 
argumenty a príklady pozri Príloha 1).
6. Toto všetko sa deje väčšinou živelne (právny stav sa dodržiava neraz len 
formálne, bez ohľadu na reálne hrozby, bez dostatočnej znalosti skutočnej 
situácie a predpokladaných následkov).
7. Nedostatočný je monitoring a prakticky úplne chýba relevantné 
spracovanie údajov z monitorovania, umožňujúce zhodnotiť existujúcu 
situáciu s ohľadom na prakticky účinné a vedomé chránenie zdravia 
obyvateľstva, životného prostredia a zdrojov pitnej vody. Informácie 
pre občanov nie sú úplné a dostatočne aktuálne - čo je popretím aj ich 
ústavných práv. Informácie o kvalite pitnej vody nie sú v  dostatočnej 
miere reálne a ľahko dostupné. Nájdenie informácií o kvalite pitnej vody 
znamená „investigatívnu činnosť“ s neraz zastaralými databázami, bez 
reálnej šance na nájdenie relevantných údajov.
 8. Chýba dostatočná - vo svete už obvyklá - podpora pre poľnohospodárov 
(výskum, monitoring, poradenstvo...), ktorá by im poskytla úplne 
konkrétne informácie ohľadom zavlažovania, hnojenia a ekologicky 
bezpečného využívania prostriedkov na ochranu rastlín priamo v mieste 
pôsobenia jednotlivých fariem. Chýbajú nástroje na zosúladenie 
charakteru hospodárenia s prioritnou požiadavkou ochrany vôd (vrátane 
následnej kompenzácie majetkovej ujmy poľnohospodárom).
9. Inak povedané, slovenská spoločnosť nepozná dostatočne skutočný stav, 
netuší, čo bude nasledovať, pričom aj čiastkové dáta a poznatky naznačujú, 
že situácia je veľmi zlá a pri súčasnom prístupe sa môže iba zhoršovať.
10. Návrh nového zákona o chránených vodohospodárskych 
oblastiach sme si pozorne preštudovali a podrobne spripomienkovali 
v rámci medzirezortného pripomienkového konania (Príloha 2). Sme 
presvedčení/é, že nový zákon neprinesie nič zásadne nové a už vôbec nie 
je sám osebe zárukou zmeny k lepšeniu. Stačilo by dôsledne dodržiavať 
platné právne normy SR a príslušné európske smernice.
Z vyššie uvedených i ďalších dôvodov sme presvedčení/é, že vážnosť 
problematiky existujúcej i hroziacej kontaminácie podzemných vôd 
Žitného ostrova sa zo strany kompetentných podceňuje až bagatelizuje. 
Navrhujeme preto, aby sa Bezpečnostná rada Slovenskej republiky 
i Vláda Slovenskej republiky touto problematikou opätovne a s plnou 
vážnosťou zaoberali a zaviazali príslušné rezorty koordinovať svoju 
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činnosť a zásadne zmeniť prístup k Žitnému ostrovu a jeho nesmierne 
cenným, ale zároveň veľmi ľahko zraniteľným prírodným hodnotám. Pri 
formulovaní a podpore potrebných účinných opatrení sme ochotní/é 
– v rámci svojich možností – kedykoľvek pomôcť.
Vzhľadom na výsostne verejný charakter tejto problematiky, považujte, 
prosím, tento list za otvorený.

S pozdravom,

Mikuláš Huba a Elena Fatulová
(za autorov a autorky listu Slovenského ochranárskeho  

snemu z 19. 2. 2018).

Príloha 1

upozornenie na mimoriadne 
závažné skutočnosti v súvislosti 

s nedostatočnou ochranou 
podzemných vôd Žitného ostrova

Ochrana vôd na Slovensku (a teda aj na Žitnom ostrove) sa nezabezpečuje 
podľa platného vodného zákona a európskej Rámcovej smernice o vode. 
Takýto postup je zároveň v rozpore s Ústavou SR.
Nie je vypracovaný register významných bodových a plošných zdrojov 
znečistenia. V  existujúcej databáze environmentálnych záťaží je 
evidovaných iba 65 bodových zdrojov, čo predstavuje ani nie desatinu 
predpokladaného počtu potenciálnych významných zdrojov znečistenia. 
Vyhodnotenie dopadu plošných zdrojov znečistenia na kvalitu vôd 
(najmä poľnohospodárska činnosť, znečistenie z neodkanalizovaných 
obcí, z dopravy a i.) prakticky úplne absentuje.
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Neboli vytvorené a vzájomné prepojené monitorovacie systémy, poskytujúce 
zosúladený a komplexný prehľad o kvalite podzemnej vody od zdrojov 
znečistenia, cez kvalitatívny (chemický) stav vodných útvarov, kvalitu 
pitnej vody v ochranných pásmach, až po kvalitu pitnej vody „na kohútiku“ 
u odberateľov. V dôsledku nedostatočného monitoringu sa znečistenie 
nekontrolovane šíri, zhoršuje sa kvalita podzemnej a pitnej vody, ohrozené 
je zdravie ľudí. Pritom pre Žitný ostrov neboli prijaté vo Vodnom pláne 
Slovenska (vláda ho schválila v januári 2016) žiadne konkrétne opatrenia, 
pretože vodný útvar bol vyhodnotený ako útvar v „dobrom stave“!!!
Kontaminácia pitnej vody atrazínom, zistená v troch vodárenských zdrojoch 
na Žitnom ostrove koncom minulého roku, je dôkazom nefungujúceho 
systému ochrany vôd. Ak by sa postupovalo v súlade s vodným zákonom 
a Rámcovou smernicou o vode, nemohlo by sa stať, že atrazín sa zistí až 
„na kohútiku“ u odberateľov. Alarmujúce je, že znečistenie vôd atrazínom 
bolo v mieste kontaminovaných vodárenských zdrojov nameraná v hĺbke 
až 85 metrov!!! Ešte oveľa závažnejšia je však skutočnosť, že doteraz nie je 
známy celkový rozsah znečistenia atrazínom, ani odkiaľ toto znečistenie 
pochádza. V danej situácii preto nie sme schopní prijímať účinné opatrenia 
na zastavenie šírenia znečistenia podzemnou vodou, ale najmä opatrenia 
na ochranu zdravia ľudí bez ohľadu na to, či sú zásobovaní pitnou vodou 
z verejných vodovodov alebo z domových studní.
Podzemná a pitná voda Žitného ostrova nie je ohrozená len znečistením, 
pochádzajúcim zo zdrojov znečistenia, ktoré sa nachádzajú na jeho území. 
Oveľa väčšie riziko predstavuje kontaminačný mrak, ktorý sa šíri spod 
Bratislavy smerom na Žitný ostrov. Ani jeho rozsah, ani identifikácia 
znečisťujúcich látok neboli monitoringom preukázané a špecifikované!!!
Najviac medializované znečistenie, pochádzajúce z vrakunskej skládky, 
predstavuje iba časť kontaminačného mraku, na ktorom sa podieľa cca 80 – 
100 zdrojov znečistenia (zväčša neznámeho pôvodu) na území Bratislavy. 
Podľa kvalifikovaných odhadov iba prieniky znečistenia z vrakunskej 
skládky už nenávratne znehodnotili podzemnú vodu vo vzdialenosti 
cca 5 km pod skládkou a nenávratne znehodnotili astronomické objemy 
pitnej vody!!!
Okrem tohoto „historického znečistenia“ (tzv. staré environmentálne 
záťaže) nie je dostočne známy ani dopad aktívnych zdrojov znečistenia 
(napr. Slovnaft, letisko, Istrochem a iné) na kvalitu podzemnej vody.
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Okrem zhoršovania kvality podzemnej a pitnej vody dochádza k zmenám 
v množstve, mechanizmoch dopĺňania a smeroch prúdenia podzemných 
vôd Žitného ostrova. Hoci od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do 
prevádzky uplynulo už viac ako 25 rokov, doteraz neboli vyhodnotené 
dopady tejto stavby na zmenu hladinového režimu a využiteľné 
množstvá podzemnej vody. K ďalším zmenám dochádza v dôsledku 
zakolmatovania dna a brehov zdrže Hrušov. Isté je, že spomínaná 
kolmatácia a sedimentácia v priestore Hrušovskej zdrže predstavujú 
celý rad negatívnych vplyvov a hrozieb z hľadiska dopĺňania zásob, 
znečistenia a zhoršovania samočistenia vôd. Dôsledkom zaneseného dna 
Hrušovskej zdrže miliónmi m3 splaveného bahna je zníženie priesaku 
podzemnej vody do podložia a deficit kyslíka v nej. Následkom týchto 
oxidačno-redukčných procesov dochádza k rozpúšťaniu mangánu 
z podložia a jeho zvýšenému obsahu vo vode nad limit, ktorý je prípustný 
pre pitné vody. Z tohto dôvodu už napríklad nie je možné využívať vo 
vodárenskom zdroji Kalinkovo ani jednu z 10 studní pre zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou a vodárenský zdroj s kapacitou 1100 l/s musel 
byť odstavený!!!
K zmenám hladinového režimu prispievajú aj projekty výstavby diaľnice 
D4 a rýchlostnej cesty R7, ako aj rozvojové projekty na území Bratislavy. 
Bez posudzovania vplyvov na hladiny podzemných vôd sa povoľujú 
stavby, ktorých súčasťou je budovanie nepriepustných podzemných 
stien. Tieto stavby nielenže významne znižujú množstvo infiltrovanej 
vody do podzemnej vody Žitného ostrova, ale zmenou hladinového 
režimu ovplyvňujú intenzitu šírenia znečistenia, ktoré nikto relevantne 
nemonitoruje ani nevyhodnocuje!!! Poznamenávame, že tieto stavby 
sú povoľované v rozpore s vodným zákonom a Rámcovou smernicou 
o vode (článok 4.7). Považujeme za krajne nezodpovedné, že pri výstavbe 
diaľnice D4 a rýchlostnej komunikácie R7 sa bez akéhokoľvek posúdenia 
vplyvov na podzemné vody mení charakter cestného telesa z pilierov 
na násypy, na ktoré je následne využívaná zemina pochybného pôvodu 
s podozrením na obsah látok, ohrozujúcich podzemné vody!!!
Za škandalózne a naprosto neprijateľné považujeme kontroverzné 
konanie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) vo veci vyhlásenia 
ochranných pásiem (OP) Vodného zdroja Šamorín, kedy sa MŽP 
v odvolacom konaní priklonilo k obhajobe súkromných záujmov 
privátnych vlastníkov na úkor ochrany najväčšieho vodného zdroja (VZ) 



84

na Žitnom ostrove (MŽP zrušilo rozhodnutie o ochranných pásmach 
vodného zdroja a žiada prepracovať návrh ochranných pásiem tak, aby 
sa podriadili územným plánom Hamuliakova a Šamorína a prioritne 
rešpektovali vlastnícke práva súkromných vlastníkov pozemkov!!!). 
Toto rozhodnutie o zrušení ochranných pásiem je zverejnené napr. na 
oficiálnom webe obce Kalinkovo. Prakticky na rovnakom území je 
už vyhlásené OP minerálneho prameňa v Čilistove, ktoré v roku 2006 
vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva, ale v praxi sa nedodržiava. Podľa 
našich informácií jednou z účastníčok konania, ktorá podávala odvolanie 
voči konaniu (a teda na úkor ochrany VZ), je manželka jedného z členov 
vlády a jej právna kancelária. V medziobdobí, kým konanie dospeje ku 
koncu, sa snaží získať stavebné povolenie pre šesť bytových domov na 
území budúceho OP!!!
Prístup ústredných orgánov štátnej správy k riešeniu vyššie uvedených 
a ďalších problémov je zväčša neadekvátne laxný a voči kritikom 
tohto stavu arogantný (pozri napr. dlhodobé odmietanie akýchkoľvek 
vlastných pochybení a deficitov zo strany Ministerstva životného 
prostredia SR, faktické ignorovanie požiadaviek petície, ktorú podpísalo 
20 000 občanov, bežné neodpovedanie na listy občanov, mimovládnych 
organizácií a odborníkov, odmietanie dialógu a pod.).

Pozn.: Ostatné info napr. na stránkach www.ochranari.sk, www.
zanasuvodu.sk a v trestnom oznámení Inštitútu vodnej politiky.
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Vážený pán
Andrej Kiska
Kancelária prezidenta SR 
Hodžovo nám. 1 
810 00 Bratislava 1

Bratislava, 25. 10. 2018

Vec: Žiadosť o vrátenie zákona do NR SR 
 
Vážený pán prezident,

ako iste viete, Žitný ostrov predstavuje najvýznamnejšiu akumuláciu 
dosiaľ zväčša kvalitných podzemných vôd, využiteľných na pitné účely 
nielen u nás, ale v celej strednej Európe. 
Toto prírodné bohatstvo, ktoré sa šťastnou zhodou okolností nachádza 
práve na území Slovenskej republiky, sa nám zo dňa na deň stráca. 
Spôsobuje to minulá i súčasná hospodárska činnosť, ktorá často 
nerešpektuje skutočnosť, že ide o chránenú vodohospodársku oblasť 
(CHVO) prvoradého významu, ktorá je zároveň veľmi citlivá na 
akékoľvek negatívne vplyvy. Toto konštatovanie sa týka prirodzeného 
dopĺňania zásob podzemných vôd (teda ich kvantity), ale ešte viac ich 
kvality.
Podľa ústavy a kompetenčného zákona zodpovedá za kvalitu i kvantitu 
podzemných vôd Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky (MŽP SR) v spolupráci s ďalšími rezortmi (zdravotníctva, 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vnútra…). Právom sa preto očakáva, 
že MŽP SR zmobilizuje svoj potenciál a podstatne skvalitní svoju činnosť 
pri ochrane vôd na Žitnom ostrove, ako aj v ostatných regiónoch 
Slovenska. Skutočnosť je, žiaľ, skôr opačná.
O čo menej konkrétnych krokov tohto rezortu vo vzťahu k vode 
evidujeme, o to viac sa venuje marketingu, ktorým sa snaží svoju 
nedostatočnú a  miestami až kontraproduktívnu aktivitu/pasivitu 
zamaskovať. Najnovšími dôkazmi o pravdivosti tohto nášho tvrdenia 
sú asistencia ministerstva pri ohrození najvýdatnejšieho veľkozdroja 
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pitných vôd pri Šamoríne na jednej strane (dokumentujú to napr. 
televízne reportáže Kataríny Začkovej v RTVS, ale aj naše listy, 
adresované ministrom a predsedovi vlády - pozri http://www.ochranari.
sk/kontaminacia-zitneho-ostrova, http://www.ochranari.sk/ochrana-
zitneho-ostrova) a na druhej strane znenie návrhu Zákona o chránených 
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý 16. 10. 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky 
(NR SR).
Dovoľte nám, vážený pán prezident, požiadať Vás, aby ste nepodpísali 
znenie spomínaného zákona (skrátene nazývaného Lex Žitný ostrov - 
tlač č. 1049).
Podľa predkladateľa má zákon za cieľ zabezpečiť komplexnú efektívnu 
ochranu vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených 
vodohospodárskych oblastí, v ktorých sa nachádzajú najväčšie zásoby 
podzemných vôd na Slovensku. Realita je však iná. Počas medzirezortného 
pripomienkového konania sa návrh zákona navyše zásadne zmenil. 
V dôsledku toho do vodného práva vnáša chaos, duplicitu a nejasné 
pravidlá. Už pôvodný návrh mal veľa nedostatkov, a preto bola voči nemu 
vznesená hromadná pripomienka verejnosti (pozri www.zanasuvodu.sk, 
http://www.ochranari.sk/ochrana-zitneho-ostrova).
Na rokovanie vlády a následne do NR SR bol tak predložený zásadne 
pozmenený návrh oproti pôvodnej verzii. Nešlo, žiaľ, o zmeny k lepšiemu. 
Skôr naopak. Obávame sa, že v dôsledku týchto zmien budú najcennejšie 
vodohospodárske lokality paradoxne chránené menej ako doteraz.
Týmto zákonom sa MŽP SR fakticky vzdáva svojej právomoci kontrolovať 
zakázané činnosti a prenecháva túto svoju doterajšiu kompetenciu 
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo 
životného prostredia SR tak odteraz nebude mať práve v CHVO 
postavenie ústredného orgánu štátnej vodnej správy, ani kompetentného 
orgánu pre presadzovanie európskej Rámcovej smernice o vode. Štátna 
vodná správa tým stráca svoje právomoci pri presadzovaní opatrení na 
zabránenie zhoršenia stavu vôd a pri obnove poškodených vodných 
útvarov, akým je v súčasnosti aj Žitný ostrov. Prijatím nového zákona 
sa vnášajú do ochrany vôd nejasnosti a právna nejednoznačnosť. Tie 
spočívajú najmä v tom, že ochrana chránených vodohospodárskych 
oblastí je právne zabezpečená už v aktuálne platnom zákone o vodách. 
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Tvorcovia nového zákona jednoducho vyňali § 31 z vodného zákona 
a prakticky jeho znenie skopírovali do nového zákona. Avšak tým, že len 
v niektorých ustanoveniach nového zákona sa v odkazoch odvolávajú 
na vybrané ustanovenia dosiaľ platného vodného zákona aj Rámcovej 
smernice EÚ o vodách, dochádza k stavu, že ochrana vôd na Slovensku 
nebude jednotná a práve v najcitlivejších oblastiach, ktoré by sme mali 
obzvlášť chrániť, bude nejasná a nejednoznačná. Navyše, tým, že voda 
v prírode predstavuje priestorové kontinuum, nie je ani z vecného či 
systémového hľadiska vhodné osobitne chrániť časť vodných útvarov 
a umelo ich separovať od ostatných. Doterajší právny poriadok chránil 
vodu komplexne, čo považujeme za správnejšie.
Sme presvedčení, že zákon Lex Žitný ostrov predstavuje v prvom rade 
marketingový ťah. Jeho predložením a schválením v NR SR má vzniknúť 
v očiach verejnosti nebezpečná ilúzia, že MŽP SR ide chrániť vody na 
Slovensku dôslednejšie, ako doteraz. Nielenže si tým predkladateľ chce 
neoprávnene urobiť zásluhy (namiesto toho, aby podnikal praktické 
a reálne kroky na zlepšenie situácie), ale ešte aj zavádza verejnosť. 
Nevylučujeme ani možnosť účelovosti predloženého návrhu zákona, 
ktorý práve svojou nejasnosťou bude nahrávať subjektom, ktoré v 
nasledujúcich mesiacoch potrebujú na Žitnom ostrove realizovať 
činnosti, ktoré sú už dnes zákonom zakázané. Informácie ohľadom 
pravdepodobného používania kontaminovanej zeminy pri výstavbe 
diaľnice, resp. rýchlostnej cesty D4/R7 či nezákonná ťažba štrku a riziko 
následného zavezenia ťažobných kaziet zeminou neznámeho pôvodu 
sú práve tie činnosti, ktorým bude vzniknutý legislatívny chaos len 
nahrávať.
A napokon, ale nie na poslednom mieste: predkladateľ nevyužil príležitosť, 
že keď sa už novelizuje legislatíva v oblasti vodného hospodárstva a ochrany 
vôd, je treba reálne zlepšiť legislatívne prostredie, v ktorom sa táto 
činnosť odohráva. Najmä posilniť regulačné mechanizmy, usmerňujúce 
ekonomické a ďalšie aktivity tak, aby chránené vodohospodárske oblasti 
na Slovensku boli skutočne chránené. 
Záverom Vás, vážený pán prezident, ešte raz žiadame, aby ste predmetný 
zákon vrátili na opätovné prerokovanie do NR SR – z vyššie uvedených 
ako aj z ďalších dôvodov, o ktorých Vás v prípade Vášho záujmu budeme 
radi informovať osobne.
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Podpísaní/é:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba)
a ďalší členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu
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Kapitola obsahuje jediné stanovisko. A to apel S-O-S na ministra životného 
prostredia, v súvislosti s únikom vysoko toxického arzénu z telesa skládky 
priemyselného odpadu v Širokej na Orave a snahou umlčať tých, ktorí na 
túto skutočnosť upozorňujú. Spoločnosť OFZ, a. s., Istebné sa snaží odpad 
naďalej skládkovať v nevyhovujúcich podmienkach. A to napriek tomu, že 
sa zaznamenali priesaky kontaminovanej vody dosiaľ jestvujúcej skládky 
priemyselného odpadu a je tu vysoká pravdepodobnosť ohrozenia ľudského 
zdravia a životného prostredia.

odpady
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Vážený pán
László Sólymos
minister životného prostredia SR
MŽP SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava 

Bratislava, 16. 1. 2017

Vážený pán minister,

pred krátkym časom sme s veľkým znepokojením prijali medializované 
informácie, že spoločnosť OFZ, a. s., Istebné podala žalobu na miestneho 
občana, bývalého poslanca mesta Dolný Kubín p. Ing. Jána Šimúna, 
za poškodzovanie jej dobrej povesti. Za jeho vystúpenie na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne spoločnosť žiada odškodné 
8000 eur. 
V svojom vystúpení pán Šimún upozornil mestských predstaviteľov 
na únik vysoko toxického arzénu z telesa skládky priemyselného 
odpadu v Širokej (k. ú. obce Medzibrodie nad Oravou a mesta Dolný 
Kubín) do rieky Oravy, čím dochádza k vážnej kontaminácii životného 
prostredia danej lokality aj regiónu. Upozornil taktiež na nevhodnosť 
zámeru spoločnosti ESI (ktorej 100 %-ným vlastníkom sú OFZ Istebné) 
rozšíriť najnovšiu, vrchnú časť skládky o ukladanie komunálnych 
odpadov. Tým by sa však zamedzilo, resp. prinajmenšom mimoriadne 
skomplikovalo a predražilo sanovanie skládky odpadu pod ňou. 
Podľa informácií Registra environmentálnych záťaží SR (REZ) z decembra 
2010 sa nad skládkou tuhého komunálneho odpadu, ktorá je v REZ 
zaradená medzi záťaže s vysokou prioritou, dlhodobo uskladňuje 
priemyselný odpad z výroby ferozliatin. Ročne ide asi o 50 000 t silikón-
mangánovej trosky a i., pričom sú tam dve skládky priemyselného odpadu 
– stará (Oravské ferozliatinárske závody, a. s. Istebné), ktorá je taktiež 
zaradená medzi záťaže s vysokou prioritou, a nová (OFZ a. s., Istebné). REZ 
ďalej uvádza, že boli zaznamenané priesaky kontaminovanej vody zo 
starej skládky priemyselného odpadu na spodnú skládku komunálneho 
odpadu. Z výsledkov monitoringu vyplýva o. i. mnohonásobné 
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prekračovanie limitov intervenčného kritéria pre arzén v podzemnej vode 
a odporúčaných hodnôt limitov pre arzén v povrchovom toku Homôlka. 
Podľa metodického pokynu MŽP SR č. 1 z  27. 1. 2012 prekročenie 
uvedeného kritéria „predpokladá, už pri danom spôsobe využitia územia, 
vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného 
prostredia“. Priesaková a povrchová voda vteká do rieky Oravy, ktorá 
je územím európskeho významu NATURA 2000, Ramsarskou lokalitou 
a vodohospodársky významným vodným tokom.
Ďalej podľa REZ, 30. 10. 2007 SIŽP Žilina vydala integrované povolenie na 
uzatvorenie skládky. Ešte v decembri 2010 prebiehalo výberové konanie 
na dodávateľa stavby. Na uzavretie a rekultiváciu skládky komunálneho 
odpadu bola schválená dotácia vyše 5,32 mil. eur z Operačného 
programu Životné prostredie (OPŽP-PO4-09-5, výzva vyhlásená 13. 
októbra 2009). Projekt rekultivácie však nepočíta s realizáciou opatrení 
na zamedzenie negatívneho vplyvu priesakových vôd, ktoré pretekajú 
zo skládky priemyselného odpadu (trosky) Oravských ferozliatinárskych 
závodov do telesa skládky komunálneho odpadu. 
Zarazili nás aj ďalšie medializované informácie. V máji t. r. bola pri 
prieskume, objednanom Iniciatívou Za živé rieky, približne kilometer 
od ľudských obydlí nameraná hodnota 7,24 mg arzénu na liter vody. 
Prvé informácie o  znečistení rieky sa však v  médiách objavili už 
v roku 2008. Vtedy boli namerané podobné hodnoty ako teraz, 7,2 mg 
arzénu na liter. Povolené limity arzénu v  tom čase prekročili 250-krát 
(a dusitanov dvetisíckrát), v súčasnosti – po úprave limitov – prekračuje 
koncentrácia arzénu vo vode limitnú hodnotu 32-krát! Podľa riaditeľky 
SIŽP Žilina väčšia časť z priesakových kvapalín zo skládky s vysokými 
hodnotami arzénu vyteká na terén a následne bez čistenia do vodného 
toku. Inšpektori pri každej kontrole v  rokoch 2012, 2014 a  2016 zistili 
prekročenie emisných limitov. Pri týchto zisteniach je ľahko možné, že 
ročne vytečie do Oravy niekoľko kilogramov jedovatého arzénu! Iniciatíva 
Za živé rieky preto podala podnet na SIŽP, aby prešetrila „dlhodobé, 
systematické a  nezákonné“ znečisťovanie rieky Oravy. O  situácii 
informovala aj ramsarský výbor, štátnu ochranu prírody a ministerstvo 
životného prostredia.
Podľa OFZ arzén pravdepodobne presakuje z nezaizolovanej starej 
skládky priemyselného odpadu, za ktorú už nenesú zodpovednosť 
OFZ, ale štát. Práce na uzavretí tejto skládky by sa podľa MŽP SR mali 
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dokončiť do novembra 2019. Avšak podľa stanoviska MŽP SR č. 505/2017 
(odpoveď na interpeláciu poslankyne NR SR Viery Dubačovej) z 9. 1. 2017 
„nová skládka odpadov bola povolená za podmienok, ktoré sú uvedené 
v rozhodnutí, a to zabezpečiť vybudovanie ČOV pre čistenie priesakových 
vôd zo starej a novej skládky a postupne etapovite realizovať uzatváranie 
starej časti skládky a jej rekultiváciu“. Je zrejmé, že vybudovaná ČOV 
nespĺňa plne svoj účel, keďže ešte aj v súčasnosti dochádza k priesakom 
vôd s vysokým obsahom arzénu zo starej skládky, a teda neboli bezo 
zvyšku splnené všetky podmienky uvedeného rozhodnutia.

Vážený pán minister,
predpokladáme, že sa s nami zhodnete na tom, že táto situácia znamená 
veľké ohrozenie zdravia ľudí a životného prostredia v regióne a je 
preto nanajvýš kritická a neudržateľná. Nemožno sa čudovať obavám 
miestnych ľudí, ani ich aktivitám v snahe konečne ju uspokojivo vyriešiť. 
Naopak, čudujeme sa, že tento obrovský problém doteraz vzbudil takú 
malú pozornosť kompetentných vrátane MŽP SR (keďže minimálne 
desaťročie trvajúce „riešenie“ vysoko nebezpečnej skládky nepovažujeme 
za adekvátne situácii). Za veľmi zvláštnu považujeme aj skutočnosť, že 
skládku priemyselného odpadu evidentne pochádzajúceho z výroby 
ferozliatin v Istebnom má za peniaze všetkých daňových poplatníkov 
riešiť štát a nástupnícka hutnícka firma sa k nej nijako nehlási. To nie je 
v poriadku. 
Rovnako nie je v poriadku, že občan, ktorý na túto neudržateľnú situáciu 
upozorňuje a žiada nápravu, musí pred súdom pod hrozbou likvidačnej 
finančnej pokuty dokazovať oprávnenosť svojich ľudských a občianskych 
práv – práva na zdravie, priaznivé životné prostredie, slobodné šírenie 
informácií o stave životného prostredia aj na aktívne občianske napĺňanie 
týchto práv formou verejnej diskusie a účasti na rozhodovaní verejnej 
moci. Všetky tieto práva p. Šimúnovi a nám všetkým, žijúcim v občianskej, 
demokratickej spoločnosti, zaručujú zákony SR, ústava a medzinárodné 
dohovory záväzné pre Slovenskú republiku. Žalobu na p. Šimúna preto 
považujeme za obyčajné vydieranie a cynické zastrašovanie kritikov 
skládky.
Z týchto vážnych dôvodov si Vás preto dovoľujeme požiadať, aby ste nám 
– a zároveň slovenskej verejnosti – poskytli tieto informácie:
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Ako je možné, že sanácia starej skládky priemyselných odpadov v Širokej 
pripadla štátu? 
Čo urobilo MŽP SR pre to, aby slovenská verejnosť neznášala finančné 
následky za nezodpovednosť podnikateľského subjektu/subjektov v tejto 
veci?
Čo urobilo MŽP SR pre to, aby zabránilo únikom arzénu do životného 
prostredia?
Ako je možné, že rezort MŽP SR súhlasil s vybudovaním novej skládky 
priemyselného odpadu bez úplnej sanácie starej skládky pod ňou, 
resp. aspoň bez zabezpečenia toho, aby nedochádzalo k priesakom vôd 
s vysokým obsahom arzénu do okolia?
Ako hodnotí MŽP SR naplnenie podmienok uvedených v rozhodnutí 
OÚ, odboru ŽP v Dolnom Kubíne č. 2000/09766/ZKT/FX9/A10 z 18. 7. 
2000, vydanom pre OFZ, v súvislosti s vybudovaním ČOV pre čistenie 
priesakových vôd zo starej a novej skládky?
Ako je možné, že MŽP SR uvažuje o možnosti zakryť celú skládku 
novým komunálnym odpadom navážaným OFZ a až potom chce sanovať 
nezaizolovanú časť starej skládky na dne skládkového telesa? Považuje 
tento postup za primeraný, efektívny a bezpečný?
Aký je postoj MŽP SR k aktivite p. Šimúna a čo navrhuje urobiť, aby nebol 
neoprávnene a bezprecedentne perzekvovaný za príkladnú občiansku 
statočnosť a aktivity v prospech zdravia ľudí a životného prostredia?
Súčasne si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste sa svojou osobnou autoritou 
i autoritou inštitúcie, ktorú zastupujete, zasadili za seriózne vyriešenie 
tohto vážneho environmentálneho problému a za zamedzenie 
osobného postihu pána Ján Šimúna. 

S pozdravom,
členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

Vybavuje: 
Ing. Ľubica Trubíniová, P.O. Box 37, 820 02 Bratislava 22, trubiniova@
odz.sk
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leSy a brehové poraSty

Prvým dokumentom v tejto kapitole je Výzva vláde SR: Zastavte ničenie 
horských lesov zo septembra 2017, ktorú podporili desiatky domácich 
i zahraničných odborníkov a odborníčok. Stala sa odborným východiskom 
kampane My sme les, ktorá zaznamenala bezprecedentný ohlas verejnosti 
o mesiac neskôr. Dodnes sme žiadnu reakciu na túto výzvu nedostali!
V júni 2018 sme vydali Výzvu S-O-S na zastavenie škodlivých dotácií 
na spaľovanie dreva pod názvom: STOP BIOMASAKRU! Išlo zároveň 
o podporu dlhoročnej kampane LZ VLK. Následne NR SR tesnou väčšinou 
podporila opozičný poslanecký návrh, ktorý požadoval to isté.
O rok neskôr Slovenský ochranársky snem kriticky zareagoval na masívne 
výruby hodnotných brehových porastov v rôznych častiach Slovenska, ako 
aj na zámery Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. pokračovať 
v  tomto trende. Konkrétne išlo o plánovaný masívny výrub brehových 
porastov pri rieke Hornád severne od Košíc. Aj v tomto prípade sme boli 
úspešní a MŽP SR výruby zastavilo.
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výzva vláde Sr: 
zastavte ničenie horských lesov!

September 2017, Bratislava

Slovenský ochranársky snem a ďalšie dolu podpísané organizácie a osoby 
vyjadrujú hlboké znepokojenie nad masívnou ťažbou a výstavbou lesných 
ciest v horských lesoch Slovenska. Posledné zvyšky nerozdrobených 
prirodzených a prírodných lesov miznú bezprecedentnou rýchlosťou, 
a to aj v najvýznamnejších veľkoplošných chránených územiach – 
v národných parkoch.
Spolu s lesmi strácame aj jedinečné prírodné a kultúrne dedičstvo. 
Nadmernou ťažbou a  chaotickou výstavbou ciest zvyšujeme riziko 
povodní a sucha, zrýchľujeme deštrukciu pôdy, prispievame k zvyšovaniu 
koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, ničíme biologickú 
rozmanitosť, turistický potenciál našich hôr a  tiež charakteristický ráz 
krajiny hlbokých západokarpatských horských lesov. Prejavy deštrukcie 
sú jasne viditeľné a odborne nespochybniteľné.
Naposledy to boli povodne pod rúbaniskami v Nízkych Tatrách. Stav 
populácií niektorých chránených druhov je „vďaka“ ťažbe a  doprave 
dreva kritický. Tetrov hlucháň, symbol prirodzených horských lesov, je 
na pokraji vyhynutia. Niet divu, že situácia vážne znepokojuje verejnosť.
Vláda Slovenskej republiky dlhodobo ignoruje tento problém. Nerieši 
ho nielen na súkromných, ale ani na štátnych pozemkoch. Regulácia 
ťažby a výstavby ciest v národných parkoch je len formálnou možnosťou, 
väčšinou bez reálneho použitia formou zákazu týchto činností, či trvalejšie 
formou vyhlásenia prísne chránených zón.
Zodpovednosť za obrovské škody vzniknuté zničením našich 
najhodnotnejších ekosystémov je jednoznačne na strane vlády SR a vecne 
príslušných ministerstiev (MPRV SR, MŽP SR). Majú dostatok informácií 
o následkoch rozsiahlej ťažby a všetky nástroje na jej reguláciu. Nečinnosť 
vlády a  ministerstiev preto vyvoláva obavy o  to, čie záujmy ochraňujú. 
Sú to záujmy všetkých ľudí a ich ústavou deklarované práva na priaznivé 
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životné prostredie, alebo záujmy úzkej skupiny ľudí, ktorých krátkodobý 
profit sa realizuje na úkor dlhodobých strát celej spoločnosti?
Vyzývame vládu k okamžitým krokom na zastavenie ničenia horských 
lesov. Vláda by mala použiť dostupné legislatívne nástroje na bezodkladné 
zastavenie ťažby a výstavby ciest v posledných zvyškoch pralesov, ako aj 
vo všetkých lesoch, kde dodnes prežil tetrov hlucháň, aby sme predišli 
vyhynutiu tohto druhu. Vláda by tiež mala prijať záväzok na zvýšenie 
podielu prísne chránených území na najmenej 5 % z rozlohy Slovenskej 
republiky a  na prijatie zonácie národných parkov podľa medzinárodne 
uznávaných kritérií.
Práve bezzásahové územia a zladenie využívania krajiny s ochranou 
prírody prostredníctvom zón ochrany sú nevyhnutnými predpokladmi 
pre dosiahnutie minimálnych štandardov dobrého spravovania národných 
parkov.
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SToP biomaSakru!
Výzva Slovenského ochranárskeho snemu na zastavenie 

škodlivých dotácií na spaľovanie dreva 

Pripájame sa k výzve z petície občanov a občianok SR na zastavenie 
škodlivých a neadresných dotácií na spaľovanie dreva a s tým súvisiacej 
devastácie prírody a krajiny. 
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Vyzývame poslancov a poslankyne NR SR, aby schválili predložený návrh 
novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 
(ČPT 1032), ktorou sa obmedzuje možnosť udeliť dotácie striktne 
iba na spaľovanie dreva z energetických porastov a na energetické 
zhodnotenie odpadu z drevospracujúceho priemyslu.
Zároveň vyjadrujeme vážne obavy zo stavu, spôsobeného v tejto oblasti 
momentálne platným znením uvedeného zákona, ktoré umožňuje 
spracovateľom poberať dotácie aj na spaľovanie zdravých, hodnotných 
stromov, ba celých cenných porastov vo voľnej krajine (vrátane alejí, 
brehových porastov, enkláv zelene, krajinotvorných solitérnych jedincov 
a pod.), ktoré predstavujú základ pre život stoviek biologických druhov v 
inak zväčša odprírodnenej krajine s intenzívnym poľnohospodárstvom či 
inými hospodárskymi funkciami.
Slovensko takto okrem lesov stráca aj cennú biodiverzitu kultúrnej krajiny 
– lúk, polí, pasienkov a riečnej krajiny, ktorá tvorí významnú súčasť 
nášho prírodného i kultúrneho dedičstva. Súčasný stav v skutočnosti 
nepodporuje deklarovaný cieľ zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov 
energie, pretože kvalitu životného prostredia a regeneračné schopnosti 
prírody len znižuje. Navyše zhoršuje aj negatívne dopady globálnej zmeny 
klímy na naše územie.

25. 6. 2018

zaSTavTe likviDáciu 
vzácNych brehových 

PoraSTov!
výzva 

Dňa 11. 2. 2019 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný 
závod Košice doručil na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti 
o životné prostredie oznámenie o plánovanom výrube stromov a krov 
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v brehových porastoch rieky Hornád na úseku medzi Kysakom a Ružínom. 
Výruby plánuje vykonať vlastnými kapacitami v októbri 2019. V praxi by 
šlo o výrub zhruba 70 – 80 % súčasných porastov na cca 5 km dlhom 
úseku rieky, čo je spolu viac než 1000 stromov.
Tento zámer veľmi znepokojil ochranárov, vodákov, turistov, včelárov, 
rybárov a ďalších ľudí, ktorí obdivujú a udržateľným spôsobom využívajú 
hodnoty tohto územia. Aj podľa dolu podpísaných členov a členiek 
Slovenského ochranárskeho snemu je tento zámer neprijateľný, a to 
najmä kvôli jeho negatívnemu dopadu na životné prostredie a predmetný 
ekosystém.
Dané územie spadá pod Chránené vtáčie územie Volovské vrchy. 
Medzi druhy vtákov, zaradených do zoznamu chránených živočíchov 
a  preukázateľne sa vyskytujúcich v predmetných brehových porastoch 
(a  ďalších priľahlých biotopoch viazaných na rieku), patria: rybárik 
riečny, kalužiačik malý, kačica divá, kačica chrapka, kormorán veľký, 
volavka popolavá, beluša veľká, drozd čierny, drozd plavý, drozd 
trskotavý, sýkorka veľká, sýkorka belasá, sýkorka hôrna, sýkorka uhliarka, 
kôrovník dlhoprstý, brhlík obyčajný, oriešok obyčajný, červienka 
obyčajná, slávik obyčajný, muchárik bielokrký, muchár sivý, vrchárka 
modrá, svrčiak slávikovitý, trsteniarik bahenný, sedmohlások obyčajný, 
penica čiernohlavá, penica popolavá, penica slávikovitá, penica jarabá, 
penica obyčajná, kolibiarik čipčavý, kolibiarik sykavý, kolibiarik spevavý, 
strakoš obyčajný, ďateľ veľký, ďateľ hnedkavý, ďateľ prostredný, ďateľ malý, 
krutohlav hnedý, žlna zelená, žlna sivá, tesár čierny, pinka obyčajná, 
stehlík obyčajný, stehlík konôpkár, stehlík zelený, glezg obyčajný, holub 
hrivnák, holub plúžik, hrdlička poľná, hrdlička záhradná, strnádka 
obyčajná, vlha obyčajná.
Brehové porasty sú jedinečné refúgium, biokoridor a miesto na 
hniezdenie uvedených druhov, ktorých biotop by bol prakticky 
zlikvidovaný. Hmyzožravé druhy spevavcov a ďatľov využívajú brehový 
porast ako potravný biotop, pre celý rad vtáčích druhov hniezdiacich na 
stromoch slúži brehový porast aj na hniezdenie a viaceré druhy vtákov 
využívajú v rozličnej miere pri svojej potravnej stratégii daný brehový 
porast, napríklad rybárik riečny, volavkovité vtáky a väčšina vyššie 
vymenovaných druhov. Z kritériových druhov vtákov, predstavujúcich 
predmet ochrany pre CHVÚ Volovské vrchy, sa zámer výrubu brehových 
porastov dotýka minimálne populácií nasledovných druhov: hrdlička 
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poľná, tesár čierny, ďateľ prostredný, krutohlav hnedý, žlna sivá, strakoš 
obyčajný, penica jarabá, muchárik bielokrký, muchár sivý. Uskutočnenie 
výrubu by prakticky spôsobilo vymiznutie týchto druhov z tejto oblasti.
Z cicavcov je tu potvrdený napríklad výskyt vydry riečnej a podľa indícií 
sa sem po dlhom období vrátil aj bobor. Výskyt týchto vzácnych druhov 
by bol po výrube taktiež vážne ohrozený. Rieka v tomto úseku je tiež 
lososovým pásmom rýb, ktoré sú mimoriadne náchylné na zmenu teploty 
vody. Výrubom stromov sa riečny tok odkryje, voda nebude tienená 
a v horúcich letných mesiacoch následne stúpne teplota vody, čo spôsobí 
úhyn vzácnych druhov, akými sú pstruh potočný, lipeň tymianový a pstruh 
dúhový. Padnuté stromy tvoria pre tieto druhy miesta úkrytov a neresu.
Riečny ekosystém Hornádu v dotknutom úseku predstavuje 
nadregionálny biokoridor GNÚSES (SAŽP, 2000). Jeho lužné lesy – 
hlavne v prirodzenejších úsekoch s prevahou starých jelší – majú kvality 
prioritného biotopu európskeho významu 91E0* Jaseňovo-jelšové 
podhorské lužné lesy. V zmysle § 3 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny „vytváranie a udržiavanie územného systému 
ekologickej stability je verejným záujmom“. Znamená to, že aj správca 
toku, aj Okresný úrad Košice-okolie musia zvažovať vplyvy opatrení na 
ochranu pred povodňami na biokoridor Hornádu a bez zistenia všetkých 
informácií a posúdenia všetkých dôsledkov nesmú uprednostniť jeden 
záujem (ochranu pred povodňami) nad iný – verejný záujem ochrany 
prvkov územného systému ekologickej stability, zakotvený aj v Ústave 
SR. Toto je dôležité najmä v prípade, že neboli preskúmané a predstavené 
iné alternatívy ochrany pred povodňami, ale len masívny výrub drevín 
brehového porastu Hornádu.
Príslušné inštitúcie podľa nás v tomto prípade neberú do úvahy významné 
ekostabilizačné, breho-ochranné, protierózne, infiltračné a ďalšie 
funkcie (ekosystémové služby) lužných biotopov (ako súčasti zelenej 
infraštruktúry), a naopak hypotetické povodňové riziko neúmerne 
zveličujú. Strategické dokumenty EÚ, napríklad Koncepcia ochrany 
vodných zdrojov Európy (2012) alebo Stratégia EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy (2013) kladú dôraz na realizáciu zelených, prírode blízkych 
opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré majú navyše účinok aj ako 
opatrenia na zníženie dopadov sucha. Ide menovite o ochranu, obnovu a 
doplnenie brehových porastov, pričom na území mimo obce sa ma klásť 
dôraz na obnovu krajinného rázu a funkcie údolnej nivy.
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V odôvodnení plánovaných výrubov sa ako hlavný dôvod uvádza 
odstránenie tých stromov, ktoré zhoršujú alebo ohrozujú plynulý odtok 
vody a ktoré ohrozujú život a majetok ľudí. Nie je žiadnym spôsobom 
preukázané, že masívne odstránenie brehových porastov je najlepším 
riešením, a že bude mať reálny vplyv na zníženie rizika a ohrozenia 
povodňami. Podľa našich poznatkov z terénu sú vyznačené a na výrub 
určené v mnohých prípadoch aj stromy, ktoré nikoho a nič ani len 
teoreticky neohrozujú. Pokiaľ sa v koryte nachádzajú spadnuté stromy, 
tak tieto jedince je možné selektívne odstrániť bez likvidácie väčšiny 
brehových porastov.
Vo viacerých členských štátoch Európskej únie silnie trend k prírodnej 
revitalizácii riek, vrátane obnovy prirodzených meandrov, mokradí 
a rozšírenia pásu brehových porastov, a to aj na riekach, ktoré pretekajú 
priamo cez veľké mestá (napr. rieka Isar v Mníchove alebo Ensjøbyen 
v  Oslo). Tento trend je v situácii, kedy dochádza k zmene klímy 
a postupnej dezertifikácii Európy a kedy je žiaduce chrániť doslova každý 
vitálny strom, nutnosťou. 
Slovenský ochranársky snem je preto znepokojený pretrvávajúcim 
technokratickým, prírode vzdialeným prístupom k manažmentu vodných 
tokov na Slovensku. Tu môžeme spomenúť vlaňajšie hrubé zásahy do 
tatranských tokov alebo do starého koryta Dunaja, ako aj na mnohých 
iných lokalitách po celom Slovensku.
Plánovaný zásah na Hornáde je v rozpore aj s Rámcovou smernicou EÚ 
o vode, ktorá jednoznačne hovorí o nutnosti návratu riek k dobrému 
ekologickému stavu. Aj nedávno vydaná správa Európskej komisie 
o  preskúmavaní vykonávania environmentálnych predpisov a politík 
z  (2019) konštatuje, že „Slovensko čaká ešte dlhá cesta k dosiahnutiu 
cieľa dobrého stavu/potenciálu vodných útvarov z dôvodu nedostatočnej 
politiky v oblasti hospodárenia s vodami vrátane nedostatkov pri 
uplatňovaní výnimiek z cieľov rámcovej smernice o vode v minulosti.“
Na Slovensku už rieky, ktoré by neutrpeli zásahy do svojho koryta, 
prakticky nejestvujú. O to dôležitejšie je chrániť všetky prirodzené riečne 
a mokraďové biotopy. Na základe vyššie uvedeného žiadame, aby správca 
toku stiahol svoje oznámenie o výrube a aby prehodnotil rozsah výrubu 
– a to v spolupráci s Okresným úradom Košice-okolie a Ministerstvom 
životného prostredia SR, ktoré ako orgány ochrany prírody majú 
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kompetenciu rozhodnúť o vplyve výrubu na chránené druhy živočíchov. 
Žiadame, aby bolo rozhodnuté o výnimke podľa § 35 ods. 2 zákona o 
ochrane prírody a krajiny.
Zároveň žiadame, aby bolo o vplyvoch na rieku ako mokraď rozhodnuté 
aj podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Bratislava, Družstevná pri Hornáde, 6. 5. 2019
Členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu.
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Szabó, PhD. 
SOSNA o.z., Okružná 17, 044 31 Družstevná pri Hornáde
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Táto kapitola patrí, logicky, medzi najobsiahlejšie. Nevenuje sa ani tak 
jednotlivým kauzám devastácie konkrétnych prírodných lokalít (s jednou 
výnimkou), ako skôr systémovým záležitostiam. Jednotlivosti zväčša 
prenechávame špecializovaným MVO.
Prvým stanoviskom, ktoré však nezískalo väčšinovú podporu, bol prejav 
solidarity dvom bývalým ministrom životného prostredia, ktorí čelili 
absurdnej súdnej žalobe kvôli tomu, že rozhodli o zákaze ťažby dreva 
v Národných prírodných rezerváciách Tichá a Kôprová dolina a tým údajne 
spôsobili veľké národohospodárske škody. Napokon k ich odsúdeniu nedošlo, 
ale stálo ich to veľa času a nervov.
Nasledujúci list je časťou korešpondencie, ktorú sme viedli s ministrom ŽP 
Lászlóm Sólymosom na tému Národného parku Podunajsko. Prakticky 
všetky relevantné subjekty v r. 2016 tento návrh podporili, iba MŽP a Vláda 
SR nie. Odpovede ministra na našu iniciatívu boli vždy vyhýbavé. Nikdy 
nepovedal jasné Nie, ale ani Áno, čím vlastne celú ideu pochoval.
V r. 2017 sme ministerstvo ŽP vyzvali na zásadnú rekonštrukciu Štátnej 
ochrany prírody SR (ŠOP SR) a zastali sme sa kriticky vystupujúcich 
pracovníkov tejto organizácie, ktorým hrozilo prepustenie. Napokon 
prepustení neboli, ale k žiadúcemu sfunkčneniu ŠOP SR dosiaľ nedošlo.

ochraNa prírody
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V r. 2018 S-O-S protestoval proti neprimeraným zásahom do korýt vodných 
tokov v Tatrách. Kompetentní si svoju vinu neuznali, ale o rok neskôr sme 
podobné devastačno-technokratické zásahy nezaznamenali.
V r. 2019 sme vydali vyhlásenie s názvom Štátom riadený úpadok ochrany 
prírody pokračuje, reagujúce na nezmyselný krok MŽP SR a ŠOP SR, 
ktorým bolo zlúčenie CHKO Dunajské luhy a Ponitrie a s tým spojené 
prepustenie nepohodlných odborných pracovníkov. Ministerstvo naše 
námietky neakceptovalo.

výzva

My, dolu podpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu,
vyjadrujeme poľutovanie a nesúhlas s pokračujúcim trestným stíhaním 
exministrov Lászlóa Miklósa (SMK) a Jaroslava Izáka (SNS) za údajné 
spáchanie trestného činu ohrozenia a  poškodenia životného prostredia 
v dôsledku nezasahovania do vývoja populácií podkôrneho hmyzu v 5. 
stupni ochrany Tatranského národného parku po veternej smršti v roku 
2004 a s tým spojené údajné veľké škody. Zvlášť v súvislosti s priebehom 
vyšetrovania iných, zjavne jednoznačnejších káuz (napr. kauza 
predraženého CT) tento prípad vyvoláva obavy z možného zneužívania 
prokuratúry a polície na tendenčné stíhanie a zastrašovanie nepohodlných 
ľudí s  inými, i  keď podloženými názormi, ktoré však bránia vybraným 
záujmovým skupinám v dosahovaní ich cieľov.
Preto žiadame orgány činné v  trestnom konaní, aby trestné stíhanie 
v tejto veci zastavili. Hovoria pre to hlavne nasledujúce skutočnosti:
▶. Na kompetentné a  komplexné posúdenie priaznivosti stavu lesných 
organizmov a ekosystémov nestačia len poznatky aplikovaných lesníckych 
vied. Zvlášť v  chránených územiach prírody je na to nevyhnutný širší 
teoretický i  aplikačný rámec evolučnej biológie, biológie ochrany 
prírody (conservation biology), ekosystémovej ekológie, biogeografie, 
paleoekológie a ďalších prírodných i spoločenských vied.
▶ Prírodný výber v lesoch prírode blízkych i vzdialených zostáva jednou 
z určujúcich síl ich vývoja.
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▶ Priaznivý stav a  vývoj lesných organizmov a  ekosystémov 
najspoľahlivejšie zaručujú také režimy činiteľov, za akých tie ekosystémy 
vznikali a vyvíjali sa a na aké sa ich obyvatelia (mikroorganizmy, rastliny, 
živočíchy) evolučne prispôsobili.
▶ Veterné smršte, lavíny, mrazy, suchá, záplavy, premnoženia podkôrneho 
hmyzu a iné prírodné rušivé činitele sú súčasťou takýchto režimov, a preto 
v dlhodobej perspektíve nezhoršujú stav zachovania lesných organizmov 
a ekosystémov.
▶ Lesnícke zásahy v  prírode bližších lesných ekosystémoch nie sú 
súčasťou takýchto režimov, a preto nie sú ani nutnou, ani postačujúcou 
podmienkou dosiahnutia či udržania ich priaznivého stavu.
▶ Odumretie niektorých lesných drevín vplyvom žeru podkôrnikov 
na menších či väčších plochách neznamená zánik daného lesného 
ekosystému či biotopu. Ide len o  prechod ekosystému do iného 
vývinového (sukcesného) štádia, v ktorom však úplná väčšina kľúčových 
ekosystémových funkcií a služieb zostáva zachovaná.
Najlepšie dostupné vedecké poznatky, ako aj príklady z blízkych regiónov 
(Bavorský les) či samotnej Tichej a  Kôprovej doliny poukazujú na 
správnosť rozhodnutí bývalých ministrov. Podporujú ich aj výsledky 
práce vedcov z viacerých prírodovedných odborov (zoológovia, botanici, 
ekológovia, hydrobiológovia, lesníci a  i.), ktorí v  zonačnej komisii v  r. 
2011  – 2012 pripravili vedecký návrh zonácie TANAP-u. Dovoľujeme 
si tiež pripomenúť, že podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a  krajiny i  podľa smerníc IUCN je v  národných parkoch ochrana 
prírody nadradená nad ostatné činnosti. Preto považujeme za absurdné 
a spoločensky nebezpečné, aby oboch exministrov stíhali za to, že riadne 
vykonávali svoju funkciu a  chránili verejný záujem. V  prípade potreby 
môžeme k  tejto téme poskytnúť mnohé ďalšie vedecké práce, ako 
i súčinnosť pri jej kompetentnom a komplexnom posúdení.
26. 4. 2016

Ing. Ján Topercer, CSc.  – ekológ, Univerzita Komenského, Botanická 
záhrada, Blatnica
RNDr. Jozef Šibík, PhD. – botanik, Botanický ústav SAV, Bratislava
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. – geograf, environmentalista, Geografický 
ústav SAV, Bratislava
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. – architekt, Bratislava
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MVDr. Samuel Pačenovský – ornitológ, SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Marcel D. Zajac – Centrum pre filantropiu n. o., Bratislava
Ing. Štefan Szabó, PhD. – environmentalista, OZ Sosna, Košice
RNDr. Anna Zemanová – poslankyňa NR SR, Bratislava
Pavol Ziman – environmentalista
MUDr. Juraj Mesík – lekár, občiansky a ekologický aktivista
MUDr. Peter Tatár, CSc. – lekár, politik
Mgr. Imrich Vozár – právnik, VIA IURIS
Mgr. Eva Kováčechová – advokátka, VIA IURIS 
RNDr. Marcel Uhrin, PhD. – ekológ, Univerzita P. J. Šafárika, Ústav 
biologických a ekologických vied, Košice
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. – krajinná ekologička, Katolícka 
univerzita, Ružomberok
Ing. Martina Barancová Paulíková – ekologička, Združenie Slatinka, 
Zvolen
RNDr. Ján Kadlečík – zoológ, Štátna ochrana prírody SR, Banská 
Bystrica
Ing. arch. Lucia Štasselová – architektka, komunálna poslankyňa, 
Bratislava
Ing. Ľubica Trubíniová – občianska aktivistka
Ing. Zuzana Gallayová, PhD. – environmentalistka, Technická 
univerzita, Zvolen
Mgr. Tomáš Peciar – dizajnér a bicyklový advokát
Ing. Roman Havlíček – environmentalista, CEE Bankwatch Network
Mgr. Pavol Široký – geológ, ochranár, koordinátor klimatickej 
a energetickej kampane o. z. Za Matku Zem
Ing. Daniel Lešinský, PhD. – environmentálny inžinier, CEPTA
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. – krajinný ekológ 
Ing. Ľubica Kolková – starostka MČ Bratislava - Devín
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. – geograf, environmentalista, Geografický 
ústav SAV, Bratislava
Juraj Zamkovský – Priatelia Zeme - CEPA
Ing. Zuzana Hudeková, PhD. – krajinárka
Pavel Petráš – environmentalista
Ing. Ladislav Bíro – environmentalista 
Drahomír D. Stano – profesionálny ochranár
Juraj Rizman – environmentalista
Mgr. Vladimír Mokráň – ochranár
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Vážený pán
László Sólymos
minister životného prostredia SR 

Bratislava, 17. 11. 2016

Vážený pán minister,

na tohtoročný Deň Zeme, teda 22. apríla 2016, sme zorganizovali 
živú reťaz po obvode Ostrova Sihoť a zároveň sme toto ohrozené 
územie európskeho významu vyhlásili za územie chránené občanmi. 
Niekoľko stoviek účastníkov a účastníčok tohto podujatia počas jeho 
konania prijalo výzvu adresovanú Vám a ostatným relevantným 
predstaviteľom  a predstaviteľkám verejnej správy. Vo výzve sme Vás okrem 
iného žiadali, aby ste sa zasadili za ekologizáciu hospodárenia v územiach 
s hodnotnou prírodou a krajinou v blízkosti Dunaja a aby sa tieto územia 
stali súčasťou Národného parku Podunajsko. Zároveň sme navrhli, aby 
sa tento proces uskutočnil v priebehu slovenského predsedníctva v Rade 
Európskej únie ako rukolapný dôkaz záujmu Slovenska skutočne chrániť 
medzinárodne významnú prírodu a krajinu Podunajska (už aj preto, lebo 
všetky okolité štáty národné parky v tomto regióne už dávnejšie vyhlásili).
Od chvíle, ako sme Vám adresovali spomínanú výzvu, uplynulo už 
bezmála sedem mesiacov a naše predsedníctvo sa pomaly chýli ku 
koncu. Medzičasom iniciatívu vyhlásiť Národný park Podunajsko okrem 
ochranárov a radových vedcov podporili aj také vedecké autority, ako 
je Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, dekan Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského, či Únia miest Slovenska. Spontánne ho 
podporili aj poslanci a poslankyne príslušných miestnych zastupiteľstiev, 
bratislavského mestského zastupiteľstva i zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, ako aj riaditelia podunajských národných parkov v 
okolitých štátoch. V stanoviskách vyššie uvedených subjektov i v množstve 
mediálnych výstupov sa uvádza dostatok argumentov na podporu návrhu 
na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorý nadväzuje na podobný 
starší návrh spred 30 rokov, doručený na vecne príslušné ministerstvo 
dňa 4. februára 1987.
S vyššie uvedeným aktívnym prístupom spomenutých dotknutých 
subjektov, žiaľ, nekorešponduje pasivita a mlčanie Vášho ministerstva na 
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túto tému, čo je znepokojujúce o to viac, že práve Váš rezort má ochranu 
prírody a prípravu návrhov na vyhlásenie veľkoplošných chránených 
území na Slovensku vo svojej kompetencii.
Dovoľujeme si Vás preto dôrazne požiadať, aby ste sa pripojili k ostatným 
zložkám verejnej správy, ktoré vyhlásenie Národného parku Podunajsko 
už podporili a prezentovali pro-aktívny prístup k tejto problematike. 
Príroda a krajina Podunajska i naša verejnosť si to určite zaslúžia. 

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba a  ďalší/e členovia 
a členky Slovenského ochranárskeho snemu

výzva S-o-S na záchranu štátnej 
ochrany prírody a na podporu tých jej 

zamestnancov, ktorí si to zaslúžia

Mgr. Andrej Kovarik, zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej 
republiky (ŠOP SR), vyzval na odstúpenie generálneho riaditeľa ŠOP SR. 
Vo svojom otvorenom liste poukazuje na vážne problémy v štátnej ochrane 
prírody, jej smerovaní, inštitucionálnom zabezpečení a materiálno-
technickom vybavení. Keď sa pozrieme po okolitých krajinách ‒ Rakúsku, 
Poľsku, Česku a Maďarsku, musíme konštatovať veľký rozdiel medzi 
úrovňou ochrany prírody u nich a na Slovensku (pozri Príloha 1). Bez snahy 
idealizovať situáciu u našich najbližších susedov musíme s poľutovaním 
konštatovať, že tam si viac ako u nás kompetentní uvedomujú, že ochrana 
prírody je veľmi dôležitá ako základný fundament existencie života na 
Zemi, ale aj ako predpoklad rozvoja regiónov. Bez zdravých a dobre 
fungujúcich ekosystémov nie je možné ani udržanie kvality nášho života.
Obyvatelia Slovenska stále ešte stotožňujú svoju identitu najmä 
s  jedinečnou slovenskou prírodou. Aj preto ochrana prírody musí ísť 
ruka v ruke s citlivým rozvojom, vrátane udržateľného cestovného ruchu, 
ktorý vytvára zmysluplné a diverzifikované pracovné príležitosti pre ľudí 
aj v iných, ako iba vo výrobných a logistických sektoroch. Bez dôslednej 
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ochrany prírody a krajiny nebude v budúcnosti možné poskytovať 
obyvateľom a návštevníkom autentické zážitky z kontaktu s nenarušenou 
prírodou a krajinou. A bez výchovy a vzdelávania k láske k prírode 
a poznávaniu zmyslu jej ochrany ostanú ľudia necitliví, nevzdelaní 
a nekultúrni, čo bude Slovensko vyraďovať zo spoločenstva civilizovaných 
krajín.
Hlas za odvolanie topmanažéra ŠOP SR nie je žiadnym zlomyseľným 
osobným útokom, len apelom na nevyhnutnú personálnu zmenu 
vedúceho pracovníka spoluzodpovedného za stav štátnej ochrany prírody 
na Slovensku. Návrh na odvolanie riaditeľa teda nechápeme ako prejav 
osobnej antipatie či nevraživosti, ale ako protest proti spôsobu riadenia 
a fungovania organizácie, ktorý pripomína časy spred novembra 1989, 
vrátane pohŕdania zdravým rozumom, profesionálnym prístupom či 
stavovskou cťou.
Generálny riaditeľ ŠOP SR očividne robí chybu, keď karhá svojho 
zamestnanca za pravdivý a otvorený popis niektorých javov v ním riadenej 
organizácii namiesto toho, aby bol rád, že takýchto zamestnancov má, aby 
sa ich zastával a aby spoločne s nimi hľadal optimálne riešenia. Autor 
otvoreného listu poukázal na vážne morálne, odborné a manažérske 
pochybenia pri riadení štátnej ochrany prírody na Slovensku. Takéto 
„riadenie“ vyhovuje zákulisným mocenským silám, ktoré poťahujú 
nitkami a usmerňujú procesy v ochrane prírody (ale nielen tam) vo svoj 
prospech. 
Je verejným tajomstvom, že ŠOP SR chýba rozvojová stratégia, ktorá by sa 
zamerala okrem podstatného zlepšovania súčasného neúnosného stavu 
aj na rozvoj. A to nielen rozvoj ústredia Štátnej ochrany prírody SR, ale 
aj jednotlivých správ národných parkov a chránených krajinných oblastí 
a sektoru ochrany prírody a krajiny ako celku. Táto celospoločensky 
mimoriadne dôležitá činnosť (pozri napr. autorita i obľuba strážcov 
národných parkov v USA) si vyžaduje okrem iného kvalitnú strešnú 
profesionálnu inštitúciu so zamestnancami a zamestnankyňami 
disponujúcimi nielen odbornými znalosťami, ale aj odhodlaním, 
obetavosťou, odvahou, citlivosťou, morálnym kreditom i stavovskou cťou, 
spôsobilými rozhodovať kompetentne a operatívne, ale zároveň i nadčasovo 
a s nadhľadom. Veľmi závažné je upozornenie na častú požiadavku 
úpravy stanovísk zo strany nadriadených orgánov v prípade, keď odborné 
stanoviská štátnych ochrancov prírody obhajujú prírodu a nevychádzajú 
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v ústrety silným a vplyvným záujmovým skupinám. To už protirečí aj 
elementárnym zásadám fungovania demokratického štátu. Vyvstáva teda 
otázka, komu v tejto sfére slúžia politici a ich nominanti? Svojim voličom, 
alebo oligarchom, mafiánskym „podnikateľom“, „miestnym vládcom“, 
prípadne ich pomocníkom v podobe skorumpovaných úradníkov?
Andrej Kovarik vo svojom otvorenom liste spomína aj viaceré konkrétne 
prípady zlyhania ŠOP SR v posledných rokoch, ako aj stále väčšie deficity 
vo sfére environmentálnej výchovy a vzdelávania, čo je aktivita, bez ktorej 
ochrana prírody z dlhodobého hľadiska nemá šancu na úspech (pozri 
Príloha 1). Prípady, ktoré uvádza vo svojom otvorenom liste, poukazujú 
aj na širší problém neefektívneho prerozdeľovania verejných zdrojov. 
Zo štátneho rozpočtu a z eurofondov miznú peniaze nás všetkých (ba 
i ostatných daňových poplatníkov v EÚ) na financovanie rôznych 
pochybných projektov. Rezort a jeho inštitúcie nie sú momentálne 
schopné pripraviť kvalitné programové dokumenty, ale ani zabezpečiť 
transparentné schvaľovacie a kontrolné mechanizmy, zabezpečované 
morálne vyspelými a odborne zdatnými ľuďmi tak, aby peniaze nekončili 
tam, kde nie sú potrebné, a naopak tam, kde sú potrebné, sa nedostanú. 
Potom je len logické, že ani kvalitných ľudí vo svojich radoch nedokáže 
(či skôr nechce?) štát adekvátne finančne ohodnotiť a namiesto vďaky 
a  uznania ich ešte šikanuje. Autor listu tiež spomína klientelistické 
praktiky v prijímaní zamestnancov, vrátane výberového konania na 
riaditeľa/riaditeľku Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, cez 
ktoré „zázračne“ prešla – v kruhoch ochrancov prírody úplne neznáma 
– uchádzačka a renomovaní, odborne zdatní dlhoroční profesionálni 
ochrancovia prírody z Podunajska akýmsi „riadením osudu“ neuspeli. 
Tento prípad však, žiaľ, nie je ojedinelý.
Otvorený list Andreja Kovarika naznačuje veľkú nespokojnosť aj 
mnohých ďalších zamestnancov a zamestnankýň Štátnej ochrany prírody 
SR, ako aj dobrovoľných ochranárov a ochranárok so žalostným stavom, 
aký v oblasti štátnej ochrany prírody na Slovensku dlhodobo pretrváva 
(minimálne od čias prvej vlády Roberta Fica, kedy počas panovania SNS 
nad rezortom životného prostredia prebehli v ŠOP SR bezprecedentné 
čistky) (pozri Príloha 2). Veľká väčšina z nich preto mlčí z pochopiteľného 
strachu z represálií, ale vnútorne sa stotožňuje s tvrdeniami obsiahnutými 
v otvorenom liste. Tieto poukazujú aj na nekalé praktiky čudesne 
fungujúcej politickej moci na Slovensku. Pritom samotná štátna ochrana 
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prírody je udržiavaná trvalo finančne podvyživená a kompetenčne slabá, 
aby neohrozovala mocenské pozície a ekonomické záujmy vplyvných 
jednotlivcov a skupín v tomto štáte. To všetko je priamo či nepriamo 
obsiahnuté v otvorenom liste Andreja Kovarika, ktorý vyzýva nielen na 
odvolanie jedného z ohniviek tejto reťaze, ale aj k systémovej zmene v 
spravovaní celej štátnej ochrany prírody, rezortu životného prostredia, ba 
celého štátu.
Je to dvojnásobne aktuálne v čase, keď si pripomíname 30. výročie vydania 
kultovej ochranárskej publikácie Bratislava/nahlas, tvorcovia ktorej urobili 
niečo podobné, ako teraz Andrej Kovarik a o dva roky neskôr to spolu s 
drvivou väčšinou spoločnosti zopakovali na novembrových námestiach.
Ďakujeme, Andrej. Neboj sa, nie si sám!
17. 11. 2017

Príloha 1

ku vzťahu environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety k ochrane 

prírody
V Česku pôsobí 120 environmentálnych vzdelávacích centier, štátnych, 
krajských, obecných i mimovládnych. V Maďarsku nedávno schválili 
projekt za viac ako štyri milióny eur na výstavbu v poradí už ôsmeho 
informačného a vzdelávacieho centra Národného parku Dunaj-Ipeľ v obci 
Dömös neďaleko slovenských hraníc. Bol to „dar od vlády“ k 20. výročiu 
založenia národného parku Duna-Ipoly. Len tak mimochodom, v roku 
2018 si budeme pripomínať 20. výročie založenia Chránenej krajinnej 
oblasti Dunajské luhy. Len  na rozdiel od spomínaného susedného 
maďarského národného parku a Rakúšanov, ktorí minulý rok oslavovali 
20. výročie založenia susedného národného parku Donau-Auen, na 
Slovensku nebude čo oslavovať. U nás sa rozhoduje úplne inak. Peniaze 
sa dohadzujú (rozhadzujú): napr. takmer milión eur tzv. Komplexnej 
záchrannej službe v Gabčíkove na údajnú pomoc strážcom prírody Štátnej 
ochrany prírody SR a pod. V susednom Maďarsku investujú koncepčne 
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a premyslene (odhliadnuc od toho, že nejaké tie provízie jestvujú aj 
tam), aby aj cez ochranu prírody zvýšili kvalitu krajiny a povedomie jej 
obyvateľov. Napríklad Národný park Dunaj-Ipeľ má výmeru niečo vyše 
60 000 hektárov a spravuje 6,7 % územia národného parku vo vlastníctve 
štátu.

K problematike výnimiek
Štátna ochrana prírody sa v očiach odbornej i laickej verejnosti dlhodobo 
kompromituje benevolentným prístupom k udeľovaniu výnimiek zo 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto výnimky následne umožňujú 
činnosti, ktoré sú v absolútnom rozpore so znením i duchom zákona.

K problematike klesajúcej autority ŠOP SR
Celý súbor faktorov, ktorý popisuje Mgr. Kovarik vo svojom otvorenom 
liste a o ktorých sa stručne zmieňujeme aj v tejto našej výzve, znižuje 
autoritu ŠOP SR v očiach iných subjektov i verejnosti, demoralizuje, 
demotivuje a zastrašuje pracovníkov a pracovníčky ŠOP SR a má fatálny 
negatívny dopad na stav a vývoj ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

Príloha 2
Článok uverejnený 10. 5. 2007 na www.changenet.sk:

kto sú hrdinovia týchto dní? 
alebo

Necháme padnúť ochranu prírody na 
kolená?

Ktosi povedal, že len nenormálna doba potrebuje hrdinov. Ak dáme za 
pravdu autorovi tohto výroku, tak naša doba opäť začína byť nenormálna. 
A kto sú tí hrdinovia týchto dní? Z môjho pohľadu sú to najmä tí pracovníci 
štátnej ochrany prírody, ktorí sa vzbúrili voči svojmu vedeniu a tí pracovníci 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí sa zachovali nezávisle 
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a rozhodli, že odstraňovanie dreva a devastáciu biotopov v tatranských 
Národných prírodných rezerváciách Tichá a Kôprová dolina je treba 
okamžite zastaviť. V čom spočíva ich hrdinstvo, veď si len plnia svoju 
povinnosť, ktorá im vyplýva z ústavy, zákona a podpísanej pracovnej náplne? 
V nenormálnej dobe je, žiaľ, hrdinstvom všetko, čo nie je nenormálne. 
A ešte väčším hrdinstvom je to, čo nenormálnosti vzdoruje.
Veci sa dostali tak ďaleko, že teraz sa už nemôžu skončiť obľúbeným 
slovenským kompromisom. Už sa nedá povedať, že pravda je niekde 
medzi dvoma krajnými názormi. Treba sa postaviť na jednu, alebo druhú 
stranu. V hre je veľa. Nielen tak trochu abstraktne znejúce pojmy, ako je 
elementárna spravodlivosť či vyšší princíp mravný, ale aj celkom konkrétna 
príroda a celkom konkrétni ľudia. V týchto dňoch sa rozhoduje nielen 
o pár sto kubíkoch dreva v málo navštevovaných tatranských dolinách, či 
o pár desiatkach zdanlivo nahraditeľných odborných pracovníkoch, ale o 
budúcnosti celého tatranského i ďalších národných parkov a chránených 
území na Slovensku. Rozhoduje sa aj o našich záväzkoch voči budúcim 
generáciám, Európe a svetu. Rozhoduje sa o tom, či sa biele nevyhlási 
za čierne a naopak. Rozhoduje sa aj o konkrétnych a v danej chvíli 
nenahraditeľných ľuďoch, ktorí práve v týchto dňoch dokazujú, že sú im 
nadosobné hodnoty bližšie nielen ako osobný prospech, ale aj ako vlastná 
bezpečnosť a zdravie. Nie je to žiadny akademický spor, ale spor o krehké 
hodnoty, ktoré sa po zničení zväčša nebudú dať obnoviť. Reč je ako 
o prírode, tak aj o jej statočných, obetavých a navyše odborne zdatných 
ochrancoch, proti ktorým momentálne stoja záujmy moci politickej 
i ekonomickej. Ak nechceme, aby príroda a jej ochrancovia prehrali, 
musíme ich tu a teraz účinne podporiť. A nemusíme to brať len ako prejav 
prirodzenej solidarity, či pomoci druhým. Povedané s Hemingwayom, tie 
zvony zvonia aj nám. Tak ako dnes ide o prírodu a ochranárov, zajtra 
môže ísť (a takmer určite aj pôjde) o niečo iné, pričom zajtra už môže 
byť neskoro. Zmeny z nenormálneho na normálne a z mŕtveho na živé sa 
robia vždy ťažšie, ako tie opačné.
Ďakujem Vám, chlapci a dievčatá, odborní pracovníci ŠOP, strážcovia, 
bývalí i niektorí súčasní riaditelia národných parkov a chránených 
krajinných oblastí, statoční „úradníci“ z odborov ochrany prírody, 
inšpektori... Viem, že to znie pateticky, ale som presvedčený, že pomáhate 
písať nové dejiny Slovenska. Slovenska, za ktoré sa nebudeme musieť 
hanbiť.
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Rozhodnutie je v prvom rade v rukách každého a každej z Vás. Ja môžem 
len dúfať, že vydržíte. Držať Vám palce a v rámci možností pomáhať. Ešte 
nikdy som nebol na Vás taký hrdý, ako dnes.

Mikuláš Huba

Slovenský ochranársky snem je 
pobúrený neprimeranými zásahmi do 

korýt vodných tokov v Tatrách

Slovenský ochranársky snem je pobúrený, že pod zámienkou ochrany 
pred povodňami dochádza vo Vysokých Tatrách a  v  ich  podhorí 
k  neprimeraným zásahom do korýt vodných tokov, a  tým k  devastácii 
chránených riečnych ekosystémov európskeho významu. Uvedomujeme 
si, že v blízkosti tokov sa nachádzajú sídla a komunikácie, a preto boli 
niektoré povodňové zabezpečovacie práce nevyhnutné. Odstraňovanie 
starších sedimentov, narušovanie prirodzeného striedania tíšinových 
a  prúdivých úsekov a  ďalšie odborne i  právne sporné zásahy do korýt 
však svojím charakterom a  rozsahom nezohľadňujú fakt, že ide o  toky 
v  chránených územiach, nerešpektujú najlepšie dostupné vedecké 
poznatky o  fungovaní a  ochrane riečnych ekosystémov ani požiadavky 
európskej legislatívy na nezhoršovanie ekologického stavu vodných 
tokov. Správca toku svojím konaním porušuje nielen ustanovenia zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v oblasti ochrany chránených 
druhov rastlín a živočíchov, ochrany biotopov a ochrany mokradí, ale tiež 
smernicu Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane 
biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. 
Vzniknutú situáciu považujeme za trestuhodné zneužívanie slabých miest 
platnej legislatívy, ktoré viac ako mesiac po skončení povodne umožňuje 
správcom vodných tokov o.  i. obchádzať štandardné posudzovanie 
protipovodňových opatrení orgánmi ochrany prírody a  verejnosťou. 
Neprimeraný rozsah prác zadaných bez riadneho výberového konania 
navyše vedie k čerpaniu verejných zdrojov aj na zbytočné zásahy, ktoré 
budú mať dlhodobé negatívne dopady na ekologický stav dotknutých 
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tokov a spoluvytvárajú podmienky na vznik ešte vážnejších povodňových 
situácií v budúcnosti. 
Oceňujeme krok ministra životného prostredia, ktorý dal preveriť 
prebiehajúce práce, čo však neznamená ich zastavenie. Vyzývame 
preto ministra životného prostredia, aby v  zmysle ustanovenia 
§ 11 ods. 12 písm. c) zákona o  ochrane pred povodňami odvolal 
vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity na rieke Belá, ktorý po 
takmer dvoch mesiacoch od jeho vyhlásenia už dávno stratil svoje 
opodstatnenie; pričom však je to zároveň dôvod, ktorý formálne 
oprávňuje správcu vodného toku na vykonávanie  protipovodňových 
zabezpečovacích prác na rieke Belá. Ministra životného prostredia 
takisto vyzývame, aby  dal okamžite všetky práce, ktoré nesúvisia 
s nevyhnutným odstraňovaním následkov povodní, zastaviť a vyvodil 
osobnú zodpovednosť voči osobám, ktoré majú rozhodujúci podiel 
na vzniknutej situácii. Žiadame Ministerstvo životného prostredia 
SR, aby zabezpečilo, že obsah a rozsah povodňových zabezpečovacích 
prác bude odteraz zodpovedať riadne posúdenému riziku ohrozenia 
obyvateľstva a majetku. Žiadame, aby pri protipovodňových úpravách 
vodných tokov ich správcovia skoncovali s praktikami devastujúcimi 
riečne ekosystémy a začali sa riadiť najlepšími dostupnými vedeckými 
poznatkami a  legislatívnymi požiadavkami na nezhoršovanie stavu 
vodných tokov. 
Zákonodarné orgány žiadame o  prijatie zmien v  zákone o  vodách 
a v zákone o ochrane pred povodňami a súvisiacich právnych predpisoch, 
ktoré zabránia zneužívaniu povodňových a  podobných mimoriadnych 
či „katastrofických“ situácií na zjavne neprimerané poškodzovanie 
prírodného i krajinného dedičstva a plytvanie verejnými zdrojmi.
Tomáš Derka (doc. RNDr., PhD.) – kontaktná osoba a  ďalší členovia 
a členky S-O-S.
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štátom riadený úpadok ochrany 
prírody pokračuje 

Urgentná výzva Slovenského ochranárskeho snemu

Bratislava 7. 2. 2019

V uplynulom období prijal Slovenský ochranársky snem niekoľko 
varovných stanovísk a výziev, týkajúcich sa pochybení a deficitov v štátnej 
ochrane prírody a krajiny na Slovensku. Všetky adresoval aj Ministerstvu 
životného prostredia SR (MŽP)*. Reakcia MŽP nebola buď žiadna, alebo 
bola takmer žiadna. Tieto dni nás s novou naliehavosťou utvrdzujú 
v tom, že naše opakovane deklarované obavy boli a sú, žiaľ, namieste. 
Nielenže sa situácia v štátnej ochrane prírody na Slovensku v ostatnom 
čase nezlepšila a neochota MŽP a ďalších rezortov reagovať na podnety 
zo strany odbornej verejnosti pretrváva, ale veci sa dokonca menia k 
horšiemu. A to napriek „pekným rečiam“ a sľubom príslušného ministra 
a podpredsedu vlády Lászlóa Sólymosa.
Za pravdu slovenským ochranárom dala pred pár dňami aj Európska 
komisia, ktorá začala proti Slovensku konať vo veci nedostatočnej ochrany 
našej – a zároveň európskej – prírody. Reakcia MŽP na oprávnenú 
kritiku z Bruselu je úplne absurdná. Namiesto toho, aby začalo prírodu 
účinnejšie chrániť (za čo je platené z našich daní i z európskych peňazí), 
robí kroky práve opačným smerom. Posledným príkladom je rozhodnutie 
ministerstva priradiť Správu Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy 
(CHKO DL) pod Správu CHKO Ponitrie so sídlom v Nitre, ktorá je 
od Dunaja vzdialená desiatky kilometrov. Pritom nepohodlní odborní 
pracovníci Správy CHKO DL majú v súvislosti s touto organizačnou 
zmenou prísť o zamestnanie! To všetko pod zámienkou sľubovanej väčšej 
efektívnosti (a to sme si mysleli, že na ochrane prírody sa už viac ako 
dosiaľ šetriť nedá). Kým pri niektorých iných protiprírodných aktivitách 
môže ministerstvo životného prostredia – čiastočne oprávnene – ukazovať 
prstom na iné subjekty, v tomto prípade nesie plnú zodpovednosť len 
ono (spolu so Štátnou ochranou prírody SR – ŠOP SR, ktorá je v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti). 
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Spomínané najnovšie rozhodnutie MŽP je však kontraproduktívne 
a  prírodu ohrozujúce aj z iného dôvodu. Evidentne totiž ignoruje 
a  popiera potrebu účinnejšej ochrany dunajskej a pridunajskej prírody 
a krajiny, ktorej sa dožadujú ako Bratislavský samosprávny kraj a Hl. 
mesto SR Bratislava (spolu s relevantnými mestskými časťami), tak aj 
Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, dekan Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského, Prezídium Únie miest Slovenska, rovnako ako 
aj my, ochranári a ochranárky, Slovenský ochranársky snem nevynímajúc. 
V neposlednom rade podporu rozšíreniu a zintenzívneniu veľkoplošnej 
ochrany dunajských ekosystémov vyjadrili aj správy národných parkov 
a chránených krajinných oblastí v okolitých krajinách (Česká republika, 
Rakúsko i Maďarsko). 
Územie dvoch výrazne odlišných chránených krajinných oblastí, ktoré 
sa direktívnym a odborne nezdôvodneným rozhodnutím ministerstva 
má dostať pod umelo zlúčenú správu, je natoľko rozľahlé a zasahuje do 
toľkých administratívnych jednotiek, že jeho dôsledné spravovanie je 
pri zlúčení správ CHKO absolútne nereálne (v prípade navrhovaného 
prepúšťania by sa situácia, pochopiteľne, ešte zhoršila).
Ďalší dôvod, pre ktorý je nevyhnutné ochranu dunajskej prírody 
a krajiny posilňovať, a nie zoslabovať, je skutočnosť, že ju stále viac a viac 
ohrozujú ľudské aktivity (od výrubov zo strany Lesov SR či Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., cez bezohľadných developerov, 
pôvodcov pochybných skládok odpadov, prevádzkovateľov hausbótov 
a podobných zariadení až po nešetrných realizátorov rozsiahlych 
infraštruktúrnych projektov). Na aspoň čiastočnú elimináciu takýchto 
prírodu devastujúcich zásahov je potrebná organizačná zložka štátnej 
ochrany prírody s dostatočným vybavením, autoritou a so správou 
lokalizovanou priamo v dotknutom území či v jeho bezprostrednej 
blízkosti. Kroky opačným smerom vyvolávajú logické otázky, či nejde 
o zámer zbaviť toto exponované územie aj posledných zvyškov ochrany, čo 
by sa rovnalo sabotáži.
A napokon dôvod, ktorý je dôležitý aj z pohľadu Európskej komisie, 
je zaostávanie Slovenska pri vyhlasovaní území európskeho významu 
Natura 2000. Aj to by sa logicky malo premietnuť do prijímania nových 
kvalifikovaných odborných pracovníkov, a nie do ich prepúšťania.
Rozhodnutie zrušiť za tejto situácie ešte aj samostatnú Správu CHKO 
Dunajské luhy a zbaviť sa ďalších skúsených a veci oddaných profesionálov 
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v tejto oblasti môžu prijať len ľudia, ktorým je príroda, krajina a jej ochrana 
ľahostajná a zároveň ľudia, ktorí si zo svojich zákonných povinností, ako 
aj z požiadaviek a rozhodnutí Európskej komisie robia dobrý deň.
Dôrazne preto apelujeme na ministerstvo životného prostredia ako aj 
na Štátnu ochranu prírody SR, aby zmenili svoje rozhodnutie, zachovali 
samostatnú Správu CHKO Dunajské luhy, neprepúšťali jej odborných 
pracovníkov, ale naopak, kompetenčne, kapacitne a personálne ju posilnili 
tak, aby reálne mohla chrániť vzácnu prírodu dunajských luhov.
Zároveň dôrazne požadujeme dlhodobo absentujúce fundované 
zdôvodnenie toho, prečo ministerstvo nekoná vo veci rozšírenia 
veľkoplošnej ochrany dunajskej a pridunajskej krajiny na spôsob 
susedného Rakúska a Maďarska.
Taktiež požadujeme bezodkladnú vecnú odpoveď na túto, ako aj na 
predchádzajúce výzvy a stanoviská, týkajúce sa ochrany prírody a krajiny 
a adresované (aj) Ministerstvu životného prostredia SR.*
Žiadame týmto aj príslušné zložky Európskej komisie, aby od Slovenska 
nekompromisnejšie požadovali dodržiavanie legislatívy EÚ a  ochranu 
európskej prírody.

S pozdravom,
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba)
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. (kontaktná osoba)
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. (kontaktná osoba) a ďalší/e členovia a členky 
S-O-S.

* Napríklad:

http://www.ochranari.sk/devastacia-nasej-krajiny
http://www.ochranari.sk/vyzva-zasahy-do-vodnych-tokov-v-tatrach
http://www.ochranari.sk/kontaminacia-zitneho-ostrova
http://www.ochranari.sk/spolu-s-prirodou-musime
http://www.ochranari.sk/vd-gabcikovo-netreba
http://www.ochranari.sk/ucinne-environmentalne-vzdelavanie-vychova-
osveta-su-existencne-dolezite 
http://www.ochranari.sk/nerezignujte-na-potrebu-udrzatelneho-
smerovania-slovenska 
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Adresáti:

Predseda vlády Slovenskej republiky
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Verejná ochrankyňa práv
Európska komisia – DG Environment
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Bratislavský samosprávny kraj
Hlavné mesto SR Bratislava
Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Prezídium Únie miest Slovenska
Združenie miest a obcí Slovenska
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Iniciatíva Za slušné Slovensko
TASR, SITA, médiá
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Kapitola obsahuje iba jedno stanovisko, ktoré vzniklo v súvislosti 
s pripravovanou novelou zákona o ochrane prírody a krajiny a má názov: 
Stanovisko S-O-S k devastácii našej krajiny.

Krajina
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Stanovisko Slovenského 
ochranárskeho snemu k devastácii 

našej krajiny
(príspevok do diskusie k návrhu novely zákona o ochrane 

prírody a krajiny)

Motto:

Každá zmluvná strana sa zaväzuje
a) právne uznať krajinu ako základnú zložku životného prostredia obyvateľov, ako 
doklad ich spoločného kultúrneho dedičstva a základ ich identity,
b) zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment 
a plánovanie krajiny...,
c) vytvoriť podmienky na účasť širokej verejnosti, miestnych či regionálnych 
orgánov a iných subjektov, ktoré sú zainteresované na formulovaní a realizácii 
krajinných koncepcií podľa písmena b),
d) integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií, ako 
aj kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, sociálnych, hospodárskych 
a ostatných koncepcií s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na krajinu.

Kapitola II., čl. 4 Európskeho dohovoru o krajine (www.coe.int/
europeanlandscapeconvention), ktorý prijala Rada Európy v r. 2000 a ktorý je pre 
Slovenskú republiku záväzný od 1. 12. 2005.

V týchto dňoch je tomu práve 30 rokov, ako na pôde bratislavskej 
organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vyšla 
prvá komplexná publikácia na tému historických štruktúr krajiny. 
Stalo sa tak niekoľko mesiacov po tom, ako jednu z hlavných cien na 
Medzinárodnom filmovom festivale EKOFILM v Ostrave získal film 
s  rovnomenným názvom (Historické štruktúry krajiny). Film vznikol 
v spolupráci Slovenskej akadémie vied a Krátkeho filmu Koliba. 
S odstupom troch desaťročí možno konštatovať, že týmito dvoma dielami 
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sa v našich zemepisných šírkach etabloval pojem a koncept historických 
štruktúr krajiny. Chápeme pod nimi (veľmi zjednodušene) všetky hmotné 
fenomény v krajine, ktoré vznikli v predchádzajúcich etapách vývoja 
ľudskej spoločnosti a odolali tlaku modernej civilizácie a nekultúrnosti, 
ale i prírode, ktorá sa snaží sukcesiou „získať späť stratené územia“. A tak 
sa pod toto označenie dá zaradiť historické jadro mesta rovnako ako 
baroková krajina okolo Banskej Štiavnice (napr. Kalvária), Spišský hrad 
a priľahlá historicky pretvorená krajina, komplex technických pamiatok 
(napríklad na Čiernom Balogu, v Štiavnických vrchoch či na Východnom 
nádraží v Bratislave), areál mlynov a píly v Kvačianskej doline, významná 
pútnická lokalita (napr. Marianka), súbor ľudovej architektúry, historický 
park či cintorín, ako aj starý vinohrad, historická cesta s alejou, alebo 
hoci sústava terasovaných políčok, prípadne tradičné senníkové lúky 
a podobne.
Odborných štúdií a publikácií na túto tému vzniklo od roku 1988 na 
Slovensku dosť. Otázka je, čo sa za ten čas zachovalo zo samotných 
historických štruktúr krajiny a aká je ich budúcnosť? Odpoveď nie je 
na sto percent negatívna, ale dôvodov na spokojnosť je málo. Politické 
a ekonomické zmeny po novembri 89 sa aj vo vzťahu k tomuto fenoménu 
ukázali byť dvojsečnou zbraňou. Zoberme si len takú Bratislavu. 
Na jednej strane sa podarilo zrekonštruovať historické jadro mesta 
a  mnoho historických budov i pár štvrtí mimo neho. Pred asanáciou 
sa zachránili historické časti aglomerovaných obcí, ako sú Záhorská 
Bystrica či Devínska Nová Ves. Obnovili sa mlyny v Hornej Mlynskej 
doline. Na rozdiel od 80. rokov minulého storočia už nik nenavrhuje 
likvidáciu historických cintorínov. Stavebno-demolačný boom, chaotický 
rozvoj mesta a pôsobenie rôznych tzv. developerov, skorumpovaných 
politikov a úradníkov, vandalov a pod. však tieto pozitíva, žiaľ, prevýšili. 
Bratislava sa „dokázala“ neuveriteľne ľahkovážne vzdať rozhodujúcej 
časti svojho industriálneho dedičstva, historických vinohradov a starých 
záhrad, celých areálov historickej zelene, viacerých ulíc, uličiek i celých 
blokov charakteru vilových a záhradných štvrtí, ale najmä tradičných 
výhľadov a panorám. K historickej zeleni sa tu (ale aj inde) správame ako 
k úhlavnému nepriateľovi.
Podobný vývoj sa odohral aj mimo hlavného mesta. Dali sa vcelku do 
poriadku jadrá historických miest a cirkevné pamiatky, chvályhodne 
sa opravujú či aspoň konzervujú viaceré hrady, obnovilo sa viacero 
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historických cintorínov, v prevádzkyschopnom stave sa udržiavajú niektoré 
technické pamiatky, miestami sa revitalizujú staré sady... Ani rehabilitácia 
súkromného vlastníctva však nedokázala citeľnejšie vrátiť tradičné formy 
hospodárenia na vidiek. Nemyslíme tým návrat do 19. storočia, ale to, čo 
vidíme napríklad v susednom Rakúsku. Výhľad na krajinu nám namiesto 
vyrúbaných stromov či celých alejí zaclonil „les“ bilbordov. A beztrestná 
brutalita, s akou pristupujeme ku krajine ako celku, v ničom nezaostáva 
za barbarstvom budovateľov „krajších zajtrajškov“ z čias tzv. socializmu.
Keď v roku 2000 vo Florencii prijali významný dokument Rady 
Európy s názvom Európsky dohovor o krajine, zdalo sa, že aj ochrane 
historických štruktúr krajiny svitá na lepšie časy. Najmä, keď o päť rokov 
neskôr sa zmluvnou stranou dohovoru stala i Slovenská republika 
a v r. 2008 sa dokonca v Piešťanoch konalo i zaujímavé medzinárodné 
podujatie o krajine pod egidou Rady Európy. Slovenská delegácia 
krajinárov a  krajinárok patrila medzi najpočetnejšie a najaktívnejšie aj 
v októbri 2010, počas viacdenného podujatia pri príležitosti desiateho 
výročia vzniku dohovoru v jeho rodnej Florencii.
Odvtedy sme však svedkami dramatického úpadku. Jedným z jeho 
vrcholov bolo vypustenie ochrany charakteristického vzhľadu krajiny 
z účelu zákona o ochrane prírody a krajiny, čím sa z pojmu krajina 
stala len akási legislatívna atrapa. V súčasnosti sa pripravuje novela 
tohto zákona, čo je vhodná príležitosť zapracovať do neho aj legislatívne 
opatrenia na ochranu a udržateľný manažment krajiny (vrátane jej 
historických štruktúr). Je to napokon naša povinnosť, vyplývajúca 
z Európskeho dohovoru o krajine, ako aj z ďalších medzinárodných 
dokumentov a záväzkov, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť.
Aj nedávne návrhy nového stavebného zákona sa skôr snažili ochranu 
krajiny obmedziť, a nie posilniť. Ale najhorší je pohľad na to, ako sa zo 
dňa na deň zhoršuje vzhľad samotnej našej krajiny, pričom jej historické 
štruktúry miznú ako sneh na jarnom slnku.
Všetci sa radi hrdíme tým, aké je to naše Slovensko krásne. Ak to však 
pôjde s našou krajinou tak, ako doteraz, môže sa ľahko stať, že čoskoro 
to nebude pravda. Tak, ako sme si dali vziať lesy, rieky, úrodnú pôdu 
a národné parky, nechávame si zobrať aj zdravie a krásu slovenskej krajiny 
a tým aj dedičstvo v nej obsiahnuté. Prečo? Lebo za vlastencov sa vydávame 
iba v stave euforického opojenia, alebo ak naháňame hlasy voličov. Ale 
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keď nám kradnú spred nosa našu vlastnú krajinu, čiže naše skutočné 
rodinné striebro a naše nenahraditeľné dedičstvo, vtedy sa tvárime, že nič 
nevidíme, alebo tejto krádeži storočia ešte aj napomáhame.

Poznámka pre tých, ktorí predkladajú novelu zákona o ochrane prírody 
a krajiny a budú o nej hlasovať: pripomienky, uvedené v tomto stanovisku, 
považujte za zásadné.

20. 11. 2018 

Členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba) 
Ing. Erik Baláž
Mgr. Martina Barancová Paulíková
Sabína Barborjak - Galeková
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Ing. Ladislav Bíro
Mgr. Zuzana Čaputová
Mgr. Michal Deraj
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Mgr. Zuzana Dovalová
Mgr. art. Viera Dubačová
RNDr. Elena Fatulová
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Ing. Fero Guldan
RNDr. Ján Hanušin, CSc.
Mgr. Zuzana Homolová
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
Mgr. Tomáš Hulík
Ing. arch. Boris Hochel
prof. RNDr.Vladimír Ira, CSc.
Mgr. Márius Kopcsay
Ing. Ľubica Kolková
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
RNDr. Ľubica Krištofová
doc. Zuzana Kronerová
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doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Ing. Daniel Lešinský, PhD.
Ing. Milan Lichý
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.
Mgr. Dana Mareková
Mgr. Richard Medal
Ing. Ján Mičovský
prof. Juraj Nvota
MVDr. Samuel Pačenovský, PhD.
Soňa Párnická
Mgr. Daniel Pastirčák
Ing. Jana Pavlíková
Mgr. Tomáš Peciar
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing. arch. Lýdia Priehodová
Mgr. Andrej Popovič
Ing. Koloman Prónay
Mgr. Samo Smetana
Ing. Štefan Szabó, PhD.
RNDr. Silvia Szabóová
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, PhD.
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
RNDr. Jaromír Šíbl
Ing. Katarína Šimončičová
Mgr. Natália Šovkoplias
Mgr. Pavel Šremer
Eulalia Štefanová
RNDr. Peter Straka, PhD.
Ing. Ľubica Trubíniová
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Ing. Alexander Vágner
Mgr. Imrich Vozár
Juraj Zamkovský
RNDr. Anna Zemanová
Pavol Ziman
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Kapitola obsahuje výzvu 50 členov a členiek S-O-S, ktorá vznikla z iniciatívy 
člena snemu, výtvarníka Fera Guldana. Má názov: Výzva členov a členiek 
S-O-S na zachovanie autentickej atmosféry areálu NKP Schaubmarov mlyn 
v Pezinku. Výzva prispela k tomu, že prestavba areálu sa neuskutočnila (aj 
keď rozhodujúci bol zrejme nedostatok finančných prostriedkov).

pamiatky
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výzva členov a členiek Slovenského 
ochranárskeho snemu (S-o-S) na 
zachovanie autentickej atmosféry 
areálu NkP Schaubmarov mlyn 

v Pezinku

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Je to o dôvod 
viac na to, aby sme sa kriticky zamysleli nad tým, v akom stave sa naše 
kultúrne dedičstvo nachádza a aký je vzťah štátu k nemu.
Postoj vlády nám jasne dokumentujú nielen chronický nedostatok 
prostriedkov na obnovu pamiatok v štátnom rozpočte či viaceré záhadné 
rozhodnutia niektorých štátnych pamiatkarov, ale celkom rukolapne 
aj stav Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Rusovciach, vlastníkom 
ktorého je už niekoľko rokov Úrad vlády SR a ktorý sa pomaly, ale iste 
mení na zrúcaninu a ohrozený je aj okolitý park. O nič lepšie svedectvo 
o kultúrnej úrovni „výkonnej strechy štátu“ nevydávajú ani dosiaľ známe 
informácie o jeho pripravovanej nákladnej a zároveň gýčovej obnove.
Inou odstrašujúcou ukážkou toho istého je to, ako sa štát nezodpovedne 
zbavil kaštieľa v Moravanoch nad Váhom, ktorý následne postihol 
podobný osud, ako ten v Rusovciach. Žiaľ, príkladov zlyhania štátu, 
jeho inštitúcií a  verejnej správy ako celku je oveľa viac. Aj mnohé 
ďalšie unikátne pamiatky nezachránil štát, ale zachovali sa len vďaka 
dobrovoľníkom (od mlynov v Kvačianskej doline cez Čiernohronskú 
úzkorozchodnú železničku, Kláštorisko v Slovenskom raji, Katarínku pri 
Dechticiach, bývalý kláštor v Marianke, Kostol Sv. Jána Krstiteľa v Modre 
až po banskoštiavnickú kalváriu či početné zrúcaniny hradov). 
Kultúrne dedičstvo však nie sú len národné kultúrne pamiatky. Jeho 
hmotnú stránku reprezentuje v najširšom zmysle slova celá kultúrna 
krajina, či – lepšie povedané – jej dosiaľ dochované fragmenty. Na tie 
sa často v plnom rozsahu nevzťahuje ani pamiatkový zákon, takže o ne 
navždy prichádzame úplne beztrestne.
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A tretím rozšíreným javom, ktorý nás pripravuje o autentickosť prostredia, 
o toho často spomínaného, ale rovnako často ignorovaného ducha miesta 
(genia loci), sú architektonické „novotvary“. 
Skutok z tejto kategórie hrozí – práve v Európskom roku kultúrneho 
dedičstva – aj areálu jedného z najzaujímavejších mlynov na Slovensku. 
Je to o to podivuhodnejšie, že s takýmto návrhom prišla jedna 
z najdôležitejších kultúrnych ustanovizní u nás, ktorá je jeho vlastníkom. 
Areál Schaubmarovho mlyna v Pezinku - Cajle predstavuje vzácny 
ostrov autentickej atmosféry. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, evidovanú 
v ÚZPF pod číslom ÚZPF 2139/1-7. 
Podľa nám dostupných informácií chce Slovenská národná galéria, ktorej 
areál mlyna patrí (mlyn s funkčnou technológiou + výstavné expozície 
+ nádvorie), postaviť na nádvorí mlyna sklenený pavilón (vraj v záujme 
zlepšenia interaktivity) a niekoľko menších objektov. Realizácia tohto 
zámeru by znamenala koniec autentickej architektúry, urbanizmu 
i celkovo genia loci tohto nevšedného miesta. Takýto necitlivý zásah by sa 
dal očakávať od niektorých súčasných tzv. developerov, ale nie od vrcholnej 
národnej kultúrnej inštitúcie, za ktorú sa SNG zvykne označovať. 
Okrem toho sa tu údajne chystá výrub 27 stromov, vrátane dvoch vzácnych 
moruší, ktoré nádvorie dotvárajú (okrem iného aj svojou vôňou).
Paradoxne, zámer SNG je aj v priamom rozpore s tým, čo sa píše na jej 
vlastnom webe (pozri prílohu).
Sme zásadne proti vizuálnemu znehodnoteniu vzácnej pamiatky 
a autentického prostredia cudzorodými prístavbami z kategórie 
anonymnej globalizovanej architektúry, ktoré môžu stáť kdekoľvek inde 
(napr. niekde v Petržalke či na inom sídlisku by sa dal pavilón umiestniť 
tak, že by nerušil a mohol by rozšíriť obmedzenú ponuku pre kultúrne 
a iné voľnočasové aktivity). Zároveň ide o ďalšiu ukážku toho, že u nás je 
lákavejšie „priživiť“ sa na už jestvujúcej hodnote, než vytvoriť niečo, čo by 
bolo hodnotou samo osebe. 
Sme dôrazne za zachovanie hodnotného areálu Schaubmarovho mlyna 
v jeho autentickej podobe, proti zdevastovaniu jedinečného odkazu 
predkov, proti jeho trvalému znehodnoteniu módnou novostavbou 
a výrubmi jestvujúcich stromov.
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Zároveň týmto vyzývame generálnu riaditeľku SNG 
Alexandru Kusú, aby realizácii tohto projektu zabránila.

Ing. František Guldan, výtvarník, v r. 1990 poverený vedením SNG, 
zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S), ambasádor 
životného prostredia 2016 – kontaktná osoba výzvy + 50 členov a členiek 
S-O-S (v abecednom poradí):
Sabína Barborjak-Galeková
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Ing. Ladislav Bíro
Mgr. Zuzana Čaputová
Mgr. Michal Deraj
RNDr. Elena Fatulová
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
RNDr. Ján Hanušin, CSc.
Mgr. Dionýz Hochel
Mgr. Zuzana Homolová
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Mgr. Tomáš Hulík
RNDr. Ján Kadlečík
Mgr. Zuzana Kierulfová
Ing. Ľubica Kolková
Mgr. Eva Kováčechová
RNDr. Ľubica Krištofová
doc. Zuzana Kronerová
doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Ing. Daniel Lešinský, PhD.
Ing. Milan Lichý
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.
Mgr. Richard Medal
Ing. Klaudia Medalová
Ing. Ján Mičovský
Ing. Juraj Melichár
MUDr. Juraj Mesík
Mgr. Vladimír Mokráň
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prof. Juraj Nvota
MVDr. Samuel Pačenovský
Soňa Párnická
Mgr. Tomáš Peciar
Mgr. Vladimír Pirošík
Mgr. Andrej Popovič
Mgr. Samuel Smetana
Mgr. Boris Strečanský
Ing. Drahomír D. Stano
Ing. Štefan Szabó, PhD.
RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
Ing. Katarína Šimončičová
Mgr. Pavel Šremer
MUDr. Peter Tatár, CSc.
Ing. Ľubica Trubíniová
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Ing. Alexander Vágner
Mgr. Marcel Zajac
Pavol Ziman

5. 9. 2018

Na vedomie:
Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad 
Bratislava, primátor mesta Pezinok, SITA, TASR

Príloha (https://www.sng.sk/sk/pezinok/navsteva/historia):
Schaubmarov mlyn patrí k technickým a kultúrnym pamiatkam. Pôvodne 
je to jeden z najväčších potočných mlynov v Európe pochádzajúci 
z obdobia baroka (1767) s funkčným strojovým zariadením mlyna 
valcového typu z roku 1913.
SNG objekt zakúpila v roku 1973 od rodiny Schaubmarovcov. Zriadila tu 
svoje špecializované pracovisko – Galériu insitného umenia, jedinú svojho 
druhu na Slovensku. Nachádza sa tu expozícia maliarskych i sochárskych 
diel slovenských a zahraničných insitných umelcov. 
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Pôvod mlyna
Počiatky vodných mlynov v  Pezinku-Cajle siahajú do 15. storočia. 
Usadlosť Schaubmarovho mlyna svojou polohou a uzavretou zástavbou 
reprezentuje typ na Slovensku vzácnych extravilánových zemepanských 
mlynov zo 16. – 18. storočia. Rozprestiera sa na tzv. mlynskom ostrove 
ohraničenom zo severu bývalým mlynským náhonom (Mlynský potok, 
Cajlanka) a z juhu tzv. Starým potokom. 
Mlyn dali postaviť v  roku 1767 pezinskí Pálffyovci. Od roku 1857 
mlyn patril štyrom generáciám rodiny Schaubmarovcov, ktorí prišli 
z Bavorska. Slovenská národná galéria má mlyn vo svojej správe od roku 
1972. Pamiatkový objekt je zapísaný v  štátnom zozname nehnuteľných 
pamiatok. Baroková architektúra mlynskej budovy, jej stavebno-technický 
charakter, dispozičná a  funkčná stavba, ktorá je rozdelená na výrobnú 
a obytnú časť, sú typické pre vyspelejšie mlyny z 18. storočia. Historickú 
podobu usadlosti dotvárajú pôvodné hospodárske budovy z  30. rokov 
minulého storočia. 
Mlynská technológia
Technické zariadenie mlyna zastupujú dve vývinové fázy. Staršiu 
reprezentujú pozostatky kameňového mlyna s  mlecími kameňmi 
z polovice 19. storočia. Druhú vývinovú fázu, realizovanú v roku 1913, 
predstavuje valcový mlyn na pohon vodným kolesom. Jednoduchá 
prevodová sústava sa vtedy nahradila modernejšou, čím sa podarilo 
dosiahnuť väčšiu výkonnosť mlyna, jeho produkcie, skvalitnenie výrobkov 
a zlepšenie pracovného prostredia. Technologické zariadenie mlyna tým 
nadobudlo dnešnú podobu. 
Zánik mlyna bol historicky zákonitý, pretože sa objavili a osvedčili mlyny 
na parný, elektrický alebo motorový pohon. V roku 1951 prestali mlieť 
všetky vodné mlyny na Slovensku. 
Celá usadlosť Schaubmarovho mlyna je vzácnou historickou pamiatkou. 
Je to jediný kompletne zachovaný mlyn na Slovensku. Patrí medzi 
najväčšie potočné mlyny v Európe.

1767
Vybudovanie Schaubmarovho mlyna, ako jedného z najväčších potočných 
mlynov v Európe.
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1913
Mlyn bol doplnený o strojové zariadenie mlyna valcového typu.
1973
SNG zakúpila objekt mlyna od rodiny Schaubmarovcov.
1997
Po rekonštrukcii objektu tu SNG zriadila Galériu insitného umenia, 
jedinú svojho druhu na Slovensku.
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Kapitola sa začína výzvou bývalému primátorovi Bratislavy, Ivovi 
Nesrovnalovi, aby prehodnotil rozhodnutie nakúpiť pre potreby MHD 
v  meste cca 90 autobusov s dieselovým pohonom. Iniciátorom výzvy bol 
Juraj Mesík.
Začiatkom roku 2019 sme vstúpili do procesu posudzovania vplyvov 
plánovanej výstavby komplexu obytných objektov v bezprostrednom 
susedstve NPR Jurský Šúr.
V lete toho istého roku sme sa na primátorov a starostov slovenských miest 
a obcí obrátili s výzvou Kosiť menej a inak. Zaregistrovali sme niekoľko 
- zväčša pozitívnych – reakcií i značný mediálny záujem. S nápadom na 
takúto výzvu prišiel náš člen, dirigent Tono Popovič.

meStá a iNé Sídla
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výzva primátorovi bratislavy  
ivovi Nesrovnalovi

 V Bratislave, 21. 6. 2017 
Vážený pán primátor,

do volebnej kampane na post primátora mesta Bratislavy ste vstupovali 
s programom, ktorý kládol dôraz na pojmy ako progresívnosť, inteligencia, 
kvalita života, zdravie občanov, európskosť, ekológia a životné prostredie. 
Tieto kľúčové slová a prísľuby boli dôvodom, prečo Vám mnohí z členov 
a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) dali vo voľbách svoj 
hlas.
So znepokojením sledujeme, ako všetky tieto slová obraciate na prázdne 
sľuby Vaším zámerom zakúpiť pre vozový park MHD v Bratislave cca 90 
nových dieselových autobusov, ktorých cena medzičasom narástla na 
27 miliónov eur.1 Za ich nákup nesiete a ponesiete zodpovednosť ďalších 
15 rokov, lebo zhruba toľko budú tieto dieselové autobusy zamorovať ulice 
Bratislavy a pľúca a uši občanov a detí mesta svojimi toxickými exhalátmi 
a hlukom.
Len málokto si je viac vedomý potreby obmeny a modernizácie 
vozového parku MHD ako my, členovia a členky S-O-S. Nakupovať ale 
90 naftových autobusov v dobe poznania o rakovinotvorných a ďalších 
toxických účinkoch spalín naftových motorov, v čase rýchleho nástupu 
elektrickej mobility a najmä postupujúcej zmeny klímy s hrozivými 
dopadmi považujeme za spreneverenie sa Vašim volebným sľubom 
a  krok opačným smerom. To, že nové autobusy nakúpené na dlh 
nahradia staršie, ešte špinavšie vozidlá MHD, nie je argument pre ich 
nákup, pretože existuje podstatne čistejšia a  z  dlhodobého hľadiska 
dokonca lacnejšia alternatíva2 – elektrické autobusy. 

1 http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/968657-bratislava-dostane-nove-autobusy-
nakup-vsak-moze-byt-drahsi-ako-sa-planovalo
2 Pozri napríklad analýzu vypracovanú Columbia University pre New York City 
Transit pri podstatne nižších cenách nafty v USA ako na Slovensku a bez započítania 
externých nákladov v podobe poškodenia zdravia, životného prostredia a klímy 
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V skutočne progresívnych a v skutočne európskych mestách, aké ste 
sľubovali urobiť aj z Bratislavy, dnes prebieha rýchly prechod systémov 
MHD na elektrické vozidlá. V porovnateľnej neďalekej Ostrave napríklad 
naftové autobusy skončia do roku 2020.3 Sme si dobre vedomí, že 
prechod systémov MHD na bez-emisnú a tichú elektrickú dopravu nie je 
jednoduchá vec – ale to nie je dobrý dôvod na zakotvenie Bratislavy na 
ďalších 15 rokov vo fosílnej ére nákupom 90 naftových autobusov.
Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že tento nákup je v rozpore hneď 
s dvomi oficiálnymi dokumentmi prijatými mestským zastupiteľstvom 
– je v rozpore so záväzkami, vyplývajúcimi z Dohovoru primátorov, 
podpisom ktorého sa mesto zaviazalo znížiť emisie CO2 o 20,72 % a tiež 
s Koncepciou rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025 z novembra 
20164. 
Na základe uvedeného a v mene zdravia občanov a modernej budúcnosti 
Bratislavy Vás vyzývame, aby ste neekologický a predražený nákup 
naftových autobusov pre Bratislavu zastavili a splnili svoje volebné sľuby 
aj formálne dokumenty a záväzky mesta.
S úctou,
nižšie podpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu

Mgr. Matúš Čupka (kontaktná osoba)
MUDr. Juraj Mesík (kontaktná osoba)

http://www.columbia.edu/~ja3041/Electric%20Bus%20Analysis%20for%20NYC%20
Transit%20by%20J%20Aber%20Columbia%20University%20-%20May%202016.pdf 
Pre konkrétne porovnanie úspor životných nákladov konkrétneho typu elektrických 
autobusov pozri napríklad https://www.proterra.com/products/catalyst-40ft/
3 https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/naftove-autobusy-skonci-do-
roku-2020
4 http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_
dokumenty=11053129
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Ministerstvo životného prostredia SR 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava

Bratislava, 14. 2. 2019

Vec: Stanovisko k  zámeru navrhovanej činnosti Šúrske lúky 
navrhovateľa Bellheaven Slovakia, s. r. o., Bratislava

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a na základe zverejnenia uvedeného zámeru na úradnej tabuli 
obce Svätý Jur zasielame v stanovenej lehote toto písomné stanovisko 
skupiny členov a členiek neformálnej občianskej iniciatívy Slovenský 
ochranársky snem (S-O-S).
Predmetom navrhovanej činnosti je príprava územia pre výstavbu 
rodinných domov v obci Chorvátsky Grob a ich následná výstavba 
a  trvalé využívanie. Predložený zámer je však z odborného hľadiska 
jednoznačne nedostatočným podkladom pre vydanie kladného 
stanoviska MŽP SR v rámci procesu EIA, ako aj všetkých ďalších 
rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti. 
Nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci, keďže výrazne zanedbáva 
a podhodnocuje významné nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti 
na tesne susediace prírodné – mokraďové územie výnimočnej hodnoty: 
ide o unikátnu mokraď medzinárodného významu v zmysle Ramsarského 
dohovoru, NPR Šúr, územie európskeho významu SKUEV0279 Šúr, ako 
aj  nadregionálne biocentrum ÚSES NRBc Šúr. Existencia/fungovanie 
tohto mokraďového územia a jeho bezprostredné susedstvo s lokalitou 
navrhovanej činnosti v predloženom zámere je preto zásadným 
limitujúcim faktorom územného rozvoja predmetnej lokality, ktorý 
nemožno obísť ani podceniť. V predloženom zámere však tento zásadný 
faktor nebol dostatočne preskúmaný a vyhodnotený.
Okrem uvedených prírodných podmienok predložený zámer 
nezohľadňuje ani neudržateľné sociálne i ekonomické dopady 
urbanizácie územia, predpokladanej predloženým zámerom. Už 
dnes suburbanizácia na území Chorvátskeho Grobu parazituje na 
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infraštruktúre obce a tak je odstrašujúcim príkladom. V prípade, že by táto 
urbanizácia pokračovala novou výstavbou, situácia v predmetnom území 
by bola nielen z environmentálneho, ale aj sociálneho, ekonomického 
a kultúrneho hľadiska neudržateľná. Okrem iných vplyvov by si vyžiadala 
napr. výrazný rast nákladov na osobnú dopravu a infraštruktúru, vzrast 
intenzity dopravy a s tým súvisiaci nárast bezpečnostných rizík (popri 
dopravných nehodách napr. vrátane oneskorených zásahov zdravotných, 
hasičských a iných záchranných služieb a pod.), stratu sociálneho kapitálu 
zapríčinenú väčšou sociálnou homogenizáciou obyvateľstva, sociálnou 
izoláciou niektorých skupín, zníženou kvalitou susedstiev a pod., ďalej 
vzrast segregácie obytných a ostatných služieb či funkcií (výrobných, 
obchodných, kultúrnych) a pod. Ide o závažné vplyvy, ktoré predložený 
zámer dostatočne odborne neskúma a vôbec nezohľadňuje.
Predložený zámer taktiež podceňuje a nezohľadňuje dlhodobé 
environmentálne riziká navrhovanej činnosti, napr.: stratu tunajšej 
environmentálne krehkej krajiny, zmenšenie otvoreného priestoru 
a zhoršenie jeho priestupnosti pre ľudí i pre pôvodné organizmy, zväčšenie 
fragmentácie ekosystémov a krajiny, zväčšenie podielu nepriepustných 
povrchov a zrýchlení odtoku zrážok (zvlášť búrkových), nárast „divokých“ 
skládok komunálneho i iného odpadu, vzrast hrozby požiarov, zväčšenie 
spotreby energie, rast odkázanosti na autá a fosílne palivá a tým 
znečistenia vzduchu, zhoršovanie kvality vody (vplyvy áut, odpadov, 
pesticídov, hnojív a iných chemikálií), zmenšenie druhovej rozmanitosti 
a zväčšenie homogenizácie cennej bioty, úbytok unikátnej prirodzenej 
vegetácie a jej nahradenie synantropnou vegetáciou s dominantnými 
inváznymi a rozpínavými druhmi, zvýšenie synantropizácie niektorých 
živočíchov, zmenšenie estetickej príťažlivosti krajiny, prírastok regionálne 
nevhodného vizuálneho prostredia a i. 
Nedostatočná odborná kvalita predloženého zámeru sa o. i. prejavuje aj 
v nedostatočnej variantnosti predloženého zámeru a v jej formálnosti. 
Navrhnuté varianty sú takmer rovnaké, takže v konečnom dôsledku 
ani nemožno hovoriť o variantnom riešení. Napriek tesnej blízkosti 
výnimočného prírodného mokraďového územia ani jeden tzv. „variant“ 
nie je navrhnutý z  hľadiska minimalizácie potenciálnych negatívnych 
vplyvov na toto územie, chránené národnou aj  európskou legislatívou. 
Naopak, je vysoko relevantný predpoklad zničenia a  znefunkčnenia 
minimálne časti dotknutého, vysoko hodnotného prírodného územia.
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Posúdenie vplyvov na prírodné prostredie chráneného územia, územia 
NATURA 2000, biotopy a druhy európskeho významu, ako aj na druhy 
a ich biotopy chránené národnou legislatívou sú v predloženom zámere 
nedostatočné a v ďalšom procese posudzovania je potrebné ich podrobne 
a odborne fundovane identifikovať a  posúdiť. Takisto je nevyhnutné 
seriózne a dostatočne podrobne posúdiť vplyvy navrhovanej činnosti na 
ďalšie zachovanie funkčnosti nadregionálneho biocentra (NRBc) Šúr 
ako celku, t. j. ako v súčasnosti stabilnej a  funkčnej súčasti územného 
systému ekologickej stability. 
Z dôvodu predpokladaných významných nepriaznivých priamych aj 
nepriamych, dlhodobých i trvalých vplyvov navrhovanej činnosti na 
chránené územie a jeho ochranné pásmo (počas výstavby aj počas 
prevádzky) je preto nevyhnutné vypracovať správu o hodnotení činnosti 
navrhovanej v rámci predloženého zámeru. Navrhovanú činnosť preto 
požadujeme ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. 
Ďalej žiadame zapracovať do rozsahu hodnotenia a v rámci správy o 
hodnotení podrobne vyhodnotiť tieto naše pripomienky a požiadavky:
1. Spracovať kvalitné a odborne fundované posúdenie vplyvov 
navrhovanej činnosti na dotknuté územia sústavy NATURA 2000 
podľa článkov 6.3 a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín („smernica o biotopoch“) 
a vychádzajúc z § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. 
Toto posúdenie žiadame vykonať nezávislými odborníkmi a podľa 
štandardnej Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov 
a  projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike 
(Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, 
2016).
2. Podrobne zhodnotiť všetky priame, nepriame a kumulatívne 
vplyvy navrhovanej činnosti (počas výstavby i prevádzky), vrátane ich 
synergických efektov na:
územie európskeho významu SKUEV0279 Šúr 
územie NPR Šúr 
územie medzinárodne významnej mokrade - ramsarskej lokality Šúr 
územie nadregionálneho biocentra NRBc Šúr
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V rámci tohto posúdenia podľa štandardného hodnotenia významnosti 
vplyvov na územia sústavy NATURA 2000 je nevyhnutné dôkladne 
vyhodnotiť:
vplyv bariérového a okrajového efektu v dôsledku navrhovanej činnosti 
– obmedzenie presunov a migrácie voľne žijúcich živočíchov, hlavne 
obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov medzi ekosystémami jelšového 
lesa a Panónskeho hája;
vplyv navrhovanej činnosti na mortalitu voľne žijúcich chránených 
živočíchov, 
vplyv svetelného znečistenia a zvýšenej hladiny hluku na všetky skupiny 
živočíchov, hlavne na hmyz, vtáky a cicavce; 
vplyv navrhovanej činnosti na periodické vodné plochy (slúžiace ako 
reprodukčné biotopy druhov, ktoré sú na ne viazané) nachádzajúce sa 
priamo v území navrhovanej činnosti;
vplyv rozširovania inváznych a invázne sa správajúcich druhov rastlín, 
kontamináciu prirodzených biotopov nepôvodnými a synantropnými 
druhmi, ruderalizáciu chráneného územia; 
vplyv pohybu domácich zvierat a osôb počas výstavby a prevádzky 
navrhovanej činnosti na chránené územie a jeho prírodné zložky;
vplyv na celkovú ekologickú stabilitu dotknutého územia, chránené 
biotopy a biotopy chránených druhov, ako i ostatné chránené druhy 
využívajúce danú lokalitu nadregionálneho biocentra ako svoj životný 
priestor,
zmeny vodného režimu v dôsledku odvádzania zrážkových vôd 
kanalizáciou mimo územia nadregionálneho biocentra, ako aj zmeny 
vodného režimu a hladín podzemných vôd v chránenom území a v jeho 
ochrannom pásme v dôsledku čerpania vody z individuálnych studní 
(používanej na polievanie trávnikov, záhrad, napúšťanie záhradných 
bazénov a pod.);
Týmto stanoviskom sa zároveň v  plnej miere stotožňujeme 
s  požiadavkami Lesoochranárskeho zoskupenia VLK so sídlom 
v  Tulčíku a Bratislavského ochranárskeho združenia so sídlom 
v  Bratislave, ktoré sa týkajú určenia Rozsahu hodnotenia a ktoré sú 
uvedené v ich písomných stanoviskách k zámeru navrhovanej činnosti 
doručených príslušnému orgánu. Požiadavky uvedených združení 
požadujeme v celom rozsahu zapracovať do Rozsahu hodnotenia. 
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3. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie všetkých požiadaviek 
a pripomienok zo stanovísk doručených k predloženému zámeru; 
v  prípade nesplnenia zdôvodniť, prečo neboli splnené a v samostatnej 
kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov z určeného rozsahu 
hodnotenia.
4. Vypracovať seriózny tretí variant zámeru – Prírodný park „Šúrske 
lúky“ 
Žiadame o doplnenie nového variantu navrhovanej činnosti, ktorý 
bude spĺňať nasledujúce požiadavky:
V časti Šúrske lúky 1 a Šúrske lúky 2 s kombinovaným funkčným využitím 
pre šport a rekreáciu v prírodnom prostredí a pre ochranu prírody 
(vytvorenie ochranného pásma pre NPR Šúr), s vylúčením technickej 
infraštruktúry, rodinných a radových domov, spevnených plôch 
a s doplnením rozptýlenej výsadby autochtónnych drevín, a s premenou 
súčasných plôch ornej pôdy a tzv. zastavaných plôch na trvalé trávne 
porasty s druhovo pestrým floristickým zložením. 
V časti Šúrske lúky 3 s prioritným funkčným využitím pre ochranu prírody 
(vytvorenie ochranného pásma pre NPR Šúr), s možnosťou tzv. „jemnej 
rekreácie“ v prírodnom prostredí, s vylúčením technickej infraštruktúry, 
rodinných a radových domov, spevnených plôch, a s možnosťou 
doplnenia rozptýlenej výsadby / spontánnej sukcesie autochtónnych 
drevín a s premenou súčasných plôch ornej pôdy na trvalé trávne porasty 
s druhovo pestrým floristickým zložením.
5. Vypracovať hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na 
charakteristický vzhľad, krajinný ráz a estetickú hodnotu krajiny, ako 
aj z hľadiska jej súladu s Európskym dohovorom o krajine (European 
Landscape Convention).
6. Vypracovať hodnotenie dopadov na zdravie (Health Impact 
Assessment – HIA) navrhovanej činnosti nezávislým odborníkmi, 
vychádzajúc pritom z metodických prístupov a postupov používaných 
v rozvinutých krajinách EÚ a vo svete.
7. Vypracovať hodnotenie sociálnych dopadov (Social Impact Analysis 
– SIA) navrhovanej činnosti nezávislými odborníkmi, vychádzajúc 
pritom z metodických prístupov a postupov používaných v rozvinutých 
krajinách EÚ a vo svete.
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Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov zaujímame k navrhovanej činnosti 
tak, ako je uvedená v predloženom zámere, zásadne zamietavé stanovisko. 
Všetky naše požiadavky týkajúce sa rozsahu hodnotenia a následnej 
správy o hodnotení sú zásadné. Považujeme za nevyhnutné, aby sa stali 
súčasťou rozsahu hodnotenia určeného MŽP SR. 

S pozdravom,
členovia a členky S-O-S
Kontaktná adresa: 
Slovenský ochranársky snem (S-O-S), prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. 
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava

výzva primátorom/primátorkám 
a starostom/starostkám slovenských 

miest a obcí
kosiť menej a inak

Vzhľadom na výrazné klimatické zmeny je v mestách nevyhnutné 
koncepčne prehodnotiť spôsoby kosenia zelených plôch. Ich časté 
a  intenzívne kosenie už ohrozuje zdravie obyvateľov miest. Kosiť preto 
treba premyslene a s ohľadom na ochranu zdravia ľudí a životného 
prostredia. Nižšia frekvencia kosenia tiež môže prispieť k ekonomickej 
úspore.

Zmena prístupu k úprave trávnatých plôch je nevyhnutná
Pobyt v mestách býva v horúcich letných dňoch priam neznesiteľný. 
Zastavané plochy, budovy, cesty, parkoviská cez deň fungujú ako 
akumulátory tepla. Naakumulované teplo sa v noci pozvoľna vyžaruje do 
okolitého prostredia. 
Zeleň funguje ako prirodzená klimatizačná jednotka, prispieva 
k stabilizácii mestskej klímy. Trávnaté plochy rovnako ako dreviny vlahu 
zachytávajú a zvyšujú vlhkosť vzduchu.
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Neuvážlivé kosenie trávnatých plôch oberá obytné mestské časti o vlhkosť, 
ktorá ochraňuje životné prostredie v horúcich mesiacoch v čase absencie 
zrážok. V týchto mesiacoch je tak jedinou vlahou rosa, ktorá sa však na 
pokosenej tráve rýchlo stráca. 
V období intenzívnych horúčav a chýbajúcich zrážok vytvárajú skosené 
trávniky efekt „kukuričného poľa“ – mŕtvu plochu bez vlahy a života. 
Svojou teplotou sa vyrovnajú neživým betónovým plochám a v podobnej 
intenzite sálajú do priestoru teplo.

Polietavý prach je karcinogénny alergén
Intenzívna doprava v  mestách generuje polietavý prach, ktorý je 
karcinogénny, vyvoláva alergické reakcie a ľudia v meste ho vdychujú. 
Alergické reakcie tiež vznikajú z nakrátko koseného porastu, ktorý je 
častým zdrojom roztočov a húb. 
Vyšší porast nekosenej zelene polietavý prach pohlcuje. Je prirodzeným 
filtrom.
Treba mať tiež na pamäti, že kosenie trávy motorovými kosačkami, 
ktoré produkujú CO2, prispieva k emisiám skleníkových plynov 
a výrazným hlukom znepríjemňuje život v meste. 

Mesto bez života
V mestách dramatickou rýchlosťou miznú motýle, chrobáky a opeľovací 
hmyz. Tým sa z nich strácajú aj hmyzožravé vtáky, mestá sa stávajú zónou 
bez života. 
Existencia v takom prostredí vyvoláva pocity skľúčenosti a depresie. 
Intenzívne kosenie trávy je škodlivé pre faunu, ktorá v trávniku 
žije, a  vytvára monokultúru trávy s  výrazne zníženou ekologickou 
a klimatickou hodnotou.

Kosiť uvážlivo, s rozumom, menej a selektívne
Časté a nekoncepčné celoplošné kosenie znižuje v horúcich mesiacoch 
kvalitu života a ohrozuje zdravie obyvateľov. V mestách je teda potrebné 
kosiť oveľa menej – mnohé mestá už prikročili k  výrazným zmenám 
v  prístupe ku koseniu (napr. v  Ostrave kosia iba dvakrát do roka 
a selektívne). 
Ak je už kosiť nutné, treba kosenie selektovať podľa funkcií zelených plôch 
– teda ponechávať niektoré plochy nepokosené v záujme zadržiavania 
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vlahy, filtrácie polietavého prachu ako aj zachovania druhovej rozmanitosti 
(najmä hmyzu a iných drobných živočíchov).

Mulčovanie a ponechávanie pokosenej trávy na mieste
Ponechávanie pokosenej trávy na mieste je nevhodné, pretože vzniknutá 
biomasa podobná kompostu ničí mnohé druhy rastlín. Mulčovanie 
(rozsekávanie stebiel trávy na drobné kúsky, ktoré zostávajú po pokosení 
ležať na trávniku) je opodstatnené len ako jednorazový zásah pre obnovu 
zanedbaného porastu, kde sa nachádza väčšie množstvo suchej biomasy.

ODPORÚČANIA ODBORNÍKOV A ODBORNÍČOK  SLOVENSKÉHO 
OCHRANÁRSKEHO SNEMU (S-O-S)

Frekvencia kosenia. Kosiť selektívne a v uvážlivom rozsahu
V mestách sa nachádzajú rôzne plochy so zeleňou. Dôležité je zadefinovať, 
ktoré verejné priestory kosiť a v akej frekvencii. Vo vzťahu k  frekvencii 
kosenia je tiež potrebné brať do úvahy druhovú skladbu zelene na tom-
ktorom mieste výskytu, aby nedošlo k prevahe tzv. ruderálnych, inváznych 
druhov. 

Zelené plochy, ktoré sa dotýkajú hlavných dopravných ťahov, 
ostrovčeky so zeleňou 
Nárazníkové zóny zelene pri frekventovaných cestách v  horúcich 
mesiacoch je potrebné ponechať spravidla úplne bez kosenia. Nepokosené 
plochy ochraňujú pred polietavým prachom šíriacim karcinogénne 
splodiny, ktoré sú škodlivé zdraviu a vzbudzujú alergické reakcie. 
Zeleň medzi obytnými blokmi, plochy vo vnútroblokoch
Je potrebné kosiť postupne a tzv. „mozaikovito“, na väčších plochách 
zakaždým ponechať aj porast nepokosený aspoň na dvoch tretinách 
priestoru a  tretinu priestoru kosiť tak, aby bolo možné pohybovať sa 
medzi obytnými blokmi a venčiť psov na plochách s nižším porastom. 
V  prípade menších plôch s porastom by mal byť pomer kosených 
a nekosených plôch 50 na 50, napr. v podobe ostrovov s vyšším a nižším 
porastom.

Zelené plochy v parkoch mestských častí
Trávnaté plochy v parkoch treba kosiť s ohľadom na možnosť vykonávania 
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rekreačných aktivít a na predpoveď počasia tak, aby kosenie neprebehlo 
pred nástupom horúcich dní bez zrážok. 

Kosiť v optimálnych termínoch. Kosiť vyššie.
Kosenie nemá prebiehať iba vtedy a  takým spôsobom, ako sa 
z prevádzkových dôvodov hodí dodávateľovi služby kosenia. 
S ohľadom na ochranu vtáctva je najlepšie kosiť mimo vegetačného 
obdobia.
Je potrebné vyhnúť sa koseniu v  obdobiach, kedy sú hlásené nástupy 
horúčav alebo počas trvania horúčav. Rovnako je dôležité kosiť na vyššiu 
výšku, aby mala zeleň dostatok energie na regeneráciu a mohla tak lepšie 
čeliť vyšším teplotám. Pri nízkom kosení tiež hrozí vytrhávanie zelene aj 
s koreňmi.
Termíny kosenia možno konzultovať s Peľovou službou v danom regióne 
a zosúladiť ich s peľovým kalendárom tak, aby sa nekosilo zbytočne. 

Meniť trávniky na lúky
Mestá, ktoré majú dobrú ekologickú politiku, nahrádzajú časť trávnikov 
mestskými lúkami, ktoré sú druhovo omnoho pestrejšie, esteticky 
zaujímavejšie, vyžadujú nižšie náklady na manažment a majú aj významný 
prínos v zmysle adaptačných opatrení na klimatické zmeny.

Prípad zvýšeného výskytu komárov
Komáre sú prirodzenou súčasťou mokradí, lužných lesov, parkov a záhrad. 
Majú svoju úlohu v prírode – sú potravou rýb, obojživelníkov a vtákov. 
Riziko poškodenia zdravia ľudí komármi je podľa názoru epidemiológov 
iba minimálne. Komáre sa rozmnožujú v akejkoľvek stojatej vode, napr. aj 
v prázdnych plechovkách, plastových fľašiach, starých pneumatikách, či 
nádobách na polievanie. 
Podľa Úradu verejného zdravotníctva bežný výskyt komárov v prírode nie 
je problémom, ktorý by sa mal riešiť umelým zásahom človeka. V prípade 
výrazného narušenia rovnováhy (kalamitný výskyt) je umelý zásah 
opodstatnený. Ten by však mal byť biologicky nezaťažujúci, pokrývajúci 
iba dotknuté územie, časovo krátky a odborne správny (teda nie chemický 
postrek, ktorý hubí aj iné druhy hmyzu – napríklad včely). V kalamitných 
územiach je tiež dôležitá včasná dôsledná likvidácia komunálneho odpadu 
a plytkých stojatých vôd z okolia obydlí. Kosenie trávnatých porastov je 
odporúčané v príbrežných mestských zónach. 



150

Osveta a komunikácia
Je potrebné prijateľnými a zrozumiteľnými formami oboznámiť 
obyvateľov, ktorých sa zmeny kosenia môžu týkať, s  tým, že redukcia 
kosenia je plánovaná a uviesť dôvody, prečo sa tak deje, aby obyvatelia 
pochopili a podporili užitočnosť nového prístupu ku koseniu.

Vážení zodpovední činitelia a činiteľky slovenských miest, 
nechajte sa inšpirovať inteligentnými príkladmi z krajín EÚ a zredukujte 
kosenie zelene v zmysle odporúčaní Slovenského ochranárskeho snemu 
(S-O-S) najmä v horúcich mesiacoch. 
Ušetríte naše spoločné zdroje, pomôžete ochrániť zdravie občanov 
a prispejete k výraznému spríjemneniu života v mestách.

13. 8. 2019

Za Slovenský ochranársky snem:
Ing. Ľubica Trubíniová 
Zoznam signatárov a signatárok výzvy je uvedený v prílohe.

Výzvu nájdete aj na http://www.ochranari.sk/kosit-menej-inak 
Detailnejšie informácie k tejto téme napríklad:
https://mestske-vcely.sk/mesta-pre-opelovace/
https://mestske-vcely.sk/aktuality/preco-sa-pred-univerzitou-vo-
zvolene-kosi-inak/
https://mestske-vcely.sk/aktuality/nova-prirucka-priroda-v-meste-
prichadza-inspirovat-verejnost-aj-samospravy/
https://ciernalabut.sk/2594/pri-udrzbe-zelene-treba-spolupracovat-
prirodou-nie-bojovat-proti-nej-hlasa-nova-prirucka-zahradnikov/ 
Metodické príručky:
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena-infrastruktura-
prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf
https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2018/10/Pr%C3%ADroda_v_
meste.pdf
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https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2017/02/
Pr%C3%ADru%C4%8Dka-Pr%C3%ADrode-bl%C3%ADzka-
%C3%BAdr%C5%BEba-mestskej-zelene.pdf
Pozn.: Príručky sa dajú voľne stiahnuť aj na http://recbratislava.sk/
publikacie/.
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Ide o najrozsiahlejšiu z tematicky zameraných kapitol, čo súvisí jednak 
s dôležitosťou problematiky a jednak s početným zastúpením odborníkov 
a odborníčok na túto tému v našom sneme. Za všetkých spomeňme aspoň 
mená: manželia Medalovci, prof. Mária Kozová či Juraj Hipš.
15. mája 2017 sme sa obrátili na všetkých šéfov a šéfky relevantných rezortov 
so Stanoviskom S-O-S k súčasnému stavu environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety na Slovensku. Reakcia oslovených nebola zo začiatku 
žiadna a po urgenciách rozpačitá. Naši zástupcovia však boli prizvaní ako 
experti k vypracúvaniu príslušných strategických dokumentov.
Po krajských voľbách v novembri 2017 oslovil S-O-S spolu so SEVO Špirála 
aj novozvolených županov a županku s návrhom na spoluprácu v tejto 
oblasti. Väčšina z oslovených reagovala opatrne, ale vcelku pozitívne.
V tom istom roku sa obrátil S-O-S na vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku 
so žiadosťou, aby prehodnotil svoj patronát nad akciu Tatrytieri spoločnosti 
TMR – Tatry Mountain Resources Resorts, prepojenej s J & T, keďže celá 
akcia je kamufláž. Zároveň sme mu dali do pozornosti zmysluplné aktivity 
v tejto oblasti. Žiaľ, neúspešne.

eNviroNmeNtálNa výchova, 
vzdelávaNie a oSveta
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vráťte sa k princípom a cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja Sr!

(Výzva vláde, rezortom, politickým stranám a Národnej rade SR)
 

Tretieho apríla 2002 Národná rada Slovenskej republiky konsenzuálne 
schválila Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja SR (NS TUR). 
Zavŕšil sa  tým viac ako trojročný proces prípravy najkomplexnejšieho 
strategického rozvojového dokumentu u nás, nadväzujúceho na závery 
a odporúčania Summitu Zeme, ktorý sa konal desať rokov pred tým v Rio 
de Janeiro. Schválenie tohto strategického dokumentu bolo zároveň aj 
splnenou úlohou z uznesenia vlády SR č. 655/1998 o uplatňovaní Agendy 
21. Slovensko sa stalo prvou krajinou regiónu V-4, ktorá podobnú 
národnú stratégiu prijala.
Návrh stratégie najskôr schválila vláda a neskôr aj parlament. Ide 
o dokument unikátny nielen svojím obsahom a šírkou svojho záberu, ale 
aj spôsobom, akým vznikol.
Riešiteľský kolektív sa tvoril cestou „zdola-nahor“. Nomináciami zo 
strany zainteresovaných subjektov od SAV, univerzít a výskumných 
ústavov cez verejnú správu a podnikateľský sektor až po odbory, 
mimovládne a  stavovské organizácie vznikla najskôr databáza viac 
ako 200 expertov a  expertiek, pôsobiacich v relevantných oblastiach. 
Z tejto reprezentatívnej množiny kompetentných sa zrodil 45-členný 
interdisciplinárny tím a v jeho rámci skupina hlavných riešiteľov za 
jednotlivé oblasti (environmentálnu, sociálno-humánnu, kultúrno-
historickú, ekonomickú, inštitucionálnu a prierezovú či syntetickú). Na 
analytickej časti Národnej stratégie s  rozsahom cca 1800 normostrán 
textu, tabuliek a iných príloh sa autorsky podieľalo viac ako sto autorov 
a autoriek a desiatky ďalších v pozícii konzultantov a konzultantiek.
Do práce na príprave stratégie boli zapojené všetky rezorty, ktoré na 
túto možnosť pozitívne zareagovali. Ich zástupcovia tvorili rozhodujúcu 
časť 29-člennej riadiacej komisie projektu, ktorá zasadala každého pol 
roka a  detailne bola informovaná o tom, ako práce na tvorbe stratégie 
pokračujú. Tým sa okrem iného predišlo riziku, že niektorý rezort 
odmietne návrh stratégie v jeho finálnej podobe.



154

Parlament, okrem samotnej Národnej stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja, schválil aj uznesenie, ktoré zaväzuje vládu požadovať pri 
schvaľovaní ďalších relevantných strategických dokumentov niečo ako 
doložku zlučiteľnosti s Národnou stratégiou TUR, resp. s princípmi 
a  cieľmi v nej obsiahnutými. Druhá časť uznesenia ukladala vláde 
predkladať každoročne v termíne do 31. marca odpočet plnenia  úloh, 
ktoré vláde a jednotlivým rezortom z Národnej stratégie TUR vyplývajú.
A tu sa začína problém. Spomínané uznesenie vláda rešpektovala len 
v prvých rokoch po prijatí národnej stratégie. Pár ďalších rokov sa odpočet 
plnenia úloh vyplývajúcich zo stratégie robil len na pôde parlamentného 
výboru pre ochranu životného prostredia (čo je o. i. nepochopením 
skutočnosti, že životné prostredie predstavuje iba jeden z viacerých 
aspektov TUR). A v posledných rokoch sa požadovaný odpočet nerobí ani 
tam. Príslušné uznesenie Národnej rady je však naďalej platné a na jeho 
nerešpektovanie sme vládu i vedenie parlamentu v uplynulých rokoch 
neraz upozorňovali, žiadali vysvetlenie, interpelovali... Odpoveďou bola 
vždy a znova ignorácia svojej povinnosti zo strany vlády a rezignácia 
slovenského parlamentu na dohľad nad dodržiavaním vlastného 
uznesenia.
Pritom, napriek svojmu veku, nestratila NS TUR dodnes punc aktuálnosti. 
Vychádza nielen zo široko akceptovaných definícií a princípov trvalo 
udržateľného rozvoja, ale aj z kritických analýz doterajšieho vývoja 
a možných scenárov vývoja budúceho, a to v domácom i medzinárodnom 
kontexte. Prináša víziu udržateľného rozvoja Slovenska. V záverečných 
častiach navrhuje orientáciu, priority a 29 hlavných cieľov udržateľného 
rozvoja Slovenska, ktoré sa plnia (i neplnia) v rôznom rozsahu i kvalite, 
avšak bez toho, aby sa tým niekto na odbornej, riadiacej či politickej 
úrovni systematicky zaoberal. Koordinačnú úlohu mala v tomto smere 
zohrávať Rada vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá sa však po prvých 
ako-tak sľubných rokoch svojej existencie postupne „stratila zo scény“.
Osud Národnej stratégie TUR a Rady vlády pre TUR je príkladom 
premárnenej príležitosti Slovenska stať sa regionálnym lídrom aj v nejakej 
inej oblasti, ako je výroba automobilov.
Vyzývame týmto vládu, jednotlivé rezorty i Národnú radu SR, aby 
znovuoživili svoje aktivity v systematickej orientácii Slovenska na 
trajektóriu trvalej udržateľnosti. Za príklad si môžu vziať napríklad 
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susednú Českú republiku, kde začali neskôr ako my, ale dnes majú 
vybudované solídne personálne i inštitucionálne kapacity pre koordináciu 
a rozpracúvanie problematiky udržateľného rozvoja vo väzbe na 
medzinárodné záväzky, ktoré ako Česká, tak aj Slovenská republika na 
seba zobrali. Gestorom týchto aktivít je dlhodobo český premiér a tím, 
ktorý sa touto problematikou v rámci Úradu vlády zaoberá, má niekoľko 
desiatok kvalifikovaných pracovníkov a expertov.

V Bratislave, 3. apríla 2017
Zakladajúci členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu

 Bratislava, 15. 5. 2017

Vážený pán minister kultúry, školstva a životného prostredia,

pravdepodobne sa zhodneme na tom, že produkčné i  reprodukčné 
schopnosti prírody, krása krajiny a kvalita životného prostredia patria 
nielen medzi kľúčové aspekty kvality nášho života, ale predstavujú 
i rozhodujúce atribúty samotnej našej budúcej existencie. Je preto úplne 
logické, že kvalitné a účinné vzdelávanie, výchova a osveta detí i dospelých 
v tejto oblasti patria k najdôležitejším výzvam, ktorým v súčasnosti čelíme. 
Environmentálne vzdelávanie, výchova a  osveta patria teda medzi 
mimoriadne dôležité aktivity, spadajúce kompetenčne (aj) pod Váš rezort. 
Je to oblasť, ktorá sa ešte koncom minulého a na začiatku tohto storočia 
na Slovensku nádejne rozvíjala, o čom svedčí aj skutočnosť, že tu pôsobilo 
viacero kvalitných stredísk environmentálnej výchovy (či už v gescii 
štátu, alebo mimovládnych organizácií), pomerne efektívne fungoval 
príslušný poradný orgán: medzirezortná pracovná skupina pre túto 
problematiku a environmentálna výchova a vzdelávanie tvorili dôležitú 
súčasť relevantných rozvojových dokumentov, schválených slovenskou 
vládou i Národnou radou SR.
V posledných rokoch sme však svedkami opačného vývoja, a to napriek 
tomu, že prírodných zdrojov a  krás nenávratne ubúda a akútnosť 
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environmentálnych problémov a  hrozieb narastá. Štát venuje tejto 
problematike stále menšiu pozornosť, a tak Slovensko upadá v porovnaní 
s  nedávnou minulosťou a  stále viac a  viac zaostáva v  konfrontácii 
s  porovnateľnými krajinami, vrátane susednej Českej republiky (podľa 
niektorých ukazovateľov až o dva rády!!!). Áno, máme tu aj vynikajúce 
výnimky: od úspešného projektu Zelená škola cez celosvetové úspechy 
v  súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie, Vzdelávacie centrum 
Zaježová OZ Živica, sieť environmentálno-výchovných mimovládnych 
organizácií Špirála, časopis Ďalekohľad, portál Čierna labuť, Sokratov 
inštitút až po jednotlivé školy s  nadšenými učiteľmi a  učiteľkami, ktorí 
a ktoré sa – napriek nepriaznivým podmienkam – občas nájdu na všetkých 
typoch a stupňoch škôl. Ľudí, ktorí túto vynikajúcu a neoceniteľnú prácu pre 
našu spoločnú budúcnosť robia, by sme mali nosiť na rukách. V porovnaní 
s celosvetovým trendom a reálnou štátnou politikou na Slovensku sú to 
však všetko „výnimky potvrdzujúce pravidlo“ a ich protagonisti sú ľudia 
dlhodobo „plávajúci proti prúdu“. Nemusíme sa navzájom presviedčať 
o tom, že takéto plávanie je nesmierne vyčerpávajúce a je otázkou času, 
dokedy to títo obetaví „plavci“ a „plavkyne“ bez pomoci vydržia. 
Viacerí odborníci, aktivisti, ba i niektorí verejní činitelia poukazujú na 
vyššie uvedenú alarmujúcu skutočnosť dlhodobo a  systematicky. Ich 
snaha však na Slovensku pripomína hlas volajúceho na púšti.
Využívame preto obdobie, kedy sa pripravujú dva relevantné oficiálne 
dokumenty strategického charakteru: Učiace sa Slovensko a  nová 
Stratégia environmentálnej politiky SR a posielame Vám svoje postrehy 
a odporúčania, ako zlepšiť stav a vývoj environmentálneho vzdelávania, 
výchovy a osvety na Slovensku (príloha 1). Na vypracovaní priloženého 
Stanoviska Slovenského ochranárskeho snemu sa podieľali poprední 
odborníci a  odborníčky a  podporilo ho viac ako 60 členov a  členiek 
snemu (ich zoznam obsahuje príloha 2). Kontaktnou osobou tejto 
iniciatívy je pani prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., jedna z priekopníčok 
environmentálneho vzdelávania a výchovy na slovenských vysokých 
školách. 
Chceli by sme veriť, že naše návrhy a odporúčania adekvátne využijete pri 
zlepšení práce Vami riadených rezortov vo sfére, ktorá určite patrí medzi 
kľúčové.
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S pozdravom, 
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., čestný predseda STUŽ/SR 
Mgr. Richard Medal, predseda Špirály – siete environmentálne-
výchovných organizácií    
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. univerzitná pedagogička a  kontaktná 
osoba stanoviska
(zakladajúci členovia a členka Slovenského ochranárskeho snemu) 

Stanovisko Slovenského 
ochranárskeho snemu k súčasnému 
stavu environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety (evvo) na 

Slovensku
Analýza súčasného stavu

Na prvom stretnutí pracovnej skupiny Zelená ekonomika a odpady v rámci 
prípravy Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 zaznela 
informácia, že podľa aktuálneho Eurobarometra je environmentálne 
povedomie na Slovensku dobré. Z každodenného pozorovania našej reality 
však musí byť každému zrejmé, že to nie je tak. Stav nášho prostredia: 
zvyšujúce sa množstvo (nevytriedených) odpadov, rastúci počet čiernych 
skládok, tlak na neustále zvyšovanie spotreby, ale tiež vzrastajúci strach 
rodičov, pedagógov a následne aj detí z prírody a pohybu v nej, nekritický 
postoj verejnosti k reklamným akciám typu Tatrytieri, či aktuálna súťaž 
o maskota na VD Gabčíkovo, ľahostajnosť a neschopnosť verejnosti 
postaviť sa zámerom a činnostiam atakujúcim naše prostredie, nelegálny 
vjazd motorových vozidiel do lesov, beztrestné povoľovanie a realizácia 
činností v rozpore s duchom zákona o ochrane prírody a pod. na jednej 
strane a nepriaznivý stav environmentálneho povedomia na strane druhej 
sú niečo ako spojené nádoby. 
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Náš vzťah k  životnému prostrediu je prejavom nášho životného štýlu a 
celkového spôsobu existencie. Je odrazom našej hierarchie hodnôt a morálky. 
Na rozdiel od iných krajín, v ktorých posilňovanie environmentálneho 
povedomia, udržateľného využívania zdrojov a  osvojenie si myšlienok 
uvedomelej skromnosti patrí už desaťročia medzi prioritné strategické 
ciele spoločnosti, na Slovensku sa pod ekonomickým rozvojom a kvalitou 
života ešte stále vníma hlavne rast HDP, zvyšovanie spotreby a posilňovanie 
konzumných návykov a mentality. Túto orientáciu podporuje na jednej 
strane neregulovaná exploatácia prírodných zdrojov a na druhej strane 
reklama, vyvolávanie túžby po stále vyššom blahobyte, ktorý sa však zúžene 
meria len dosiahnutým pohodlím, konzumným spôsobom života a stále 
vyššou spotrebou. S  tým je dokázateľne spojený efekt odcudzovania sa 
prírode – v rodinách, škole, vo výrobe i v každodennom živote. Našťastie, 
jestvujú aj pozitívne príklady opačného správania i výchovno-vzdelávacieho 
pôsobenia (pozri napr. projekt Zelená škola, Mladí reportéri pre životné 
prostredie, Sokratov inštitút a i.). Sú však ojedinelé a  v slovenských 
podmienkach pripomínajú plávanie proti prúdu. 
V čom vidíme hlavné dôvody súčasného nízkeho environmentálneho 
vedomia spoločnosti a  jednotlivcov na Slovensku a  aké sú návrhy 
a požiadavky na riešenie?
Chýba prierezové postavenie EVVO, koncepciu EVVO by mala 
schváliť vláda Slovenskej republiky ako štátnu koncepciu: Rezortná 
koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) do roku 
2025, ktorá bola prijatá v roku 2015, si kladie za cieľ: ...vytvoriť fungujúci 
ucelený systém environmentálnej výchovy, vzdelávania a  osvety iba 
v rezorte životného prostredia... Pritom ide o problematiku prierezovú, 
a nie rezortnú.
Požiadavky na riešenie: 
Je potrebné, aby bola spracovaná kvalitná nezávislá analýza súčasného stavu 
systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety vo formálnom aj 
neformálnom vzdelávaní, vrátane reprezentatívneho výskumu účinnosti 
environmentálnej výchovy a vzdelávania v školstve SR aj mimo škôl, vrátane 
zmapovania príkladov dobrej praxe. 
Na základe takto vypracovanej analýzy by mal byť vypracovaný Štátny 
program (koncepcia) EVVO do roku 2030, schválený Vládou SR s povinnosťou 
vypracovávania, vyhodnocovania a aktualizácie Akčných plánov. 
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Na vypracovanie Štátneho programu (koncepcie), na vyhodnocovanie 
a  aktualizáciu Akčných plánov by sa mala vytvoriť stála medzirezortná 
a medzisektorová skupina pre koordináciu úloh Štátneho programu 
(koncepcie) a  zároveň by sa mali vytvoriť útvary na MŽP, MŠVVaŠ pre 
EVVO ako výkonné orgány plnenia úloh Štátneho programu. 
Vzhľadom na dôležitosť problematiky EVVO by tejto téme mala byť 
venovaná samostatná kapitola aj v pripravovanej Stratégii environmentálnej 
politiky SR do roku 2030. 
Do agendy Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj, ktorá má byť opätovne 
vytvorená, je potrebné zaradiť ako prierezové témy EVVO a  výchovu 
k udržateľnému rozvoju. 
Na nevyhovujúcej úrovni je spolupráca medzi environmentálnymi 
organizáciami a inštitúciami – na úrovni medzirezortnej 
a medzisektorovej, ale aj na úrovniach vo vnútri jednotlivých rezortov 
či vo vnútri sektorov. 
Požiadavky na riešenie: 
Zabezpečiť motivačné podmienky na vzájomnú medzisektorovú spoluprácu 
a využitie potenciálu environmentálnych organizácií a inštitúcií. 
Je potrebné vytvoriť a  uviesť do praxe chýbajúci systém štátnej podpory 
a dobudovať poddimenzovanú infraštruktúru EVVO. 
Pretrváva obmedzené chápanie environmentálnej výchovy, vzdelávania 
a osvety na školách všetkých stupňov. Dôraz sa kladie na predmety 
prírodovedné (prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, zemepis, chémia, 
fyzika). Podľa stanovených cieľov a obsahu sa má ale environmentálna 
výchova s  rovnakým dôrazom uplatňovať aj v  predmetoch prvouka, 
občianska výchova a etická výchova a ďalších, vrátane prierezových tém. 
Požiadavky na riešenie: 
Je potrebné otvoriť diskusiu o cieľoch EVVO, nových výzvach EVVO, 
o  jej obsahu, hodnotách a spoločenských potrebách a nástrojoch na ich 
naplnenie. Pre aktuálny nevyhovujúci stav je dôležitá diskusia o účinnosti 
používaných nástrojov, foriem, metód EVVO a o dostatočnosti infraštruktúry 
environmentálnej výchovy a vzdelávania. 
Je potrebné prepojiť EVVO aj na výchovu a vzdelávanie k udržateľnému 
rozvoju, ktorá sa považuje za jednu z významných výziev pre našu 
spoločnosť na prahu 21. storočia. Jej dôležitosť potvrdila aj OSN, ktorá 
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vyhlásila roky 2005-2014 za „Desaťročie vzdelávania k udržateľnému 
rozvoju“. Aj implementácia Agendy 2030 (prijatá v roku 2015) v čiastkovom 
cieli 4.7 ukladá jednotlivým krajinám „...do roku 2030 zabezpečiť, aby 
všetky vzdelávajúce sa osoby získali vedomosti a zručnosti potrebné na 
presadzovanie udržateľného rozvoja...“. 
Chýba fungujúci systém vzdelávania a ohodnotenia učiteľov a lektorov 
v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete. 
Požiadavky na riešenie: 
Zabezpečiť potrebné opatrenia pre ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti 
environmentálnej výchovy a  k  tomu zabezpečiť systémovú podporu, 
prinášajúcu na školy aj do osvetovej praxe relevantné pomôcky, aktuálne 
publikácie, metodické a informačné materiály. 
Zlepšiť postavenia koordinátorov EVVO na školách. 
Chýbajú systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa školy všetkých 
stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa „udržateľnými 
školami“. 
Požiadavky na riešenie: 
Pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa školy všetkých 
stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa „udržateľnými školami“ 
a tým poskytovali pozitívny vzor a praktické skúsenosti so zavádzaním 
princípov udržateľného rozvoja a environmentálneho správania do svojho 
manažmentu. Žiaci a  študenti by mali mať možnosť priamo sledovať 
environmentálne správanie sa svojej školy a tiež prakticky vstúpiť svojimi 
námetmi do zlepšenia súčasného stavu a riešenia udržateľného využívania 
zdrojov. V tejto súvislosti preto treba vysoko pozitívne hodnotiť zapájanie 
základných a stredných škôl do programu Zelená škola. 
Chýba systém štátnej podpory environmentálnej výchovy a  osvety, 
realizovanej pre školy aj pre širšiu verejnosť prostredníctvom 
mimovládnych organizácií či iných odborných neziskových aj ziskových, 
štátnych aj neštátnych inštitúcií. 
Požiadavky na riešenie: 
Vytvoriť stabilný finančný nástroj,  dobudovať infraštruktúry EVVO 
a  vytvoriť sieť štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy 
(s cieľovým stavom porovnateľným so štandardom európskych krajín: 1 
celoštátne/národné stredisko EVVO (napríklad v  nevyužitých priestoroch 
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Iuventy v Bratislave, ktoré majú slúžiť deťom a mládeži Slovenska), 1 terénne 
pobytové stredisko v každom kraji + 1 denné ekocentrum v každom okrese). 
Vytvoriť systémový a stabilný finančný nástroj na úrovni štátu aj na úrovni 
krajských samospráv na plnenie úloh Štátneho programu (koncepcie) 
EVVO (vrátane financovania prevádzky štátnych aj neštátnych stredísk 
environmentálnej výchovy a ekocentier), ktorý by bol založený na princípoch 
spravodlivej, otvorenej a transparentnej verejnej súťaže. 
Chýba väčšia podpora komunitných programov napr. formou 
Koncepcie podpory Miestnej agendy 21 (MA21) pre Slovenskú republiku, 
ktorá by podporila implementáciu EVVO na miestnej a  regionálnej 
úrovni a pomohla zvýšiť environmentálne (po)vedomie samospráv a 
miestnych komunít a ostatných regionálnych a  miestnych partnerov. 
Pozitívne príklady môžeme nájsť v Českej republike, kde takáto koncepcia 
už úspešne dlhodobo funguje v praxi (viď stránky www.zdravamesta.cz/
index.shtml a www.dobrapraxe.cz). 
Požiadavky na riešenie: 
Odporúčame vypracovať Koncepciu podpory Miestnej agendy 21 pre 
Slovenskú republiku, ktorá by podporila implementáciu EVVO na 
miestnej a  regionálnej úrovni, pomohla zvýšiť environmentálne vedomie 
predstaviteľov samosprávy, miestnych komunít a stala sa súčasťou opatrení 
v novej Stratégii environmentálnej politiky SR do roku 2030. 
Účinnejšie podporiť v rámci EVVO aj environmentálne poradenstvo. 
Príkladom môže byť nový Štátny program environmentálneho vzdelávania, 
výchovy a  osvety a  environmentálneho poradenstva na roky 2016-2025, 
ktorý schválila vláda Českej republiky uznesením číslo 652 zo dňa 20. júla 
2016.
Záver:
Ak vychádzame z celosvetovo uznávanej axiómy, že zachovanie 
biosféry Zeme v celej jej komplexnosti a rôznorodosti, udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov a šetrný vzťah k nášmu prostrediu sú 
podmienkou kvality života, ba i samotnej existencie budúcich generácií, 
potom vzdelávanie, výchova a osveta, reflektujúce a prehlbujúce 
toto poznanie, musia byť logicky prioritou nielen celého výchovno-
vzdelávacieho systému, ale celej spoločnosti.



162

Bratislava – Trenčín, 14. 11. 2017
Vážený pán predseda VÚC,
vážená pani predsedníčkaVÚC,

v prvom rade nám dovoľte zablahoželať Vám k zvoleniu do funkcie 
a popriať Vám samé dobré rozhodnutia v prospech zlepšenia kvality života 
občanov a návštevníkov Vášho kraja, vrátane zabezpečenia starostlivosti 
o prírodu a životné prostredie v tých sférach, ktoré sú vo Vašej pôsobnosti.
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti naše dlhodobé snahy o zvýšenie 
účinnosti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (ďalej EVVO), 
o zakladanie a rozvoj zariadení zameraných na kvalitnú environmentálnu 
výchovu, vzdelávanie a osvetu v jednotlivých krajoch na území Slovenskej 
republiky.
Napriek tomu, že EVVO sa na Slovensku realizuje v rôznych podobách už 
niekoľko desaťročí, naša každodenná skúsenosť i rôzne analýzy a štúdie, 
uskutočnené najmä v prvej dekáde 21. storočia, sa zhodujú na tom, že 
environmentálne povedomie občanov SR je nízke a je priamo úmerné 
nedostatočnému záujmu a podpore zo strany príslušných orgánov verejnej 
správy a stagnujúcej, ba upadajúcej úrovni infraštruktúry EVVO (centrá 
environmentálnej výchovy a i.). (Pre viac info pozri napr. Príloha 1.)
Táto neudržateľná a celospoločensky nebezpečná situácia si žiada 
intenzívnejší a systematickejší prístup k (re)definícii cieľov a obsahu 
EVVO a k zabezpečeniu fungovania komplexnej a funkčnej siete 
environmentálno-vzdelávacích centier v krajoch/regiónoch. Je to aj 
v intenciách úloh a povinností krajov/regiónov, vyplývajúcich z ich 
vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov pre túto oblasť.
Prakticky sme už v tejto veci začali spolupracovať s vedeniami dvoch 
samosprávnych krajov: bratislavského a trenčianskeho. Konkrétne ide 
o prípravu krajských koncepcií EVVO, vychádzajúc pritom zo skúseností 
našich priateľov z Českej republiky, kde sú v tejto oblasti oveľa ďalej. 
Jestvuje tam (na základe koncepčných a cieľavedomých rozhodnutí) 
vybudovaná a prevádzkovaná sieť ekocentier a na úrovni každého kraja 
majú zriadený aj funkčný finančný nástroj na podporu aktivít EVVO.
Za hlavný cieľ environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety považujeme 
rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií obyvateľov a návštevníkov 
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regiónu, potrebných pre environmentálne zodpovedné správanie. To 
znamená také správanie, ktoré je v danej situácii a daných možnostiach 
čo najpriaznivejšie pre súčasný i budúci stav životného prostredia 
a  udržateľnejšiu budúcnosť. Environmentálne zodpovedné správanie 
chápeme ako zodpovedné osobné, občianske a profesijné konanie, týkajúce 
sa zaobchádzania s prírodou a prírodnými zdrojmi, šetrné a ohľaduplné 
spotrebiteľské správanie a aktívne ovplyvňovanie svojho okolia s využitím 
demokratických procesov a právnych prostriedkov. EVVO k  takému 
správaniu ľudí pripravuje a motivuje, samotné správanie je vecou 
slobodného rozhodnutia jednotlivca.
Čo je však nepochybné, je skutočnosť, že bez environmentálnej 
gramotnosti a pozitívneho vzťahu k prírode, krajine a okolitému 
prostrediu vo všeobecnosti nemožno hovoriť o udržateľnej budúcnosti, 
o vzdelaných, kultúrnych a empatických občanoch ani o pozitívnom 
vlastenectve a lokálpatriotizme.
Nevyhnutnosť oveľa väčšej angažovanosti a inovatívnych prístupov v tejto 
oblasti vyplýva z viacerých zásadných dôvodov:
• z potreby zadefinovania priorít environmentálnej výchovy a vzdelávania 
na úrovni štátu, krajov aj obcí,
• z nutnosti reagovať na nové témy, výzvy a prioritné oblasti environmentálnej 
politiky v súlade s modernými trendmi a prioritami v EÚ,
• z potreby rozšírenia záberu adresátov vzdelávania a výchovy a zvýšenia 
kvality produktov, ktoré sú dnes absolútne nedostatočné: nevyhnutné 
je adresnejšie cielenie aktivít a zvýšenie dôrazu na neformálne aktivity 
a prístup verejnosti k informáciám,
• z potreby lepšej koordinácie environmentálno-vzdelávacích aktivít 
na úrovni regiónov, predovšetkým prostredníctvom lepšej spolupráce 
zainteresovaných subjektov, a to nielen v rámci rezortu životného 
prostredia,
• z potreby využitia inovatívnych komunikačných nástrojov a kanálov 
v rámci EVVO i smerom navonok, predovšetkým v neformálnej časti 
EVVO,
• z možnosti využitia nových možností financovania osvetových 
i vzdelávacích aktivít, ktoré sa vynárajú s novým rozpočtovým obdobím 
EÚ.
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Samosprávne kraje na Slovensku majú, ako je Vám iste známe, relevantné 
kompetencie, vyplývajúce najmä z pozície zriaďovateľov stredných škôl. 
Okrem toho však môžu zriaďovať aj svoje vlastné výchovno-vzdelávacie 
inštitúcie (napríklad ekocentrá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti). 
Na podporu EVVO môžu taktiež zriadiť grantový/dotačný program, 
otvorený v zásade ktorémukoľvek oprávnenému žiadateľovi, pôsobiacemu 
na území kraja. Trenčiansky samosprávny kraj tak už urobil. Bolo by v 
záujme veci, keby sa tým nechali inšpirovať aj ostatné samosprávne kraje 
na Slovensku. 
Samosprávne kraje v SR taktiež môžu iniciatívne využiť pozitívne 
skúsenosti z Českej republiky, kde podľa zákona č. 123/1998 Zb. o práve 
na informácie o životnom prostredí samosprávny kraj plní o. i. úlohy 
uvedené v Prílohe 2.

Vážený pán predseda,
ak by Vás tento náš podnet zaujal, veľmi radi sa s Vami osobne stretneme 
a podrobnejšie rozoberieme možnosti spolupráce v tejto oblasti. Zároveň 
Vás chceme požiadať, aby ste o tomto liste informovali aj novozvolených 
poslancov a poslankyne Vášho krajského zastupiteľstva.

S úctou a pozdravom,
za S-O-S prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 
za SEVO Špirála Mgr. Richard Medal
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Príloha 1

Naše prostredie je zrkadlom 
úrovne environmentálnej výchovy 

a vzdelávania
hrozí nám environmentálna 

negramotnosť? 

„Ústavnou väčšinou“ prijal Slovenský ochranársky snem  (S-O-S) 
Stanovisko k  súčasnému stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania 
a  osvety (EVVO) na Slovensku. Následne sa otvoreným listom obrátil 
na šéfov príslušných rezortov: školstva, životného prostredia a  kultúry. 
Okrem kritickej analýzy stavu a vývoja v tejto oblasti predstavil i celý rad 
návrhov a odporúčaní, ako situáciu zlepšiť.
Stalo sa tak v rámci diskusie k návrhom dvoch strategických dokumentov: 
Učiace sa Slovensko a  nová Stratégia environmentálnej politiky. Na 
vypracovaní stanoviska sa podieľali poprední odborníci a  odborníčky. 
Kontaktnou osobou je profesorka Mária Kozová, jedna z  priekopníčok 
environmentálneho vzdelávania a výchovy na našich vysokých školách. 
Autori stanoviska sa v mnohom nechali inšpirovať aj podnetmi od Špirály 
– siete environmentálno-výchovných organizácií. Autori a signatári 
stanoviska S-O-S vychádzajú z premisy, že účinné vzdelávanie, výchova 
a  osveta detí i  dospelých vo vzťahu k ochrane prírody a životného 
prostredia patria k najdôležitejším výzvam, ktorým v súčasnosti čelíme. 
Slovensko v tejto oblasti stále viac zaostáva za väčšinou rozvinutých 
krajín a upadá i v porovnaní so stavom, ktorý sme tu mali ešte začiatkom 
storočia.
V čom vidia hlavné dôvody nízkeho environmentálneho (po)vedomia u nás? 
Dosiaľ sa táto problematika zúžene a pomýlene chápala len ako záležitosť 
rezortu životného prostredia. V politikách i v praxi jej tak chýba skutočne 
nadrezortné postavenie. Koncepciu EVVO by preto mala urýchlene 
schváliť vláda ako prierezový dokument s celoštátnou pôsobnosťou. Na 
nevyhovujúcej úrovni je aj spolupráca medzi organizáciami, pôsobiacimi 
vo sfére EVVO. Pretrváva obmedzené a z kontextu vytrhnuté chápanie 
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environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách všetkých stupňov. 
Dôraz sa kladie len na prírodovedné predmety. Environmentálna 
výchova by sa však mala uplatňovať aj v  predmetoch, ako sú prvouka, 
občianska či  etická výchova a  ďalšie, s  dôrazom na prierezové témy, 
cvičenia, úlohy či zadania a na prácu s deťmi v teréne. Chýba tu fungujúci 
systém permanentného vzdelávania a adekvátneho ohodnotenia učiteľov 
a lektorov, ale aj systémové opatrenia, ktoré by motivovali školy na všetkých 
stupňoch stať sa „zelenými“ či „udržateľnými“. Nemalo by sa však zabúdať 
ani na predškolské zariadenia. Na Slovensku tiež citeľne chýba systém 
štátnej podpory environmentálnej výchovy a osvety, realizovanej pre 
školy i širšiu verejnosť prostredníctvom mimovládok či iných odborných 
inštitúcií, ako aj väčšia podpora komunitných programov, napr. formou 
Koncepcie podpory Miestnej agendy 21, ktorá by pomohla uplatneniu 
EVVO na miestnej a  regionálnej úrovni a zvýšila environmentálnu 
gramotnosť samospráv, ako aj ostatných aktérov v regiónoch. 
Spomedzi ďalších deficitov v tejto sfére sa žiada spomenúť aspoň 
podceňovanie takých dôležitých oblastí, ako je téma adaptácie na 
klimatické zmeny, výchova k sebestačnosti a svojpomoci, či k vedomej/
uvedomelej/dobrovoľnej skromnosti,  rozvíjanie schopnosti kritického 
myslenia a myslenia v súvislostiach, výchova k občianskemu aktivizmu, 
schopnosť argumentácie a obhajoby vlastného názoru,  výchova k 
tolerancii a rešpektu k názorom iných. Nedostatočne sa využíva potenciál 
zdieľania nápadov, úspešných projektov, programov, inšpirácií, príkladov 
dobrej praxe. Pôda odborných eko-výchovných organizácií je veľmi 
priaznivá na eko-pedagogické inovácie. Je preto nešťastné, krátkozraké 
a nezodpovedné tento potenciál prehliadať a nevyužívať.
V  stanovisku S-O-S sa nachádza ku každému z  týchto problémov či 
deficitov niekoľko návrhov a odporúčaní ako situáciu zlepšiť, či príkladov 
úspešných realizácií zo zahraničia – a občas aj zo Slovenska (viac na www.
ochranari.sk).
Ako sa uvádza v tlačovej správe, ktorú pred pár dňami vydal Slovenský 
ochranársky snem, napriek tomu, že prírodných zdrojov a  krás 
nenávratne ubúda a akútnosť environmentálnych problémov a  hrozieb 
narastá, náš štát venuje problematike vzdelávania, výchovy a osvety v tejto 
oblasti stále menšiu pozornosť. Máme tu síce aj vynikajúce výnimky: od 
úspešného projektu Zelená škola, cez celosvetové úspechy v súťaži Mladí 
reportéri pre životné prostredie, Vzdelávacie centrum v Zaježovej, Sieť 
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environmentálno-výchovných mimovládnych organizácií Špirála, časopis 
Ďalekohľad, portál Čierna labuť, Sokratov inštitút až po jednotlivé školy 
s nadšenými učiteľmi a učiteľkami, ktorí a ktoré sa – napriek nepriaznivým 
podmienkam – občas nájdu na všetkých typoch a stupňoch škôl. Ľudí, 
ktorí túto vynikajúcu a neoceniteľnú prácu pre našu spoločnú budúcnosť 
robia, by sme mali nosiť na rukách. V porovnaní s celosvetovým trendom 
a reálnou potrebou sú to však všetko „výnimky potvrdzujúce pravidlo“ 
a ich protagonisti dlhodobo „plávajú proti prúdu“. Nemusíme sa navzájom 
presviedčať o  tom, že takéto plávanie je nesmierne vyčerpávajúce a  je 
otázkou času, dokedy to títo obetaví „plavci“ a „plavkyne“ bez pomoci 
vydržia. Viacerí odborníci, aktivisti i niektorí verejní činitelia poukazujú 
na vyššie uvedenú alarmujúcu skutočnosť už dlhodobo. Ich snaha však na 
Slovensku pripomína hlas volajúceho na púšti.
Signatári stanoviska vyjadrujú v závere listu, ktorým sa obrátili na trojicu 
ministrov, nádej, že ich návrhy a odporúčania adresáti využijú pri zlepšení 
práce nimi riadených rezortov vo sfére, ktorá patrí medzi kľúčové. Ak 
vychádzame z  celosvetovo uznávanej axiómy, že zachovanie biosféry 
Zeme v  celej jej komplexnosti a  rôznorodosti,  udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov a  šetrný vzťah k nášmu prostrediu sú podmienkou 
kvality života, ba i samotnej existencie nás a budúcich generácií, potom 
vzdelávanie, výchova a osveta, reflektujúce a prehlbujúce toto poznanie, 
musia byť logicky prioritou nielen celého výchovno-vzdelávacieho 
systému, ale celej spoločnosti.

Mikuláš Huba a Richard Medal (environmentalisti a členovia Slovenského 
ochranárskeho snemu) 

Vyšlo v SME on-line, 6. 6. 2017

Príloha 2
Samosprávny kraj v Českej republike podľa zákona č. 123/1998 Sb. o právu 
na informace o životním prostředí:
Je povinný podporovať environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu 
vychádzajúce z princípov udržateľného rozvoja, zabezpečované 
prostredníctvom štátnych aj neštátnych organizácií (§ 13 ods. 2).
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Spracováva, koordinuje a aktualizuje krajské koncepcie environmentálneho 
vzdelávania, výchovy a osvety, vychádzajúce zo Štátneho programu 
environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v ČR a podporuje rozvoj 
environmentálneho poradenstva (§ 13 ods. 5).
Umožňuje obciam v samostatnej pôsobnosti podieľať sa na realizácii 
krajských koncepcií EVVO a vytvárať v tejto oblasti vlastné programy (§ 
13 ods. 6).
Môže na podporu EVVO zriaďovať osobitné fondy (§ 13 ods. 7).
V spolupráci s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR a 
ďalšími ústrednými orgánmi podporuje osvetu, výchovu a vzdelávanie 
verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia s osobitným zameraním 
na výchovu detí a mládeže a spolupracuje s ostatnými správnymi orgánmi 
v tejto oblasti.

Vážený pán
Marek Maďarič  
minister kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR 
Nám. SNP č. 33 
813 31 Bratislava

Bratislava, 30. 6. 2017

Vážený pán minister,

15. mája t. r. sa na Vás obrátil Slovenský ochranársky snem (S-O-S) so 
stanoviskom, týkajúcim sa stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania 
a osvety na Slovensku. S nemilým prekvapením sme nútení konštatovať, 
že ani po šiestich týždňoch sme na našu iniciatívu, obsahujúcu o. i. aj 
celý rad konkrétnych návrhov a odporúčaní, nedostali od Vás žiadnu 
odpoveď. 
Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie tohto neštandardného 
postupu. Keďže ide o problematiku zásadného významu, chceme Vám 
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zároveň navrhnúť osobné stretnutie s Vami alebo s Vami poverenou 
kompetentnou osobou na prediskutovanie našich návrhov a oboznámenie 
sa s Vašimi predstavami o tom, ako výrazne zlepšiť súčasný katastrofálny 
stav environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku.

S pozdravom,

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
kontaktná osoba iniciatívy S-O-S  

Pripomienky S-O-S boli dňa 14. 5. 2017 vložené do pripomienkového 
formulára na stránke http://uciacesaslovensko.minedu.sk/ .

Kategórie podnetov – podľa kapitol, resp. podkapitol

1-01.00 Rozvíjanie potenciálu a napĺňanie potrieb - individualizované 
vzdelávanie, 259 podnetov celkovo 
Pripomienka k celému dokumentu Učiace sa Slovensko:
V úvodnej časti dokumentu Učiace sa Slovensko (str. 3) sa uvádza ... 
tento systém má byť taký, aby ... súčasťou učenia sa každého jednotlivca 
bolo aj formovanie systému hodnôt a postojov, ktoré vychádzajú z princípov 
demokratického spoločenského poriadku a základných práv a slobôd...
Medzi dôležitým nástrojom, ktorý formuje hodnotovú orientáciu a 
postoje, patrí aj environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (EVVO) 
a výchova k udržateľnému rozvoju. Náš vzťah k životnému prostrediu 
je prejavom nášho životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je 
odrazom našej hierarchie hodnôt a morálky. Na rozdiel od iných krajín, 
v ktorých posilňovanie environmentálneho povedomia, udržateľného 
využívania zdrojov a osvojenie si myšlienok uvedomelej skromnosti patrí 
už desaťročia medzi prioritné strategické ciele spoločnosti, na Slovensku 
sa pod ekonomickým rozvojom a kvalitou života ešte stále vníma hlavne 
rast HDP, zvyšovanie spotreby a posilňovanie konzumných návykov 
a mentality. Túto orientáciu podporuje na jednej strane neregulovaná 
exploatácia prírodných zdrojov a na druhej strane reklama, vyvolávanie 
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túžby po stále vyššom blahobyte, ktorý sa však zúžene meria len 
dosiahnutým pohodlím, konzumným spôsobom života a stále vyššou 
spotrebou. S tým je dokázateľne spojený efekt odcudzovania sa prírode – 
v rodinách, škole, vo výrobe i v každodennom živote. Našťastie, jestvujú 
aj pozitívne príklady opačného správania i  výchovno-vzdelávacieho 
pôsobenia (napr. programy Zelená škola a Mladí reportéri pre životné 
prostredie, alebo Sokratov inštitút). Sú však ojedinelé a  v slovenských 
podmienkach pripomínajú plávanie proti prúdu. 
Na Slovensku v súčasnosti chýba prierezové postavenie EVVO, a to 
Koncepcia EVVO, ktorú by schválila vláda SR ako štátnu koncepciu. 
Rezortná koncepcia EVVO do r. 2025, ktorá bola prijatá v r. 2015, si 
kladie za cieľ: ...vytvoriť fungujúci ucelený systém EVVO iba v rezorte 
životného prostredia... Pritom ide prierezovú tému a nie iba o tému 
rezortu životného prostredia. Preto by opatrenia súvisiace s touto témou 
mali byť zahrnuté aj v dokumente Učiace sa Slovensko – Národný 
program rozvoja výchovy a vzdelávania.
Požiadavky na riešenie: 
Je potrebné, aby bola spracovaná kvalitná nezávislá analýza súčasného 
stavu systému EVVO vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, vrátane 
reprezentatívneho výskumu účinnosti environmentálnej výchovy a 
vzdelávania v školstve SR aj mimo škôl, vrátane zmapovania príkladov 
dobrej praxe a pozitívnych skúseností, aktivít a iniciatív. 
Na základe takto spracovanej analýzy by mal byť vypracovaný Štátny 
program (koncepcia) EVVO (vrátane environmentálneho poradenstva) 
do roku 2030, schválený Vládou SR s povinnosťou vypracovávania, 
vyhodnocovania a aktualizácie Akčných plánov. 
Na vypracovanie Štátneho programu (koncepcie), na vyhodnocovanie 
a aktualizáciu Akčných plánov by sa mala vytvoriť stála medzirezortná 
a medzisektorová skupina pre koordináciu úloh Štátneho programu 
(koncepcie) a zároveň by sa mali vytvoriť útvary na MŽP a MŠVVaŠ pre 
EVVO ako výkonné orgány plnenia úloh Štátneho programu. 
Vzhľadom na dôležitosť problematiky EVVO by tejto téme mala 
byť venovaná samostatná kapitola nielen v  pripravovanej Stratégii 
environmentálnej politiky SR do roku 2030, ale tejto téme by sa mala  
venovať primeraná pozornosť aj v dokumente „Učiace sa Slovensko“. 
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Do agendy Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj, ktorá má byť opätovne 
vytvorená, je potrebné zaradiť ako prierezové témy EVVO a výchovu 
k udržateľnému rozvoju. 
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-10.11 Zaradiť do vzdelávania viac manuálnych, umeleckých a 
pohybových aktivít, 9 podnetov celkovo 
Do textu v  tejto časti odporúčame doplniť ako príklady aktivít aj 
environmentálne krúžky, vychádzky do prírody, okrem školských záhrad 
je možné budovať v  okolí, resp. v  rámci školského pozemku arboréta, 
náučné chodníky s ukážkami prírodných a kultúrnych pamätihodností 
obce – mesta regiónu a pod.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-10.13 Vytvoriť vo vzdelávacích programoch časový priestor na 
prierezové témy, 8 podnetov celkovo 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť: 
Medzi významné prierezové témy patrí aj environmentálna výchova 
a  vzdelávanie, ktorej výučba dosahuje už na viacerých školách veľmi 
dobré výsledky. Je však potrebné prekonať jej pretrvávajúce obmedzené 
chápanie na školách všetkých stupňov; ešte stále sa hlavný dôraz kladie 
na predmety prírodovedné (prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, 
zemepis, chémia, fyzika). Podľa stanovených cieľov a obsahu sa má 
ale environmentálna výchova s  rovnakým dôrazom uplatňovať aj 
v  predmetoch prvouka, občianska výchova a  etická výchova a  ďalších 
predmetoch, vrátane prierezových tém. 
V  súčasnosti tiež na viacerých školách absentujú viaceré dôležité 
prierezové témy podporujúce správne hodnotové orientácie: napr. 
témy adaptácia na riziká dôsledkov zmeny klímy, výchova k sebestačnosti, 
zručnosť kritického myslenia, zručnosť myslenia v súvislostiach, výchova 
k  občianskemu povedomiu (aktivizmu), zručnosť obhajoby vlastného 
názoru, výchova k  tolerancii a  úcte k  názorom druhým a  pod. Tieto 
témy bude potrebné zakomponovať aj do aktualizovaného obsahu 
environmentálnej výchovy a ďalších prierezových tém.
Ďalej odporúčame:
otvoriť diskusiu o cieľoch environmentálnej výchovy, vzdelávania 
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a osvety, a  jej nových výzvach, obsahu, hodnotách a spoločenských 
potrebách a nástrojoch na ich naplnenie. Pre aktuálny nevyhovujúci 
stav je dôležitá diskusia o účinnosti používaných nástrojov, foriem, 
metód a  o  dostatočnosti infraštruktúry environmentálnej výchovy 
a vzdelávania, 
prepojiť environmentálnu výchovu a vzdelávanie aj na výchovu 
a vzdelávanie k  udržateľnému rozvoju, ktorá sa považuje za jednu 
z významných výziev pre našu spoločnosť na prahu 21. storočia. Jej 
dôležitosť potvrdila aj OSN, ktorá vyhlásila roky 2005-2014 za „Desaťročie 
vzdelávania k udržateľnému rozvoju“. Pripomíname, že aj implementácia 
aktuálnej Agendy 2030 (prijatá v roku 2015) v čiastkovom cieli 4.7 ukladá 
jednotlivým krajinám „do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky vzdelávajúce 
sa osoby získali vedomosti a zručnosti potrebné pre presadzovanie 
udržateľného rozvoja, a to aj, okrem iného, prostredníctvom vzdelávania 
pre udržateľný rozvoj, a udržateľný životný štýl, ľudské práva, rodovú 
rovnosť, presadzovanie kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva 
a ocenenia kultúrnej rôznorodosti a prispievania kultúry k udržateľnému 
rozvoju“. 
Výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju ponúka inovatívne metódy, 
ako pochopiť súvislosti pri riešení reálnych problémov (od globálnych až 
po lokálne) vo vzájomnom prepojení environmentálneho, sociálneho, 
kultúrneho, ekonomického a  inštitucionálneho piliera. Učí žiakov 
a študentov k zodpovednému správaniu a predvídaniu následkov svojho 
správania. Výchova k udržateľnému rozvoju je založená na hodnotách, 
ako sú spravodlivosť, rovnosť, tolerancia, sebestačnosť a zodpovednosť, 
propaguje rovnosť pohlaví, sociálnu súdržnosť a zníženie chudoby. 
Zdôrazňuje súvislosti medzi životným prostredím, hospodárstvom, 
sociálnymi otázkami a kultúrnou rozmanitosťou. Berie do úvahy všetky 
úrovne: od lokálnej po globálnu a zohľadňuje minulosť, prítomnosť 
a  budúcnosť. Práve preto sa považuje za kľúčový nástroj riešenia 
problémov súvisiacich s  globálnou finančnou a ekonomickou krízou, 
ktorej príčinou je predovšetkým dlhodobo pretrvávajúca kríza hodnôt. 
V  súčasnosti často aj vysokokvalifikovaným odborníkom a  riadiacim 
pracovníkom (vrátane učiteľov) chýbajú tvorivé a kritické prístupy pri 
hľadaní alternatívnych environmentálne priaznivých riešení, myslenie 
s dôrazom na dlhodobé ciele a inovácie a na riešenie zložitých problémov.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)
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1-11.07 Viac zapájať žiakov do dlhodobých projektov, 2 podnety 
celkovo 
Do textu v tomto bode odporúčame doplniť: 
Jedným z príkladov veľmi úspešných dlhodobých programov je aj Zelená 
škola, ktorý existuje na Slovensku už od roku 2004. Treba vysoko pozitívne 
hodnotiť zapájanie základných a stredných škôl do tohto programu. Zo 
skúsenosti už niekoľkých stoviek škôl zapojených do programu Zelená 
škola sa potvrdilo zlepšenie participatívneho prostredia v škole, zvýšenie 
zodpovedného pro-environmentálneho správania, ako aj informovanosti 
a  dôvery. V Zelených školách sa cítia byť žiaci a študenti subjektívne 
viac informovaní o problémoch životného prostredia, vnímajú školu 
ako významný zdroj informácií v tejto oblasti a zároveň označujú osobu 
učiteľa za dôveryhodný zdroj informácií. 
Rovnako úspešný a  inšpiratívny je aj sesterský program Zelenej školy 
pod názvom Mladí reportéri pre životné prostredie. Ide o vzdelávací 
certifikačný program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne 
vzdelávanie, ktorý je určený študentom stredných škôl. Podobne ako 
program Zelená škola aj tento program podporuje participatívne 
prostredie v  škole, rozvíja rovesnícke vzdelávanie a  najmä výrazne 
akcentuje výchovu k zodpovednosti, rozvíja kritické myslenie a obhajobu 
vlastného názoru. Slovensko je zatiaľ jediná krajina strednej Európy, ktorá 
sa do programu zapojila.
Takéto prístupy, ktoré ponúkajú vyššie uvedené osvedčené environmentálne 
zamerané programy, by bolo potrebné postupne aplikovať na všetkých 
školách (viac uvádzame aj v bode 1-16.00).
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-11.12 Zvýšiť podiel vyučovania, ktoré prebieha mimo budovy školy, 
5 podnetov celkovo 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť.:
... v  chránených územiach alebo náučných chodníkoch, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti školy.
K  tomuto bodu chceme tiež poznamenať, že v  súčasnosti máme na 
Slovensku stovky škôl a príkladov dobrej praxe, kde prebieha výučba 
mimo školy. Stále je však na nevyhovujúcej úrovni spolupráca 
medzi environmentálnymi organizáciami a inštitúciami – na 
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úrovni medzirezortnej a medzisektorovej, ale aj na úrovniach vo 
vnútri jednotlivých rezortov či vo vnútri sektorov. Nie je dostatočne 
využívaný potenciál zdieľania námetov, nápadov, overených projektov, 
programov, inšpirácií, príkladov dobrej praxe... Napr. pôda odborných 
environmentálnych organizácií (či už štátnych alebo neštátnych) je 
úrodná na ekopedagogické inovácie, a je preto potrebné tento potenciál 
v čo najväčšej miere využívať.
Pre zlepšenie aktuálnej situácie by bolo potrebné: 
Zabezpečiť motivačné podmienky na vzájomnú medzisektorovú 
spoluprácu a využitie potenciálu environmentálnych organizácií 
a inštitúcií. 
Vytvoriť a uviesť do praxe chýbajúci systém štátnej podpory a dobudovať 
poddimenzovanú infraštruktúru environmentálnej výchovy, vzdelávania 
a osvety.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-16.00 Kultúra a klíma školy, 10 podnetov celkovo 
V tejto kapitole (v príslušných bodoch) odporúčame doplniť nasledujúce 
opatrenie:
Je potrebné pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby 
sa školy všetkých stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa 
„udržateľnými školami“.
Zdôvodnenie: 
Už viac ako dve desaťročia sa presadzuje, aby samotné školy (vrátane 
vysokých škôl) vytvárali priaznivé prostredie pre „udržateľný rozvoj“. 
Školy by mali poskytovať pozitívny vzor a praktické skúsenosti so 
zavádzaním princípov udržateľného rozvoja a  environmentálneho 
správania do svojho manažmentu. Žiaci a študenti by mali mať možnosť 
priamo sledovať environmentálne správanie sa svojej školy (napr. 
spotrebu energie, vody, množstvo vyprodukovaných odpadov a  pod.) 
a tiež prakticky vstúpiť svojimi námetmi do zlepšenia súčasného stavu 
a riešenia udržateľného využívania zdrojov.
Pripomíname, že viaceré návrhy opatrení potrebné pre  výchovu 
a  vzdelávaniu k  udržateľnému rozvoju (vrátane budovania 
„udržateľných škôl“) boli už uvedené v  Akčnom pláne výchovy 
a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v Slovenskej republike, ktorý bol 
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v roku 2006 schválený Ministerstvom školstva SR (ako súčasť plnenia 
záväzkov Slovenska v rámci „Desaťročia vzdelávania k udržateľnému 
rozvoju“, 2005-2014). 
Ako sme už vyššie uviedli (v bode 1-11.07), v  tejto súvislosti preto 
treba vysoko pozitívne hodnotiť zapájanie základných a  stredných škôl 
do programu Zelená škola. Zo skúsenosti zapojených Zelených škôl 
sa potvrdilo zlepšenie participatívneho prostredia v  škole, zvýšenie 
zodpovedného pro-environmentálneho správania, ako aj informovanosti 
a  dôvery. V Zelených školách sa cítia byť žiaci a študenti subjektívne 
viac informovaní o problémoch životného prostredia, vnímajú školu 
ako významný zdroj informácií v tejto oblasti a zároveň označujú osobu 
učiteľa za dôveryhodný zdroj informácií. Takýto prístup by bolo potrebné 
postupne aplikovať na všetkých školách.
Rovnako úspešný a inšpiratívny je sesterský program Zelenej školy pod 
názvom Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý podobne ako 
Zelená škola podporuje participatívne prostredie v škole, rozvíja rovesnícke 
vzdelávanie a najmä výrazne akcentuje výchovu k zodpovednosti, rozvíja 
kritické myslenie a obhajobu vlastného názoru. 
(viac pozri bod 1-11.07 vyššie)
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-17.05 Koncipovať interiéry a exteriéry škôl tak, aby podporovali 
široké spektrum modalít učenia, 3 podnety celkovo 
Do textu v tejto časti odporúčame využiť text uvedený nižšie (uvedený už 
v bode 1-16.00):
Je potrebné pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa školy 
všetkých stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa „udržateľnými 
školami“ a tým poskytovali pozitívny vzor a praktické skúsenosti so 
zavádzaním princípov udržateľného rozvoja a  environmentálneho 
správania do svojho manažmentu. Žiaci a študenti by mali mať možnosť 
priamo sledovať environmentálne správanie sa svojej školy a tiež prakticky 
vstúpiť svojimi námetmi do zlepšenia súčasného stavu a  riešenia 
udržateľného využívania zdrojov. V tejto súvislosti preto treba vysoko 
pozitívne hodnotiť zapájanie základných a stredných škôl do programu 
Zelená škola a tiež programu Mladí reportéri pre životné prostredie. 
(viac pozri aj v bode 1-11.07 vyššie)
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)
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Zvýšiť otvorenosť škôl voči lokálnym komunitám, 1 podnet 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť nasledujúci text:
V súčasnosti chýba systém štátnej podpory environmentálnej výchovy 
a osvety, realizovanej pre školy aj pre širšiu verejnosť prostredníctvom 
mimovládnych organizácií či iných odborných neziskových aj ziskových, 
štátnych aj neštátnych inštitúcií. 
Odporúčame nasledujúce požiadavky na riešenie: 
Vytvoriť stabilný finančný nástroj,  dobudovať infraštruktúry 
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a vytvoriť sieť štátnych 
aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy (s cieľovým stavom 
porovnateľným so štandardom európskych krajín: 1 celoštátne/národné 
stredisko environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (napríklad 
v nevyužitých priestoroch Iuventy v Bratislave, ktoré majú slúžiť deťom 
a mládeži Slovenska), 1 terénne pobytové stredisko v každom kraji + 1 
denné ekocentrum v každom okrese). Tieto centrá by slúžili aj pre potreby 
miestnej komunity.
Vytvoriť systémový a stabilný finančný nástroj na úrovni štátu aj na úrovni 
krajských samospráv na plnenie úloh Štátneho programu (koncepcie) 
environmentálnej výchovy, vzdelávania a  osvety (vrátane financovania 
prevádzky štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy 
a ekocentier), ktorý by bol založený na princípoch spravodlivej, otvorenej 
a transparentnej verejnej súťaže. 
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-18.01 Upraviť názov a rozšíriť pôsobnosť ministerstva, 6 podnetov 
celkovo 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť opatrenie uvedené nižšie:
Je potrebné prepojiť činnosť tohto odboru aj na príslušné odbory 
Ministerstva životného prostredia SR, jeho odborné organizácie a ďalšie 
subjekty, ktoré zabezpečujú neformálnu environmentálnu výchovu, 
vzdelávanie a osvetu.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-18.04 Budovať a podporovať sieť zariadení pre vzdelávanie mimo 
školy, 10 podnetov celkovo 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť odporúčanie uvedené vyššie 
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v bode 1-17-08, týkajúce sa úloh ako dobudovať infraštruktúry 
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a vytvoriť sieť štátnych 
aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy (s cieľovým stavom 
porovnateľným so štandardom európskych krajín).
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

1-18.06 Finančne podporovať neformálne vzdelávanie, 5 podnetov 
celkovo 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť: 
...vrátane podpory projektov neformálnej environmentálnej výchovy 
a osvety, realizovaných pre školy aj pre širšiu verejnosť prostredníctvom 
mimovládnych organizácií či iných odborných neziskových aj ziskových, 
štátnych aj neštátnych inštitúcií. 
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

2-05.05 Zmeniť obsah vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov.
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť:
Dôraz sa bude klásť na pripravenosť učiteľa vedieť vysvetliť 
prierezové témy, medzi ktoré patrí aj environmentálna výchova 
a  vzdelávanie. Všetci budúci pedagógovia by mali absolvovať počas 
štúdia environmentálne minimum, aby vedeli túto prierezovú tému 
uplatniť vo svojich predmetoch. V  súvislosti s tým považujeme za 
potrebné aktualizovať obsah Prierezovej témy Environmentálna výchova 
pre ISCED 1-3. Treba pritom nadviazať na všetky doterajšie pozitívne 
skúsenosti, aktivity a iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti dosiahli.
Budúci učitelia by mali byť tiež pripravení na zavádzanie princípov 
a  cieľov udržateľného rozvoja do riadenia a  prevádzky škôl (vrátane 
posilnenia participácie žiakov, posilnenia praktických činností, zručností 
a spôsobilostí). 
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

2-06.03 Rozšíriť formy kontinuálneho vzdelávania 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť nasledujúce opatrenie: 
Podporiť dobudovanie fungujúceho systému vzdelávania a ohodnotenia 
učiteľov a lektorov v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete. 
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Odporúčané požiadavky na riešenie: 
Zabezpečiť potrebné opatrenia pre ďalšie vzdelávanie pedagógov 
v oblasti environmentálnej výchovy a  k  tomu zabezpečiť systémovú 
podporu, prinášajúcu na školy aj do osvetovej praxe relevantné pomôcky, 
aktuálne publikácie, metodické a informačné materiály. 
Zlepšiť postavenia koordinátorov environmentálnej výchovy na školách. 
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

Cieľ 6-04 Financovanie tvorivej činnosti v oblasti národných štúdií
Do textu nasledujúcej vety odporúčame doplniť: 
...Väčšina z nich patrí do oblasti spoločenských vied, humanitných vied 
a umenia, ale ide aj o vybrané oblasti prírodných vied, tam, kde sa riešia 
problémy využívania, ochrany a reprodukcie prírodných zdrojov – pôdy, 
vody, lesov, genetických zdrojov, udržateľného rozvoja územia, ochranu 
prírody a  krajiny, kvalitu životného prostredia (vrátane aj kvality 
života) a pod.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

6-04.01 Zadefinovať z úrovne štátu (ministerstva) rámec a obsah 
národných štúdií, 2 podnety celkovo 
Do textu nasledujúcej vety odporúčame doplniť: 
...Tvorivá činnosť v oblasti národných štúdií bude súčasťou rozvoja štátu 
a národnej identity, vrátane rozvoja regiónov, obcí, miest a  komunít 
a  podpory regionálnej a  lokálnej identity, preto si vyžaduje osobitnú 
pozornosť zo strany štátnych orgánov.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

7-01.00 Participácia na projektoch pre prax, 8 podnetov celkovo 
Vítame zaradenie kapitoly 7 Tretia spoločenská misia vysokých 
škôl a  osobitne vítame, že sa v  nej uvádza spolupráca aj v oblasti 
environmentálnych aktivít a  podpory udržateľného rozvoja 
regiónov. Environmentálnu výchovu, vzdelávanie a  osvetu a  výchovu 
k udržateľnému rozvoju je v tejto súvislosti potrebné chápať ako dlhodobý 
preventívny nástroj v životnom prostredí, ktorý – pokiaľ bude efektívne 
implementovaný – môže významnou mierou prispieť k minimalizácii škôd 
a negatívnych zásahov do životného prostredia a znížiť nekompetentné 
rozhodovanie súvisiace s ochranou, tvorbou a manažmentom životného 
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prostredia vo verejnej správe, súkromnom sektore a ďalších oblastiach 
spoločenského a hospodárskeho života. 
K  tejto časti máme niekoľko odporúčaní, podnetov a  návrhov na 
doplnenie:
Odporúčame v  súvislosti s  potrebou zvýšenia participácie vysokých 
škôl na projektoch pre prax, osobitne so zameraním na požiadavky 
miestnej a regionálnej samosprávy, venovať zvýšenú pozornosť podpore 
komunitných programov.
Odporúčame, aby sa podpora komunitých projektov realizovala 
napr. formou strategického dokumentu Koncepcia podpory Miestnej 
agendy 21 (MA21) pre Slovenskú republiku, ktorá by podporila aj 
implementáciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na 
miestnej a regionálnej úrovni a pomohla by tak zvýšiť environmentálne 
(po)vedomie samospráv a miestnych komunít a ostatných regionálnych 
a  miestnych partnerov. Pozitívne príklady môžeme nájsť v  Českej 
republike, kde takáto koncepcia už úspešne dlhodobo funguje v praxi (viď 
stránky https://www.zdravamesta.cz/index.shtml a www.dobrapraxe.cz). 
Odporúčame venovať v rámci environmentálnej, výchovy, vzdelávania a 
osvety zvýšenú pozornosť aj podpore environmentálneho poradenstva, 
kde by mohli vysoké školy zohrávať významnú úlohu. Príkladom môže 
byť nový Štátny program environmentálneho vzdelávania, výchovy 
a  osvety a  environmentálneho poradenstva na roky 2016-2025, ktorý 
schválila vláda Českej republiky uznesením č. 652 zo dňa 20. júla 2016. 
Tento štátny program predstavuje v  Českej republike kľúčovú národnú 
stratégiu, na vykonávaní ktorej sa okrem orgánov štátnej správy podieľajú 
samosprávne kraje, obce, mestá, školy, vrátane vysokých škôl, ekologické 
poradne, mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie a  výskumné 
inštitúcie, múzeá, ZOO, botanické záhrady a  knižnice (viac na stránke 
http://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025).
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

7-01.01 Vytvoriť, resp. vylepšiť legislatívne podmienky na participáciu 
vysokých škôl na projektoch pre prax, 2 podnety celkovo 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť požiadavku: 
Pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa aj samotné 
vysoké školy (podobne ako aj základné a  stredné školy) stali 
„udržateľnými školami“.
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(pozri tiež pripomienku uvedenú vyššie v bode 1-16-00)
Zdôvodnenie: 
Už viac ako dve desaťročia sa presadzuje, aby aj samotné školy, vrátane 
vysokých škôl vytvárali priaznivé prostredie pre „udržateľný rozvoj“. Takto 
by boli lepšie pripravené aj na participáciu projektov pre prax. Vysoké školy 
by mali študentom, ale aj svojim partnerom z praxe poskytovať pozitívny 
vzor a praktické skúsenosti so zavádzaním princípov udržateľného rozvoja 
a  environmentálneho správania do svojho manažmentu. Študenti by 
mali mať možnosť priamo sledovať environmentálne správanie sa svojej 
vysokej školy (napr. spotrebu energie, vody, množstvo vyprodukovaných 
odpadov a pod.) a tiež prakticky vstúpiť svojimi námetmi do zlepšenia 
súčasného stavu a riešenia udržateľného využívania zdrojov.
V  tejto súvislosti pripomíname, že viaceré návrhy opatrení potrebné 
pre výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju (vrátane budovania 
„udržateľných škôl“) boli už uvedené v  Akčnom pláne výchovy 
a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v Slovenskej republike, ktorý bol 
v  roku 2006 schválený Ministerstvom školstva SR (ako súčasť plnenia 
záväzkov Slovenska v  rámci „Desaťročia vzdelávania k udržateľnému 
rozvoju“, 2005-2014). 
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

7-03.03 Zvyšovať podiel vysokých škôl na udržateľnom rozvoji mesta 
a regiónu. 
Do textu v tejto časti v  súvislosti s  požiadavkou, aby sa vysoké školy 
podieľali na udržateľnom rozvoju mesta/obce/regiónu odporúčame 
doplniť požiadavku:
Vysoké školy reprezentujú centrá vedy a výskumu a pripravujú budúcu 
generáciu profesionálnych odborníkov pre široké spektrum oblastí 
spoločenského a hospodárskeho života, vrátane budúcich učiteľov pre 
školy všetkých stupňov. 
Preto považujeme za veľmi dôležité zaradiť vhodnou formou 
do všetkých študijných programov vysokoškolského štúdia (do 
relevantných predmetov) alebo do dobrovoľných aktivít študentov 
problematiku udržateľného rozvoja ako prierezovú tému. Pre vysoké 
školy sa už v rámci iniciatívy OSN „Desaťročie vzdelávania k udržateľnému 
rozvoju“ (2005-2014), ku ktorej sa prihlásilo aj Slovensko, odporúčalo: 
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vytvárať na vysokých školách Rady pre udržateľný rozvoj, posilňovať 
podmienky pre „udržateľné univerzity“, podieľať sa na budovaní 
regionálnych centier expertíz a partnerstiev a spolupracovať s miestnymi 
a regionálnymi partnermi. Stále je veľa študijných programov (dokonca 
aj na prírodovedne orientovaných fakultách!), kde táto problematika 
v rámci študijných programov úplne chýba.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

8-02.03 Doplniť parametre na alokovanie dotácií na tretiu misiu 
vysokých škôl, 1 podnet 
Do textu v tejto časti odporúčame doplniť: 
...ako sú napr. počet zmlúv a vyriešených úloh s priemyslom, počet 
vykonaných posudkov na objednávku orgánov verejnej správy, spolupráca 
s  regiónmi, mestami alebo obcami na príprave strategických 
dokumentov na spoločných projektoch, práca v odborných komisiách, 
organizovanie vzdelávacích programov pre samosprávu, poradenská 
činnosť a ďalšie, ktoré budú vyjadrovať dopad vysokej školy na širšiu 
komunitu a interakciu s prostredím, kde pôsobí a pod.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)

Mária Kozová (kontaktná osoba a ďalších 48 členov a členiek S-O-S
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Vážený pán 
prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska

V Bratislave 25. júla 2017

Vec: Otvorený list 
 
Vážený pán prezident,

koncom júna 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže pre školy Tatrytieri, 
ktorej iniciátorom a hlavným sponzorom je spoločnosť TMR – Tatry 
Mountain Resorts, prepojená s finančnou skupinou J & T. Zaregistrovali 
sme, že ste prevzali nad podujatím záštitu, čo nás prekvapilo o to viac, 
že v mnohých iných oblastiach Vás považujeme za garanta pozitívneho 
smerovania Slovenska.
Tento projekt (vrátane garancie zo strany štátnej inštitúcie – Slovenskej 
agentúry životného prostredia) považujeme za kontroverzný až amorálny 
a školy sme sa snažili upozorniť na jeho pozadie, spojené s devastačnými 
aktivitami firmy TMR v najcennejších častiach našej prírody, 
v národných parkoch, ba i v národných prírodných rezerváciách. Tieto 
aktivity sa dlhodobo odohrávajú na hrane zákona o ochrane prírody 
(a podľa nášho názoru neraz i za ňou). Situácia je taká vážna, že Svetová 
únia ochrany prírody (IUCN), ktorá je arbitrom pri medzinárodnom 
posudzovaní  (akceptácii a kategorizácii) národných parkov, pohrozila 
Slovensku, že TANAP „zásluhou“ nadmerných investično-devastačných 
aktivít o svoj štatút príde. Ak sa dnes TMR tvári ako protagonista ochrany 
prírody a chce o tom s Vašou podporou presviedčať aj naše deti, nemôžeme 
mlčať, keďže ide o šírenie morálneho relativizmu najhrubšieho zrna, teda 
zla, ktoré v mnohých iných oblastiach veľmi správne pranierujete.
Vaša záštita sa dá v týchto súvislostiach chápať ako obhajoba postupov 
nielen tohto developera, ale aj širšie – ako uprednostnenie súkromných 
investorských a developerských záujmov pred ochranou celospoločenských 
hodnôt, teda pred verejným záujmom. Tento problém vnímame o to 
citlivejšie, že hlavnou cieľovou skupinou spomínaného projektu sú školy, 
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ktoré by mali byť šíriteľmi nielen vzdelanosti, ale aj kritického myslenia, 
kultúrnosti, ohľaduplnosti (k ľuďom i prírode), zásadovosti a morálky.
Vážený pán prezident,
vyjadrujeme týmto otvoreným listom svoje znepokojenie, sklamanie 
a nesúhlas s podporou a propagáciou uvedeného projektu a dovoľujeme 
si Vás požiadať, aby ste svoju podporu vyššie spomínanému projektu 
prehodnotili a odriekli. Dovoľujeme si Vás tiež požiadať, aby ste 
v budúcnosti kritickejšie posudzovali žiadosti o záštitu nad podobnými 
kontroverznými aktivitami, zavádzajúcimi a demoralizujúcimi verejnosť 
s dôrazom na deti a mládež. V prípade Vášho záujmu Vám radi dáme 
do pozornosti iné projekty a aktivity, ktoré by si Vašu záštitu (a tým aj 
pozornosť verejnosti) zaslúžili nepomerne viac, keďže smerujú čisto 
k verejnému záujmu – ochrane prírody.
V závere si Vás dovoľujeme, vážený pán prezident, upozorniť na 
závažnosť problematiky ochrany prírody a životného prostredia, ktorá sa 
v našej spoločnosti nebezpečne podceňuje. V 21. storočí si však žiadny 
zodpovedný a predvídavý politik či štátnik nemôže dovoliť nevidieť, 
bagatelizovať a nereflektovať akútne ekologické a environmentálne 
problémy u nás i vo svete.
 
členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

kontaktná osoba:
Mgr. Richard Medal
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V januári 2017 vydal S-O-S stanovisko k dlhodobému ignorovaniu 
odbornosti. Je to zásadné vyhlásenie a alarmujúci dôkaz potierania 
odbornosti a zároveň apel na kompetentných.

Stanovisko Slovenského 
ochranárskeho snemu k dlhodobému 

ignorovaniu odbornosti

V tomto roku si pripomenieme okrem iných významných okrúhlych 
jubileí aj 30 rokov od vzniku spoločenského fenoménu s názvom 
Bratislava/nahlas. Kriticko-konštruktívnu publikáciu bratislavských 
ochranárov a  nezávislých odborníkov nazval Václav Havel slovenskou 
obdobou Charty 77 (tá sa v týchto dňoch, ako je všeobecne známe, 
dožíva štyridsiatky). To archaické slovné spojenie kriticko-konštruktívna 
sme použili zámerne, lebo aj tá menšina našej spoločnosti, ktorej ešte 
Bratislava/nahlas niečo hovorí, žije v presvedčení, že išlo „len“ o kritiku 

odborNoSť
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hriechov vtedajšieho režimu, spáchaných hlavne na životnom prostredí 
(ale nielen na ňom). Takáto interpretácia je však iba sčasti pravdivá, 
lebo Bratislava/nahlas nielen analyzovala a kritizovala, ale aj apelovala 
a  navrhovala. A tých návrhov v nej obsiahnutých bolo okolo 300. 
Vzájomne na seba nadväzovali a predstavovali vcelku ucelenú víziu toho, 
ako by mala vyzerať udržateľná budúcnosť Bratislavy a v širšom zmysle 
i celého Slovenska. Keby bola moc v uplynulých troch desaťročiach tieto 
návrhy brala vážne, mohla súčasná Bratislava fungovať i vyzerať podstatne 
lepšie, ako „funguje“ a vyzerá dnes.
Mohli sme mať hlavné mesto, ktoré by bolo vzorom pre ostatné mestá: 
pohodlné, útulné a priateľské voči svojim obyvateľom i návštevníkom, 
s hromadnou dopravou nadradenou nad individuálnu, s fungujúcimi 
službami (vrátane bezbariérovosti, verejných WC a mestskej hygieny). 
Mohli sme mať odborne udržiavané staré stromy i nové plochy zelene, 
bezpečné a  príťažlivé ihriská pre deti, obnovené historické Podhradie, 
zachované vinohrady a biokoridory, výškové budovy sústredené v jednej 
lokalite, prekvitajúci lesopark, sieťou cyklotrás pretkané a  vzájomne 
pospájané mestské časti, fungujúce dopravné prepojenie mesta s jeho 
zázemím, nábrežie pri PKO pre ľudí, atraktívne pamiatkové zóny 
v aglomerovaných obciach, technické pamiatky, ba celý industriál 
premenené na lukratívne verejné priestory, prírodu pre ľudí, a nie 
pre autá, poľovníkov a špekulantov s pozemkami, odstránené staré 
environmentálne záťaže, investorov, architektov a urbanistov, ktorí 
budú rešpektovať verejný záujem, magistrát, ktorý bude načúvať hlasu 
odbornej i laickej verejnosti a mnoho iných vecí, ktoré nemáme, hoci 
sme mohli mať.
Približne v tom istom čase ako Bratislava/nahlas vznikla aj Súhrnná 
prognóza vývoja Československa do roku 2010, ktorá upozorňovala okrem 
iného na neudržateľnosť pokračovania dovtedy dominantnej orientácie 
Slovenska na ťažký priemysel. Expertíza početného tímu expertov bola 
podložená medzinárodnými porovnaniami, stovkami analýz a tisíckami 
faktov. Dnes, 30 rokov po..., napriek záverom tohto skvelého dokumentu, 
ktorý akoby zázrakom vznikol ešte za totalitného režimu, zotrváva 
Slovensko do značnej miery naďalej v slepej uličke - v rozvinutom svete 
dávno prekonaného industrializmu.
Začiatkom roka 1990 novoustanovená prvá ponovembrová vláda 
národného porozumenia iniciovala vznik odborných komisií na riešenie 
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problematiky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Výsledné 
odporúčanie vtedajších špičkových expertov na predpokladané dopady 
tejto takmer 200 kilometrov dlhej megastavby (neskôr zredukovanej „len“ 
na Vodné dielo Gabčíkovo) možno zhrnúť tak, že projekt je treba výrazne 
ekologizovať a humanizovať. Okrem iného to znamenalo púšťať do starého 
koryta Dunaja i do ramennej sústavy podstatne viac vody, ako predpokladal 
pôvodný projekt, eliminovať hroziace riziká a tiež zaviesť permanentný 
monitoring dopadov diela na kvalitu vôd i na vývoj dotknutých ekosystémov. 
Experti tým dali v mnohom za pravdu autorom návrhu Národného parku 
Podunajsko z roku 1987. Nasledujúca prvá vláda Vladimíra Mečiara 
si z  týchto odporúčaní odborných komisií príliš ťažkú hlavu nerobila 
a  konečné rozhodnutie zverila do rúk technikom okolo Júliusa Bindera. 
A názory i návrhy desiatok expertov putovali (až na výnimky) do koša bez 
toho, že by ich iná skupina odborníkov vecne vyvrátila.
V roku 1998 sa začali práce na celonárodnej stratégii, ktorá nemá 
v dejinách Slovenska obdobu. Nielen šírkou záberu: keďže išlo o Národnú 
stratégiu trvalo udržateľného rozvoja SR (NS TUR), ale aj tým, že išlo 
o  aktivitu bezmála dvestočlenného odborného kolektívu, ktorý sa 
kreoval v smere zdola nahor. Po viac ako dvojročnej práci túto národnú 
stratégiu - tvorbu ktorej mimochodom koordinovala mimovládna 
organizácia Regionálne environmentálne centrum Slovensko - schválila 
Vláda SR a následne i Národná rada. Tá dokonca s uznesením, že vláda 
má každoročne predkladať do parlamentu odpočet plnenia stratégie 
a každý ďalší relevantný rozvojový dokument či návrh zákona má 
obsahovať doložku zlučiteľnosti s NS TUR. Tá druhá časť uznesenia 
sa neplnila vôbec, tá prvá iba chvíľu. Vláda uznesenie jednoducho 
ignoruje, hoci dodnes platí. Symptomatický „prejav uznania“ vlády voči 
parlamentu, ktorému má skladať účty, ale aj voči odborníkom, ktorí 
stratégiu vytvorili. 
Koncom 90-tych rokov 20. storočia sa pripravovala a následne vládou 
schválila Energetická politika SR. Konštatovalo sa v nej okrem iného aj to, 
že jadrové reaktory síce nemôžeme odstaviť zo dňa na deň, ale postupne 
budeme tento druh získavania energie u nás utlmovať. Naopak, stále 
väčší dôraz sa mal klásť na energetické úspory, zvyšovanie energetickej 
efektívnosti celého hospodárstva a využívanie obnoviteľných zdrojov 
vhodným spôsobom. Realita uplynulých dvoch desaťročí je viac-menej 
práve opačná. Načo bola teda snaha odborníkov, ktorí zdokumentovali 
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a  vyargumentovali vyššie uvedené závery, schválené prvou vládou 
Mikuláša Dzurindu?
Podobný rozpor medzi názormi hydroekológov a hydrogeografov na jednej 
strane a praxou je možné už celé desaťročia sledovať aj vo sfére vodného 
hospodárstva, vrátane prevencie vzniku povodní. Podobne je to aj v oblasti 
lesného hospodárstva, kde nad odborným názorom, zdôrazňujúcim 
dôležitosť komplexných, celospoločenských (čiže aj mimoprodukčných) 
funkcií lesa, dlhodobo víťazí orientácia len na „výnosovú stránku lesnej 
výroby“, čiže len na produkciu dreva a poľovnej zveri.
Odborníci už dlhé roky bijú na poplach a varujú pred fatálnymi 
následkami veľkoplošných trvalých záberov úrodnej pôdy. Márne. 
Všetky možné i nemožné investície sú dôležitejšie ako pôda, od ktorej 
sme existenčne závislí. Na druhej strane stovky kilometrov štvorcových 
nevyužitých, devastovaných plôch u nás ležia ladom a neraz hrozia 
vznikom ekologických katastrof zo starých environmentálnych záťaží.
Iný príklad: v roku 2004 postihla Vysoké Tatry víchrica, ktorá zásadne 
zmenila ich podobu. Vyvolalo to celonárodnú diskusiu o budúcej podobe 
Tatier. Netvrdíme, že všetci odborníci, ktorí sa na tejto diskusii aktívne 
zúčastnili, mali na všetko rovnaký názor, ale aspoň na pár zásadných 
veciach sa zhodli. Napríklad na tom, že tam, kde bol pred osudovou 
víchricou les, má les byť aj v budúcnosti. Alebo na tom, že vybavenosť 
- ubytovacie, dopravné a ďalšie zariadenia - sa majú z Tatier čo najviac 
presunúť do ich podhoria. Či na tom, že vo Vysokých Tatrách sa má 
zachovať a posilniť ich liečebno-rehabilitačná funkcia. Napriek tomu je 
dnešná realita v Tatrách úplne iná ako to, čo navrhovali pred viac ako 
desiatimi rokmi vedci a experti. 
V roku 2002 prebehlo posudzovanie vplyvov úseku diaľnice D1 Turany - 
Hubová na životné prostredie (EIA). Odborníci, ktorí sa na tomto procese 
zúčastnili, konštatovali, že najvhodnejší variant trasovania diaľnice 
je tunel Korbeľka. O niekoľko rokov neskôr vtedajší i súčasný premiér 
v jednej osobe bez akejkoľvek relevantnej odbornej diskusie a bez toho, 
aby sa obnovil proces EIA a priniesol v zásade nové zistenia, rozhodol, že 
sa bude realizovať iný variant, tzv. povrchový a hneď sa aj začalo vŕtať do 
vzácnej prírody na pomedzí dvoch národných parkov.
Po parlamentných voľbách v r. 2006 sa vtedajšie vedenie slovenského 
parlamentu rozhodlo zrušiť dovtedy samostatný parlamentný výbor pre 
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životné prostredie a ochranu prírody a priradiť ho (či skôr podriadiť ho) 
k výboru pre pôdohospodárstvo. Protesty odborníkov voči takémuto 
neodbornému, nelogickému a škodlivému postupu nikto nebral do úvahy.
V rokoch 2008 - 2011 viac ako 12 000 občanov - medzi nimi aj stovky 
popredných vedcov a ďalších odborníkov - podporilo výzvu za záchranu 
Parku kultúry a oddychu v Bratislave (PKO). Reakcia mestských politikov 
a vplyvných developerov? PKO jednoducho zlikvidovali!
V roku 2010 bez akejkoľvek odbornej diskusie a bez ohľadu na protesty 
odborníkov vtedajší premiér Robert Fico direktívne rozhodol o zrušení 
ministerstva životného prostredia. O tri roky neskôr ten istý premiér - aj 
keď už inej vlády - rozhodol, že Slovensko sa bude spolu s Poľskom uchádzať 
o usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Názor odborníkov 
ho opäť vôbec nezaujímal. Podobne, ako nezaujímal názor odborníkov 
vtedajšieho ministra životného prostredia, Petra Žigu, keď ochranu 
krajiny vypustil zo zákona o ochrane prírody a krajiny, umožnil rúbať 
vzácne stromy hlava-nehlava a pri novele zákona o odpadoch ignoroval 
požiadavku odborníkov zaviesť efektívne zálohovanie plastových obalov. 
Alebo ako nezaujímal názor odborníkov, ktorí navrhovali viac prihliadať 
na celospoločenské a mimoprodukčné funkcie lesov a potrebu chrániť 
pôdu, bývalého ministra pôdohospodárstva.
Na prelome rokov 2015 a 2016 126 vedcov a vedkýň podpísalo Výzvu za 
zmenu vodnej politiky Slovenska. Decízori a ministerskí úradníci ju opäť 
cielene prepočuli. Signatári výzvy dodnes nedostali ani len relevantnú 
úradnú odpoveď, nieto ešte pozvanie na diskusiu či zdôvodnenie v tom 
zmysle, čo a prečo sa z ich návrhov realizovať plánuje a čo nie.
A tento trend pokračuje i počas tretej vlády Roberta Fica. Tentoraz 
napríklad pri prehodnocovaní koncepcie využívania hydroenergetického 
potenciálu (rozumej betónovania našich riek), alebo pri ignorovaní 
stanoviska Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, Slovenského 
ochranárskeho snemu a množstva ďalších odborníkov na podporu 
vyhlásenia Národného parku Podunajsko.
Odborné stanoviská sa skrátka rešpektujú len vtedy, keď vyhovujú 
straníckym či osobným záujmom mocných, alebo keď sa za ne postavia 
desaťtisíce ľudí, či pohrozí Brusel alebo Štrasburg.
Teraz hovoríme iba o oblasti, v ktorej pôsobíme. S pravdepodobnosťou 
hraničiacou s istotou niečo podobné platí aj o ostatných oblastiach. Len 
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v nám dôverne známej sfére by sme vedeli vymenovať niekoľko stoviek 
vedcov, odborníkov či expertov, stanoviská ktorých boli odignorované, 
prekrútené alebo sa dokonca rozhodovalo v priamom protiklade k nim. 
Časť z nich za ne dostala aspoň zaplatené, iní ani to.
Jedným z najväčších omylov a hriechov prakticky všetkých 
ponovembrových vládnych garnitúr (o tých prednovembrových ani 
nehovoriac) je plytvanie odborným potenciálom a ochotou našich vedcov 
a ďalších odborníkov, ktorí venovali snahe pomôcť tejto krajine státisíce 
hodín zo svojho vzácneho (lebo kvalifikovaného) času.
Sme presvedčení, že mladí a talentovaní vedci a ďalší odborníci 
odchádzajú zo Slovenska nielen pre mizerné platy a podmienky na 
svojich pracoviskách, ale aj preto, lebo vidia, že odborný názor sa tu 
zväčša ignoruje alebo účelovo prekrúca a zneužíva. O tom, prečo je to tak 
a ako to urýchlene zmeniť, by sme mali uvažovať spoločne. Lebo súčasný 
prístup moci k vedcom a ďalším odborníkom je dlhodobo neudržateľný.
Prečo je to tak? Dôvodov je určite viacero. Od toho, že politici (česť 
výnimkám) jednoducho nie sú natoľko vzdelaní a rozhľadení, aby 
rozumeli odborníkom a zároveň sú príliš pohodlní na to, aby sa dovzdelali 
alebo príliš ješitní na to, aby si dali poradiť, cez to, že majú svoje zištné 
záujmy a  z  odborných argumentov si účelovo vyberajú len to, čo sa 
im momentálne hodí, až po apriórne podozrievanie vedcov a ďalších 
odborníkov ako „nebezpečných“ nositeľov kritického myslenia.“

Podpísaní: členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu v počte 
61.

Bratislava, 26. január 2017
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Po dvoch rokoch jej pôsobenia zhodnotil S-O-S pôsobenie (staro)novej 
vlády vo vzťahu k životnému prostrediu. V závere tohto hodnotenia sa o.i. 
konštatuje, že komunikácia MŽP SR s tretím sektorom sa v porovnaní s 
ministrovaním P. Žigu zo Smeru-SD (v r. 2012 - 2016) mierne zlepšila, ale 
pohŕdanie odbornou i laickou verejnosťou naďalej pretrváva.

Vláda
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vyhlásenie členov a členiek 
environmentálnej komunity zo 

Slovenského ochranárskeho snemu 
k prvým dvom rokom (staro)novej 

vlády vo vzťahu k životnému 
prostrediu

Udalosti posledných týždňov priniesli so sebou aj akú-takú nádej na 
zásadnú zmenu vládnej politiky a vznik skutočne novej vlády s novým 
programom a dôveryhodnými členmi a členkami. Nestalo sa tak. Vláda 
má síce nového premiéra, ale inak ide všetko – ako sa dosiaľ ukazuje 
– po starom. Koaličný kabinet, ktorý nám v súčasnosti na Slovensku 
vládne, možno v lepšom prípade označiť za (staro)nový. Vláda pod 
vedením premiéra Pellegriniho nevyužila ani len príležitosť ozeleniť svoje 
programové vyhlásenie, s ktorým sa uchádzala o dôveru v parlamente. 
Neurobila tak napriek početným kritickým zisteniam a následným 
kampaniam Za živé rieky či My sme les, novým poznatkom ohľadom 
meniacej sa klímy, škandalóznej situácii so znečistením podzemných 
vôd na Žitnom ostrove, alarmujúcej chorobnosti a predčasnej úmrtnosti 
obyvateľov SR v súvislosti so znečisteným ovzduším, dramatickému 
úbytku úrodnej poľnohospodárskej pôdy, pretrvávajúcemu zaostávaniu 
Slovenska vo sfére hospodárenia s odpadom či absolútne neuspokojivej 
situácii v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.
Ako je známe, v rámci deľby rezortných kompetencií po voľbách 2016 
pripadol rezort životného prostredia (MŽP) strane Most-Híd. A tu vznikol 
hneď prvý problém: strana nominovala na čelo rezortu človeka, ktorý 
dovtedy nemal s environmentálnou problematikou ani profesionálnu, 
ani mimoprofesionálnu skúsenosť, čo je skutočnosť ťažko predstaviteľná 
v inom rezorte (napr. financií či spravodlivosti).
Ďalší problém je ten, že partneri strany Most-Híd vo vládnej koalícii 
sú Smer-SD a Slovenská národná strana. Doterajšia skúsenosť s oboma 
týmito stranami vo vzťahu k životnému prostrediu je negatívna. Pôsobenie 
SNS vo vedení rezortu v r. 2006 - 2009 sa vo všeobecnosti považuje za 
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katastrofu, pričom škandál s emisnými kvótami je len príslovečnou 
špičkou ľadovca. Predseda Smeru-SD a zároveň predseda vtedajšej 
(a  donedávna i terajšej) vlády sa „vyznamenal“ nemenej, keď v roku 
2010 ministerstvo životného prostredia jednoducho zrušil a jeho agendu 
podriadil agende ministerstva pôdohospodárstva. Viacerí predstavitelia 
Smeru tiež dlhodobo podporujú nerentabilné spaľovanie toxického 
hnedého uhlia na hornej Nitre či devastáciu prírodných úsekov riek 
výstavbou tzv. malých vodných elektrární. Nepriamo vláda podporuje 
aj devastáciu národných parkov, vznik odpadov či zábery úrodných pôd 
na nepoľnohospodárske účely. Odmieta ozeleniť verejné obstarávanie či 
kritériá na ekonomické stimuly, ako aj eliminovať zasahovanie investorov 
do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ale ignoruje 
a bojkotuje aj celý rad iných zdôvodnených návrhov, ako stav životného 
prostredia zlepšiť.
V takejto konštelácii je pozícia ministra životného prostredia bez 
dostatočnej odbornej i politickej autority veľmi problematická. Nemožno 
sa preto čudovať, že za uplynulé dva roky nedošlo v tejto sfére k takmer 
žiadnemu výraznejšiemu pokroku (ak za pokrok nepovažujeme rôzne 
viac-menej kozmetické zmeny či PR proklamácie a sľuby, ktoré sa zväčša 
nemyslia až tak vážne – o čom najlepšie svedčí samotná slovenská realita).
Iste, špecifikom uplynulých dvoch rokov bolo okrem volieb a vzniku novej 
vlády aj predsedníctvo SR v Rade EÚ. Neodškriepiteľnou skutočnosťou 
zostane, že práve počas slovenského predsedníctva EÚ ratifikovala 
Parížsku klimatickú dohodu a že samotné Slovensko ju ratifikovalo medzi 
prvými európskymi štátmi. K tomuto často vyzdvihovanému úspechu 
len toľko, že je to historický fakt, bez ohľadu na to, či to označíme ako 
slovenskú zásluhu, alebo skôr len ako zhodu okolností. Lebo, ruku na 
srdce, keďže išlo o eminentný záujem Európskej komisie, je isté, že EÚ 
by bola Parížsku dohodu urýchlene ratifikovala bez ohľadu na to, ktorý 
štát by jej momentálne predsedal. Ale čo je v tejto súvislosti najhoršie, 
to je rozpor slov a činov. Na jednej strane sa pasujeme za lídrov vo sfére 
ochrany ovzdušia, a pritom v praxi tomu takmer nič nenasvedčuje a už 
vôbec nič nenaznačuje revolučnú zmenu, ktorá je v tejto sfére potrebná, 
ba nevyhnutná, ak chceme predísť najhoršiemu.
Za druhý úspech ministerstvo označuje vznik tzv. Bratislavského procesu 
prechodu na zelené hospodárstvo, pričom prišlo s tézou, že Slovensko chce 
byť stredoeurópskym lídrom v prechode na zelenú ekonomiku. Akokoľvek 
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by sme si to želali, je to len zbožné prianie, lebo nielen Rakúsko, ale aj 
Česká republika či Slovinsko (ak máme zostať len na území strednej 
Európy) sú v tomto smere hodne pred nami a „budovateľská mentalita“ 
súčasnej vlády nijako nenasvedčuje tomu, že by prechod na zelenú 
ekonomiku skutočne považovala za jednu zo svojich priorít. 
Za úspech považuje MŽP aj usmernenie budúcej politiky v oblasti vôd, 
a to je už naozaj opovážlivosť. Doterajšie zlé skúsenosti s vodnou politikou 
a minimálna ochota ministerstva niečo na tom zásadne meniť taktiež 
nedávajú dôvod na optimizmus smerom do budúcnosti. Na ilustráciu 
spomeňme aspoň laxný a alibistický prístup k ochrane podzemných 
i povrchových vôd (pozri Žitný ostrov, ale nielen ten!) a macošský prístup 
k tokom (pozri napr. Správa o ochrane práva na životné prostredie... 
z dielne bývalej verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej).
A tak s veľmi opatrným optimizmom možno prijať vari len vznik 
rezortného Inštitútu environmentálnej politiky a jeho snahu vypracovať 
novú environmentálnu stratégiu. Pre úplnosť je treba povedať, že aj 
v  niektorých iných oblastiach je MŽP čosi ako jednooký kráľ medzi 
slepými (od environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, cez – 
dúfajme, že definitívne – rozhodnutie o trasovaní diaľnice D1 tunelom 
Korbeľka či možnosť vyhlasovať nízkoemisné zóny pre mestá a obce až po 
verbálnu podporu zvýšenej ochrany lesov a zvlášť ohrozených biotopov).
Ministerstvo pripravuje určité zmeny v odpadovej legislatíve, ale 
zásadnejšie kroky na prevenciu vzniku odpadov a čiernych skládok, 
napr. zavedením reálneho zálohovania plastových nápojových obalov, sa 
presadiť ani len nepokúša. Symbolické spoplatnenie plastových tašiek je 
fajn, ale zásadné riešenie to určite nie je. A tak všetko nasvedčuje tomu, že 
Slovensko bude aj naďalej na chvoste EÚ vo sfére predchádzania vzniku 
odpadov, ako aj ich separácie, zhodnocovania a recyklácie.
A ešte pár konkrétnych skúseností. V rokoch 2016 - 2017 získal až 
nečakanú podporu takmer všetkých zainteresovaných subjektov (na 
Slovensku i v  okolitých krajinách) návrh na vyhlásenie Národného 
parku Podunajsko. Vari jedinou výnimkou z tohto takmer pravidla bolo 
a  zostáva naše ministerstvo životného prostredia, ktoré sa k tomuto 
návrhu postavilo laxne. Avšak bez neho sa tento projekt realizovať, žiaľ, 
nedá. A takýto postoj ministerstva i celej vlády vedie k tomu, že na Dunaji 
zo dňa na deň trestuhodne miznú prírodné hodnoty hodné ochrany, 
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následkom čoho hrozí, že sa návrh národného parku na slovenskej strane 
Dunaja stane bezpredmetným.
Vo sfére ovzdušia nezaujalo ministerstvo dosť zásadový postoj 
k  urýchlenému útlmu ťažby a spaľovania nekvalitného uhlia na 
hornej Nitre. Pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie MŽP 
neuložilo navrhovateľovi povinnosť zhodnotiť vplyvy spaľovania uhlia 
z 12. ťažobného poľa v Novákoch v elektrárni Nováky. Nepodporilo 
ani aktivistov na Orave a inde, upozorňujúcich na únik arzénu do 
rieky. Ani autorita štátnej ochrany prírody sa za uplynulý rok nezvýšila 
a neodstránili sa nedostatky nedávno prijatého zákona o ochrane prírody 
a krajiny. Ochrana a udržateľný manažment krajiny, alejí či voľne rastúcej 
zelene sú naďalej iluzórne. Podchvíľou sme svedkami brutality, s akou sa 
tieto vzácne prírodné a krajinné hodnoty beztrestne likvidujú. K tomu 
sa najmä v poslednom čase pripojilo aj dosiaľ nepotrestané ilegálne 
usmrcovanie chránených živočíchov, najmä dravcov.
Avizuje sa tiež sfunkčnenie Zeleného vzdelávacieho fondu. Je načase, 
keďže vzdialenosť medzi nami a hoci len susednou Českou republikou 
v tejto sfére medzičasom narástla tak, že pripomína vzdialenosť medzi 
Zemou a Mesiacom. Podľa niektorých zainteresovaných mimovládnych 
organizácií je však novovzniknutý Zelený vzdelávací fond pre žiadateľov 
príliš komplikovaný a finančne aj administratívne zbytočne náročný, čo 
je v konečnom dôsledku demotivujúce.
Komunikácia s odbornou verejnosťou a tretím sektorom sa v porovnaní 
s ministrovaním Petra Žigu zo Smeru-SD mierne zlepšila. Ale pohŕdanie 
odbornou i laickou verejnosťou naďalej pretrváva, o čom svedčí aj 
skutočnosť, že na viaceré podnety, ktoré nie sú MŽP „po srsti“, rezort 
nereaguje ani len formálne.
Ak to máme zhrnúť: za uplynulé dva roky sa dosiahol vo sfére pôsobenia 
envirorezortu „veľmi mierny pokrok v medziach zákona“. Aj to viac na 
papieri, ako v skutočnosti. Je to o niečo lepšie, ako to bolo pred dvoma 
rokmi, ale oveľa horšie, ako by to malo – a pri väčšom odhodlaní a odvahe 
aj mohlo – byť. Mnohé krajiny v tejto oblasti napredujú podstatne 
rýchlejšie. A tak v „ozeleňovaní“ našej reality za vyspelým svetom čím 
ďalej tým viac zaostávame.
A celkom na záver ešte dve poznámky:
1. O čo väčšiu kritiku za svoj laxný a často i neodborný až cynický 
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vzťah k našej prírode, krajine a životnému prostrediu si zaslúži vedenie 
ministerstva i celá vláda, o to viac je treba oceniť úsilie časti kompetentných 
a zároveň obetavých pracovníkov a pracovníčok rezortu, ktoré však 
nápadne pripomína plávanie proti prúdu.
2. K väčšine vyššie spomenutých problémov a káuz zaujal Slovenský 
ochranársky snem v priebehu uplynulých dvoch rokov zásadné stanovisko, 
ktoré adresoval kompetentným i médiám a zverejnil na stránke www.
ochranari.sk.

Bratislava, apríl 2018
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba)
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Voľbám do Európskeho parlamentu sa venujú dve stanoviská S-O-S.
Pred voľbami to bolo vyhlásenie: Eurovoľby sú aj o prírode, kultúrnej krajine 
a životnom prostredí! - Ochranárom nie je jedno, kto ich bude zastupovať 
v Európskom parlamente.
Vzápätí po eurovoľbách sme sa obrátili na strany a jednotlivcov, ktoré/í 
v nich uspeli, ako aj na Vládu SR a európske inštitúcie s výzvou: Slovensko 
i celá EÚ po eurovoľbách musia byť zelenšie (je čas na proaktívnu 
environmentálnu politiku).
K tejto téme len dve vety: z 13 zvolených europoslancov za SR sú dvaja 
renomovaní environmentalisti. Proces ozeleňovania Európskej komisie 
(EK) je predčasné hodnotiť, ale jej novovymenovaná šéfka deklarovala, 
že klíma a ochrana životného prostredia budú top-témami nasledujúcich 
piatich rokov pôsobenia EK.

eurovoľby 2019 
a parlameNtNé voľby 2020
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vyhlásenie: eurovoľby sú aj o prírode, 
kultúrnej krajine a životnom prostredí!

ani ochranárom nie je jedno, kto 
ich bude zastupovať v európskom 

parlamente

O niekoľko dní si budeme voliť tých a tie, ktorí/é nás nasledujúcich päť 
rokov budú zastupovať v Európskom parlamente. 
V prvom rade by sme mali v týchto voľbách odčiniť hanbu, ktorú sme 
pred piatimi rokmi utŕžili našou rekordne nízkou volebnou účasťou. 
Tá pritom nebola prejavom nášho nadmerného euroskepticizmu. Veď 
podľa relevantných prieskumov výrazná väčšina obyvateľov Slovenska 
má k  Európskej únii pozitívny vzťah a podporuje členstvo Slovenska 
v nej. Naša predchádzajúca 87-percentná volebná neúčasť bola teda len 
prejavom podcenenia rastúceho významu, ktorý európske inštitúcie majú. 
Áno, aj vo vzťahu k prírode, krajine, klíme, vode, ovzdušiu či zdraviu nás 
všetkých. 
Navyše, nízka účasť v eurovoľbách znižuje legitimitu Európskej únie a jej 
inštitúcií a robí ju zraniteľnejšou, čo je v zjavnom rozpore so spomínaným 
deklarovaným postojom väčšiny obyvateľov tohto štátu.
Ale ani samotná vyššia volebná účasť v nadchádzajúcich eurovoľbách 
nie je zárukou úspechu. Ešte dôležitejšie je voliť tie strany a preferovať 
(krúžkovať) tých jednotlivcov, ktorí/ktoré sú zárukou, že do Bruselu 
a Štrasburgu nepošleme extrémistov, lacných populistov, šarlatánov, 
patologických euroskeptikov, nehumánnych cynikov a environmentálnych 
ignorantov.
Preto týmto apelujeme na všetkých a všetky, ktorým záleží na budúcnosti 
Európy ako nášho spoločného domova, aby nezostali v sobotu 25. mája 
doma, ale aby dali svoj hlas ľuďom, ktorým záleží nielen na Slovensku, 
ale aj na udržateľnej budúcnosti Európy a sveta. Lebo pri všetkej 
nedokonalosti EÚ ako nášho spoločného európskeho projektu, práve 
európske inštitúcie sú dlhodobo pozitívnymi lídrami nielen v oblasti 
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ľudských práv, ale aj vo sfére ochrany životného prostredia, zmierňovania 
príčin a následkov klimatickej zmeny, ochrany biodiverzity či prechodu 
na udržateľnejšie formy ľudskej existencie. Pocítili sme to neraz aj tu, na 
Slovensku, keď európske inštitúcie pripomenuli mocným v tomto štáte 
ich prešľapy a deficity v environmentálnej oblasti. Je pravda – a tvrdíme to 
už dlho – že Európska komisia by v tomto smere mohla byť aj dôraznejšia 
a dôslednejšie požadovať ochranu európskych hodnôt na našom území. 
Ale aj tomu môže napomôcť tlak Európskeho parlamentu, ak v ňom 
zasadnú environmentálne gramotní a uvedomelí poslanci a poslankyne. 
A to je ďalší dôvod, prečo by sme ich mali v sobotu voliť.
Počas 15 rokov nášho členstva v EÚ sa ešte nestalo, aby medzi zvolenými 
europoslancami zo Slovenska bol čo i len jediný ochranár, ekológ či 
environmentalista. Pritom nikdy doteraz nebola taká naliehavá potreba 
a zároveň šanca to zmeniť, ako práve v týchto voľbách. Vyzývame týmto 
nielen ochranárov a ochranárky, ale aj všetkých tých a tie, ktorým záleží 
na tom, v akom prostredí budeme žiť my, Európania, naše deti a vnúčatá, 
aby túto príležitosť nepremárnili.
21. 5. 2019

Podpísaní: prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.(kontaktná osoba) a ďalší/e 
členovia a členky S-O-S

výzva S-o-S víťazom eurovolieb, 
vláde a európskym inštitúciám:

Slovensko i celá eÚ po eurovoľbách 
musia byť zelenšie 

(je čas na proaktívnu environmentálnu 
politiku) 

V prvom rade chceme konštatovať, že napriek pocitu frustrácie z toho, 
že do Európskeho parlamentu (EP) sa dostanú aj dvaja zástupcovia 
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Ľudovej strany Naše Slovensko, vnímame výsledky eurovolieb 2019 na 
Slovensku v zásade pozitívne. Teší nás okrem iného aj to, že volebná účasť 
sa z 13 % v r. 2014 zvýšila na 23 %, ako aj to, že voľby vyhral výrazne 
proeurópsky subjekt s citeľnou prítomnosťou environmentálnych tém vo 
svojom programe a že naopak, niektoré opačne zamerané strany sa do EP 
nedostali. 
Po tom, ako sa na vrchol problémov a výziev, vnímaných občanmi 
Európskej únie, dostala klíma a životné prostredie a po tom, ako sa 
v eurovoľbách rozhodlo, že EP citeľne ozelenie, je namieste, aby aj od nás 
zaznela požiadavka na zásadné ozelenenie Európskej komisie a ďalších 
európskych inštitúcií. Je neprípustné, aby Slovensko bolo naďalej súčasťou 
„skanzenu“ predpotopných názorov a „riešení“ environmentálnych 
problémov. Je najvyšší čas, aby aj ono, po vzore viacerých iných veľkostne 
porovnateľných európskych štátov, začalo konečne robiť pozitívnu 
a  perspektívnu proaktívnu environmentálnu politiku: v prvom rade 
doma, ale zároveň i na celoeurópskej a globálnej úrovni. 
Netvrdíme, že všetko, čo sa u nás v tejto oblasti robí, je zlé. Ale sme 
zásadne proti tomu, aby sme boli na medzinárodnej scéne naďalej 
vnímaní ako zápecníci, brzda pozitívnych environmentálnych reforiem, 
„lídri“ v brutálnej likvidácii prírody a krajiny (najmä lesov, voľne 
rastúcej zelene, pôd a riek), outsideri v nakladaní s odpadmi či vo sfére 
štátnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, bezohľadní 
znečisťovatelia zásob podzemných vôd a podporovatelia škodlivých – 
neudržateľných vývojových trajektórií typu stratovej ťažby a spaľovania 
toxického hnedého uhlia na hornej Nitre. Pripomíname, že takéto 
správanie sa štátu a časti verejnosti je okrem iného aj v absolútnom 
protiklade k tomu, že iniciátormi a hýbateľmi pozitívnych spoločenských 
zmien pred 30 rokmi boli na Slovensku práve ochranári.
Prvým signálom zmeny by mohlo a malo byť, aby Slovensko za šéfa a členov/
členky Európskej komisie navrhlo environmentálne skutočne vzdelaných 
a uvedomelých ľudí a za eurokomisárov/ky pre životné prostredie a klímu 
presadzovalo kompetentných a dôveryhodných environmentalistov/ky. 
Aj keď je to v prvom rade v kompetencii vlády, logicky by iniciátorom 
takejto požiadavky mohol a mal byť víťaz eurovolieb na Slovensku, na 
kandidátke ktorého sa do europarlamentu dostali po prvý raz v histórii 
nášho členstva v EÚ aj dvaja renomovaní environmentalisti. Budeme len 
radi, ak ho v tomto podporia aj ostatné relevantné subjekty.
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Ale zároveň sa chceme – prostredníctvom ich zastúpenia na Slovensku – 
obrátiť aj na európske inštitúcie, ktoré sa budú nanovo kreovať po týchto 
eurovoľbách: „Žiadame a vyzývame Vás, aby ste podstatne sprísnili 
dohľad nad tým, ako sa členské štáty EÚ – vrátane Slovenska – (ne)starajú 
o svoje a zároveň európske hodnoty prírody, krajiny, kultúrneho dedičstva 
a celkovo životného prostredia na svojom území: v rovine inštitucionálnej, 
výchovno-vzdelávacej, legislatívnej, dotačnej, inšpekčnej, hodnotiacej 
i donucovacej, vrátane účinného sankčného postihu vinníkov. V tomto 
smere je nevyhnutné zásadne zmeniť viaceré dosiaľ používané prístupy 
a mechanizmy, pričom absurdné prideľovanie eurofondov (aj) na činnosti, 
poškodzujúce prírodu a životné prostredie, sú len príslovečnou špičkou 
ľadovca v kontexte týchto nevyhnutných zmien!“
Budeme radi, ak si tieto naše návrhy a požiadavky osvojíte a sme Vám 
pripravení a pripravené pri zlepšovaní environmentálnej politiky a imidžu 
Slovenska, ako aj pri slovenskej účasti na ozeleňovaní Európskej únie a jej 
inštitúcií v rámci svojich možností pomôcť.

Bratislava, 5. 6. 2019

Podpísaní/é členovia a členky S-O-S:

Mikuláš Huba (kontaktná osoba) 

Adresáti:
- Vláda Slovenskej republiky
- Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
- Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
- Novozvolení europoslanci a europoslankyne
- TASR, SITA, médiá
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Nezelené programy sú nebezpečný 
anachronizmus

Výzva ochranárov politickým stranám a ich voličom:  
Venujte serióznu pozornosť programovým a personálnym 

aspektom blížiacich sa parlamentných volieb s ohľadom na 
životné prostredie

O necelého pol roka sa na Slovensku uskutočnia parlamentné voľby. 
Jednou z ciest, ako osloviť voličov, sú volebné programy. Ich súčasťou je 
už tradične aj pár viet, či odsekov, venovaných životnému prostrediu: 
ochrane prírody, biodiverzite, lesom, klíme, ovzdušiu, vode, pôde, 
odpadom, prípadne udržateľnej mobilite, obývateľným mestám, alebo 
hoci zelenému verejnému obstarávaniu, či environmentálnej výchove, 
vzdelávaniu a osvete.
Za uplynulých tridsať rokov sme si mali možnosť prečítať  desiatky 
takýchto programov. Niekedy to bolo čítanie celkom poučné, inokedy 
budilo rozpaky a niekedy aj nevôľu. Boli sme svedkami mnohých 
sľubných proklamácií, ale takmer nikdy nie aj ich realizácie v prípade, 
keď sa ten-ktorý politický subjekt dostal k moci. Mnohí voliči a voličky 
si na to pomaly aj zvykli. Podobne, ako „zobrali na vedomie“, že volebné 
programy sú čosi ako „povinná jazda“ a nik nepredpokladá, že sa budú aj 
plniť, ba že ich vôbec niekto bude čítať a brať vážne. Považujeme to za omyl 
a prejav pohodlnosti, ba priam občianskej nezodpovednosti nás, voličov. 
Volebný program je totiž jeden z mála písomných, verejných, viac či menej 
konkrétnych záväzkov, s ktorými je možné politické strany konfrontovať  
(najmä tie strany, s ktorými dosiaľ nemáme praktickú skúsenosť). A preto 
sú tieto riadky adresované v prvom rade novovzniknutým či relatívne 
novým politickým subjektom, lebo s tými, ktoré nám tu dlhé roky vládli, 
máme dostatočné skúsenosti, ktoré nemôže z pamäti vymazať ani súbor 
tých najkrajších sľubov. Navyše, noví lídri nových strán sa radi označujú 
za nových politikov. Ak je to naozaj tak, nové, originálne a inovatívne 
musia byť aj ich programy. A ich originalita by nemala byť samoúčelnou 
exhibíciou, ale mala by prinášať odpovede na kľúčové výzvy 21. storočia, 
vrátane čo najkonkrétnejších predstáv o tom, ako im efektívne čeliť.
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Dnes už len tí najväčší ignoranti spochybňujú fakt, že medzi takéto kľúčové 
výzvy patria aj fatálne environmentálne problémy: od klimatickej krízy, 
cez stratu biodiverzity, sucho a nedostatok pitnej vody, degradáciu pôdy, 
všadeprítomné odpady až po nedostatok environmentálneho povedomia, 
poznania, predvídavosti a akcieschopnosti.
Nasledujúce parlamentné voľby budú iné aj v tom, že za uplynulé štyri 
roky sa toho v tejto oblasti stalo veľmi veľa. Vo svete, v Európe a tak 
trochu aj u nás, na Slovensku. Keby sme zobrali do úvahy len zmenu klímy 
a všetko,  čo s ňou priamo i nepriamo súvisí: varovania vedcov, že situácia 
je alarmujúca, Parížska klimatická dohoda, migračná kríza (v nemalej 
miere súvisiaca aj s klimatickou krízou), spontánne globálne hnutie detí 
a mládeže za záchranu klímy, voľby do Európskeho parlamentu a úspech 
zelených strán. Ale aj vyhlásenie novej šéfky Európskej komisie, že 
klíma bude top prioritou EÚ, aktuálny apel pápeža Františka na potrebu 
drastickej zmeny nášho správania vo vzťahu k tejto problematike, či voľba 
novej slovenskej prezidentky, ktorá vzišla z prostredia aktivizmu, životné 
prostredie považuje za jednu zo svojich troch priorít a venovala mu aj 
časť svojho inauguračného prejavu. Skrátka, dnes sa už aj medzi politikmi 
a ostatnými verejnými činiteľmi stalo štandardom vyhlasovať, že situácia 
je vážna a zásadné zmeny sú nevyhnutné.
Ak na jednej strane Slovensko a jeho najvyšší predstavitelia (až na 
výnimky)  uznávajú, že tvárou v tvár klimatickej kríze sú potrebné 
principiálne zmeny smerovania ekonomiky, vzdelávacieho systému i celej 
spoločnosti, potom to minimum, čo môžu a musia politici urobiť, je 
zakotviť tieto zmeny a opatrenia s nimi súvisiace do všetkých relevantných 
dokumentov: do zákonov, volebných programov i do programového 
vyhlásenia vlády, ktorá vzíde z februárových volieb.
Koncom februára príde opäť ten deň, kedy reálnym suverénom v tomto 
štáte bude občan-volič. Budeme si môcť zvoliť tých a tie, u ktorých je 
reálny predpoklad, že to s pozitívnou zmenou a výraznou ekologizáciou 
nášho života myslia  vážne a že potrebné opatrenia v tejto oblasti aj 
dokážu zrealizovať (či aspoň zmysluplne naštartovať a uviesť do života).
Podmienkou úspechu je, že politické strany poznajú reálne problémy 
a  výzvy, uvažujú v časovom horizonte dlhšom, ako je jedno volebné 
obdobie, vedia, čo je treba urobiť, majú vo svojich radoch a preferujú 
ľudí, ktorí to budú ochotní a schopní uskutočniť. A to aj v prípade, ak 
z krátkodobého hľadiska budú takéto opatrenia nepopulárne.



203

Veľa v tomto smere napovedia kandidátne listiny, s ktorými jednotlivé 
politické strany pôjdu do blížiacich sa parlamentných volieb. A ešte 
predtým by to mali byť ich volebné programy.
Strany týmto vyzývame, aby k tomu, čo od nich očakávame a vyžadujme, 
pristupovali zodpovedne. Ale podobne zodpovedný prístup očakávame aj 
od voličov. Za seba môžeme sľúbiť, že si volebné programy preštudujeme 
a ich environmentálne relevantné časti vyhodnotíme. A v dostatočnom 
predstihu pred voľbami výsledok tohto vyhodnotenia zverejníme.

Na záver chceme zdôrazniť, že nezelené programy sú na konci druhej 
dekády 21. storočia podobne nebezpečným a odsúdeniahodným 
anachronizmom, ako programy xenofóbne, nehumánne či antisociálne.

Mikuláš Huba (kontaktná osoba) a skupina ďalších členov a členiek 
Slovenského ochranárskeho snemu

Bratislava,  12. 9. 2019

.
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Ostatné stanoviská a výzvy S-O-S sme zhrnuli do kapitoly s názvom Iné.
Nachádza sa tu (v chronologickom poradí):

1. Vyjadrenie uznania prezidentovi Kiskovi za to, že najvyššie 
štátne vyznamenania k 25. výročiu vzniku SR udelil aj niekoľkým 
environmentalistom, z ktorých dvaja sú členovia S-O-S.
2. Otvorená výzva S-O-S avizovaným interpretom a interpretkám v rámci 
projektu Tatra Flowers, aby svoje účinkovanie na území národného parku 
prehodnotili. Žiaľ, neprehodnotili.
3. Výzva S-O-S generálnemu riaditeľovi RTVS J. Rezníkovi na zachovanie 
a posilnenie relácie Reportéri a Rade RTVS na zachovanie kvalitnej, 
nezávislej na faktoch založenej, kritickej a investigatívnej žurnalistiky 
vo verejnoprávnych médiách. Reportérov sa zachrániť podarilo, druhá 
požiadavka bola úspešná len čiastočne.
4. Podpora S-O-S Slovenskej akadémii vied v jej spore s ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu v r. 2018. Dopadlo to nejednoznačne. 
Transformácia SAV sa nekonala, ale jej autonómna pozícia sa zachovala.
5. Podpora výzvy platforiem slovenských MVO: Hovorme spolu o postavení 
mimovládnych neziskových organizácií v našej spoločnosti.

iNé
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6. Stanoviskom Vivat Zuzana! reagoval S-O-S na zvolenie jednej zo svojich 
zakladajúcich členiek za prezidentku SR.
7. Výzva politickým stranám, kandidujúcim v parlamentných voľbách 2020, 
aby environmentálnym častiam svojich volebných programov venovali 
maximálnu pozornosť.
Pozn.: Okrem toho S-O-S podporil iniciatívy Za slušné Slovensko i Fridays 
for Future, Za čistú vodu, My sme les, ako aj výzvu na nulovú kvótu na lov 
vlkov. Osud oboch iniciatív je všeobecne známy. Výzvu na ochranu vlkov 
podporilo v krátkom čase 60 000 občanov, ale ministerstvo pôdohospodárstva 
ich hlas odignorovalo.

Bratislava, 11. 1. 2018
Vážený pán prezident,

dovoľte nám vyjadriť naše potešenie z výberu osobností, ktorých prácu 
a príspevok k vývoju a budúcnosti Slovenska ste sa rozhodli 1. januára 
2018 oceniť štátnymi vyznamenaniami. Za roky sme si zvykli na postupnú 
devalváciu hodnoty týchto vyznamenaní, ktoré politici často používali 
ako nástroj na odmeňovanie lojality odmeňovaných k moci: výberom 
osobností, ktoré sa opakovane vzopreli voči vôli vládnucich garnitúr 
a  nedali sa nimi skorumpovať ste vykročili správnym smerom. Vieme, 
že to vyžadovalo z Vašej strany odvahu vystaviť sa kritike časti slovenskej 
verejnosti a túto Vašu odvahu si vážime rovnako, ako výber ocenených.
Ako ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch desaťročia angažujú v zápase 
o  ochranu a niekedy záchranu slovenskej prírody, krajiny a etických 
hodnôt, nás osobitne potešilo, že medzi ocenenými sa po prvý raz od 
Novembra 1989 objavili aj viacerí ochranári. 30 rokov po uverejnení - 
v dejinách Slovenska prelomového – dokumentu Bratislava/nahlas ste 
ocenili hneď troch jeho spoluautorov – Mikuláša Hubu, Juraja Flamika 
a Fedora Gála. 
Zuzanu Kronerovú ste ocenili ako herečku, ale pre nás je to aj mnohoročná 
ochranárka a občianska aktivistka. Jozef Kroner bol nielen vynikajúci 
herec, ale aj milovník prírody a ochranca našich riek. Ako publicistu 
a novinára ste vyznamenali (aj) podporovateľa rozličných ochranárskych 
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aktivít Martina Milana Šimečku. Vyznamenaný  Ilja Zeljenka patril aj 
k verejným podporovateľom Bratislavy/nahlas, úcta k ľudovej kultúre 
a úsilie o zachovanie kultúrneho dedičstva nás spája s dielom Jána 
Lazorníka, Marta Kubišová je všeobecne známa podporou iniciatív na 
záchranu zvierat. Všetci z uvedených sa tejto problematike venujú na 
dobrovoľníckej báze, podobne ako Vami vyznamenaný Marián Čaučík 
alebo pani Eva Kováčová.
Títo a ďalší ľudia, ktorých ste 1. januára 2018 vyznamenali, neboli a nie sú 
prvoplánoví tlieskači aktuálnym politickým prúdom. 
Mnohí z nich ale boli a sú tí, ktorí významnou mierou pomohli vytrhnúť 
krajinu z temna komunizmu ničiaceho našu krajinu aj dušu. 
Tí, ktorí po roku 1992 pomohli zvrátiť smerovanie Slovenska na Balkán 
a pád našej vlasti do ruského područia a pomohli našu vlasť nasmerovať 
do západnej civilizácie, ktorej sme historicky súčasťou. 
Tí, čo desiatky rokov vytrvalo usilovali a usilujú o lepšie Slovensko 
v lepšom svete – často k nevôli mocných a dnes už aj bohatých.
Práve takíto ľudia urobili zo Slovenska krajinu, ktorá síce za vyspelým 
svetom stále v mnohom – vrátane úcty k prírode, kultúrnemu dedičstvu 
či vzdelanosti – zaostáva, ale dá sa v nej stále slušným spôsobom žiť. 
Mnoho zápasov prehrali, ale zápas o lepšie Slovensko a lepší svet nikdy 
nevzdali.
Nikto z nich nerobil to, čo robil a nežil tak, ako žil očakávajúc, že ho 
niekedy predstavitelia štátu za to ocenia. 
O to viac si vážime, že Vy ste to urobili a ďakujeme Vám za to. Ceníme 
si aj to, že ste ocenili aj osobnosti, ktoré ani vo vzťahu k Vašej osobe 
neboli vždy nekritické. Výber ocenených chápeme aj ako prejav Vášho 
zvýšeného záujmu o environmentálny rozmer našej minulosti, súčasnosti 
a budúcnosti, čo je dôležitý signál pre celú spoločnosť.
Dovoľte zaželať Vám na záver nášho listu všetko dobré do roku 2018 a veľa 
správnych rozhodnutí, ktoré od Vás ako občania Slovenska očakávame.
S úctou,
Dušan Bevilaqua
Ladislav Bíro
Zuzana Čaputová
Patrícia Černáková
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Miroslav Demko
Tomáš Derka
Ján Dobšovič
Viera Dubačová
Elena Fatulová
Karol Fröhlich
Fedor Gömöry
Fero Guldan
Ján Hanušin
Ladislav Hegyi
Boris Hochel
Dionýz Hochel
Martin Hojsík 
Zuzana Homolová
Kristína Hudeková
Zuzana Hudeková
Vladimír Ira
Ján Kadlečík
Zuzana Kierulfová
Peter Klučka
Ľubica Kolková
Eva Kováčechová
Mária Kozová
Ján Lacika
Milan Lichý
Branislav Líška
Richard Medal
Juraj Mesík (kontaktná osoba)
Ján Mičovský
Vladimír Mokráň
Samuel Pačenovský
Soňa Párnická
Daniel Pastirčák
Martina B. Paulíková
Tomáš Peciar
Henrich Pifko
Vladimír Pirošík
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Ľudmila Priehodová
Koloman Prónay
Juraj Rizman
Samo Smetana
Eva Stanková
Boris Strečanský
Štefan Szabó
Ján Szőllős
Jozef Šibík
Jaromír Šíbl
Katarína Šimončičová
Pavel Šremer
Lucia Štasselová
Eulalia Štefanová
Andrej Šteiner
Peter Tatár
Ľubica Trubíniová
Marcel Uhrin
Alexander Vágner
Marcel Zajac
Anna Zemanová

otvorená výzva Slovenského 
ochranárskeho snemu avizovaným 
interpretom a interpretkám v rámci 

projektu Tatra flowers

Milí priatelia hudobníci, milé priateľky hudobníčky,

našli sme Vaše mená v zozname účinkujúcich v projekte Tatra Flowers, 
ktorý sa má uskutočniť v Tatrách začiatkom septembra 2017. Tatry sú 
dosť široký pojem a ich súčasťou je aj ich podhorie od Spišskej Belej so 
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Strážkami, cez Kežmarok, Spišskú Sobotu, Poprad, Svit, Tatranskú Štrbu, 
Liptovský Hrádok až po Liptovský Mikuláš. To sú všetko miesta, ktorým 
oživenie, sľubované autormi spomínaného projektu, môže len pomôcť. 
Až pri bližšom pohľade na program podujatia, v rámci ktorého má 
odznieť 30 koncertov, sme dostali menší šok (a to sa považujeme za 
dostatočne „vytrénovaných“ rôznymi extravaganciami, ktorých sme boli 
v Tatranskom národnom parku za uplynulé desaťročia svedkami). Tie 
koncerty sa nemajú uskutočniť v podhorí, teda za hranicami národného 
parku, ba zväčša ani len v bývalých tatranských kúpeľných osadách 
na jeho okraji, ale neraz hlboko v jeho vnútri, ba dokonca na území 
národných prírodných rezervácií, oficiálne požívajúcich najvyšší stupeň 
ochrany: Malá Studená dolina, Skalnatá dolina, Mengusovská dolina či 
ústie Mlynickej doliny... A nejde tu len o stresovanie vzácneho a citlivého 
tatranského živočíšstva, ale aj o ekologické a environmentálne dôsledky 
všetkého toho sprievodného komerčného a masového „cirkusu“, ktorému 
sa podobné podujatie jednoducho nevyhne. O  demoralizácii ľudí, 
ktorí do národného parku chodia hlavne kvôli kráse prírody, zážitku 
z transcendentna a tichu, ani nehovoriac.
Možno si poviete, že náš najstarší a najznámejší národný park prežil 
už toľko necitlivých zásahov, že o jeden viac alebo menej na veci nič 
nezmení. Ale zmení. Lebo kým dosiaľ sa devastácia tatranskej prírody 
asociovala s  arogantnými špekulantmi, investormi či developermi, 
„zainteresovanými“ komunálnymi poslancami, neschopnými, 
nesvojprávnymi (alebo skorumpovanými?) štátnymi úradníkmi či 
nedisciplinovanými návštevníkmi, odteraz sa bude spájať aj s Vami, verejne 
známymi ľuďmi s  charizmou, veľkým mienkotvorným potenciálom, 
výchovným vplyvom a tomu všetkému primeranou zodpovednosťou. 
V časoch pred Nežnou revolúciou i v kritických chvíľach po nej patrili 
ochranári a umelci k prirodzeným spojencom v úsilí o lepšie, slobodnejšie, 
solidárnejšie a kultivovanejšie Slovensko. Bola by veľká škoda, keby 
sa pre pár koncertov v strede chránenej prírody, kam takéto podujatia 
určite nepatria, stali z nás názoroví a hodnotoví odporcovia. Veríme, že 
si to neželáte ani Vy, lebo Váš hlas (nie v národnom parku, ale o kritickej 
situácii v našich národných parkoch) je veľmi dôležitý. 
Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste ešte raz zvážili svoje vystúpenie 
na podujatí Tatra Flowers, ak sa má konať v lokalitách s najvyšším stupňom 
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ochrany, alebo v ich bezprostrednom zázemí a svoju účasť podmienili 
tým, že účinkovať budete len mimo týchto miest, teda na okraji či za 
hranicami Tatranského národného parku. Boli by sme zároveň radi, keby 
ste toto Vaše rozhodnutie následne zverejnili a zdôvodnili.
Vzácne a zraniteľné územia nevyhlasujeme za chránené na to, aby sme 
ich následne „oživovali“ a „ozvláštňovali“ rôznymi nie práve najtichšími 
a  najkomornejšími kultúrnymi podujatiami, ale práve (aj) preto, aby 
sa tam žiadne podujatia na spôsob Tatra Flowers nekonali. A to ani 
v  prípade, ak by ich protagonistami boli špičkoví umelci. Apropo, keď 
už hovoríme o špičkových umelcoch, tak nám nedá nepripomenúť, že tí 
naozaj svetoví sú zväčša zároveň zanietenými ochrancami prírody. A to 
nielen slovami, ale aj skutkami. Máme ich, našťastie, aj u nás a každoročne 
ich vyhlasujeme za ambasádorov a ambasádorky životného prostredia 
(viac pozri na www.ochranari.sk).
Tento list Vám píšeme v dobrej viere, že ho nebudete považovať za prejav 
mentorovania či moralizovania a s nádejou, že ochrana tatranskej prírody 
je naším spoločným záujmom. 

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

S úctou,

členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu – S-O-S 
Kontaktná osoba: Mikuláš Huba
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výzva Slovenského ochranárskeho 
snemu na podporu Slovenskej 

akadémie vied
Bratislava, 8. 8. 2018

Vážená pani
Martina Lubyová
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vážená pani ministerka,
podľa aktuálneho prieskumu Agentúry Focus je Slovenská akadémia vied 
najdôveryhodnejšou inštitúciou v našom štáte. Výsledky a produkty, ktoré 
vznikajú na jej pôde, dosahujú solídnu medzinárodnú úroveň, napriek 
tomu, že podmienky pre vedu a výskum, ktoré tu dlhodobo máme, patria 
k najhorším v EÚ. Vedci a vedkyne zo SAV dobre reprezentujú Slovensko 
vo svete. So SAV sa nikdy nespájali žiadne väčšie škandály a vo svojej 
novodobej histórii nikdy neslúžila straníckopolitickým, podnikateľským 
či iným individuálnym či skupinovým záujmom. 
Akademická pôda je dôležitým ostrovom neskorumpovanosti, nezávislého 
myslenia, používania rozumu a kritického myslenia, čo je v dnešnom svete 
stále vzácnejšie. Napriek tomu (alebo práve vďaka tomu?) jej mocenské 
štruktúry v tomto štáte sústavne hádžu polená pod nohy.
V Slovenskej akadémii vied vždy bolo možné vytvoriť si autonómny 
priestor pre slobodné, kritické myslenie a tvorivosť. I keď to nie vždy bolo 
ľahké. Nie náhodou mnohí jej pracovníci boli v 80-tych rokoch minulého 
storočia autormi alebo recenzentmi Bratislavy/nahlas. Po Nežnej 
revolúcii na pôde SAV vznikla a dodnes sa stretáva Spoločnosť pre trvalo 
udržateľný život. Z prostredia SAV pochádza viacero členov a členiek 
Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) i celého radu mimovládnych 
environmentálnych organizácií. Vzniklo a vzniká tu množstvo štúdií 
o  prírode/ekosystémoch, o krajine, o človeku, o spoločnosti: od 
parciálnych ekologických, krajinnoekologických a environmentálnych 
výskumov až po projekty na pomoc pri riešení akútnych spoločenských 
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problémov, akými sú napríklad skládka toxického odpadu vo Vrakuni, 
príprava Národného parku Podunajsko, znečistenie ovzdušia na hornej 
Nitre, prognózovanie povodňového rizika či ochrana prírody v Tatrách. 
Ak to máme zovšeobecniť, bez vedy, výskumu, vedeckého bádania 
a  nezávislého kritického myslenia, skoncentrovaného (najmä) na pôde 
SAV, nie je seriózna, systematická a kompetentná ochrana prírody, krajiny 
a životného prostredia na Slovensku predstaviteľná.
Vedci a vedkyne v SAV pracujú v podmienkach, ktoré majú ďaleko 
k ideálnym a potrebujú okrem talentu a vytrvalosti aj veľký kus entuziazmu. 
V dnešných dňoch je viac ako inokedy ťažké ho nestratiť. K obvyklým 
problémom s nedostatočným systémom grantovej a inštitucionálnej 
podpory pribudli nové, doteraz nevídané. Vedenie SAV vedie spor 
s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu o transformáciu svojich 
inštitúcií. Pracovníci a pracovníčky SAV sa stali akýmisi rukojemníkmi 
v rukách moci. Dostali sa do situácie, kedy nemôžu normálne využívať 
tie prostriedky, ktoré dosiaľ (a rozhodne nie ľahko) získali, kedy nemôžu 
súťažiť o nové prostriedky, kedy si nemôžu byť istí/é, či a ako ústav, 
v ktorom pracujú, de iure existuje a či a dokedy sú jeho zamestnancami. Tu 
už nestačí akokoľvek dobrá vôľa, akokoľvek veľký entuziazmus a nezištné 
nadšenie. Ak sa situácia urýchlene nevyrieši, vzdajú to predstavitelia 
staršej vedeckej generácie, noví radšej ani nezačnú a Slovensko stratí 
významnú časť svojho intelektuálneho potenciálu na dlhé desaťročia. 
Hrozí nám, že sa ocitne v závoze, z ktorého sa už nikdy nemusí dostať. 
Tým sa dovŕši strata mozgov, ktorú sa aj SAV aspoň s čiastočnými 
úspechmi snaží zmierňovať. V medzinárodnom meradle sa tým výrazne 
zoslabí naša prestíž i konkurencieschopnosť.
Vyzývame Vás preto, aby ste zvážili ďalekosiahle dôsledky svojej (ne)
činnosti a prestali spôsobovať stav, za ktorého už dnes vznikajú veľké 
škody, ale ešte stále je napraviteľný.
Kým sa tak nestane, vyjadrujeme plnú podporu Slovenskej akadémii 
vied, jej jednotlivým vedecko-výskumným pracoviskám a iniciatívam, 
ktoré na jej pôde v súvislosti so snahou o riešenie súčasnej neudržateľnej 
situácie vznikajú, vrátane Iniciatívy Veda chce žiť a petície Stojím za 
SAV  (http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=977861).

Podpísaní/é členovia a členky S-O-S
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hovorme spolu o postavení 
mimovládnych neziskových 

organizácií v našej spoločnosti
(výzva platforiem slovenských mimovládnych organizácií)

 

Vážený pán premiér, 

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s Vašimi kritickými vyjadreniami, 
ktoré v ostatných dňoch zarezonovali v slovenských médiách na adresu 
mimovládnych organizácií. Ako predstaviteľov MVO nás tieto vyjadrenia 
nemilo zaskočili. Naše prekvapenie je o to väčšie, že tieto vyjadrenia 
prišli v  čase, keď mimovládne organizácie pôsobiace v  Slovenskej 
republike  aktívne a  v  partnerskom duchu (napĺňajúc ciele koncepcie 
otvoreného vládnutia a  koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, 
schválených Vládou SR) participujú na tvorbe kľúčových štátnych politík 
a príprave legislatívnych noriem, keď aktívne pomáhajú verejnosti  na 
úrovni štátu, vyšších územných celkov, ako aj samosprávy vo všetkých 
oblastiach svojho pôsobenia. 
Ak má Vláda SR výhrady k fungovaniu MVO, očakávali by sme, že tieto 
výhrady budú formulované a prezentované v  prvom rade na rokovaní 
Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Rovnako nám 
dovoľte konštatovať, že naše platformy i  jednotlivé organizácie sú 
v pravidelnom kontakte s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti, ako aj ďalšími ministerstvami a centrálnymi 
úradmi štátnej správy a doteraz sme z ich strany ani raz nezaznamenali 
žiadny signál, že by existoval problém v oblasti transparentnosti MVO, či 
negatívneho pôsobenia MVO financovaných zo zahraničia. Rovnako sme 
nezaznamenali záujem túto problematiku diskutovať, či inak riešiť. 
Vítame diskusiu o  zvyšovaní transparentnosti mimovládneho sektora 
v  SR. Odmietame však zovšeobecňovanie a posielanie si odkazov cez 
médiá. Vzhľadom na opakovane deklarované partnerstvo medzi vládou 
a  mimovládnym sektorom žiadame, aby sa o  tejto problematike viedla 
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seriózna diskusia a využívali sa štruktúry a komunikačné kanály, ktoré 
vláda aj mimovládny sektor na takýto dialóg a výmenu informácií majú.
Vážený pán premiér, ako isto viete, v  posledných rokoch sa v  rámci 
SR aktívne rozvíja domáca filantropia jednotlivcov i  korporácií. 
Sledujeme významný nárast darcovských inštitúcií, podporných schém, 
jednorazových i  dlhodobých zbierok. Teší nás tiež dlhodobý trend, 
keď sú zahraničné zdroje nahrádzané programami a  mechanizmami 
podpory z  našich verejných zdrojov. V  tejto súvislosti by sme chceli 
vyzdvihnúť spoluprácu s Ministerstvom financií SR pri hľadaní podpory 
a  motivačných mechanizmov, napríklad pri stále sa vylepšujúcom 
mechanizme daňovej asignácie, ale aj vznik a  fungovanie „Fondu na 
podporu umenia“, či podobu „Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie 
v oblasti ochrany ľudských práv“ na Ministerstve spravodlivosti SR. 
V rovnakom čase evidujeme, že najväčšia miera podpory mimovládnych 
organizácií zo zahraničia smeruje do SR z  priateľských a  bezpečných 
krajín (hlavne z EÚ, Nórska a Švajčiarska). 
V  tejto situácii, keď dlhodobo rastie podiel domácich zdrojov na 
financovaní MVO a  hlavné zahraničné zdroje financovania MVO sú 
z  partnerských krajín, často priamo kontrolované Vládou SR, by sme 
v  atmosfére vzájomného rešpektu a  dialógu radi spoznali, v  ktorých 
oblastiach pôsobenia MVO vnímate problém. Rovnako by sme Vám radi 
komunikovali naše názory na zlepšovanie prístupu MVO k  domácim 
verejným zdrojom financovania občianskych iniciatív.
Vážený pán premiér, reagujúc na Vaše vyjadrenia, by sme Vás radi vyzvali 
- začnime spolu diskutovať o  postavení mimovládnych neziskových 
organizácií v  našej spoločnosti. Začnime sa spolu zaoberať rámcami, 
v ktorých mimovládne organizácie môžu pôsobiť vo verejnom priestore, 
začnime spolu zlepšovať a posilňovať mimovládne neziskové organizácie, 
aby aktívni občania, hlásiaci sa k európskym demokratickým tradíciám 
slobody, ľudskej dôstojnosti a tolerancie mohli efektívnejšie napĺňať svoje 
predstavy o spoločnosti, v ktorej chcú žiť. 
 
Na vedomie: 
Podpredseda vlády, minister vnútra a predseda Rady vlády pre MNO
Splnomocnenec vlády pre ROS
10. 5. 2017 výzvu podporili členovia a členky S-O-S
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Vážený pán predseda Rady RTVS,
vážení členovia a členky Rady RTVS, 

v prílohe Vám posielame upozornenie a súbor požiadaviek a odporúčaní 
členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu, týkajúcich sa 
súčasných pomerov v RTVS.
Vzhľadom na vážnosť situácie očakávame Vaše bezodkladné kroky 
v prospech tohto verejnoprávneho média a misie, plnenie ktorej my – ako 
súčasť verejnosti a zároveň koncesionári – od RTVS očakávame.
Keďže ide o vec verejnú, považujte našu výzvu za otvorenú.
S pozdravom,
Juraj Melichár
Mikuláš Huba
Juraj Nvota
Zuzana Kronerová
Zuzana Homolová
Daniel Pastirčák
(za signatárov a signatárky výzvy)
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ochranári upozorňujú radu rTvS 
a verejnosť na ohrozenie kvalitnej, 

nezávislej, na faktoch založenej, 
kritickej a investigatívnej žurnalistiky 

vo verejnoprávnych médiách
Otvorená výzva členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu

 V Bratislave, 13. 6. 2018

Vážený pán predseda Rady RTVS,
vážení členovia a členky Rady RTVS,

v poslednom čase nás znepokojilo viacero kontroverzných vyhlásení 
a  krokov ľudí vo verejnoprávnej RTVS. Žiadame Vás preto, aby ste 
iniciovali a zabezpečili:
1. Vrátenie skutočne verejnoprávneho charakteru RTVS, ktorého 
podstatou je služba verejnosti, a nie politickým stranám či iným 
záujmovým skupinám.
2. Systémové a systematické opatrenia na boj proti šíreniu dezinformácií, 
poloprávd a tzv. hoaxov vo verejnoprávnych médiách.
3. Prehodnotenie požiadaviek dvanástich odchádzajúcich reportérov 
a reportérok RTVS, najmä ohľadom pôsobenia vedenia a manažmentu 
RTVS.

Odôvodnenie
Z logiky veci majú verejnoprávne médiá slúžiť verejnosti, a preto majú byť 
čo najviac nezávislé, na faktoch založené, kritické a objektívne. Ich veľmi 
dôležitou a nezastupiteľnou činnosťou musí byť investigatíva. Toto všetko 
je, podľa nám dostupných informácií, v súčasnosti v RTVS ohrozené, 
o čom svedčia početné prejavy nespokojnosti (aj) kvalitných redaktorov 
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a redaktoriek, ako aj odchod časti z nich z verejnoprávneho rozhlasu 
a televízie.
Dezinformácie, polopravdy a tzv. hoaxy odvracajú pozornosť od 
skutočných problémov, vrátane ochrany prírody, krajiny a životného 
prostredia. Posilňujú tiež nedôveru voči vedeckým poznatkom, občianskej 
spoločnosti, ako aj verejným inštitúciám.
Hlboko nás preto znepokojujú niektoré aktivity vedenia RTVS, ako aj 
personálne zmeny vo vedení spravodajstva po nástupe nového vedenia. 
Napríklad vyjadrenia pána Mareka Ťapáka, nového programového 
riaditeľa RTVS, ktoré bagatelizujú rozdiely medzi profesionálnym 
žurnalizmom a konšpiračnými webmi. Výroky typu: “Myslím si, že tá 
úplne objektívna pravda uchádza všetkým tým novinárom.” alebo “A čo 
je na tom? Že podporujem konšpiračné médiá?” nie sú, podľa nás, 
zlučiteľné s pozíciou programového riaditeľa verejnoprávneho média 
v demokratickej krajine.
Podobne ako pedagógovia VŠMU aj my sme presvedčení, že: “Dnešná 
napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených 
reportérov a spravodajcov, schopných kritického pohľadu, rozumného 
uvažovania a kompetentnej analýzy faktov.”
Za zohľadnenie našej výzvy Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,
členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu

Na vedomie:
- Výbor NR SR pre kultúru a médiá
- Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
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Príloha

otvorený list dvanástich 
odchádzajúcich novinárov  

a novinárok rTvS
Vážení poslucháči, vážení diváci,
náš priamy nadriadený o nás minulý týždeň verejne vyhlásil, že 
„v skutočnosti nám niektorým nejde o čestnú a profesionálnu novinárčinu, 
ale o priame zasahovanie do politiky“. Je to lož. Zároveň, po viacerých 
pokusoch riešiť situáciu v spravodajstve RTVS interne, je to prekročenie 
hranice, keď sa musíme ohradiť aj verejne.
Atmosféra v spravodajstve RTVS je už niekoľko mesiacov napätá. Bojujeme 
s nedôverou voči našim nadriadeným, voči ich úmyslom a schopnostiam. 
Väčšinou ide o ľudí, ktorí prekročili nepísané novinárske pravidlo a prišli 
z tlačových oddelení. Doteraz však nezaviedli mechanizmus, ktorý by 
vylúčil možný vplyv ich konfliktu záujmov na obsah spravodajstva.
Zatiaľ pracujeme slobodne, ale v nepriateľskej atmosfére. Sme svedkami 
eliminácie, degradovania a preraďovania profesionálov, ktorí vyjadrujú 
voči manažmentu svoj kritický názor. Očakávali sme, že práve nový 
šéfredaktor pomôže túto situáciu upokojiť. Rýchlo sa však ukázalo, že 
trend je opačný.
Neveríme, že naši nadriadení sú schopní ochrániť redakciu pred silnými 
tlakmi z vonkajšieho prostredia. Denne absolvujeme debaty o vyváženom 
spravodajstve, pretože ide o náš spoločný cieľ. Odmietame však tlak 
manažmentu, aby naše reportáže a diskusie umelo vyvažovali osoby, 
ktoré koketujú s dezinformačnými médiami, absentuje u nich expertíza 
na danú oblasť, prípadne sa netaja politickými ambíciami.
Vážení koncesionári, za posledné roky sme tvrdo pracovali na tom, aby 
sa Vaša dôvera v spravodajstvo RTVS posilnila. Oficiálne prieskumy 
ukazujú, že sa nám to do veľkej miery darí. Radi by sme túto dôveru 
posilňovali. Aktuálny manažment však doteraz nepredstavil hmatateľnú 
víziu, ktorá by prácne vybudovanú kvalitu spravodajstva zachovala a ďalej 
posúvala. Namiesto dobiehania trendov sa vraciame v čase.
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Ak sa situácia rapídne nezlepší, spravodajstvo RTVS môže byť, opäť 
raz, ľahko ovplyvniteľné a nadobudnutú dôveru môže stratiť. Oslabená 
redakcia externé tlaky neustojí, preto môže byť verejnoprávnosť ohrozená.
Vážení poslucháči a diváci, je pre nás dôležité, aby ste boli o situácii 
v spravodajstve RTVS informovaní, pretože RTVS patrí Vám všetkým.
Na vedomie generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi a Rade 
RTVS.
Zdroj: 
https://dennikn.sk/1083803/takmer-60-novinarov-z-rtvs-kritizuje-vedenie-pracujeme-
v-nepriatelskej-atmosfere/ 

vivaT zuzaNa!
Slovenský ochranársky snem reaguje na zvolenie 

zuzany Čaputovej za prezidentku Sr
 

Bratislava, 2. 4. 2019

S pocitom veľkej radosti a zadosťučinenia sme prijali správu o zvolení 
Zuzany Čaputovej za prezidentku Slovenskej republiky. Zuzana sa 
v uplynulých týždňoch a mesiacoch stala nositeľkou nádeje, tvárou 
slušnejšieho, lepšieho a spravodlivejšieho Slovenska a celkovo prísľubom 
dlho očakávanej pozitívnej zmeny.
My – slovenskí ochranári a ochranárky – máme však dvojnásobný dôvod 
na radosť. Zuzana je totiž jednou z nás. Preslávil ju najmä dlhoročný 
a  napokon úspešný zápas proti zdravotnej a environmentálnej hrozbe 
v podobe veľkokapacitnej pezinskej skládky a následne Goldmanova 
environmentálna cena globálneho významu. Ale ako advokátka 
a  aktivistka sa Zuzana zaoberala aj viacerými inými problémami, 
týkajúcimi sa životného prostredia a environmentálnej spravodlivosti. Nie 
náhodou ju viaceré svetové médiá charakterizujú ako environmentálnu 
aktivistku. 
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Pred štyrmi rokmi bola ochranárskou komunitou na Slovensku spontánne 
zvolená za jednu zo zakladajúcich členiek Slovenského ochranárskeho 
snemu – neformálneho združenia osobností zasadzujúcich sa za lepšie 
životné prostredie pre nás i pre našich nasledovníkov a nasledovníčky. 
To všetko viedlo k tomu, že keď sa rozhodla uchádzať o post hlavy štátu, 
za jeden z troch pilierov svojej volebnej kampane si celkom prirodzene 
zvolila ochranu životného prostredia. Niečo podobné sa na Slovensku stalo 
po prvý raz, aj keď slovenskí ochranári vstupujú do celospoločenského 
diskurzu už celé desaťročia – minimálne od čias Bratislavy/nahlas či 
prvých zápasov o Tatry, Dunaj, ovzdušie, podzemné vody, lesy, rastliny 
a živočíchy, pamiatky a ďalšie ohrozené prírodné i kultúrne hodnoty. Už 
v roku 1989 sa zdalo, že ozelenenie Slovenska bude témou dňa, jednou 
zo spoločenských priorít a logickou ambíciou osvietených lídrov krajiny. 
Napokon tieto očakávania spomedzi najvyšších ústavných činiteľov splnil 
– aspoň čiastočne – vari len Václav Havel. A po rozpade spoločného štátu 
sme si museli počkať viac ako štvrťstoročie až do poslednej tohtoročnej 
marcovej soboty, kým sa z vôle ľudu na najvyšší ústavný post dostane 
niekto, kto v plnom rozsahu chápe, čo sú kľúčové problémy a výzvy 21. 
storočia.
Uvedomujeme si, že právomoci prezidenta v zmysle našej ústavy sú 
obmedzené. Ale na druhej strane, jeho – v tomto prípade jej – možnosti 
inšpirovať, podporovať a pomáhať meniť veci k lepšiemu sú takmer 
neobmedzené. Je na nás všetkých, aby sme k tomu v rámci svojich 
možností prispeli. Radi/rady tak urobíme.
S nádejou a s prianím odvahy, sily a vytrvalosti v úsilí o lepšie, 
spravodlivejšie, tolerantnejšie, zdravšie, krajšie a zelenšie Slovensko 
i ostatný svet.

priateľky ochranárky a priatelia ochranári, členky a členovia Slovenského 
ochranárskeho snemu:

Mikuláš Maňo Huba, Ľubica Trubíniová, Jaromír Šíbl, Elena Fatulová, 
Štefan Szabó, Jozef Šibík, Marcel Uhrin, Tomáš Hulík, Vladimír Mokráň, 
Richard Medal, Klaudia Medalová, Karol Fröhlich, Daniel Pastirčák, 
Juraj Nvota, Dana Mareková, Daniel Lešinský, Juraj Melichár, Ľubica 
Lacinová, Zuzana Homolová, Anna Zemanová, Natália Shovkoplias, 
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Viera Dubačová, Fero Guldan, Tomáš Peciar, Zuzana Kierulfová, Ladislav 
Hegyi, Fedor Gömöry, Ján Mičovský, Milan Lichý, Ľubica Kolková, Ján 
Kadlečík, Alexander Vágner, Michal Deraj, Soňa Párnická, Ján Topercer, 
Peter Straka, Katarína Mikulová (N), Jana Pavlíková, Vladimír Ira, Dušan 
Bevilaqua, Pavel Šremer, Henrich Pifko, Zuzana Gallayová, Ján Lacika, 
Koloman Prónay, Naďa Prónayová (N), Ľudmila Priehodová, Erik Baláž, 
Sabina Barborjak-Galeková, Marcel Zajac, Zuzana Kronerová, Branislav 
Líška, Tomáš Derka, Ladislav Bíro, Samuel Smetana, Boris Hochel, Peter 
Klučka, Juraj Hipš, Peter Tatár, Patrícia Černáková, Ján Szőllős, Katarína 
Šimončičová, Samuel Pačenovský, Drahomír D. Stano

----------------------------------------------
N – dosiaľ nie je člen/členka S-O-S
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(Seba)reflexia ochraNcov 
PríroDy  

a kraJiNy v ProSTreDí 
SloveNSkého ochraNárSkeho 

SNemu

Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV, Slovenský ochranársky snem 
a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR

Úvod

Pokusy o (seba)reflexiu ochranárskeho hnutia na Slovensku možno 
registrovať už v 70-tych rokoch minulého storočia. Napríklad Pozvanie za 
člena Sekcie pre ochranu ľudovej architektúry a jej zázemia pri Slovenskom 
zväze ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) z januára 1977 obsahovalo aj 
stručnú anketu, v ktorej sme sa snažili zistiť, za akých okolností by mali 
adresáti záujem o členstvo a prácu v tejto novovznikajúcej organizácii 
(Huba, M., Kresánek, P., 1977). Aj neskôr sa na pôde spomínanej sekcie 
a neskôr i Základnej organizácie SZOPK č. 6 v Bratislave robili dotazníkové 
zistenia, týkajúce sa záujmu členov/členiek o aktivitu v tej-ktorej oblasti.
Dodnes často citovanou unikátnou akciou tohto druhu bol Prieskum 111, 
ktorý v r. 1988/1989 inicioval a realizoval vtedajší aktívny člen Mestskej 
organizácie SZOPK v Bratislave, Peter Tatár (Tatár, P., 1989). Prieskum 
obsahoval výpočet 111 druhov aktivít, ktoré táto organizácia v tom čase 
reálne uskutočňovala, alebo organizačne zastrešovala a cieľom bolo zistiť, 
kto z členov sa ku ktorej aktivite, resp. aktivitám hlási.
Aj pri rôznych iných príležitostiach (výročné konferencie, snemy a pod.) 
sa robil viac či menej podrobný prehľad realizovaných, resp. plánovaných 
aktivít. Informoval o nich najmä spravodaj bratislavských ochranárov 
Ochranca prírody a vnútroorganizačné komunikačné médium 
Mestského výboru SZOPK v Bratislave s názvom Interné informácie. Na 
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celoslovenskej úrovni najmä celoštátny časopis SZOPK Poznaj a chráň!, 
neskôr premenovaný na Ekopanorámu.
Vrcholné podujatia takého charakteru, obsahujúce aj silný (seba)
reflexívny náboj, boli najmä konferencia Mestskej organizácie SZOPK 
v Bratislave v  apríli 1989 a následne VI. zjazd Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny v novembri toho istého roku (bližšie pozri 
napr. Huba, M., 2008).
Po novembri 1989 mali (seba)reflexívny charakter najmä podujatia, 
organizované k rôznym okrúhlym výročiam. V r. 1997 a 2007 to boli 
konferencie/semináre k 10, resp. 20-ročnému výročiu kultovej publikácie 
bratislavských ochranárov, Bratislava/nahlas, či k 10. výročiu Nežnej 
revolúcie z pohľadu ochranárov (Huba, Podoba, eds., 1998, Huba, Ira, 
Šuška, eds., 2007).
Každoročne sa začali objavovať hodnotenia činnosti dobrovoľných 
ochrancov prírody a krajiny, ako súčasti vynárajúceho sa tretieho sektora, 
v súhrnných správach o stave spoločnosti, ktoré najskôr začala vydávať 
Nadácia Sándora Máraiho a od r. 1997/8 Inštitút pre verejné otázky (IVO) 
(pozri napr. Huba, 1997, Huba, Trubíniová, 2001). Dôležité informácie 
na túto tému prinieslo aj päťdielne Ponovembrové Slovensko (Huba, ed., 
1994 – 1996). 
Samostatnú kapitolu predstavujú príspevky, snažiace sa o reflexiu 
ochranárskeho hnutia a občianskeho aktivizmu na Slovensku s využitím 
vedeckých metód výskumu a zväčša publikované v renomovaných 
vydavateľstvách, ako napr. Podoba, 1998, Snajdr, 2008, alebo Blažek, 
Šuška, 2017. 
Aj vzniku Slovenského ochranárskeho snemu, neformálneho 
reprezentatívneho združenia osobností, zaoberajúcich sa problematikou 
životného prostredia na Slovensku, predchádzal rozsiahly dotazníkový 
prieskum v prostredí potenciálnych členov/členiek tohoto zoskupenia, 
ktorý sa uskutočnil na jar v r. 2015. Jeho vyhodnotenie vyšlo v XV. dieli 
Kapitol z environmentálnej politiky s názvom Devínska ochranárska 
iniciatíva (Huba, 2015).
O jeden a pol roka neskôr sa na pôde Slovenského ochranárskeho snemu 
(S-O-S) uskutočnil ďalší dotazníkový prieskum, cieľom ktorého bolo 
zistiť, čo si o zmysle, fungovaní (a možnostiach jeho zlepšenia) myslia 
členovia a členky tohoto združenia. 
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Výsledky a stručné vyhodnotenie spomínaného dotazníkového prieskumu 
prináša nasledujúca kapitola.

DOTAZNíKOVý PRIESKUM SLOVENSKéHO OCHRANáRSKEHO 
SNEMU A JEHO VyHODNOTENIE

Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v novembri - decembri 2016 
a jeho predbežné vyhodnotenie v  januári 2017. Finálnu podobu 
získalo vyhodnotenie dotazníka začiatkom r. 2018. Respondentmi/
respondentkami boli členovia a členky Slovenského ochranárskeho 
snemu. V tom čase ich bolo 98 (bližšie pozri www.ochranari.sk).
Na dotazníkové otázky reagovalo 29 oslovených. Z  toho väčšina 
odpovedala na všetky otázky, časť len na niektoré z nich. Išlo o otvorené 
otázky.
Nasledujúci text obsahuje podstatné časti anonymizovaných odpovedí 
nižšie uvedených členov a členiek S-O-S, ako aj komentár a zhrnutie zo 
strany iniciátora dotazníka a autora tohoto príspevku.
 
1. Prvá otázka sa týkala samotného zmyslu existencie S-O-S.
Z odpovedí:
„Naša existencia má zmysel - pre mňa je to nevyčerpateľný a priebežne 
aktualizovaný zdroj zaujímavých informácií a  kontakt na odborníkov 
vždy, keď potrebujem poradiť pri práci s „enviro“ témami“.
„Existencia S-O-S má zmysel z  mnohých príčin, čo len spomenúť ich 
všetky by si vyžadovalo iný elaborát, ako je tento dotazník“.
„S-O-S umožňuje každému podľa jeho možností  slobodnú voľbu 
aktivity, ktorá mu vyhovuje pre obyčajnú ľudskú sebarealizáciu, ktorej 
jednou z  podmienok a  zmyslom je, že sa uskutočňuje  spoločne. Ten 
druhý význam je konkrétnejší. Súvisí s  našou cestou od novembra 
1989… Zmenu môže priniesť len vytvorenie dostatočne silnej politickej 
sily, postavenej na základoch Novembra, schopnej poraziť v politickom 
zápase vo voľbách svet tých…, ktorí si myslia, že sú a už aj navždy oni 
a  ich klany budú majiteľmi nášho sveta. Myslím si, že takáto sila tu je. 
Je tu veľa ľudí a  spoločenstiev a organizácií už aj dnes vyhrávajúcich 
svoje zápasy, a  to hlavne v dvoch oblastiach  hodnôt. Jednou je oblasť 
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ochrany prírody. Druhou sú základné ľudské, ak chcete občianske práva. 
Je možno jedinou nádejou, že práve na priesečníku zelenej a občianskej 
aktivity vznikne politická sila, ktorá vráti do nášho života hodnoty aj ľudí 
Novembra. A možno sa tento cieľ dá dosiahnuť v kratšom čase, ako si to 
myslíme“. 
„Za seba môžem napísať, že napriek tomu, že táto iniciatíva môže byť 
hodnotená od najväčšieho  pesimizmu až po „najsamlepší“ optimizmus, 
teda výrazne rôznorodo, považujem ju za významný počin, nakoľko 
minimálne dáva dohromady ľudí s  podobnými cieľmi, i keď názory, 
metódy a cesty môžu byť miestami značne odlišné.“
„Určite to má zmysel, aj keď z našej „východnej“ strany tá účasť nie je taká 
aktívna. Hádam vstanú noví bojovníci.“
„Rozhodne sa ukázalo, že naša existencia má zmysel. Diskutujeme 
o  dôležitých environmentálnych témach a  v  prípade potreby sa vieme 
zmobilizovať k  nejakému spoločnému stanovisku alebo vyhláseniu. 
Máme tu mnohých odborníkov na mnohé špecifické témy, ktorí sa vedia 
vyjadriť k nejakému problému, alebo poradiť.“
„Som nenapraviteľná optimistka a myslím, že naša existencia má zmysel. 
Vždy je veľmi dobré, keď sa ľudia rozprávajú, aj keď v tomto prípade je to 
virtuálne a s niektorými S-O-S kolegami sa osobne ani nepoznám.“
„Moje hodnotenie vzniku a činnosti S-O-S je … ľahké a jednoduché: je 
to dobré.“
„S-O-S sa stala hlavnou e-mailovou konferenciou a webom 
environmentálneho hnutia… To nie je málo. Ak k tomu pripočítame, že 
S-O-S z času na čas zorganizuje stretnutie, príp. diskusiu, je to - vzhľadom 
na takmer nulové personálne a finančné kapacity - celkom slušný 
výsledok.“
„E-mailová komunikácia je fajn, ale nemôže nahradiť osobný kontakt.“
„Zmysel: keď nefunguje normálna Strana zelených, predstavuje S-O-S 
snáď akúsi „liaheň“ tej budúcej.“
„Pri pohľade z diaľky si veľmi vážim všetky tie aktivity (z Prahy - pozn. mh).“
„Myslím, že má zmysel aj takto. Zlepšiť by sa mohlo asi hlavne uplatňovanie 
našich pekných myšlienok v realite (nie v tej virtuálnej).“
„S-O-S je veľmi rôznorodá skupina, nedá sa očakávať konsenzus pri 
všetkých problémoch, napriek tomu veľmi vítam túto aktivitu.“
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„S-O-S vnímam od začiatku ako názorovú platformu aktívnych 
ochranárov, kde by mali prebiehať diskusie k najzávažnejším témam 
v oblasti životného prostredia (ŽP), ale zároveň aj priestor na spoločnú 
aktivizáciu (aktuálne/akútne problémy, výzvy, petície, kampane...).“ 
 „S-O-S ako priestor na zdieľanie informácií a občasnú diskusiu/polemiku 
o rôznych témach vcelku funguje – mám pocit, že v istom zmysle nahradil 
Ekofórum blahej pamäti. Na výraznejšiu zmenu situácie v spoločnosti to 
zjavne nestačí – otázka je, ako sa môže S-O-S posunúť smerom k akčnejšej 
skupine: zo zatiaľ posledného fyzického stretnutia značnej časti S-O-S 
som si odniesol pocit, že k tomu vtedy neexistovala dostatočná vôľa... 
Zmenilo sa to?“
„Úprimne - neviem. Celé to je o ľuďoch a ich schopnosti a ochote venovať 
svoj čas tejto aktivite. Robíš(te) pre to maximum, ale mám dojem, že 
atmosféra nielen v spoločnosti, ale aj v ochranárskej komunite nepraje 
veľkému aktivizmu - za seba to vnímam tak, že zatiaľ čo pred rokom som 
videl svetlo na konci tunela, dnes vidím skôr tunel na konci svetla.“ 
„Takmer každý je spokojný s  čímkoľvek, čo je natreté na zeleno. Stačí 
jediné: ak sa daný človek či výzva hlási k ochrane životného prostredia 
(pričom ani tá nie je bližšie špecifikovaná, aj na mnohých enviro 
témach sa navzájom mnoho ľudí zásadne nezhodne a  niektoré postoje 
napr. ja nepovažujem u  niektorých členov za zlučiteľné s  udržateľným 
rozvojom...).“ 
„Je možné, ba pravdepodobné, že očakávania v  čase vzniku S-O-S 
boli väčšie. Napriek tomu sú existencia a fungovanie tejto štruktúry 
na súčasnom Slovensku veľmi dôležité a zdá sa, že momentálne vo 
sfére, v  ktorej pôsobí, nemá alternatívu. Unikátny je už samotný počet 
a nespochybniteľná kvalita osobností, ktoré združuje a ochota časti z nich 
robiť veci bez nároku na odmenu. Bilancia aktivít S-O-S v  priebehu 
niečo viac ako roku existencie je úctyhodná. Chcem vyzdvihnúť najmä 
tri funkčné komunikačné kanály: e-konferencia pre členov, webstránka 
a fb skupina. Za významné však považujem aj dokumenty S-O-S, ako 
aj (spolu)organizovanie takých podujatí, ako bol Ochranársky slnovrat 
s udeľovaním ceny Ambasádor životného prostredia“.

2. Druhá otázka sa týkala rezerv, výziev a návrhov na zlepšenie
„Rozhodujúcim na tejto ceste môže byť, či dokážeme presvedčiť ľudí 
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o dôležitosti cieľov, ktoré chceme dosiahnuť a o tom, že máme dosť síl, 
aby sme ich dosiahli. A rozhodujúcim pri tomto môže byť, ako dokážeme 
v  kľúčových médiách presadiť informovanie spoločnosti o  tom, čo 
chceme urobiť a  už aj robíme. Teda v  televízii, rozhlase a  novinách, či 
vo vystúpeniach pre informačné médiá. Toto sa môže podariť zrejme 
len tak, že naše aktivity budú mať jasný celoštátny integrujúci charakter. 
Začiatkom by mohol byť spoločný symbol, logo, ktoré by mohli použiť 
všetky organizácie pri informácii o svojich aktivitách.“ 
„(Oveľa) viac členov a členiek by malo pristupovať k činnosti S-O-S 
aktívne - čo je vzhľadom na rôzne ďalšie okolnosti zrejme utópia, aspoň 
momentálne“.
„Viem, že stretávať sa fyzicky je náročné na čas, ale je to dôležité pre 
budovanie skutočnej komunity. Preto sa pripájam k návrhom, aby sme 
robili pravidelné (raz mesačne, alebo aspoň pre začiatok štvrťročne?) 
regionálne stretnutia. Verím, že pri osobnej diskusii by sme mohli posúvať 
veci dopredu“.
„Myslím si…, že by bolo potrebné určité odľahčenie hlavného 
organizátora/rov, t. j. získať financovanie z projektu na zaplatenie asistenta, 
ktorý by sa mohol venovať organizovaniu na plný úväzok. Možno by bolo 
potrebné tiež urobiť nejaké stretnutia k dlhodobejšej stratégii s dohodou 
na dlhodobých cieľoch, ktoré sa budete/budeme snažiť dosiahnuť“.
„Nemyslím si, že by sa S-O-S mal transformovať na občianske združenie 
alebo niečo podobné. Na druhej strane si myslím, že je tu veľký potenciál, 
aby S-O-S prerástol do environmentálneho think-tanku, ktorý dokáže 
kvalitne a jasne analyzovať problémy spoločnosti a navrhovať efektívne 
opatrenia. A ešte odvážnejšie - myslím si, že by S-O-S mohol prerásť alebo 
mal aspoň podnietiť vznik novej zelenej strany (v reformu tých súčasných 
neverím)“.
 „(Je žiaduce) aktívnejšie vyjadrovanie sa k zásadným témam - otázka je, 
ako spojiť demokratičnosť s operatívnosťou a akčnosťou.“
„Možností ako zmeniť a zlepšiť činnosť S-O-S sú reálne desiatky, možno 
stovky - všetky však viac či menej súvisia s dvoma základnými faktormi 
- našou schopnosťou dohodnúť sa na spoločnom postupe/činnosti 
a  na našej schopnosti zabezpečiť takúto ďalšiu činnosť personálnymi 
a finančnými zdrojmi. A v tomto som - aj po skúsenostiach z doterajšieho 
vývoja S-O-S - veľmi skeptický.“
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  „Vtiahnuť mladú generáciu, to je nevyhnutné pre ďalšie fungovanie 
a  najmä kvôli vyváženosti názorov, ako aj na pochopenie toho, 
kam smeruje zelené hnutie... Druhá vec je, ako vyriešiť „regionálnu 
disproporcionalitu“. V Bratislave máte výhodu značnej koncentrovanosti 
organizácií a osobností, nie je problém stretávať sa aj fyzicky. V ostatných 
častiach krajiny je to omnoho viac rozptýlené a nejaké pravidelné 
stretávanie sa „nehrozí“, lebo nie je kto s kým...“
„Zistiť, či členovia S-O-S majú kapacity a  vôľu na vytvorenie niečoho 
(re)akčnejšieho, napr. tematické skupiny, nezahlcovanie mailmi - jasné 
smerovanie odpovedí/reakcií, flexibilný systém schvaľovania výstupov, 
mediálne výstupy, akčná rada S-O-S s kompetenciami, pripomienkovanie 
legislatívy cez štruktúru organizácií členov, pomoc pri zbieraní podpisov 
pod e-petície, pomoc pri fundraisingu - zdieľanie info, podpora 
spoločných projektov, hľadanie partnerov, enviro/eko-sieťovanie (toto by 
sa dalo hradiť aj z relevantného projektu, ak by to tam bolo naplánované)... 
Definovať si ciele, víziu a snažiť sa ich naplniť (sorry, ak ich už máme).“
 „Venujme sa témam, ktoré nás spájajú. Je to také otrepané, ale inej cesty 
podľa mňa niet. Príkladom je posledná akcia - podpora myšlienke zriadenia 
Národného parku Podunajsko. Verím, že podobne sa vieme zjednotiť na 
ďalších témach, ako je napríklad spoločný postup v téme ochrany riek 
(tzv. malé vodné elektrárne, koncepcia využívania hydroenergetického 
potenciálu SR...), podpora „vlčiemu“ projektu Všetko pre NIČ (v tomto 
sa možno mýlim?), stanovisko k potrebe efektívnejšej environmentálnej 
výchovy a vzdelávania (v prostredí diskutovanej tzv. školskej reformy)… 
Otázne je, kto by mal tieto spoločné stanoviská pripravovať. Podľa mňa 
vždy ten/tá, kto s témou najviac pracuje. Pokiaľ – samozrejme - má 
v S-O-S štruktúre dôveru a má záujem a dôvod sa uchádzať o jej podporu. 
K tomu je ale treba pracovať na PR S-O-S, prinajmenšom aby novinári 
vedeli o existencii tejto štruktúry. Druhá vec sú osobné stretnutia, vždy sa 
nájde nejaká vhodná príležitosť sa stretnúť, ak nie všetkým, tak aspoň na 
regionálnom princípe.“
 „Ochranári boli vždy (aspoň to tak vnímam) viac než len tí, čo sa zaujímajú 
o kvetinky a zvieratká - vždy išlo aj o ľudské práva a akúsi základnú slušnosť 
vo verejnom priestore. Dnešná situácia v spoločnosti (a je to globálne) 
ukazuje, že sa treba vrátiť k tomu všeobecnejšiemu poňatiu verejného 
pôsobenia. Nie je to jednoduché, pretože aj medzi nami sú rôzne pohľady 
na vec, ale základný dôraz na slušnosť a ľudské práva by sa mohol vrátiť 
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do našej agendy. Ak bude súčasný trend pokračovať (a on asi bude), tak 
nás to môže paradoxne opäť viac spojiť a môžeme začať tvoriť komunitu 
aspoň vzdialene podobnú tomu, čo bolo tesne pred novembrom 1989.“
 „Môžem prispieť popisom problémov, ktoré vidím. Ak sa dobre definujú 
problémy, máme šancu dobre nastaviť riešenia. Môj osobný názor je, že 
problémom S-O-S od počiatku, napriek skvelým úmyslom a  nezištnej 
práci, je to, že formou sa snažíme suplovať: 
- drinu - snahu ísť do hĺbky enviro problémov, ich analýzam a riešeniam 
obetovať dostatok času a úsilia; 
- kvalitu práce - v enviro hnutí je zúfalo nízka miera vzájomnej reflexie 
a sebareflexie, či vyžadovania kvality a odbornej podloženosti výstupov 
našej práce. Ako poznám mnohých členov S-O-S, tak z tejto množiny 
má o  udržateľnom rozvoji/živote len malý zlomok ľudí relevantnejšie 
informácie, väčšina ich vie minimum, kĺže po povrchu, dlhodobo 
nie je ochotná naštudovať si podrobne problematiku, ani tú, ktorej 
sa venuje, k  novým výzvam väčšina pristupuje „dôsledne povrchne“. 
U väčšiny vôbec nebadať snahu pracovať na sebe, neustále sa vzdelávať 
a rozvíjať svoje vedomosti - väčšina si chce zarábať na plat neustálym 
recyklovaním starých enviro-informácií, ktoré sa kedysi horko - ťažko 
naučili v nejakej úzkej téme, chce len budiť dojem funkčnej organizácie 
a environmentalistu - namiesto toho, aby reálne pracovali ako funkčná 
a  efektívna enviro MVO. A  keďže väčšina ďalších súčasných enviro 
MVO funguje na podobnom budení dojmu a  tvárení sa (namiesto 
pracovania, driny a  snahy o  kvalitné vedomosti), tak logicky majú 
u väčšiny ostatných úspech.“
Komentár a zhrnutie k odpovediam na otázky č. 1 a 2 :
V odpovediach na otázku č. 1 výrazne prevažuje pozitívne hodnotenie 
doterajšej existencie a fungovania S-O-S, aj keď neraz s  dôvetkom, že 
za splnenia určitých predpokladov by to mohlo byť (i podstatne) lepšie. 
Medzi týmito predpokladmi (odpovede na otázku č. 2) sa spomína 
pomerne široká škála opatrení: okrem častejších osobných stretnutí 
a  prijatia dlhodobejšej stratégie aj zdokonalenie vnútornej štruktúry, 
práce s  médiami a verejnosťou či vytvorenie profesionálneho aparátu. 
Vyskytujú sa však aj kritické názory do vnútra celého envirosektoru/
envirohnutia, či skeptické názory na možnosti zlepšovania fungovania 
S-O-S.
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Ako hlavný zmysel doterajšej existencie vidia respondenti zosieťovanie 
desiatok kvalitných odborníkov a mienkotvorných osobností, možnosť 
sebarealizácie v  komunite ľudí príbuzného myslenia a cítenia, občasné 
stretnutia s  konkrétnym programom, spoločný cieľ, zdroj a šírenie 
informácií, internetovú diskusiu, schopnosť v  prípade potreby zaujať 
stanovisko k závažným problémom i to, že supluje de facto neexistujúcu 
štandardnú Stranu zelených, alebo aspoň predstavuje „liaheň“, ktorá 
umožní jej vznik v budúcnosti. 
Rezervy a výzvy: konštatuje sa veľký potenciál na to, aby S-O-S prerástol 
do environmentálneho think-tanku, ktorý dokáže kvalitne a jasne 
analyzovať problémy spoločnosti a navrhovať efektívne opatrenia. A ešte 
odvážnejší návrh je, že S-O-S by mohol prerásť, alebo mal aspoň podnietiť 
vznik novej zelenej strany. Podľa viacerých respondentov/respondentiek 
je žiaduce aktívnejšie vyjadrovanie sa k zásadným témam a venovanie sa 
témam, ktoré nás spájajú. Viac je treba pracovať na PR S-O-S. Viac je však 
treba pracovať aj na sebe.
Zhrnutie: aj keď S-O-S nespĺňa celkom ambiciózne očakávania z  čias 
svojho vzniku, je jeho existencia dôležitá a momentálne nemá vo sfére 
svojho pôsobenia adekvátnu alternatívu. Respondenti a respondentky 
zároveň konštatujú, alebo aspoň naznačujú, v  čom všetkom by sa 
fungovanie S-O-S mohlo/malo zlepšiť (pozri konkrétne návrhy vyššie).

3. Tretia otázka znela: „Ako vtiahnuť viac „našincov“ do hry?“
  „Napomôcť by snáď mohlo pár aktívnych ľudí, ktorí by tvorili akési 
„vedenie/manažment/koordináciu“ S-O-S a aktívne by prichádzali 
s rôznymi iniciatívami (pričom by mali byť z rôznych lokalít Slovenska, 
aj rôzneho „typu“ - aktivisti/ky, odborníci/čky, vedci/vedkyne atď.) - snáď 
by sa to postupne rozbehlo. Ale možno aj nie - dotyční by sa „vyšťavili“ 
a po čase by to zase zamrelo...“
„Neviem ako vtiahnuť viac tých, ktorí tú „hru“ sledujú a ak to považujú za 
potrebné, tak sa k nejakej téme vyjadria. Asi im to takto zatiaľ vyhovuje. 
Ak budú viditeľné výsledky, iste sa pridajú aj ďalší podobne zmýšľajúci 
ľudia.“
 „Je zjavné, že sme schopní spoločnej mobilizácie v akútnych situáciách, čo 
ma napĺňa nádejou, že stále to v nás tlie a je to len otázka aktualizačného 
momentu. Ale treba si aj uvedomiť, že každý/á z nás má svoje pracovné, 
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rodinné, dobrovoľnícke, politické a všelijaké ďalšie povinnosti a zrejme 
predstava, že budeme fungovať ako typická organizácia, asi nie je správna. 
To by nás ale nemalo odradiť, práve naopak, mali by sme z toho čosi 
využiť.“
  „Pravidelné (raz mesačne, alebo aspoň pre začiatok štvrťročne?) 
regionálne stretnutia. Verím, že pri osobnej diskusii by sme mohli 
posúvať veci dopredu. Otázka však je, či sa chceme vôbec stretávať?“   
  „Jednou z ciest je asi organizovanie workshopov či konferencií, kde 
je potom časť vyhradená na prácu v  skupinách - je pre to treba vybrať 
atraktívnu tému. Tak to napr. robia v Česku kolegovia z Fóra ochrany 
přírody. Aj iné aktivity sú dôležité: práve pri akciách sa najskôr môžu 
objaviť aktívni jednotlivci (ale to nosím asi drevo do lesa, veď to S-O-S 
robí)“. 
„Združenie by malo byť otvorené novým členom - staršia garda ochranárov 
(a klobúk dole pred ich aktivitami) sa viac venovala a venuje prírode, novšia 
skupina sa snaží viac riešiť aj prostredie v mestách, v ktorom žijeme, pre 
ľudí napr. je ochrana Železnej studienky dôležitá prioritne pre oddych, 
šport, prechádzky a až potom napr. z dôvodu ochrany raka riavového 
- je to spoločná vec, ktorú je potrebné chrániť. V iniciatíve Zachráňme 
Železnú studienku sa tomu venujem dosť aktívne. Trochu mi vadí aj na 
diskusii, ktorú sledujem, že sa viac riešia globálne problémy ako lokálne 
- pre mňa sú lokálne dôležitejšie, pretože tam reálne môžeme ovplyvniť 
veci, ktoré sa potom posúvajú aj vyššie. Bolo by dobré urobiť pracovné 
skupiny v S-O-S pre rôzne témy. Napr. cítim veľmi silný nedostatok ľudí 
ochotných riešiť EIA zámery“.
 „Určite je treba osloviť viac ľudí, ktorí sú momentálne v oblasti ŽP aktívni, 
či už na osobnej báze alebo na spoločnom stretnutí/stretnutiach. Špeciálne 
sa treba zamerať na mladších aktívnych ochranárov, ktorí sú momentálne 
dosť mimo kontaktu, vnímania a pochopenia „starých“ ochranárskych 
„bardov“. Myslím tým organizácie, iniciatívy a ľudí v organizáciách ako 
Zelená hliadka, Cyklokoalícia alebo Inštitút cirkulárnej ekonomiky. 
Asi to už chce aj generačnú obmenu, teda podumajme, ako mladých 
oslovovať...“
„Vychádzajúc z doterajšej skúsenosti mám za to, že každý z nás diskusie 
sleduje a keď vie poradiť, zapojiť sa, prispieť, s niečím „pohnúť“ (a má na 
to kapacity - aj časové), tak sa ozve a koná“. 
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„Aktivita priťahuje. Ak bude S-O-S robiť aktivity, ktoré budú jeho členom 
a širšej ochranárskej verejnosti dávať zmysel - určite sa pridajú“.
„Otázka je, kto všetko sú “našinci”: bratislavské ochranárstvo pred rokom 
1989 integrovalo oveľa širší okruh ľudí, ako len ochrancov prírody 
a životného prostredia – napr. slušný okruh umelcov, výtvarníkov, 
žurnalistov, sociológov (pozri napr. autorský a oponentský tím Bratislavy/
nahlas). Práve takéto “transdisciplinárne” presahovanie je podľa mňa 
zásadne dôležité a asi by sme oň mali nejak usilovať...   Možno na báze 
pozvania Jura Nvotu robiť viac osobných stretnuti v Astorke? A podobné 
akcie aj v divadlách v iných mestách – Banská Bystrica, Košice..., všade, 
kde existuje záujem a prienik medzi ochranármi a umelcami?“
„Lepšie ich rozpoznávať a nenútenejšie priťahovať (= účinnými činmi, nie 
rečami, PR a pod.)“.
 „Snažím sa sledovať mladú krv a sú tu ľudia, ktorí si zaslúžia rešpekt - od 
Maníkovho Projektu Život (ktorý má naozaj silnú podporu), cez Čupkovu 
Zelenú hliadku až po Košický KLUB. Táto generácia má samozrejme 
iné spôsoby, vízie, akcie... ale tie prieniky tu sú, len treba nájsť cestu 
na vzájomné spoznanie sa. My to v Košiciach robíme tak, že napríklad 
ponúkneme mladým z rôznych zoskupení spoluúčasť na príprave našich 
akcií a festivalov v Ekocentre, za čo majú voľný vstup, alebo im pripravíme 
nejaké prednášky u nich a pod...“ 
 „V každom prípade je to o komunikácii relevantných tém a vôli/kapacitách 
aj z tej druhej strany“.
„Urobiť opäť „Prieskum 111“ (Išlo o prieskum aktivít bratislavských 
ochranárov v 2. pol 80. rokov a ochoty členov podieľať sa na nich. Zostavil 
ho vtedajší i súčasný predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny č. 6 - Peter Tatár - pozn. mh)“.
„Spolupráca už roky existuje pri koordinácii aktivít, petičných postupoch 
a vzájomnej podpore, fungujú informačné systémy. Je však zrejmé aj to, že 
navrhovať ľuďom, roky zápasiacim aj za ostatných s presilou nielen štátnej 
mašinérie, aby ešte obetovali čas pre koordináciu  spoločných aktivít, 
prinajmenšom nie je korektné. Je však veľmi pravdepodobné, že ak by sa 
podarila spoločná koordinácia našich aktivít, malo by to veľký význam 
pre dosahovanie našich cieľov. S-O-S pre mňa predstavuje kroky na tejto 
ceste k návratu k Novembru v celej spoločnosti. V tomto zmysle teda už 
dnes znamenajú aktivity S-O-S viac ako len dosahovanie ochranárskych 
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cieľov. Autorita a osobná história/príbeh jeho členov, ak by bolo dosť síl, 
by mohla integrovať aj spoluprácu ľudí a spoločenstiev, ktorých cieľom je 
Slovensko ako normálny právny štát, napríklad spoločnými diskusiami 
a  stanoviskami k  problémom spoločnosti, ale aj účasťou S-O-S či jeho 
členov na takýchto podujatiach“.
 „Nemyslím, že je správne a že potrebujeme za každú cenu naháňať počty 
členov a pod., mysliac si, že s vyšším počtom podpisov získame väčšiu 
silu, vplyv. Nie, tie získame vždy len množstvom a  kvalitou práce, to 
nenahradíme ničím. Zamýšľať sa máme nad tým, ako podporiť zvýšenie 
driny a kvality práce u čo najväčšieho počtu environmentalistov a MVO, 
v ktorých pôsobia.“
 
Komentár a zhrnutie k odpovediam na otázku č. 3:
 Na možnosti riešenia tohto problému jestvuje široké spektrum odpovedí, 
názorov a návrhov. Od lepšej komunikácie a otvorenosti smerom navonok, 
cez organizovanie konkrétnych príťažlivých aktivít, oslovenie mladých 
a postupnú generačnú obmenu, prieskum aktivít a ochoty členov S-O-S 
podieľať sa na nich, profesionálnejší manažment až po názor, že podstatná 
je kvalita, a nie kvantita (pozri konkrétne odpovede).
 
4. Štvrtá otázka znela: „Čím môžem pomôcť ja?“
„Veľmi málo - najskôr asi výpomoc v administratívnej oblasti a pri vešaní 
info na web. 
V súlade so svojou odpoveďou na prvú „historickú“ anketu (aj niektoré 
ďalšie vyjadrenia) vidím svoju perspektívu skôr v utlmení činnosti - som 
proste neperspektívna :-/“ 
„V tomto období nie som schopná ponúknuť nič konkrétne, iba svoj 
podpis pod petície. Trochu tu „žonglujeme“ so založením zelenej lesnej 
škôlky pre deti „etnomatiek“ - alternatívnou výchovou „postihnuté“ 
matky, ale je to samé ale, tak to ide pomaly…“ 
  „Budem sa naďalej venovať „vodným veciam“ a monitorovaniu 
eurofondov“.
  „Ak bude treba nejaké odborné stanovisko z hľadiska botanicko-
ekologického, som k  dispozícii. Verím, že moja participácia v tomto 
zoskupení mi rozrôzni aj môj obmedzený pohľad na mnohé ďalšie 
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problematiky a dokážem ich vnímať zo širšej perspektívy než len svojej 
úzko odbornej“. 
„Venujem sa ochrane vtáctva a ich biotopov, ochranárskemu manažmentu 
biotopov, okrajovo aj vode, lesným biotopom, či poľnohospodárskej 
krajine. Takže viem sa vyjadriť k niektorým súvisiacim témam, podporiť 
stanoviská, poradiť, aj konať, ak je to potrebné. Sledujem mnohé kampane 
prebiehajúce aj v  zahraničí. V  poslednom čase som sa vyjadroval aj 
k investičným zámerom plánovaným v územiach Natura 2000 (CHVÚ) 
a  ich dopadu na predmet ochrany. Tejto téme sa asi budem venovať aj 
v budúcnosti.“ 
„Mne sa páči toto fórum i podnety a diskusie v ňom. Niekedy sú aj mojou 
inšpiráciou pri diskusiách v parlamente. Ja ponúkam byť „hlásnou trúbou“ 
v parlamente, vo Výbore pre životné prostredie a pri každej príležitosti“.
„Som za S-O-S v Komisii pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu 
pri MŽP SR (spolu s Marikou Kozovou a Rišom Medalom). K jej ostatnému 
rokovaniu som pripravil, rozoslal jej členom a neskôr aj predniesol návrh 
dvoch inštitucionálnych riešení - bez valného záujmu úradníkov. Môžem 
poslať aj podrobnejšie rozpracovaný príspevok v kontexte k Európskemu 
dohovoru o krajine. Ponúkam akúsi gesciu tejto témy“.
  „Ako vylepšenie svojej činnosti v  rámci S-O-S sa zaväzujem sám sebe 
k (spolu)zorganizovaniu aspoň jedného 3-D podujatia, ktoré by nám 
umožnilo osobný kontakt i malý čin. Veľmi rád by som to zorganizoval na 
lesnej pôde (obrazne i doslova), s cieľom ukázať, že na 41 % území Slovenska 
existuje všeobecne akceptovateľný spôsob, ako lesné bohatstvo využívať, 
chrániť a trvalo zachovávať bez konfliktov, k prospechu nás všetkých.“ 
„Môžem pomôcť pri organizácii bratislavských stretnutí“. 
„Snáď môžem pomôcť so spoluprácou s Fórom ochrany prírody 
v  ČR, prípadne s Hnutím Duha, s ktorým dosť spolupracujem. Ak 
budú potrebné  prepojenia i na štátnu ochranu prírody v Česku, napr. 
v prípade NP Podunajsko. Ak by ste chceli zorganizovať nejakú diskusiu 
o aktuálnej problematike v Česku, kde to viac sledujem (napr. NP Šumava, 
bezzásahovosť, výbor pre ekosystémy, vodu a biodiverzitu Rady vlády pre 
udržateľný rozvoj a pod.), prišiel by som do BA, či inam“.
“I have a nightmare” – tá ale nemusi byt len deprimujúcim rozprávaním, 
ale aj varovným signálom a mobilizačným zvonením. Ak sa nemýlim(e) 
a svet, ktorý poznáme a náš biologický druh skutočne rýchlo smeruje 
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k  sebazničeniu, potom môže byť úsilie o prežitie (a zachovanie kultúry, 
civilizácie, prírody) tou najzmysluplnejšou výzvou, akej ľudstvo v dejinách 
čelilo“.
„V Bratislave je veľmi málo ľudí ochotných riešiť posudzovanie vplyvov 
na ŽP (EIA zámery) - preto ich riešim po celej Bratislave a už kapacitne 
nestíham“.
  „Momentálne hlavne spoluprácu s analytickým inštitútom ministerstva 
životného prostredia (Inštitút environmentálnej politiky), kde aktuálne 
pracujem. Inštitút má kvalitatívne a argumentačne posunúť riešenia 
v oblasti ŽP dopredu, navrhovať zmeny a merateľné opatrenia. Aktuálne 
ponúkame spoluprácu na tvorbe novej Stratégie environmentálnej politiky 
SR do roku 2030, prípravu ktorej IEP koordinuje: hlavne účasť v  jej 
pracovných odborných skupinách. Okrem toho samozrejme ponúkam 
výmenu informácií, konzultácie a spoluprácu na témach, ako je klimatická 
zmena, energetika, odpady a zelené verejné obstarávanie.“
 „Nič moc :-( - na „personálnu prácu“ som absolútne nevhodný typ...)“
„Len skromne - priestory v Devíne na stretnutia, v rámci svojich možností 
podporujem kde sa dá iniciatívu Národný park Podunajsko, najviac času 
mi zaberá boj s rôznymi stavebnými zámermi v našom katastri (Vodné 
dielo Wolfsthal, likvidácia vinohradov, rôzne stavebné zámery - najradšej 
priamo na Kobyle...), snažím sa o  zavedenie užívania prostriedku BTI 
miesto cypermetrínu v boji proti komárom, taká každodenná rôznorodá 
„rutina“.“
„Robím školenia a konzultácie pre rôzne slovenské aj zahraničné MVO 
v oblasti strategického plánovania, vedenia kampaní a komunikácie. 
Na jar som ponúkol, že takéto školenia/kurzy by som pre členov S-O-S 
vedel spraviť. Zatiaľ to ostalo bez reakcie... Ponuka z mojej strany stále 
platí“.
 „+- to, čo doteraz, s dôrazom na informované rozhodovanie a presahy 
(outreach) k verejnosti. Máme ako-tak funkčné Agro-ekofórum, ale to je 
tematicky zamerané na agro veci a tiež funguje len vďaka pár aktívnym 
jednotlivcom, takže zdieľanie skúseností. Samozrejme, aktuálne si viem 
predstaviť koordinovanie skupiny, venujúcej sa ovzdušiu v SR.“ 
„Dlhodobo sa venujem problematike GMO. V  súčasnosti sa začínam 
aktívnejšie venovať vzdelávaniu, ale iba vysokoškolskému. Som členka 
redakčnej rady   7. generace. Na Slovensku nemáme podobný časopis, nevidím 
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šancu ho vytvoriť, mohli by sme využiť 7G, ktorá je otvorená príspevkom zo 
Slovenska (a nielen od Slovákov/Sloveniek študujúcich v Brne)“.
„Môžem zorganizovať stretnutie S-O-S a poskytnúť priestory (neďaleko 
Košíc)“.
 „Napríklad my radi v Trenčíne zorganizujeme predvianočné neformálne 
stretnutie S-O-S. Aj keď účasť bude „iba“ regionálna, verím, že to má 
zmysel. A rád (ak to niekoho osloví) pripravím podklad k diskusii 
o  smerovaní školstva v súvislosti s tou školskou reformou. Okrem vecí 
organizačných, ktoré som ponúkal už na stretnutí na OSF v BA, S-O-S má 
zastúpenie v tomto roku vzniknutej (resp. znovuobnovenej) Komisii MŽP 
pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Ako príklad, že do 
dôležitých štruktúr je dobré nominovať „našincov“ pri každej vhodnej 
príležitosti“.
„Ja osobne mám v  tomto období príliš plno, ale ak by som vnímal 
dostatočnú zmysluplnosť smerovania, asi by som sa bol schopný opäť 
zmobilizovať. Inak viac než morálnu podporu asi dnes neponúknem“.
„Svoje kapacity - v prípade, že sa bude riešiť to, čo som napísal k predošlým 
bodom (teda kvalita, výkon práce, elementárne morálka a hodnoty, nie 
len kvantita)“.
„Každomesačné stretnutia v divadle Astorka“.
„Som ochotný a schopný venovať S-O-S v priemere jeden deň do týždňa 
(bezplatne), ale chcelo by to aspoň malý úväzok či inú formu odmeny pre 
„výkonnú silu“. Inak to bude stále len tak „na dobré slovo“. Aj tak sa dá, ale 
nie je to ideálny stav. Na druhej strane asi nie je potrebné, ba ani žiaduce 
vytvárať v súvislosti s S-O-S nejakú „podpornú inštitúciu.“
Komentár a zhrnutie:
Ponuka aktivít je rôznorodá, ako to zodpovedá odborným predpokladom 
a kapacitným možnostiam každého respondenta/respondentky. 
Najčastejšie sa objavuje ponuka zorganizovať regionálne stretnutie, 
školenie, exkurziu a pod. Z  časti odpovedí zaznieva opatrnosť, keďže 
jednou zo spoločných vlastností členov a členiek S-O-S je ich preťaženosť 
už v  súčasnosti vykonávanými aktivitami, neraz na viacerých frontoch 
naraz. S tým sme však pri vzniku počítali a nikdy sme netvrdili, že toto 
zoskupenie vzniká s očakávaním, že jeho členovia a členky budú venovať 
práci v  ňom niekoľko hodín denne. Niekedy celkom stačí podpis pod 
výzvu, alebo odpoveď na jednoduchú otázku.
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Jednou z možností, ktorú však dosiaľ systematickejšie využíva iba jediný 
člen (plus občas jedna členka), je písať si za meno: „zakladajúci člen/
členka Slovenského ochranárskeho snemu“.

5. Piata otázka sa pýtala na to, či osloviť vládu v súvislosti s poslednými 
týždňami slovenského predsedníctva v Rade EÚ i v Dunajskej stratégii? 
 „Čo sa týka apelu na vládu, žiadny nie je zbytočný, nie preto, že by to túto 
vládu k niečomu pohlo, ale preto, že všetky poctivé kroky sa zratúvajú 
a skôr či neskôr čas odhalí ich význam“.
„Všetko, čo dokážete urobiť na „vyššej“ - bratislavskej (centrálnej) úrovni, 
podporujem, či už sa rozhodnete tak alebo tak“.
„Naša vláda vyjadrila svojím postojom podporu klimatickej dohode 
aj Dunajskej stratégii. Bude to však beh na dlhé trate a  bude neustále 
potrebné sledovať, do akej miery sa tieto predsavzatia budú napĺňať.“
  „Táto vláda má úplne iné starosti a priority, vnímam to ako mrhanie 
energiou“.
 „Súčasná vláda a jej MŽP SR sa stavia k väčšine svojich záväzkov veľmi 
laxne - formálne. Treba ju zmeniť, ale netreba to v tlaku na ňu vzdávať - 
podľa Werichovho sloganu o ľudskej hlúposti“.
 „V súvislosti s predsedníctvom by som už nič nerozvíjal, lebo je to taká 
„ospravedlnenka“ pre vládu, prečo nemôže riešiť problémy s korupciou“.
  „To odporúčam. Bolo by dobré žiadať konkrétne záväzky: napr. 
v Česku Hnutie Duha žiada - podľa vzoru Veľkej Británie - každoročné 
znižovanie emisií potvrdené zákonom.  
Ratifikácia už prebehla a slovenské predsedníctvo túto tému dosť silno 
uchopilo, v rámci možností, ktoré samotný text dohody a ratifikačný 
proces umožňoval. V tomto procese mal S-O-S reagovať skôr. Následné 
kroky vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody spolu s procesom 
okolo EÚ klimatického a energetického balíka 2030 však dávajú priestor 
na aktivizáciu ochranárov a ich MVO. Budú sa stanovovať národné 
ciele pre emisie skleníkových plynov, energetiku, dopravu... nastavovať 
mechanizmy podpory zelenej ekonomiky a pod. Aktuálne Európska 
komisia zverejňuje tzv. Zimný energetický balíček, ktorý budú členské 
štáty pripomienkovať a verejnosť sa tiež bude môcť vyjadriť: https://
euractiv.sk/clanky/energetika/komisia-predstavi-zimny-energeticky-
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balicek-v-predvecer-bratislavskej-konferencie/.  Podobné procesy 
s klimatickými, energetickými, ale aj „biomasovými“ cieľmi a opatreniami 
budú nasledovať aj v budúcom a ďalších rokoch. Je dôležité, aby tu S-O-S, 
resp. ochranári dokázali hrať dôležitú úlohu.“
„Skôr si myslím, že je našou úlohou tlačiť na to, aby Slovensko - vláda a aj 
verejnosť - skutočne niečo cieľavedome robilo smerom k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov + súčasne smerom k adaptácii na zmenu klímy, ktorej 
sa nevyhneme. Ponúka sa napríklad vyvíjať tlak na rozvoj elektromobility 
v SR (samozrejme na báze decentralizovaných obnoviteľných zdrojov 
energie – solár zvlášť), v tom by ochranári mohli nájsť na naše pomery 
netradičných spojencov medzi technikmi, inovátormi ale aj ekonómami. 
Ak SR “ujde vlak” s nástupom elektromobility, môže to napríklad 
znamenať devastujúcu ranu automobilovému priemyslu v SR, na ktorom 
závisí veľká časť ekonomiky, zamestnanosti, daňových príjmov etc.“
„Na vážne mienenú diskusiu s vládou je už asi trochu neskoro (v prípade 
jej záujmu nie, ale buďme realisti).“
„Nie... Žiaľ, túto tému sme riadne premeškali. Plus treba chápať, že 
vláda/MŽP SR/minister tú tému dokázali mediálne celkom úspešne 
využiť, komunikačne rámcovať a predať ako úspech SR. Pustiť sa dnes - 
zmysluplne - do tejto debaty by znamenalo vyvinúť extra špeciálne úsilie 
a na to S-O-S nemá kapacitu a ani čas...“ 
„Nie... Bavíme sa o tom, že na akúkoľvek aktivitu, ktorou by sme chceli 
osloviť politikov, médiá, alebo verejnosť, máme kalendárne jeden a pol 
mesiaca - reálne iba dva - tri týždne. Ak teda naše vystúpenie nemá byť 
iba čistá symbolika (list, výzva, TS atď...) - nemáme na to čas.“ 
 „Asi už nie. To už máme úspešne za sebou, ale aktuálne a zaujímavé by 
určite bolo osloviť vládu s otázkou implementácie, konkrétne opatrenia 
minimálne na ich najbližšie volebné obdobie.“
„Osobne v tom nevidím zmysluplný zmysel (napokon, čo s aj prípadnou 
odpoveďou?).“
„Áno.“
„Nie, už je neskoro.“
„Ak sa na tom zhodneme väčšinovo, prečo nie? Asi záleží na texte výzvy, 
ktorú niekto (kto?) predloží.“
„Dunajská stratégia je vec, v  ktorej vidím obrovský zmysel, takže som 
rozhodne za.“
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„Dobrý nápad. Počítajte so mnou, ak bude potrebné pomôcť.“ 
„Samozrejme, každé oslovenie by bolo výborné. Lenže to musí niekto 
iniciovať a aj zúradovať. Takže ak sa niekto nájde, som určite za.“
„Ja mám pocit, že predsedníctvo mediálne dožije... zmysluplnejšie mi 
pripadá nefixovať sa na udalosti tohoto typu. Čím vôbec nevylučujem 
možnosť ešte nejako skúsiť tých pár týždňov využiť (po 15. decembri už 
naskočí vianočný mód).“
 „Súhlasím s tým, aby sa oslovila vláda v súvislosti s ratifikáciou Parížskej 
klimatickej dohody. V  tejto súvislosti zároveň navrhujem iniciovať, 
aby MŽP SR v spolupráci s ministerstvom dopravy posilnilo podporné 
mechanizmy (vytvorilo granty - metodické pokyny - usmernenie), aby 
sa posilnila motivácia obcí a miest zapojiť sa do spoločnej iniciatívy EK 
a  OSN: Globálny dohovor primátorov a  starostov o  klíme a  energetike 
(prijatý v júni 2016 - zo Slovenska je tam zapojených len 7 miest a jeden 
mikroregión!).“ 
 „Odporúčam iniciovať podnet - návrh na MŽP SR, aby sa opätovne zaradil 
do plánu legislatívnych úloh návrh zákona o starostlivosti o krajinu.  Od 
človeka z MŽP viem, že v roku 2016 sa na túto tému nič neurobilo a ani 
na ďalší rok 2017 sa nič v  tejto téme nemá realizovať. Na pracovnom 
seminári organizovanom Pamiatkovým úradom SR (22. - 23. 11. 2016 
- na ktorom som sa zúčastnila), kde sa monitorovali úlohy starostlivosti 
o lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, sa veľa diskutovalo 
o  tom, že nám chýba právna ochrana v oblasti starostlivosti o hodnoty 
kultúrnej krajiny, čo sťažuje napr. aj starostlivosť o ochranné pásma lokalít 
svetového dedičstva UNESCO. 
Odporúčam venovať osobitnú pozornosť výsledkom konferencie „Habitat 
III“ o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest (konferencia OSN 
o bývaní a udržateľnom rozvoji miest sa uskutočnila v Quite, v Ekvádore, 
v termíne 17. - 20. októbra 2016, zasadnutie HABITAT sa koná každých 
20 rokov. https://habitat3.org/).“ 
  „Navrhujem otvoriť diskusiu o činnosti komisie MŽP SR 
„Environmentálna výchova, vzdelávanie a  osveta“ (napr. v  rámci 
užšieho stretnutia členov S-O-S, ktorí majú záujem - členovia komisie za 
S-O-S: R. Medal, D. Bevilaqua a M. Kozová) a s tým súvisiaca výchova 
a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju - k tejto téme mám aktuálne výstupy 
z  ukončeného projektu, ktorý sa venoval téme Univerzitní učitelia pre 
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udržateľný rozvoj (postery k tejto téme som poslala už aj na MŽP SR do 
rezortnej komisie EVVO a mám dohodnuté stretnutie na prvú polovicu 
decembra s Dr. Luciou Fančovou, ktorá má Komisiu EVVO na starosti).“  
  
Komentár a zhrnutie:
Názory na to, či osloviť vládu, sa veľmi rôznia:
Bilancia: Za oslovenie: 9
Proti: 9
Podmienečne áno: 3
Neviem: 2
  
6. Šiesta otázka sa týkala toho, či umožniť prijímanie nových členov
„Som za to, aby S-O-S bol relatívne otvorený a aby sme členstvo v ňom 
zbytočne neobmedzovali. Samozrejme, nejaké základné kritériá by mali 
byť - zrejme obdobné ako pri vzniku S-O-S, teda odporučenie istého 
minimálneho percenta členov a členiek (2-3 %?), pričom v prípade aspoň 
1 zamietavého hlasu by bola podľa mňa potrebná diskusia o dôvodoch 
veta - snáď vyriešená záverečným konsenzom; nemožnosť tohto konsenzu 
treba podľa mňa vyriešiť ešte pred otvorením členstva, a to apriórnou 
diskusiou v S-O-S o tomto mechanizme. Na žiadosť o členstvo by sa 
podľa mňa malo reagovať hneď, napr. v lehote do 1 mesiaca od podania 
žiadosti.“
„Nie je dôvod nesúhlasiť, len by ma celkom zaujímal proces a spôsob 
prijímania nových členov. Budú hlasovať súčasní členovia S-O-S, alebo 
dáme priestor celej verejnosti, alebo oslovíme všetkých aktívnych 
ochranárov atď....? (zoznam, spôsob oslovenia, hlasovania...)“  
„Nejde o to, či niekoho prijímať a ako, ale s akým cieľom, akými kritériami 
a podmienkami. Ak by došlo na moje kritériá, ciele a hodnoty, mnohí 
súčasní členovia S-O-S by tam už neboli.“
„Ak ich chceme vtiahnuť, tak ich navrhujem prijať. Ale z  môjho okruhu 
v tomto období ešte nemám nikoho, koho by som navrhla. Ale pokúšam sa.“ 
„Rozhodne by som sa nebránil možnosti prijímania nových členov.“ 
 „Nie som si istá, či dozrel ten správny čas. Nefungujeme vo vnútri zatiaľ 
tak dobre, ako sa to javí zvonku. Možno by som ešte hlasovanie aspoň 
o pol roka odsunula.“ 
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 „Ešte sme k tomu rozširovaniu nedozreli, aby sme nedopadli ako EÚ.“
 „Ak sú kandidáti/záujemcovia pre rozšírenie S-O-S, tak som za, aby sa 
otvorila možnosť prijať nových členov.“
„Myslím, že je to dobrý nápad otvoriť na určitú dobu možnosť prijímania 
nových členov. A odporučil by som napr. troch či štyroch garantov z radov 
členov S-O-S, ktorí sa za nového člena zaručia.“
„Som za - ale metodikou som si nie istý. Najmä keby sme hľadali mladších 
členov- predsa len „stará garda“ sa vzájomne pozná, sú za nami nejaké 
aktivity... Otázka je tiež balansovanie medzi masovosťou a exkluzivitou. 
Ak by prišlo ďalšie kolo, popri potrebe N percent podporných hlasov by 
som zvažoval aj právo veta...“
„Vieme, o čo sa snažíme a ako „fungujeme“ - ak sú to ľudia, ktorí môžu 
byť celému tomuto S-O-S projektu nápomocní a sú schopní a ochotní sa 
zapojiť a prispievať (zhodnotiť toto asi vedia najlepšie tí/tie, ktorí/é ich 
nominujú) - potom určite áno.“
„Ak sú jasné kritériá - a je na tom zhoda - prečo nie.“
 „Áno - určite, ale mali by sme mať dobré kritériá, aby sa nám nedostali 
„capi do záhrady“.
„Pokiaľ viem, máme nejakých čakateľov na členstvo, tých by som riešil 
určite. V prípade nejakej proaktívnej výzvy voči širšej (ochranárskej) 
komunite možno, ale nemám veľké ilúzie, že by o to bol nejaký masový 
záujem :). Treba viac popracovať na viacerých odborných témach a kredite 
S-O-S. K tomu by ale mali aktívne a iniciatívne prispieť viacerí členovia 
S-O-S. Bez toho nemá S-O-S zmysel a už vôbec nie rozširovanie členstva.“ 
 „Ak sú čakatelia, o nich hlasujme, inak počkajme, až budeme akčnejší/
organizovanejší/zaujímavejší.“
„Nebol by som proti - a máme reálne zástupy žiadateľov/iek?“ 
„Je to logické, ak nemáme zostať uzavretou - z roka na rok staršou - sektou. 
Som za to, aby sa novým členom/členkou stal každý/á, kto získa 3 a viac 
hlasov „garantov“ z prostredia S-O-S (konkrétne z 98 súčasných členov). 
A tiež by mali súhlasiť s našimi zásadami.
Nie som proti, zvlášť ak máme nejakých identifikovaných kandidátov, ale 
skôr by som videl zmysel v prehlbovaní, ako v rozširovaní. A ak rozširovať, 
potom outreach do širšieho okruhu “našincov” – kultúrnych ľudí, ktorí 
premýšľajú a konajú v záujme budúcnosti a širšieho sveta (napadli mi 
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napr. aj ľudia z prostredia rozvojových organizácií). A zdieľam očakávanie, 
že by sa “volantu S-O-S” mali chytiť trochu mladší ľudia... ideálne tak do 
40-ky, plus - mínus pár rokov.

Komentár a zhrnutie 
Bilancia: 14 ZA (viac-menej bez výhrad),
                 2 ZA s možnosťou veta,
                 2 ZA podmienky vhodných kritérií,
 3 ZA opatrné: s dôrazom na reálnych záujemcov o členstvo a „čakateľov“,
 1 ZA, ale až cca o pol roka,
 1 PROTI („aby sme nedopadli ako EÚ“).

 Summa summarum
Výsledky dotazníka možno hodnotiť ako zaujímavé a podnetné. 
Symptomatické je to, že reagovala len časť oslovených. Príčin je iste 
viacero, ale celkovo (aj) táto skutočnosť odráža súčasný stav reality. 
V porovnaní s ochranárskou anketou z jari 2015 sa rozptyl a heterogenita 
názorov zredukovali, aj keď ich rôznorodosť sa zachovala (pozri Huba, 
ed., 2015). Ak to zovšeobecníme, potom očakávania sú na jednej strane 
triezvejšie, ale aj menej skeptické ako v r. 2015. Je to spôsobené aj (alebo 
najmä) tým, že v r. 2015 sme oslovili podstatne heterogénnejší okruh 
potenciálnych respondentov – de facto každého/každú, kto bol aktuálne 
aktívny/a v ochranárskej komunite a na koho sme získali kontakt. Aj 
počet otázok a ich principiálnosť boli v r. 2015 väčšie, ako o rok a pol 
neskôr. Navyše, prieskum v r. 2015 sa uskutočnil po mnohých rokoch, 
počas ktorých podobné aktivity v ochranárskom prostredí absentovali, čo 
zrejme viacerých respondentov/respondentky motivovalo k obsažnejším 
odpovediam. Na realizácii tejto ankety som urobil na tému jej výsledkov 
rozhovor s Richardom Medalom. Vyšiel na dnes už neprístupnom portáli 
www.obycajniochranari.sk, 15. 7. 2015 a následne i v publikácii Huba, ed. 
2015).
Niektoré otázky, ktoré v ňom odzneli, môžu byť zaujímavé i v kontexte 
tohto príspevku, a preto si dovolím z nich odcitovať:
„RM: V apríli t.r. si sa obrátil na viac ako 300 osobností, činných 
v slovenskom ochranárskom hnutí s prosbou o odpoveď na 16 zásadných, 
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ale aj pomerne zložitých otázok, týkajúcich sa komplikovaných tém. Čo 
Ťa k tomuto nápadu inšpirovalo? Prečo práve teraz? A čo si si od toho 
sľuboval?
MH: Viedla ma k tomu moja utkvelá predstava o tom, že je žiaduce z času 
na čas sa pýtať druhých na to, ako oni vidia problémy, ktoré ma trápia a ako 
by odpovedali na otázky, ktoré ma zaujímajú. Asi túto predstavu nosím 
kdesi hlboko v  sebe. Až dodatočne som si uvedomil, že s dosť podobným 
oslovením a s niekoľkými – aj keď jednoduchšími – otázkami som sa obrátil 
na okruh svojich priateľov, keď som sa pred takmer 40 rokmi rozhodol - 
spolu s Petrom Kresánkom - založiť Sekciu pre ochranu ľudovej architektúry 
a jej zázemia, z  ktorej o pár rokov neskôr vznikla legendárna Základná 
organizácia SZOPK č. 6 a ktorá sa o ďalších pár rokov transformovala 
do podoby bratislavského ochranárstva s celoslovenskou pôsobnosťou, bez 
ktorého by novodobá história Slovenska nebola tým, čím je. Túto historickú 
„recykláciu“ samého seba som si však uvedomil až dodatočne.
Ale naspäť k  Tvojej otázke! Som veterán ochranárskeho hnutia a aj 
preto sa mi zdá, že mám morálne právo osloviť ľudí, iniciovať podobnú 
anketu a pokúšať sa aspoň trochu nadviazať na slávnu prednovembrovú 
ochranársku éru. Zároveň cítim značnú zodpovednosť za to, kam sa 
široko chápané ochranárstvo na Slovensku uberá, ako vníma samo seba 
i ako ho vníma zvyšok spoločnosti. A tiež chcem veriť, že za tie roky som 
skúsenosťami, poznaním i vekom získal aspoň trochu nadhľadu, tolerancie 
a snáď i pokory.
A prečo práve teraz? Možno rozhodla rekapitulácia plusov a mínusov 
v dňoch 25. výročia Nežnej revolúcie, udalosti, počas ktorej bolo ochranárstvo 
rozhodujúcou spoločenskou silou na Slovensku. Vzápätí sme si pripomenuli 
štvrťstoročie vstupu prvých ochranárov do nových parlamentov i vlád. Toľko 
k  inšpirácii tzv. veľkými dejinami. A čo sa týka mojich malých osobných 
dejín: z  ničoho nič som sa ocitol v  záverečnej etape svojho života: vlani 
som sa dožil šesťdesiatky a o pár mesiacov (ak dožijem) budem dôchodca. 
Sľubujem si od toho popri rôznych nevýhodách jednu výhodu: snáď budem 
môcť konečne robiť to, čo považujem za dôležité a nerobiť zbytočnosti.
Čo som od tohto „experimentu“ očakával? Najmä to, že sa dozviem, čo si 
o týchto veciach myslia ľudia, ktorí ma zaujímajú a na názore ktorých mi 
záleží.
A spomeniem ešte aspoň jeden dôvod: ochranárstvo, ako životný postoj 
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i prejav obáv a zároveň pozitívnej angažovanosti vo sfére široko chápaného 
životného prostredia - ako aj všeobecne ohrozených hodnôt okolo nás 
- je stále viac a viac dôležité. Na Slovensku sme však svedkami akéhosi 
inverzného vývoja: autorita, rešpekt, kredit i akceptácia ochranárov v očiach 
verejnosti ako keby z  roka na rok skôr klesali. To je absurdné a pre mňa 
neakceptovateľné!
Úplne najhoršie by však bolo, keby sme sami začali pochybovať o zmysle 
svojho snaženia a následne nebodaj rezignovali, či utiahli sa kamsi na okraj 
spoločnosti. Obrovské environmentálne výzvy: od globálnej zmeny klímy 
a jej fatálnych následkov, cez problémy so znečistenou a vyčerpanou vodou, 
hromadenie nebezpečných odpadov až po zaberanie pôdy, rúbanie lesov, 
eróziu či vysušovanie krajiny, ale aj degradácia prírodných a krajinných krás 
priam volajú po kompetentných, patrične sebavedomých, spolupracujúcich 
a vzájomne sa solidarizujúcich ochranároch. Podotýkam, že pod pojmom 
ochranári v tomto prípade nechápem len občianskych aktivistov za lepšie 
životné prostredie či pracovníkov štátnej ochrany prírody, ale aj vedcov, 
pedagógov, publicistov, duchovných, podnikateľov, verejných činiteľov, 
umelcov a ďalších, ktorým na prírode, krajine, životnom prostredí a na tom, 
kto sme a kam smerujeme, záleží.
RM: V prvej otázke si sa pýtal na konkrétne mená ľudí, pôsobiacich na 
Slovensku v  ochranárstve, resp. v  environmentálnej či zelenej politike 
v najširšom zmysle slova, ktoré ostatní považujú za významné. 
MH: Spracovanie odpovedí na túto otázku bolo časovo najnáročnejšie. 
Trochu ma zaskočilo a zároveň potešilo to množstvo mien (okolo 200 – 
pozn. MH), ktoré sa v odpovediach vyskytli. Potrebné kvóru – 3 % a viac 
hlasov respondentov, napokon získalo 171 z nich.
Je to na naše pomery impozantný počet, veď všetkých týchto ľudí možno bez 
preháňania označiť nielen za ochranárske osobnosti, ale aj za ľudí, ktorí 
požívajú širšiu než len lokálnu či regionálnu podporu a uznanie. Teší ma 
tiež to, že títo ľudia reprezentujú veľmi široké spektrum aktivít a miestom 
svojho pôsobenia pokrývajú celé Slovensko (a výnimočne i celú Európu, ba 
celý svet).
21 najfrekventovanejších mien (získali 6 a viac hlasov respondentov, teda 
viac ako 10 %) nie je prekvapením a predpokladám, že vari každý/každá, 
kto sa v súčasnom slovenskom ochranárstve orientuje a nie je zaujatý, bude 
so mnou súhlasiť (pozri www.ochranari.sk).
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Výber ostatných 150 osobností je už, pochopiteľne, subjektívnejší a je 
ovplyvnený viacerými faktormi. Jednak spomínaným limitovaným počtom 
respondentov, ale napríklad aj tým, kto túto anketu organizoval. Pre mňa 
je však podstatné to, že sme s  tým najlepším úmyslom nikoho dôležitého 
nevynechali, oslovili každého, kto v nami široko definovanej množine 
ochranárov, aktivistov, environmentalistov či zelených má k  tejto veci čo 
povedať. Že mnohí/mnohé túto možnosť nevyužili, je tak trochu „vis major“ 
a otázka ich slobodného rozhodnutia, a nie naša chyba či zlý zámer.
RM: V druhej otázke si sa pýtal, či má komunita ochranárov, aktivistov, 
ekológov, environmentalistov, zelených… nejakú spoločnú identitu a ak 
áno, aké označenie by pre ňu bolo najvýstižnejšie.
MH: Táto otázka obsahuje dve podotázky. Dvojnásobne viac respondentov 
si nemyslí, že by naša komunita mala nejakého spoločného menovateľa 
v porovnaní s tými, ktorí si myslia, že má (niektorí pochybujú aj o tom, že 
nejaká ochranárska komunita na Slovensku vôbec jestvuje).
Čo sa týka preferovaného (seba)označenia, zvíťazil pojem ochranári, pred 
pojmom aktivisti (s rôznymi prívlastkami: ochranárski, eko, zelení, za 
životné prostredie, za TUR a i.).
RM: Ďalšia anketová otázka sa týkala najväčších predností a najväčších 
deficitov slovenského ochranárstva. Čím sa teda po zovšeobecnení určite 
veľmi rôznorodých odpovedí môžeme chváliť, čo musíme zlepšiť? 
MH: Sebachvály veľa nezaznelo. Za naše najväčšie prednosti respondenti 
považujú to, že nie sme skompromitovaní, ako aj našu nepodkupnosť 
a dôveryhodnosť. Za najväčší hendikep sa považuje nedostatok vzájomnej 
komunikácie a rozhádanosť.
RM: Čo vieme zlepšiť hneď? A čo je “beh na dlhé trate”?
Na otázku, čo je možné zlepšiť operatívne, prišlo široké spektrum odpovedí, 
ktoré sa takmer nedajú zovšeobecniť: od „ospravedlniť sa za urážky a priznať 
si chyby“, cez „rozbehnúť projekty, kampane, návrhy legislatívnych zmien“ 
až po: „na fb skupine upozorňovať na dôležité materiály“. Ale príznačné je, 
že najčastejšia odpoveď je „???“.
Behom na dlhé trate je venovať pozornosť globálnym problémom, ale aj 
preorientovanie sa z globálnych tém na miestne, zmena postojov verejnosti 
k „našim“ problémom, ale aj pritiahnutie ďalších ľudí, vrátane lídrov.
Možno však zovšeobecniť, že väčšina sa zhodla na tom, že v  konečnom 
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dôsledku je všetko vlastne „beh na dlhé trate“, lebo aj krátkodobé či ad hoc 
aktivity – ak nemajú pokračovanie a nie sú zasadené v určitom kontexte – 
zväčša nemajú význam.
RM: Ochranárska komunita je pestrá, dokonca rozrôznená v prístupe 
k základným hodnotám. Preto predpokladám, že aj odpovede na 
konkrétne možnosti vzájomnej spolupráce so štátom a s firmami boli 
celkom rôzne. Vrátane otázky ústretovosti voči decíznej sfére. Bol 
z odpovedí badať nejaký väčšinový názor?
MH: Odpovede týkajúce sa spolupráce s „vonkajším prostredím“ sú 
veľmi individuálne. Čo sa týka spolupráce s decíznou sférou, najčastejšia 
odpoveď bola, že to závisí od konkrétnej situácie, ale v konfrontácii na 
tému, či máme byť kompromisnejší alebo menej kompromisní, zdrvujúco 
(v pomere 19 : 1) „zvíťazila“ väčšia nekompromisnosť, resp. zásadovosť nad 
kompromisnosťou. Pomerne veľa respondentov (10) zároveň poznamenalo, 
že by sme sa mali snažiť správať nekonfrontačne až konsenzuálne, čo 
požiadavke väčšej zásadovosti nemusí odporovať.
RM: Kto sú potenciálni (ochotní a zároveň pre komunitu ochranárov 
prijateľní) finanční podporovatelia, partneri, sponzori?
MH: Tu prevláda opatrnosť. Niektorí považujú za „kóšer“ len zdroje 
z 2-percentnej asignácie, niektorí len zdroje spravované štátom či verejnou 
správou, iní si vedia predstaviť aj spoľahlivé zahraničné grantové schémy 
typu Nórskych fondov a niektorí sú otvorení aj dôveryhodným domácim 
sponzorom (spomínajú sa napr. ESET, IKEA, DM, Orange…). Len celkom 
ojedinele sa vyskytli názory, že prijateľný je každý, kto je ochotný naše 
aktivity financovať. Z  niektorých odpovedí zaznieva nádej, že prichádza 
nová generácia podnikateľov (potenciálnych sponzorov), vyznávajúcich 
postmateriálne hodnoty.
RM: Tvoj celkový dojem z odpovedí? 
MH: Všetky boli zaujímavé a viaceré boli až dojímavo múdre a krásne.
RM: Aké by asi boli odpovede pred dvadsiatimi rokmi a aké podľa 
Teba budú o ďalších 10 – 20 rokov? Odkiaľ kam sa vyvíja slovenské 
ochranárske hnutie?
MH: ...Pred dvadsiatimi rokmi vrcholilo čosi, čo by sme mohli nazvať 
transformačným obdobím. Dovtedy monopolné mimovládky, pochádzajúce 
z predrevolučných čias (SZOPK a Strom života), sa rozpadali na množstvo 
„dcérskych spoločností“. Ďalšie tematicky, alebo regionálne či lokálne 
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zamerané mimovládky vznikali. Pomaly, ale iste sa schyľovalo k veľkému 
zápasu prodemokratických síl s  mečiarizmom, v  ktorom ochranárske 
organizácie zohrali nemalú úlohu. Následne vznikali kontúry takých 
zákonov, ako je zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie - EIA 
(1994), o slobodnom prístupe k informáciám - infozákon (prijatý v  roku 
2000), či zákon o neziskových organizáciách. Kulminovali veľké kampane, 
najmä proti dostavbe Mochoviec. Viaceré ochranárske mimovládky úzko 
spolupracovali s ľudskoprávnymi. Toto všetko a ktovie čo ešte všetko by bolo 
ovplyvnilo odpovede na podobné otázky pred 20 rokmi.
Obávam sa, že o 10 – 20 rokov podobné otázky nebudú potrebné. Nie preto, 
že by problémy, na ktoré sa pýtame dnes, prestali existovať, ale práve naopak, 
budú také vypuklé, že každému príčetnému človeku bude jasné, že je päť 
minút po 12. Na Slovensku budú možno státisíce (aj) environmentálnych 
migrantov a elementárne zdroje sa stanú problémom. Kto si myslí, že 
straším, nech si už dnes pozrie svetové štatistiky o migrácii a jej príčinách. 
Ale to všetko bude len časť problému. Hlavná otázka už nebude či?, ale 
ako?, alebo prečo sme to dopustili a či už nie je neskoro?
Ochranárstvo nebude koníček pre podivínov, ale existenčná nevyhnutnosť. 
Tam podľa mňa smerujeme a stane sa to bez ohľadu na odpor tejto i budúcich 
environmentálne negramotných, ignorantských či antienvironmentálnych 
vlád.“

Ani na ochranársku anketu 2015, ani na ochranársky dotazník 2016 
nereagovala väčšina opýtaných. Podobne je tomu aj s celkovým 
angažovaním sa v Slovenskom ochranárskom sneme. Ochota angažovať 
sa v  rámci S-O-S je primeraná limitovaným časovým a kapacitným 
možnostiam členov a členiek. Iný limitujúci faktor môže byť obava 
angažovať sa v niečom, čoho budúcnosť je neistá a tak riskovať ďalšie 
prípadné sklamanie. Ale aj tak sú viaceré nápady a ponuky, obsiahnuté 
v odpovediach na túto otázku, cenné a je žiaduce ich využiť. 
Čo sa týka poznania, vyplývajúceho z  jednotlivých odpovedí, najbližšie 
ku konsenzu sa respondenti a respondentky dostali pri odpovedi na prvú 
a poslednú otázku. Nik z  respondentov/respondentiek nespochybnil 
zmysel existencie S-O-S. Viacerí/é ho dokonca považujú za veľký, a to 
napriek všetkým „detským nemociam“, obmedzeniam a vonkajším 
i  vnútorným prekážkam optimálneho fungovania. Je to možné vnímať 
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s  určitým zadosťučinením, ale aj triezvo, lebo si treba uvedomiť, že na 
anketu reagovali najmä tí a tie, ktorým existencia S-O-S dáva zmysel (čo 
automaticky neznamená, že väčšine tých, ktorí/ktoré nereagovali, zmysel 
nedáva. O tom, že to také zlé nie je, svedčí aj „ústavná väčšina“ členov 
a členiek S-O-S, ktorá podporila viaceré výzvy S-O-S).
Takmer jednomyseľnú podporu získal aj návrh na otvorenie možnosti 
prijímať nových členov/členky (navyše sa požiadavka omladenia či 
generačnej obmeny objavuje aj v odpovediach na niektoré ďalšie otázky). 
Nikto nespochybnil ani navrhnutý mechanizmus prijímania (minimálne 
nominácie/garancie kandidátov zo strany 3 a viac % aktuálnych členov/
členiek S-O-S). Objavil sa aj návrh s tým ešte chvíľu počkať, ako aj návrh, 
že by okrem možnosti nominovať mala jestvovať aj možnosť veta. 
Na opačnom konci spektra v  porovnaní s  prvou a šiestou otázkou 
sa nachádzajú reakcie na piatu otázku, týkajúcu sa oslovenia vlády 
v  súvislosti s  Parížskou klimatickou dohodou, predsedníctvom v  Rade 
EÚ a Dunajskou stratégiou, kde bezmála polovica respondentov/
respondentiek bola proti.
V odpovediach na druhú, tretiu a štvrtú otázku sa objavilo viacero 
produktívnych návrhov i zaujímavých ponúk:
- zorganizovať regionálne či tematicky zamerané stretnutia, 
- zorganizovať školenie/školenia, 
- poskytnúť odbornú expertízu, 
- a i. (pozri text vyššie).
Vo všetkých prípadoch išlo o ponuku bezodplatných aktivít. Ako však 
vyplynulo aj z niektorých odpovedí pre efektívne fungovanie podobného 
združenia je žiaduci aspoň malý úväzok či iná forma odmeny pre 
„výkonnú silu/sily“. Na druhej strane asi nie je potrebné, ba ani žiaduce 
zásadne meniť voľný charakter združenia či vytvárať v  súvislosti s  ním 
nejakú „podpornú inštitúciu“. S-O-S nikdy nemal ambíciu byť akousi 
kryptostranou, čo však nevylučuje snahu byť relevantnou mienkotvornou, 
nezanedbateľnou spoločenskou a v nestraníckom chápaní i politickou 
silou. A napokon nevylučuje to ani to, že časť členov/členiek S-O-S so 
straníckymi ambíciami nejaký politicko-stranícky subjekt - pod iným 
názvom a s trochu inou misiou – vytvorí.
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ZáVER
Adekvátna (seba)reflexia každej spoločenskej entity je jedným 
z  predpokladov jej úspešného napredovania. Toto konštatovanie platí 
pre organizácie tretieho sektora - formálne i neformálne združenia 
aktívnych občanov – dvojnásobne. Nielen preto, že ide o najmladší 
a  najturbulentnejší sektor spoločnosti, ale aj preto, lebo ich štruktúra 
i fungovanie bývajú z logiky vecí menej štandardné, než ako je tomu pri 
úradoch verejnej správy, politických stranách, výskumných inštitúciách 
či výrobných prevádzkach. Ani pohľad zvonka nemusí vždy zodpovedať 
skutočnému významu či potenciálu danej entity. Niekedy je postoj 
externého prostredia znevažujúci či ignorantský, inokedy relevantné 
výskumy/prieskumy signalizujú nárast podpory/dôvery verejnosti voči 
tretiemu sektoru. Inými slovami, verejnosť začína byť voči „mimovládkam“ 
dokonca tolerantnejšia, než ako vyplýva z ich vlastného (seba)hodnotenia 
(pozri napr. Strapcová, Zeman, 2018). Čím voľnejší a neformálnejší 
charakter má to – ktoré združenie, tým viac je jeho koordinácia závislá od 
poznania autentických názorov a predstáv samotných jej členov a členiek. 
V tomto zmysle je možné hodnotiť aj pokusy o (seba)reflexiu ochrancov 
prírody a krajiny (skrátene ochranárov).
Považujem za žiaduce túto viac ako 40-ročnú tradíciu na Slovensku ďalej 
rozvíjať.

Respondenti/respondentky dotazníkového prieskumu (v abecednom 
poradí): Martina Barancová - Paulíková, Dušan Bevilaqua, Michal 
Drotován, Viera Dubačová, Ladislav Hegyi, Mikuláš Huba, Ľubica 
Kolková, Mária Kozová, Ľubica Lacinová, Daniel Lešinský, Branislav 
Líška, Ján Mičovský, Richard Medal, Juraj Mesík, Vladimír Mokráň, Juraj 
Nvota, Samuel Pačenovský, Pavel Petráš, Henrich Pifko, Juraj Rizman, 
Pavol Široký, Štefan Szabó, Ján Szőllős, Jozef Šibík, Pavel Šremer, Eulalia 
Štefanová, Ján Topercer, Ľubica Trubíniová a Anna Zemanová.
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