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                                                                                                                      Bratislava, 25. mája 2020 

Vážený pán minister životného prostredia,                                                                               

 

23. marca t. r. sme Vám - ako aj ďalším relevantným členom a členkám vlády - poslali odporúčania 

Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S), týkajúce sa prípravy programového vyhlásenia vlády. 

Ako jedno z prioritných opatrení sme navrhovali: „Umožniť návrat všetkým schopným a čestným 

bývalým zamestnancom a zamestnankyniam rezortu, ktorí a ktoré prišli o zamestnanie direktívnym, 

nesprávnym a nespravodlivým rozhodnutím počas predchádzajúcich vlád.“ Aj keď sme takýto zámer 

v programovom vyhlásení vlády v  explicitnej podobe napokon nenašli, implicitne ho tam vnímame 

vo všetkých zmienkach o náprave krívd minulosti. 

Vzhľadom na to, že práve v týchto dňoch a týždňoch sa na jednotlivých ministerstvách uskutočňujú 

organizačné a personálne zmeny, chceme toto naše odporúčanie opätovne pripomenúť. Už aj preto, 

lebo práve z Vášho rezortu muselo v minulosti odísť mimoriadne veľa schopných a čestných ľudí. 

Aj keď najväčšie čistky v rezorte životného prostredia prebehli už počas prvej vlády Roberta Fica, 

keď ministrami životného prostredia boli nominanti Slovenskej národnej strany, v menšej miere sa 

diali aj počas minulej vlády  (napr. pod zámienkou nezmyselného zlučovania Správ CHKO Dunajské 

luhy a Ponitrie). Spomínanými čistkami v r. 2006 - 2019 boli postihnutí najmä odborní pracovníci na 

úseku štátnej ochrany prírody, viacerých „nepohodlných“ riaditeľov správ národných parkov 

nevynímajúc. Členovia a členky nášho snemu, ale aj médiá (najmä redaktorka RTVS Katarína 

Začková) na tieto skutočnosti opätovne poukazovali a poukazujú. 

Sme presvedčení a presvedčené, že by bolo vhodné, keby sa nové vedenie rezortu životného 

prostredia svojim bývalým zamestnancom ospravedlnilo a v rámci možností im umožnilo návrat. 

Okrem morálneho by takéto počínanie malo aj rozmer praktický ba pragmatický: každý schopný, 

čestný a obetavý človek je pri ochrane prírody, krajiny a životného prostredia potrebný, keďže ide o 

činnosť celospoločensky mimoriadne dôležitú, a pritom nedostatočne ocenenú a neraz i znevažovanú. 

Štátnu ochranu prírody SR, Slovenskú inšpekciu životného prostredia a ďalšie zložky spadajúce pod 

Váš rezort čakajú veľmi náročné úlohy a verejnosť oprávnene očakáva, že sa situácia v tejto oblasti 

v porovnaní s nedávnou minulosťou podstatne zlepší. A to sa bez kvalitných ľudí jednoducho nedá. 

Je nám jasné, že nie všetci a všetky by o takýto návrat prejavili záujem. Či už z vekových, zdravotných 

alebo iných dôvodov, medzi ktoré zrejme patrí aj pocit sklamania a obava, že sa ich kalvária môže 

zopakovať. Ale aj tu môže vedenie rezortu urobiť veľa pre to, aby „štátni ochranári“ získali istotu, že 

očakávaná zmena príde, že za svoju poctivú prácu budú adekvátne ohodnotení, a najmä, že im vedenie 

bude „držať chrbát“ v ich snahe dosiahnuť dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov. Aj aktuálne, 

či nedávne kauzy  (Štrbské Pleso, Chopok – Jasná, Donovaly, Chata pod Chlebom a ďalšie) dokazujú, 

že štátna ochrana prírody a inšpekcia musia mať podstatne väčšiu spoločenskú autoritu, čo okrem 

iného predpokladá aj zmenu inštitucionálneho statusu ochrany prírody (o. i. právnu subjektivitu správ 

národných parkov, prevod pozemkov vo vlastníctve štátu, nachádzajúcich sa na ich území, pod rezort 

životného prostredia a i.). Korešponduje to aj so znením programového vyhlásenia vlády, v ktorom 

sa o. i. sľubuje jednotná správa chránených území pod MŽP SR, reforma Štátnej ochrany prírody SR 

a zváženie právnej subjektivity správ národných parkov. Vychádzajúc z Vášho verejného prísľubu 

maximálnej transparentnosti predpokladáme pri tejto transformácii efektívnu komunikáciu a 

spoluprácu s relevantnou odbornou a aktivistickou verejnosťou. Napokon, aj náš snem v nedávnej 

minulosti neraz poukázal na nutnosť skvalitnenia  výkonu štátnej ochrany prírody na Slovensku. 



V našich radoch sa nachádza celý rad odborníkov a odborníčok, schopných a ochotných pomôcť, 

vychádzajúc pri tom zo svojich bohatých skúseností a znalostí. 

V tejto súvislosti by sme sa radi zmienili aj o dobrovoľníkoch, činnosť ktorých niektoré vlády  taktiež 

bagatelizovali a obmedzovali. Pritom bez ich pomoci by Štátna ochrana prírody SR i ďalšie rezortné 

organizácie svoje úlohy v potrebnom rozsahu a kvalite nezvládli. A netýka sa to len chránených území 

či ohrozených vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov, ale aj problematiky odpadov, hluku, 

znečisťovania vôd a ovzdušia, výrubu stromov vo voľnej krajine, nelegálnej ťažby nerastov, 

znehodnocovania vzhľadu krajiny a i. 

Navrhujeme preto urýchlene urobiť účinné kroky na zvýšenie právomocí a spoločenskej autority 

členov stráže prírody  a ďalších dobrovoľníkov, ochotných a schopných prírode, krajine, životnému 

prostrediu a tým aj Vášmu rezortu a nám všetkým nezištne pomôcť. 

Veríme, že táto naša výzva bude správne pochopená a bude slúžiť ako podnet na nápravu krívd 

minulosti ako aj na skvalitnenie aktivít a zvýšenie spoločenskej autority Vášho rezortu do budúcnosti. 

 

S pozdravom, 

 

členovia a členky S-O-S: 

 

Mgr. Alexander Ač, PhD. 

Ing. Erik Baláž 

Sabina Barborjak - Galeková 

Ing. Ladislav Bíro 

Mgr. Michal Deraj 

doc. Mgr. Tomáš Derka, PhD. 

Mgr. Ján Dobšovič 

Mgr. Michal Drotován 

Mgr. art. Viera Dubačová 

RNDr. Elena Fatulová 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

Ing. Zuzana Gallayová, PhD. 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

Ing. Fero Guldan 

RNDr. Ján Hanušin, CSc. 

Ing. arch. Boris Hochel 

Mgr. Zuzana Homolová 

Mgr. Tomáš Hulík 

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba - mikulas.huba2mail.com) 

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. 

RNDr. Ján Kadlečík 

Ing. Gabriela Kalašová 

Ing. Karol Kaliský 

Ing. Peter Klučka 

Ing. Ľubica Kolková 

RNDr. Ľubica Krištofová 

Mgr. art. Richard Krivda 

doc. Zuzana Kronerová 

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. 

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. 

Ing. Milan Lichý 

doc. MUDr. Branislav Líška, CSc. 

Bc. Viera Minarovičová 

Mgr. Vladimír Mokráň 



Branislav Moňok 

Prof. Juraj Nvota 

MVDr. Samuel Pačenovský 

Mgr. Daniel Pastirčák 

Soňa Párnická 

Pavol Petráš 

Mgr. Tomáš Peciar 

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. 

Ing. arch. Ľudmila Priehodová 

Ing. Koloman Prónay 

Mgr. Samo Smetana 

Ing. Drahoš Stano 

Mgr. Boris Strečanský 

Ing. Štefan Szabó, PhD. 

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc. 

RNDr. Jozef Šibík, PhD. 

Ing. Katarína Šimončičová 

Mgr. Natália Šovkoplias 

Mgr. Pavel Šremer 

MUDr. Peter Tatár, CSc. 

Ing. Alena Trančíková 

Ing. Ľubica Trubíniová 

Ing. Alexander Vágner 

Mgr. Imrich Vozár 

Mgr. Marcel Zajac 

Pavol Ziman 

 

Plus dvaja podporovatelia, ktorí si neželajú byť menovaní. 

 

Pre: 

 

Vážený pán 

Ján Budaj 

Minister životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

Bratislava 

 

 


