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Edičná poznámka

Tento diel Kapitol z environmentálnej politiky (ďalej len Kapitoly) voľne 
nadväzuje na publikáciu O Slovensku otvorene a nahlas: Ochranárske 
SOS, ktorú vydala Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci so 
Slovenským ochranárskym snemom koncom roka 2019. Aj v tomto prípade 
ide najmä o prezentáciu stanovísk, výziev, tlačových správ, korešpondencie 
a ďalších dokumentov z dielne Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) 
a Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/
SR) spolu s niektorými článkami a inými dosiaľ nepublikovanými textami 
hlavného autora a zostavovateľa Kapitol, ktoré vznikli v období od januára 
2020  do mája 2021. Toto obdobie bolo v globálnom meradle poznamenané 
najmä pandémiou covid-19, ktorá so sebou priniesla sériu zmien správania, 
útlm celých ekonomických odvetví (napr. leteckej dopravy či cestovného 
ruchu) i vznik a uplatňovanie množstva protiopatrení (od vyvinutia viacerých 
druhov vakcín proti koronavírusu až po finančné a iné kompenzácie či úľavy 
tým, ktorí a ktoré utrpeli z dôvodu pandémie najväčšie straty).   

Najväčší balík prostriedkov na pôde Európskej únie, ktorý chce nielen 
pomôcť ekonomikám poznačeným pandémiou, ale zároveň naštartovať ich 
zásadnú reformu v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody i potrebou 
zlepšenia ochrany biodiverzity, predstavuje Plán obnovy a odolnosti. 

Druhou dôležitou udalosťou, vďaka ktorej si zapamätáme rok 2020, 
bolo niekoľko dôležitých volieb. Celosvetový dosah (i na životné prostredia 
a klímu) mali najmä prezidentské voľby v USA, oveľa bezprostrednejšie sa 
nás však tu, na Slovensku, dotkli voľby parlamentné, ktoré o. i. ukončili 
dlhoročnú hegemóniu Smeru-SD na našej politickej sfére a priviedli na svet 
vládu s ambicióznym programom, a to aj vo sfére ochrany prírody, krajiny 
a životného prostredia ako aj vo vzťahu ku klíme.

S voľbami tradične súvisí aj záujem občianskej spoločnosti nielen o voľby 
samotné, ale aj o to, čo im predchádza: teda to, kto (strana či jednotlivec) 
vo voľbách kandiduje a s akým programom. Tesne po voľbách nás obyčajne 
zaujíma, čo môžeme od nového parlamentu a následne i vlády a jednotlivých 
rezortov očakávať v tej - ktorej oblasti.

Mimovládky, aktivisti/aktivistky a angažovaní experti a expertky sa 
spravidla snažia ovplyvniť podobu programového vyhlásenia novej vlády. 
A potom, keď programové vyhlásenie schváli parlament, sa k nemu kriticky 
vyjadrujú. Nie náhodou práve stanoviská k vyššie uvedeným parlamentným 
voľbám 2020 a ich k širšiemu predvolebnému i povolebnému kontextu 
predstavujú najväčšiu časť obsahu Kapitol.

Okrem toho tu nájdete stanoviská S-O-S ku konkrétnym kauzám (staré 
environmentálne záťaže s dôrazom na región Stredného Spiša, ochranné 
pásmo  najväčšieho vodárenského zdroja na Slovensku (Šamorín) ohrozené 
plánovanou výstavbou, Areál Ekoiuventy ako potenciálne Národné stredisko 
environmentálnej výchovy a vzdelávania, ale najmä niekoľko stanovísk, 
týkajúcich sa reformy štátnej ochrany prírody a správy chránených území). 
S-O-S vydal vyhlásenie pri príležitostí výročia víchrice v Tatrách v novembri 
2004 a taktiež podporil stanoviská viacerých subjektov zo Slovenska i Českej 
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republiky, protestujúcich proti zámeru na výstavbu veľkokapacitného tzv. 
Multimodálneho logistického centra pri Holíči, výzvu na zrušenie možnosti 
utajovania informácií súvisiacich s jadrovou energetikou, na celoročnú 
ochranu vlka dravého, alebo na podporu celoeurópskej kampane za prísnejšiu 
reguláciu novej generácie GMOs a zaujal stanovisko k návrhu novej stavebnej 
a územnoplánovacej legislatívy. Prílohu kapitol predstavuje hromadná 
pripomienka na túto tému.

Rok po prijatí programového vyhlásenia vlády v NR SR sa S-O-S predsedu 
vlády a relevantných ministrov opýtal na to, ako sa tento dokument plní 
vo sfére životného prostredia. Vecná odpoveď do úzavierky týchto Kapitol 
neprišla.

Viac informácií o aktivitách, prezentovaných v týchto Kapitolách, nájdete 
na webovej stránke www.ochranari.sk

 Bratislava, máj 2021                                           

 Mikuláš Huba 
                                                                                    (editor a hlavný autor)



6



7

KAPITOLY Z ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY – XLX. diel

Voliť stranu bez programu a bez dôveryhodných ľudí  
je ako kupovať mačku vo vreci

Čo ponúkajú  politické strany  na zlepšenie prostredia?

V dnešných chaotických časoch už neplatí ani to, čo sa ešte nedávno zdalo byť 
samozrejmosťou: že voľby sú (aj) súťažou volebných programov. Voliť stranu 
bez programu je predsa ako kupovať mačku vo vreci. Zopakujme si, že volebné 
programy (VP) politických strán (a koalícií) sú dôležité z viacerých dôvodov. 
Zabezpečujú väčšiu informovanosť, a teda aj kompetentnejšie rozhodovanie 
sa voličov vo voľbách. Umožňujú lepšiu kontrolu činnosti strán v priebehu 
volebného obdobia a pri odpočte plnenia predvolebných sľubov na jeho konci. 
Predstavujú východisko pre tvorbu budúceho programového vyhlásenia 
vlády. Aj keď zároveň platí, že program nie je ani zďaleka všetko. Presviedča 
nás o tom aj minulosť, keď strany i vlády so solídnym environmentálnym 
programom v praxi neraz robili priam anti-environmentálnu politiku. A preto 
najmä v prípade strán, ktoré boli v nedávnej minulosti dlhšie pri moci, je 
skúsenosť s ich vládnutím ešte dôležitejšia, ako ich program.

Navyše, ak hovoríme o  životnom prostredí, nesmieme zabúdať na to, že 
je to prierezová problematika, ktorá sa „nezmestí“ iba do jednej kapitoly.  
Neraz sa o jeho stave viac rozhoduje v iných častiach VP – orientovaných 
najmä na činnosť hospodárskych rezortov či na narábanie s financiami, ale 
z dlhodobého hľadiska sa o ňom môže ešte viac rozhodovať v rezorte školstva 
a vedy, a preto by sme si mali prečítať aj takto zamerané kapitoly. A je i bude 
to aj o spravodlivosti, práve a ich vymáhateľnosti. A v neposlednom rade 
aj o kultúre v tom najvšeobecnejšom zmysle slova. Ale ešte niečo je veľmi 
dôležité: aby na kandidátkach či v odbornom zázemí strán boli kompetentní 
a dôveryhodní odborníci, schopní a pripravení ten-ktorý program aj realizovať.

Všetky relevantné strany, preferencie ktorých dlhodobo prevyšujú 5%, 
venujú problematike životného prostredia samostatnú kapitolu. Výnimkou 
je Smer-SD, ktorý de facto žiadny   program nemá. Niektoré strany spájajú 
environmentálnu problematiku s  inými rezortnými politikami (najmä s lesným 
hospodárstvom, poľnohospodárstvom, potravinárstvom, ochranou zvierat 
či energetikou).  Rozsahom, konkrétnosťou, komplexnosťou, originalitou, 
ambicióznosťou a sofistikovanosťou je však medzi enviroprogramami strán 
priepastný rozdiel (od niekoľkých frázovitých viet pri ĽSNS a SNS, cez pomerne 
stručný program KDH, či solídne prepracované enviroprogramy strán Za ľudí, 
SaS a Sme rodina, až po komplexný, podrobný, vyvážený a reálny program 
OĽaNO alebo 19-stranový ucelený, konkrétny (108 opatrení) a zároveň 
vizionársky program koalície PS/Spolu.

Som rád, že na rôzne časti volebných programov  v oblasti životného prostredia 
sa pozreli viaceré mimovládne organizácie (MVO) či iniciatívy. Z hodnotenia 
skupiny MVO, zaoberajúcich sa klimatickou zmenou, vyšiel najlepšie program 
PS/Spolu, nasledovaný programom  Za   ľudí, Sme rodina a OĽaNO. (Tu je 
však treba poznamenať, že v tom čase ešte nebol zverejnený aktuálny program 
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OĽaNO – pozn. mh).  Kvalitu programov vo sfére lesov a ochrany prírody 
hodnotila známa iniciatíva My sme les.  Na základe volebných programov 
i doterajších skúseností so stranami i jednotlivcami odporúčajú voliť PS/
Spolu, Za ľudí, OĽaNO, SaS alebo KDH.

Ja som sa zameral okrem vyššie spomenutých všeobecných a systémových 
aspektov VP osobitne aj na zámery a opatrenia v nich, týkajúce sa vody. Ako aj 
na to, ako sú jednotlivé strany personálne pripravené svoje zámery realizovať. 
Aj z tohto môjho hodnotenia vyšla najlepšie koalícia PS/Spolu, ktorá má pre 
túto oblasť najpodrobnejšie spracovaný program, považuje životné prostredie 
za jednu zo svojich top priorít a na svojej kandidátke má najviac odborníkov 
a aktivistov. Na ďalších miestach sa v zmysle spomenutých kritérií umiestnili 
OĽaNO, Za ľudí  a SaS (viac na www.ochranari.sk). 

Podobným predvolebným hodnoteniam sa venujem od roku 1990. 
A tak môžem aspoň sčasti porovnávať. Aj keď životné prostredie väčšina 
kandidujúcich strán vo svojich volebných programoch celkom neignorovala 
ani v minulosti, pozitívny posun oproti minulosti  vidím v  miere  serióznosti 
a odbornosti, v inovatívnych nápadoch a v aspoň čiastočnom reagovaní na 
globálne problémy a výzvy 21. storočia. Nič z toho sa však netýka Smeru-
SD, SNS či ĽSNS. Nemalým dôvodom na optimizmus je aj rekordný počet 
environmentalistov a aktivistov – ochranárov a ochranárok na kandidátkach 
niektorých strán (v poradí PS/Spolu, OĽaNO, Za ľudí, SaS a Demokratická 
strana). Ide o približne trojnásobný nárast oproti voľbám v r. 2016. Zostáva 
veriť, že po 29. februári sa čo najviac z nich ocitne v našom parlamente 
a exekutíve.

Mikuláš Huba (vedecký pracovník Geografického ústavu SAV  
a člen Slovenského ochranárskeho snemu)
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Členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu  
apelujú na voličov a voličky:

V sobotu voľte  tých a tie, ktorým nie je ľahostajný osud 
prírody a prostredia okolo nás!

V poslednom čase sa nám najrôznejších problémov vynorilo skutočne 
priveľa. A my dúfame, že to garnitúra, ktorá príde po týchto voľbách, dá 
do poriadku: zdravotníctvo, školstvo, bývanie, doprava, kultúra, ľudské 
práva, spravodlivosť, verejné financie, nárast extrémizmu... A podľa toho si aj 
vyberáme strany a konkrétne mená na ich kandidátkach. 

Všetky spomínané záležitosti sú vážne a treba ich riešiť. Až nás to zvádza 
- tvárou v tvár tej presile dlhodobo zanedbávaných problémov - opäť zabúdať 
na také zdanlivé samozrejmosti, ako je vzduch, voda, pôda, lesy či mestská 
zeleň, príroda v tzv. chránených územiach i krajina s jej charakteristickou 
tvárou a dušou: skrátka prostredie, ktoré nás obklopuje a ktoré sme zdedili 
ako prírodné a kultúrne dedičstvo. 

Fenomény a hodnoty, o ktorých hovoríme, však nie sú v skutočnosti 
vôbec samozrejmosťou. Práve naopak. Sú stále vzácnejšie a zraniteľnejšie. 
Prehliadanie problémov, spojených s ich ohrozením, si nemôžeme dovoliť. 
Prečo? Lebo to trvá už pridlho. Už celé desaťročia je (alebo sa zdá byť) vždy niečo 
dôležitejšie, naliehavejšie, neodkladnejšie. A pritom len znečistené ovzdušie 
si u nás ročne vyžiada viac ako 5000 predčasných (a teda zbytočných) úmrtí. 
Čo sa týka zdravotných následkov znečistenej vody, pôdy a následne potravín 
porovnateľné štatistické údaje k dispozícii nemáme, ale nejestvuje dôvod si 
myslieť, že by boli menej alarmujúce.

Je isté, že nášmu zdraviu a kvalite života neprospieva ani nebezpečný odpad,  
nadmerný hluk, či nepríjemný zápach z priemyselných, poľnohospodárskych 
a iných prevádzok. Ešte ťažšie dokážeme exaktne merať vplyv narušenej, 
disharmonickej či devastovanej krajiny na naše duševné zdravie. Ale každý, 
čo len trochu citlivý človek, aj takéto stresové faktory vníma bolestne.

A nad tým všetkým navyše čnie fatálny problém so zmenou klímy...

Kvalita a optimálne fungovanie všetkého vyššie spomenutého bezprostredne 
súvisí so spôsobom spravovania štátu. Nikde na svete to nie je ideálne. Ale 
v mnohých krajinách je to lepšie - a v niektorých dokonca podstatne lepšie - 
ako u nás. A preto sme presvedčení a presvedčené, že to lepšie môže, ba musí, 
byť aj tu. Ba čo viac: právo na priaznivé životné prostredie je jedným z našich 
základných práv, garantovaných ústavou. Tak trvajme na  dodržiavaní našej 
najvyššej právnej normy a domáhajme sa svojich práv! Ide predsa o naše 
životy i o životy našich detí a vnúčat! 

Zväčša zvykneme apelovať na vládu, parlament, ministerstvá, samosprávu. 
Teda na tých, na ktorých bola v prvom rade delegovaná moc a zodpovednosť 
za veci verejné. Tento raz apelujeme na Vás - občanov a občianky, voličov 
a voličky. 
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V sobotu, 29. februára, to bude po dlhých štyroch rokoch opäť raz v našich 
rukách. Minulý rok nás presvedčil, že keď sa zmobilizujeme, dokážeme dostať 
na vysoké posty ľudí, za ktorých sa nemusíme hanbiť a na ktorých sa dá 
spoľahnúť. A ktorí/ktoré považujú ochranu prírody a životného prostredia 
za jednu zo svojich priorít. Nie je dôvod, aby sa to nepodarilo aj túto sobotu. 
Našťastie, kandidátne listiny viacerých demokratických strán nám tentoraz 
ponúkajú dostatok vhodných, schopných a dôveryhodných kandidátov 
a kandidátok (ich zoznam pozri napr. www.ochranari.sk).

Je len na nás, či im dáme šancu. A či spolu s nimi dáme šancu aj nám 
a prostrediu okolo nás.

Bratislava, 26. 2. 2020

Podpísaní/é členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

Mikuláš Huba (kontaktná osoba, mikulas.huba2@gmail.com)

Erik Baláž, Dušan Bevilaqua, Michal Deraj, Elena Fatulová, Fero Guldan, 
Tomáš Derka, Fedor Gömöry, Karol Fröhlich, Ján Hanušin, Boris Hochel, 
Zuzana Hudeková, Tomáš Hulík, Vladimír Ira, Ján Kadlečík, Karol Kaliský, 
Peter Klučka, Eva Kováčechová, Ján Lacika, Daniel Lešinský, Branislav Líška, 
Richard Medal, Vladimír Mokráň, Juraj Nvota, Samuel Pačenovský, Daniel 
Pastirčák, Soňa Párnická, Tomáš Peciar, Henrich Pifko, Ľudmila Priehodová, 
Samuel Smetana, Drahomír Stano, Štefan Szabó, Lucia Szabová, Ján Szőllős, 
Jaromír Šíbl, Natália Šovkoplias, Pavel Šremer, Alexander Vágner, Alena 
Trančíková, Ľubica Trubíniová, Anna Zemanová.
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O slovenskej prírode  nesmie rozhodovať škodná

Výzva Slovenského ochranárskeho snemu víťazom  
parlamentných volieb. 

Ministrom životného prostredia musí byť dôveryhodný 
odborník, vyzývajú vedci a ochranári

                                                                                v Bratislave, marec 2020

My, dolu podpísaní a podpísané, sa pripájame k výzve iniciatívy My sme les 
na zodpovedný prístup pri obsadzovaní postu ministra životného prostredia.

Slovenskú prírodu a prírodné zdroje ako lesy, pôdu a vodu považujeme 
spoločne s iniciatívou My sme les - aj s ohľadom na prebiehajúcu klimatickú 
zmenu - za základný pilier ochrany zdravia ľudí, národného majetku  i hodnôt 
našej krajiny a prisudzujeme ich ochrane mimoriadnu dôležitosť.

Ich ochrana si však vyžaduje expertnú znalosť, dôveryhodnosť a nezávislosť. 
A preto s veľkým znepokojením sledujeme návrh politickej strany Sme rodina, 
aby sa ministrom životného prostredia stal Ing. Ján Mizerák.

Iniciatíva My sme les vo svojej výzve upozornila na skutočnosti, ktoré 
vyvolávajú vážne pochybnosti  o dostatočnej kvalifikácii, morálnej bezúhonnosti 
a odbornej nezávislosti tohto nominanta. Iniciatíva vo svojej vyzve uvádza, 
že Ján Mizerák, ktorý sa na pozíciu generálneho riaditeľa Štátnej ochrany 
prírody SR (ŠOP SR) dostal ešte ako nominant strany Smer-SD, navrhoval 
viacero kontroverzných opatrení: od ťažby dreva v najcennejších tatranských 
rezerváciách – v Tichej a Kôprovej doline - až po vystrieľanie polovice populácie 
medveďa hnedého.

Iniciatíva tiež píše, že „ako vtedajší nominant strany Smer-SD bol dosadený 
na post riaditeľa ŠOP SR s cieľom paralyzovať činnosť štátnych ochranárov 
a umožniť tak drevárskej lobby ťažbu dreva v chránených územiach. Tieto 
praktiky viedli k prepusteniu desiatok špičkových odborníkov, ako i odvolaniu 
riaditeľov príslušných správ národných parkov. Tí museli opustiť Štátnu 
ochranu prírody SR pod zámienkou jej reorganizácie. Obavy tiež vzbudzujú 
jeho plány na ťažbu v územiach  v najprísnejšom, 5. stupni ochrany.  Apropo: 
Jeho obľúbené hobby je poľovníctvo.

Pripájame sa preto k žiadosti adresovanej predsedovi strany OĽaNO, 
Igorovi Matovičovi, ako i ďalším politickým subjektom, ktoré budú zostavovať 
novú vládu, aby k otázke životného prostredia pristupovali s ohľadom na jej 
mimoriadnu dôležitosť pre budúcnosť a  bezpečnosť Slovenska.

Nachádzame sa totiž v situácii, kedy môže Slovensko v dôsledku globálneho 
otepľovania prísť do roku 2075 o polovicu vodných zdrojov. Škody, ktoré 
spôsobí nedostatok vody, extrémne teploty a suchá môžu už o 30 rokov viesť 
v poľnohospodárstve k nákladom, ktoré presiahnu miliardu eur.  



12

Pre tieto, ako i pre iné skutočnosti musí na poste ministerstva životného 
prostredia sedieť odborník alebo odborníčka, ktorí budú vedieť na tieto 
obrovské výzvy reagovať.

Pred Slovenskom stojí záväzok do roku 2030 znížiť emisie skleníkových 
plynov takmer o polovicu a dosiahnuť celkovú uhlíkovú neutralitu do roku 
2050. Vychádzajúc zo súčasných vedeckých poznatkov je však zrejmé, že ani 
toto pravdepodobne nebude stačiť, aby sme predišli niektorým katastrofickým 
scenárom. Agenda životného prostredia sa preto musí z okrajovej témy 
posunúť do centra pozornosti a musí dôjsť k bezprecedentnej mobilizácii 
odborných, personálnych a finančných kapacít. Nasledujúce roky budú 
aj o našej schopnosti pripraviť obyvateľov na dopady klimatickej zmeny 
kľúčové, preto ich nepremrhajme! Týka sa to nás všetkých.

Zdroje/
1 . h t t p s : / / s t o r a g e . g o o g l e a p i s . c o m / p l a n e t 4 - s l o v a k i a -
stateless/2020/02/54e4fe6f-gp-dopady-klimat-krizy-
slovensko-screen-2.pdf
2. https://www.ipcc.ch/sr15/

Pozn: Táto výzva napokon nebola zverejnená, lebo realita ju „predbehla“ a Ing. 
Mizerák sa ministrom nestal.

Východisková situácia (aj) v oblasti vody je pre 
vznikajúcu vládu náročná a miestami až kritická.

Pár systémových problémov a zlyhaní vo sfére vody

V súvislosti s aktualizáciou Vodného plánu Slovenska, zneužívaním inštitútu 
výnimiek z európskej Rámcovej  smernice o vode a prípravou programového 
vyhlásenia novej vlády  by som rád prispel pár poznámkami do diskusie.

Dosiaľ mala voda na Slovensku z pohľadu politických špičiek nízku 
prioritu. V tom vidím trestuhodné zlyhanie prakticky všetkých doterajších 
vládnych garnitúr, ale viac-menej i opozičných strán, médií a napokon aj celej 
spoločnosti. Evidentné bolo organizačné, kapitálové i ľudské poddimenzovanie 
ale aj nízka pozícia ochrany vody v rôznych strategických a programových 
dokumentoch ako aj vo sfére sankčného postihu znečisťovateľov. 

Celý systém ochrany vôd je poznačený  vyhýbaním sa dôslednému 
uplatňovaniu princípu Znečisťovateľ platí.  Biznisu sa po revolúcii podarilo 
sprivatizovať zisky zo znečisťovania (vody, vzduchu, pôdy...) a naozaj dôsledne 
socializovať negatívne dôsledky. 

Na účinné opatrenia na ochranu vody v kompetencii štátu, samosprávy 
i podnikateľskej sféry - snáď s čiastočnou výnimkou budovania kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd (ČOV) - sa nevyužili unikátne zdroje prostriedkov 
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z tzv. veľkej privatizácie, eurofondov, prípadne ďalšie, ktoré sa čo do 
rozsahu a dostupnosti už zrejme nezopakujú. Opatrenia, ktoré sa prijímajú, 
sú oneskorené, nedostatočné a neraz ovplyvnené rôznymi lobistickými 
záujmami. Zväčša sa prijímajú nie spontánne či proaktívne, ale len pod 
tlakom verejnosti, samospráv, médií, Bruselu či mimovládok. A neraz sa 
pritom volia neadekvátne riešenia. Situácia je o to vážnejšia, že viaceré staré 
skládky nebezpečného priemyselného odpadu - technologicky dimenzované 
na niekoľko desaťročí, sa dožívajú veku, kedy nastáva ich „počas rozpadu“ 
(nielen vrakuňská skládka, ale napr. aj PCB látky na východnom Slovensku,  
či skládka po ťažbe antimónu v Dúbravskej doline v Liptove).

Vo všeobecnosti sa tiež podceňujú zmeny vodného režimu, smerov prúdenia, 
kyslíkovej bilancie, samočistiacich schopností a pod. (napr. pod vplyvom 
Vodného diela Gabčíkovo, Slovnaftu, diaľnic, obytno-administratívnych 
komplexov či iných veľkých stavieb).

Pribúda nových aktivít ohrozujúcich vodu: od skládok odpadu, cez rozvoj 
automobilizmu až po golfové ihriská, ťažbu štrku a pestovanie technických 
plodín.

Brutálne sa odstraňujú brehové porasty a kontinuita riek sa nebezpečne 
prerušuje priečnymi haťami.

Podceňujú sa problémy a výzvy, ktoré so sebou prináša klimatická zmena.

Štát často neskoro a neúplne informuje dotknutú verejnosť, čím ju vystavuje 
zbytočnému riziku.

Oprávnenej kritike čelia kompetentné orgány často nepravdivým tvrdením, 
že všetko majú bezpečne pod kontrolou. Iná „reakcia“ je mlčanie, alebo 
spochybňovanie legitimity kritikov.

Príslušné štátne orgány dosiaľ zväčša neodmietali len kritiku, ale aj diskusiu, 
ba dokonca aj ponúknutú pomoc. Namiesto reálneho riešenia problémov sa 
neraz volí kamufláž či PR aktivita typu nesystémovej „ochrany“ vody v ústave, 
či nového zákona s pracovným názvom Lex Žitný ostrov, ktorý vznikol viac-
menej len presunom paragrafov z iných zákonov(najmä z vodného zákona).

Z vyššie povedaného vyplýva, že východisková situácia (aj) v oblasti vody je 
pre vznikajúcu vládu náročná a miestami až kritická. Pomerne dobrá správa 
v tejto súvislosti je, že všetky strany rodiacej sa vládnej koalície venovali vo 
svojich volebných programoch vode solídnu pozornosť a OĽaNO, SaS i Za ľudí 
majú vo svojich radoch aj ľudí, ktorí sa vodnému hospodárstvu rozumejú.

Mikuláš Huba (vedecký pracovník Geografického ústavov SAV a člen 
Slovenského ochranárskeho snemu)

P.S. V žiadnej politickej strane nie je dosť odborníkov, a preto každá úspešná 
vláda musí  spolupracovať s odbornou, aktivistickou i laickou verejnosťou.
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Čo o životnom  prostredí sa dostane  
do vládneho programu?

Ako povedal budúci premiér,  jednotlivé kapitoly budú do programového 
vyhlásenia vlády (PVV) predkladať príslušní dezignovaní ministri.  Keďže 
rezort životného prostredia pripadol hnutiu OĽaNO, nebude od veci vrátiť sa 
k ich volebnému programu, keďže sa dá logicky očakávať, že environmentálna 
časť PVV bude vychádzať v rozhodujúcej miere z volebného programu tohto 
hnutia.

OĽaNO  zverejnilo svoj definitívny volebný program až 11. februára 
2020, a preto unikol pozornosti viacerých analytikov. Rozsahom a počtom 
navrhovaných opatrení je environmentálna  časť ich programu v poradí 
druhá, hneď za programom PS/Spolu. Po kvalitatívnej stránke možno oba 
programy označiť za podobne komplexné a prierezové, len program OĽaNO 
je menej „revolučný“. Kapitola s názvom Životné prostredie má rozsah desať 
strán a dve hlavné časti. Prvá má názov  Výzvy, problémy. Druhá - s názvom 
Naše riešenia - sa člení na viacero podkapitol:

• Organizácia a riadenie starostlivosti o životné prostredie 
• Posilnenie občianskej participácie 
• Environmentálne vzdelávanie 
• Ochrana biologickej rozmanitosti a lesov a Natura 2000 
• Ochrana a racionálne využívanie pôdy a vody, ekologické hospodárstvo 
• Ochrana ovzdušia a klímy, energetika 
• Hospodárenie s odpadmi 
• Nerastné bohatstvo a trvalo udržateľná doprava 
• Kvalita života 
• Európska integrácia v oblasti životného prostredia. 
V rámci týchto podkapitol sa nachádza 84 konkrétnych riešení, či opatrení. 

Spomedzi systémových a prierezových opatrení sú to napr.: dôsledné vyšetrenie 
environmentálnych káuz, vrátane korupcie, rozšírenie kompetencie ministerstva 
životného prostredia (MŽP) o správu národných parkov a rezervácií, obnovenie 
samostatného Výboru NR SR pre životné prostredie, ochranu prírody a krajiny, 
vypracovanie novej štátnej environmentálnej politiky, posilnenie právomocí 
a kapacít Štátnej ochrany prírody SR, podpora spolurozhodovania občanov 
a komunít, novela zákona o EIA i reforma činnosti Environmentálneho fondu. 
Hnutie OĽaNO tiež navrhuje prehodnotiť a aktualizovať štátnu politiku vo 
výchove a vzdelávaní k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju. 
Čo sa týka chránených území, navrhujú zonáciu národných parkov v súlade 
s kritériami Svetovej únie ochrany prírody (IUCN) a dobudovanie sústavy 
chránených území Natura 2000, ako aj  zabezpečenie prírode blízkych 
spôsobov hospodárenia v lesoch, prísnejšiu kontrolu obchodu s drevom 
a sprísnenie vstupu motorových vozidiel do lesa. Sľubujú navrhnúť opatrenia 
proti záberom kvalitných pôd a na využívanie spustnutých a devastovaných 
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pôd, tzv. brownfields. Sľubujú podporovať zvyšovanie energetickej účinnosti, 
energetiku na regionálnej úrovni a smerovanie k bezuhlíkovej budúcnosti. 
Volajú po novej legislatíve na minimalizáciu množstva odpadov, na ich 
triedenie a recykláciu, ako aj sfunkčnenie systému zálohovania. Sľubujú 
podporu verejnej dopravy a integrovaných dopravných systémov, vrátane 
vypracovania generelov cyklistickej a pešej dopravy, ozelenenie prostredia 
miest a dodržiavanie záväzkov voči Európskej únii, vrátane väčšej integrácie 
environmentálnych aspektov do rozvojových politík.

Keďže rozsah tohto príspevku neumožňuje  detailne analyzovať 
a hodnotiť celú environmentálnu kapitolu VP  OĽaNO, vybrali sme len časť 
o vode. Tej sa venuje v programe tohto hnutia veľká pozornosť. Konkrétne 
v podkapitole s názvom Ochrana a racionálne využívanie pôdy a vody, 
ekologické hospodárstvo. Táto obsahuje 16 konkrétnych opatrení, z ktorých 
12 sa týka explicitne vody. OĽaNO tu o. i. navrhuje zmenu správy vodného 
hospodárstva, novú vodnú politiku, dôslednejšie zosúladenie slovenskej 
legislatívy s európskou smernicou o vode, komplexné sledovanie kvality vody 
a informovanie verejnosti. Navrhuje tiež akčný plán na elimináciu dopadov 
sucha a prírode blízke spôsoby zadržiavania vody v krajine (dôraz na tzv. 
zelenú infraštruktúru), podstatné zvýšenie napojenia obyvateľov na verejné 
vodovody a kanalizáciu, ale aj transparentné a efektívne využívanie finančných 
prostriedkov v tejto oblasti.

Keďže ide o programové vyhlásenie celej vlády, je pravdepodobné, že sa 
k výslednej podobe jednotlivých kapitol i k celému vládnemu programu budú 
vyjadrovať všetci koaliční partneri.  V prípade vody možno konštatovať veľký 
prienik ich programov, takže k zásadným konfliktom by tu nemalo dôjsť. 
Prakticky všetci  navrhujú dobudovanie kanalizácií a čistiarní odpadových 
vôd, venujú sa protipovodňovej ochrane a zadržaniu vody v krajine, 
ako aj zachytávaniu dažďovej vody. Pripomínajú súvis vody s odpadmi, 
poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom i potrebu ochrany prírodného 
charakteru tokov a ich revitalizácie. Z vodohospodársky významných regiónov 
venujú najväčšiu pozornosť Žitnému ostrovu. Spomedzi systémových 
opatrení sa spomína zapájanie verejnosti, ako aj  zlepšenie monitoringu 
a informovanosti. 

Východisková situácia (aj) v oblasti životného prostredia je pre vznikajúcu 
vládu náročná a miestami až kritická. Pomerne dobrá správa v tejto súvislosti 
je, že všetky strany rodiacej sa vládnej koalície venovali vo svojich volebných 
programoch tejto téme solídnu pozornosť a OĽaNO, SaS i Za ľudí majú vo 
svojich radoch aj ľudí, ktorí sa tejto problematike rozumejú. V žiadnej politickej 
strane ich však nie je dosť, a preto úspech novej vlády aj vo sfére ochrany 
prírody, krajiny a životného prostredia bude v podstatnej miere závisieť od 
toho, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s odbornou, aktivistickou 
i laickou verejnosťou. Akýmsi lakmusovým papierikom bude aj reakcia vlády 
na externé podnety pri tvorbe jej programového vyhlásenia. V najbližších 
dňoch súbor takýchto odporúčaní dostanú aj od Slovenského ochranárskeho 
snemu.

Mikuláš Huba 
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Odporúčania Slovenského ochranárskeho  
snemu (S-O-S) adresované novej vláde

S-O-S navrhuje zapracovať do Programového vyhlásenia 
vlády 2020 - 2024 (PVV) ako súčasť systémových zmien  

s cieľom minimalizovať sociálne a environmentálne 
negatíva nasledujúce prioritné opatrenia:

1. Legislatívne zakotviť povinnosť nadrezortnej či prierezovej súčinnosti 
a koordinácie rezortných politík týkajúcich sa životného prostredia (ŽP), napr. 
cez úrad príslušného podpredsedu/níčky vlády.

2. Posilniť autoritu ministra životného prostredia jeho vymenovaním za 
podpredsedu vlády.

3. Obsadiť odborné posty v rezorte najkompetentnejšími disponibilnými 
ľuďmi s dôrazom na ich odbornosť a zásadovosť, a nie politickú príslušnosť. 
Umožniť návrat všetkým schopným a čestným bývalým zamestnancom rezortu, 
ktorí a ktoré prišli o zamestnanie direktívnym, nesprávnym a nespravodlivým 
rozhodnutím počas predchádzajúcich vlád.

4. Skvalitniť včasnú informovanosť verejnosti, o. i. prostredníctvom 
bezodkladnej a permanentnej on-line dostupnosti dát, súvisiacich i odvodených 
informácií o ŽP ako aj informácií súvisiacich so zdravím obyvateľov, získaných 
za verejné financie, napr. cez centrálny register dát o ŽP v ľahko dostupnej 
a zrozumiteľnej forme pre verejnosť.

5. Eliminovať negatívne dopady využívania verejných financií (vrátane 
fondov EÚ) na prírodu, krajinu, klímu, resp. ŽP v SR ako aj v tretích krajinách 
vývozu, napr. využívaním zeleného verejného obstarávania na minimálne 
70 % celkového objemu investovaných verejných financií a zakotviť toto 
opatrenie aj v Partnerskej dohode SR s EK na roky 2021-2027, sfunkčnením 
posudzovania vplyvov na ŽP a jeho doplnením o vplyvy na klímu, ako aj 
odstránením konfliktov záujmov v zákone č. 24/2006 Z. z. o EIA a pod.

6. Motivačne nastaviť a účinne kontrolovať dodržiavanie princípu 
znečisťovateľ platí a princípu predbežnej opatrnosti na všetkých úrovniach 
a vo všetkých sektoroch. Takto získané financie viazať predovšetkým na 
prevenciu vzniku problémov v danej oblasti.

7. Opätovne zriadiť odborne, kapacitne i kompetenčne vybavenú 
špecializovanú miestnu, resp. regionálnu štátnu správu na úseku ochrany 
prírody, krajiny a ŽP – namiesto v súčasnosti de facto nefunkčných odborov 
ŽP na okresných úradoch (dnes pôsobiacich pod rezortom vnútra). Podriadiť 
schvaľovanie územných plánov obcí a miest súhlasom takejto špecializovanej 
miestnej štátnej správy.

8. Jasne a záväzne definovať partnerské princípy účasti verejnosti ako 
podmienku prípravy, výkonu, monitorovania a korigovania eurofondov 
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a politík štátu, ako aj regionálnych a miestnych samospráv, a to nielen 
v záležitostiach ochrany klímy, prírody, krajiny a ŽP.

Spomedzi tematických priorít považujeme za kľúčové sa v najbližších 
štyroch rokoch prednostne venovať:

- opatreniam, ktoré redukujú množstvo skleníkových plynov v atmosfére, 
resp. zvyšujú adaptabilitu prostredia na dopady zmeny klímy na všetkých 
úrovniach s osobitným zreteľom na energetiku, pôdohospodárstvo, vodné 
hospodárstvo, výstavbu, dopravu a územné/krajinné plánovanie, vrátane 
posilňovania kapacít štátu, regiónov i samospráv, dopracovaním už schválenej 
Nízkouhlíkovej stratégie s jej modelom uhlíkovej neutrality ako aj ostatnej 
relevantnej legislatívy;

- zastaveniu poklesu biologickej i kultúrnej diverzity na všetkých úrovniach: 
od druhov, cez biotopy, osobitne chránené územia až po charakteristické 
typy krajiny, a to elimináciou všetkých činností, ktoré ohrozujú celistvosť, 
funkčnosť a pestrosť týchto celkov. A to aj presunutím správy pozemkov 
v chránených územiach pod príslušné odborné organizácie v rezorte ŽP, 
personálnym a kompetenčným posilnením správ národných parkov, vrátane 
právnej subjektivity a rozhodovacej právomoci, ako aj zabezpečením účinnej 
ochrany národných parkov v súlade s medzinárodnými kritériami IUCN, 
kompenzáciou majetkovej ujmy neštátnym vlastníkom pôdy v chránených 
územiach a ďalšími opatreniami v intenciách platnej Envirostratégie 2030;

- podpore udržateľného poľnohospodárstva, lesníctva, cestovného ruchu 
a rozvoja vidieka;

- rozvoju udržateľného vodného hospodárstva: zastaveniu zhoršovania 
kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu vôd a obnove vodných útvarov na 
úroveň limitov dobrého stavu v zmysle Smernice EK o vode;

- zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku pod úroveň limitov EÚ a čo najbližšie 
k štandardom Svetovej zdravotníckej organizácie WHO;

- rozvoju udržateľnej, komfortnej, dostupnej a bezpečnej mobility, 
vrátane účinnej a dostatočnej podpory budovania železničnej a cyklistickej 
infraštruktúry, ako aj lepších podmienok pre chodcov;

- obehovému hospodárstvu: vytvorením podmienok a prijatím opatrení na 
posilnenie prevencie vzniku odpadov a ich materiálovú recykláciu s dôrazom 
na cieľ SR v EÚ – do roku 2025 zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie 
a mieru recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 55 % hmotnosti, 
zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (do 30. 6. 2022), ako 
aj zabezpečiť triedený zberu bioodpadu bez výnimiek (do 1. 1. 2023) a textilu 
(do 1. 1. 2025);

- posilneniu a zefektívneniu cieľavedomej environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety (EVVO) v celoživotnom vzdelávaní s ich podporou na 
všetkých stupňoch a typoch škôl i predškolských zariadení  s prioritou 
koncepčného environmentálneho vzdelávania všetkých súčasných aj budúcich 
pedagógov a pedagogičiek.
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Chápte túto výzvu len ako prvý krok k aktívnej spolupráci odborníkov 
a aktivistov s kompetentnými rezortami a Vládou SR. Veríme, že ďalšie, oveľa 
konkrétnejšie kroky budú čoskoro nasledovať.

kontaktné osoby: Ing. Daniel Lešinský, PhD  
  a prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

Zvolen, Bratislava, 23. 3. 2020

Odporúčania Slovenského ochranárskeho snemu 
adresované novej vláde a hodnotenie ich (ne)
akceptovania v programovom vyhlásení vlády

Prioritné opatrenia:
1. Legislatívne zakotviť povinnosť nadrezortnej či prierezovej súčinnosti 

a koordinácie rezortných politík týkajúcich sa životného prostredia (ŽP), napr. 
cez úrad príslušného podpredsedu/níčky vlády.

▶ Dosiaľ sa tak, pokiaľ vieme, nestalo, ale ešte sa môže stať: napríklad 
pri najbližšej zmene kompetenčného zákona (v PVV sme to nenašli). 
Explicitne sa však spomína nadrezortnesť problematiky ŽP a premietnutie 
environmentálnych aspektov do ostatných rozvojových politík štátu. Zatiaľ 
0,5 bodu.

2. Posilniť autoritu ministra životného prostredia jeho vymenovaním za 
podpredsedu vlády.

▶ Nestalo sa a zrejme sa ani nestane. Takisto sa neobnovil samostatný 
Výbor NR SR pre životné prostredie, hoci OĽaNO to vo svojom programe malo. 
0 bodov.

3. Obsadiť odborné posty v rezorte najkompetentnejšími disponibilnými 
ľuďmi s dôrazom na ichodbornosť a zásadovosť, a nie politickú príslušnosť. 
Umožniť návrat všetkým schopným a čestným bývalým zamestnancom rezortu, 
ktorí a ktoré prišli o zamestnanie direktívnym, nesprávnym a nespravodlivým 
rozhodnutím počas predchádzajúcich vlád.

▶ Je to úloha na celé volebné obdobie, ale aspoň verejný prísľub či deklaráciu 
dobrej vôle sme v tomto smere od nového ministra očakávali. Dosiaľ sa tak 
nestalo. Pozitívne hodnotíme aspoň to, že ministrom ŽP sa nestal istý obávaný 
nominant. Zatiaľ s „prižmúrením oka“ 0,5 bodu.

4. Skvalitniť včasnú informovanosť verejnosti, o. i. prostredníctvom 
bezodkladnej a permanentnej on-line dostupnosti dát, súvisiacich i odvodených 
informácií o ŽP ako aj informácií súvisiacich so zdravím obyvateľov, získaných 
za verejné financie, napr. cez centrálny register dát o ŽP v ľahko dostupnej 
a zrozumiteľnej forme pre verejnosť.
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▶ Je to úloha na celé volebné obdobie. V PVV sa prísľub lepšej informovanosti 
objavuje. S „prižmúrením oka“ 1 bod.

5. Eliminovať negatívne dopady využívania verejných financií (vrátane 
fondov EÚ) na prírodu, krajinu, klímu, resp. ŽP v SR ako aj v tretích krajinách 
vývozu, napr. využívaním zeleného verejného obstarávania na minimálne 
70 % celkového objemu investovaných verejných financií a zakotviť toto 
opatrenie aj v Partnerskej dohode SR s EK na roky 2021-2027 sfunkčnením 
posudzovania vplyvov na ŽP a jeho doplnením o vplyvy na klímu, ako aj 
odstránením konfliktov záujmov v zákone č. 24/2006 Z. z. O EIA a pod.

▶ Zelené verejné obstarávanie - aj keď nie takto konkrétne - sa v PVV objavuje, 
ale odstránenie konfliktu záujmov v zákone o EIA nie. S „prižmúrením oka“ 
0,5 b.

6. Motivačne nastaviť a účinne kontrolovať dodržiavanie princípu 
znečisťovateľ platí a princípu predbežnej opatrnosti na všetkých úrovniach 
a vo všetkých sektoroch. Takto získané financie viazať predovšetkým na 
prevenciu vzniku problémov v danej oblasti.

▶ Podobnú formuláciu sme v PVV nenašli, ale implicitne sa na tieto princípy 
PVV miestami odvoláva. 0,5 bodu.

7. Opätovne zriadiť odborne, kapacitne i kompetenčne vybavenú 
špecializovanú miestnu, resp. Regionálnu štátnu správu na úseku ochrany 
prírody, krajiny a ŽP  – namiesto v súčasnosti de facto nefunkčných odborov 
ŽP na okresných úradoch (dnes pôsobiacich pod rezortom vnútra).  Do PVV 
sa to nedostalo. 0 bodov.

8. Jasne a záväzne definovať partnerské princípy účasti verejnosti ako 
podmienku prípravy, výkonu,monitorovania a korigovania eurofondov a politík 
štátu, ako aj regionálnych a miestnych samospráv, a to nielen v záležitostiach 
ochrany klímy, prírody, krajiny a ŽP.

▶ V takejto podobe sa nič podobné do PVV nedostalo. 0 bodov.

Spomedzi tematických priorít považujeme za kľúčové sa v najbližších 
štyroch rokoch prednostne venovať:

1. Opatreniam, ktoré redukujú množstvo skleníkových plynov v atmosfére, 
resp. zvyšujú adaptabilitu prostredia na dopady zmeny klímy na všetkých 
úrovniach s osobitným zreteľom na energetiku, pôdohospodárstvo, vodné 
hospodárstvo, výstavbu, dopravu a územné/krajinné plánovanie, vrátane 
posilňovania kapacít štátu, regiónov i samospráv, dopracovaním už schválenej 
Nízkouhlíkovej stratégie s jej modelom uhlíkovej neutrality ako aj ostatnej 
relevantnej legislatívy;

▶ Niektoré z týchto opatrení - vrátane revízie Nízkohulíkovej stratégia sa do 
PVV dostali, ale v požadovanom rozsahu nie. 0,5 bodu.

2. Zastaveniu poklesu biologickej i kultúrnej diverzity na všetkých úrovniach: 
od druhov, cez biotopy, osobitne chránené územia až po charakteristické 
typy krajiny, a to elimináciou všetkých činností, ktoré ohrozujú celistvosť, 
funkčnosť a pestrosť týchto celkov. A to aj presunutím správy pozemkov 
v chránených územiach pod príslušné odborné organizácie v rezorte ŽP, 
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personálnym a kompetenčným posilnením správ národných parkov, vrátane 
právnej subjektivity a rozhodovacej právomoci, ako aj zabezpečením účinnej 
ochrany národných parkov v súlade s medzinárodnými kritériami IUCN, 
kompenzáciou majetkovej ujmy neštátnym vlastníkom pôdy v chránených 
územiach a ďalšími opatreniami v intenciách platnej Envirostratégie 2030;

▶ Niečo z toho sa do PVV dostalo, ale niečo nie - vrátane záväzku vybaviť 
správy národných parkov právnou subjektivitou. 0,5 bodu.

3. Podpore udržateľného poľnohospodárstva, lesníctva, cestovného ruchu 
a rozvoja vidieka;

▶ Áno. 1 bod.

4. Rozvoju udržateľného vodného hospodárstva: zastaveniu zhoršovania 
kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu vôd a obnove vodných útvarov na 
úroveň limitov dobrého stavu v zmysle Smernice EK o vode;

▶ Áno. 1 bod.

5. Zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku pod úroveň limitov EÚ a čo 
najbližšie k štandardom Svetovej zdravotníckej organizácie WHO;

▶ Čiastočne. 0,5 bodu.

6. Rozvoju udržateľnej, komfortnej, dostupnej a bezpečnej mobility, 
vrátane účinnej a dostatočnej podpory budovania železničnej a cyklistickej 
infraštruktúry, ako aj lepších podmienok pre chodcov;

▶ Áno. 1 bod.

7. Obehovému hospodárstvu: vytvorením podmienok a prijatím opatrení na 
posilnenie prevencie vzniku odpadov a ich materiálovú recykláciu s dôrazom 
na cieľ SR v EÚ – do roku 2025 zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie 
a mieru recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 55 % hmotnosti, 
zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (do 30. 6. 2022), ako 
aj zabezpečiť triedený zberu bioodpadu bez výnimiek (do 1. 1. 2023) a textilu 
(do 1. 1. 2025);

▶ Vo všeobecnej podobe áno, ale v takejto explicitnej podobe nie. 0,5 bodu.

8. Posilniť a zefektívniť cieľavedomú environmentálnu výchovu, vzdelávanie 
a osvetu (EVVO) v celoživotnom vzdelávaní s ich podporou na všetkých 
stupňoch typoch škôl i predškolských zariadení s prioritou koncepčného 
environmentálneho vzdelávania všetkých súčasných aj budúcich pedagógov 
a pedagogičiek.

▶ Áno. Aj keď namiesto pedagógov sú tam podnikatelia. Ale aj to je dôležité. 
1 bod.

Reakciou bola ústretová odpoveď ministra ŽP, v ktorej o.i. konštatoval 
príbuznosť názorov a prejavil záujem o ďalšiu spoluprácu. 1 bod.

Dodatočne sme vzniesli ešte dve požiadavky:
9. Dôslednejšie postihovať environmentálnu kriminalitu.
▶ Áno. 1 bod.
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10. Venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zachovaniu charakteristického 
vzhľadu krajiny.

Nie. 0 bodov.
Vyhodnotenie: Z 18 možných bodov vláda a MŽP získali za PVV i za niektoré 

ďalšie doterajšie aktivity/pasivity vo sfére ŽP 10.  
Je teda pohár poloprázdny, alebo „poloplný“? 
Môžete si vybrať.

Mikuláš Huba, 22.4.2020

Výzva na nápravu krívd minulosti a na pomoc rezortu 
životného prostredia

Vážený pán minister životného prostredia,                                                                              

dňa 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 
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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.

kontaktná osoba: Mikuláš Huba 

Bratislava, 25. mája 2020
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Motto:
„Povinnosť ochrániť zdravie a životy občanov a ich majetok má stále ešte 

štát. Štátna moc, ktorá má občanov chrániť, by len ťažko zdôvodnila, prečo 
buduje a rozširuje početnú armádu úradníkov vrátane tých najvyšších, pokiaľ 
by zároveň neznižovala najvážnejšie riziká ohrozenia vlastných občanov. 
Environmentálne riziká dnes medzi takéto hrozby patria, v nemenšej miere 
ako napr. riziko vonkajšieho ohrozenia vojenskou silou či vnútorného ohrozenia 
kriminalitou.“

Josef Vavroušek

Výzva Slovenského ochranárskeho snemu na riešenie  
starých environmentálnych záťaží s dôrazom  

na región Stredného Spiša 

Po návrate delegácie Vlády Slovenskej republiky z mimoriadneho stretnutia 
vrcholových predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie (Brusel, 
koniec druhej dekády júla 2020), kde došlo k dohode o záchrannom balíku pre 
ekonomiky po kríze vyvolanej pandémiou COVID-19 a o rozpočte EÚ na r. 2021 
– 2017, má do konca tohto leta prebehnúť expertný proces prípravy reforiem 
hospodárenia v krajine. Záchranný balík Fondu obnovy pre štrukturálne reformy 
ekonomík nazvaný Next Generation EÚ má viesť smerom k zvýšeniu dlhodobej 
udržateľnosti a konkurencieschopnosti hospodárstva jednotlivých členských 
štátov EÚ s plným zohľadnením už skôr prijatého dokumentu European Green 
Deal.  Pokrízová obnova je šancou aj pre konečné doriešenie problému starých 
environmentálnych záťaží v rámci slovenského Green Deal-u.

 Začiatky štátnej správy životného prostredia spred 30 rokov charakterizuje 
okrem iného aj úsilie monitorovať a zlepšovať environmentálnu kvalitu 
krajiny. Jedným z výstupov týchto procesov je klasifikácia územia SR 
v piatich stupňoch kvality životného prostredia a identifikácia ohrozených 
oblastí s najnižšou kvalitou. Medzi ne patrí aj región Stredného Spiša, ktorý 
zhruba zodpovedá dnešným okresom Spišská Nová Ves a Gelnica. Zdá sa 
nám, že kým o iných regiónoch či lokalitách s kriticky postihnutým životným 
prostredím sa v poslednom čase dosť hovorí (PCB látky v tzv. Trojuholníku 
smrti na Východnom Slovensku, vrakunská skládka nebezpečného odpadu 
v Bratislave, arzén na Dolnej Orave, baníctvo a energetika na Hornej Nitre 
a iné), o Strednom Spiši s množstvom starých environmentálnych záťaží sa 
viac-menej mlčí. 

Životné prostredie Stredného Spiša bolo od raného stredoveku výrazne 
postihnuté pri dobývaní a spracovaní polymetalických sulfidických rúd 
Spišssko-gemerského Rudohoria. Odhaduje sa, že odvtedy uniklo do životného 
prostredia 30 000 ton výparov ortute (Hg) a sprievodných kontaminantov 
(zväčša ťažkých kovov – ŤK). Najväčšie znečistenie ŤK z banskej a hutníckej 
činnosti spadá do 2. polovice 20. storočia, kedy úzko chápané sociálne aspekty 
týchto aktivít (zamestnanosť za každú cenu) prevážili nad ekonomickými, 
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environmentálnymi a zdravotnými. Viditeľné pozostatky po náhlom 
ukončení týchto aktivít v 90-tych rokoch 20. storočia predstavujú tri veľké 
odkaliská (Rudňany, Slovinky a Smolník)  obsahujúce približne 26,5 mil. ton 
nebezpečných odpadov z banskej a úpravárenskej činnosti. Jemné pieskové až 
prachové čiastočky s ťažkými kovmi (i rádioaktívnymi) predstavujú „tikajúcu 
časovanú bombu“. Pri suchom počasí ich vietor rozvieva do okolia... Skryté 
zdravotné riziko pre súčasnú i budúce populácie živých organizmov (vrátane 
človeka) spočíva v kontaminácii pôd a vôd, ktorých systematický monitoring 
kvality (bez výraznej odozvy v komplexných a systémových nápravných 
opatreniach) postupne ochabol. 

Najefektívnejší spôsob sledovania kvality životného prostredia je 
biomonitoring: analýza obsahu kontaminantov v apioproduktoch 
a v hubách. V niektorých hubách boli v r. 1994 prekročené zdravotné limity 
Hg až 400-násobne; v plástovom peli (výživa mladých včiel) a propolise až 
185-314-násobne. Koncom leta 2014 opakované analýzy zozbieranie húb 
v okolí Rudnian znovu preukázali pretrvávajúce nadlimitné hodnoty ťažkých 
kovov (Hg, Cd, Cu, Pb a Zn). Celá ich paleta (vrátane As, Cr, Ni, Sb...) je 
splavená aj v sedimentoch Vodnej nádrže Ružín. Potvrdzuje to známy fakt, 
že rezíduá ťažkých kovov sa v kolobehu prírody nerozložia (storočia ostanú 
v pôde) – skôr sa zmenia z anorganických na organokovové, ktoré prenikajú 
do živých organizmov – a napokon končia v citlivých orgánoch ľudského tela. 
Je však možné ich zo životného prostredia extrahovať prirodzeným spôsobom 
– rastlinami nepoužívanými na výživu ľudí a zvierat. To je však komplexný 
interdisciplinárny a systémový proces, na ktorého naštartovanie je teraz ten 
najvhodnejší čas.  

Ortuť a ďalšie ťažké kovy nezapáchajú, ani sa vizuálne a akusticky 
neprejavujú. O to sú nebezpečnejšie. Ich eliminácia zo smrtonosného kolobehu 
látok v životnom prostredí je vo verejnom záujme.     

Žiadame preto Vládu Slovenskej republiky, jej relevantné ministerstvá a ex-
pertov spolupracujúcich s rezortmi  životného prostredia, pôdohospodárstva, 
hospodárstva, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie,  zdravotníc-
tva, financií a ďalšími, aby zahrnuli do prípravy a realizácie projektov Národ-
ného plánu reforiem Slovenska pre Plán EÚ pre obnovu a odolnosť prednost-
ne aj revitalizáciu území so starými environmentálnymi záťažami, vrátane 
kriticky  ohrozenej oblasti na Spiši. Tento región, ktorý dal Slovensku i celej 
Európe tak veľa, si to určite zaslúži. 

Adresár:

Predseda Vlády SR, Podpredseda vlády a minister financií SR, Podpredseda vlády 
a minister hospodárstva SR, Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Minister životného prostredia SR, 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Minister zdravotníctva SR, 
Verejná ochrankyňa práv, Zastúpenie Európskej komisie v SR.

kontaktné osoby: Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.  
a prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

                                                                            Bratislava, 9. 9. 2020
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Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu  
ku kauze Ekoiuventa

Areál bývalej Ekoiuventy na Búdkovej ceste v Bratislave, ľudovo nazývaný 
Mičurin, má oficiálne slúžiť deťom a mládeži Slovenska. V skutočnosti slúži 
všelikomu, len nie tým, pre ktorých je určený. A hrozí, že to bude ešte horšie. 
Akokoľvek sa menili vlády či zloženie mestského i miestneho zastupiteľstva, 
vývoj doteraz smeroval od desiatich piatim. A to ešte skazu Mičurinu 
s nasadením všetkých síl spomaľujú občania – najmä členky a členovia 
Občianskeho združenia Hrad - Slavín. Skrátka, v uplynulých rokoch tu išlo 
o nepretržitú postupnosť zlyhaní, (po)chybných rozhodnutí a viac či menej 
evidentných podvodov.

Áno, začalo sa to dávno pred príchodom tejto vládnej koalície, a preto hlavná 
vina nepadá na jej hlavu. Prečo potom čakáme, že práve ona by mala v kauze 
Mičurin priniesť pozitívnu zmenu a vynasnažiť sa pre verejnosť zachrániť, čo 
sa ešte zachrániť dá? Preto, lebo to má ešte stále aspoň čiastočne v rukách: 
veď podstatné objekty v rámci celého areálu patria rezortu školstva, a teda 
štátu (To, že štát si nechal vziať zvyšné časti areálu, je na inú diskusiu. Veríme, 
že aj na ňu raz dôjde). Apropo, najmä vďaka prísľubu takejto zmeny uspeli 
strany súčasnej vládnej koalície v posledných  parlamentných voľbách. Ale 
želáme si to najmä z vecných dôvodov, veď Bratislava i celé Slovensko prišli 
za uplynulé roky o toľko verejných priestorov, že je to do neba volajúce. A ešte 
niečo. Práve Mičurin, ktorý sa v minulosti hrdil aj názvom Stanica mladých 
prírodovedcov a technikov, bol čosi ako predchodca neskorších ekocentier. 
A tých máme v súčasnosti na Slovensku ako šafránu. Nie náhodou sa toto 
zariadenie donedávna volalo Ekoiuventa a desaťročia de facto slúžilo aj na 
to, návrat k čomu sa dnes tak propaguje: a to k duálnemu vzdelávaniu, 
konkrétne k praktickému vyučovaniu predmetov pestovateľsko-ekologického 
charakteru. V čase, keď štát na Slovensku nespravuje v tejto sfére takmer 
nič, bolo by tu zriadenie Národného strediska environmentálnej výchovy 
a vzdelávania aspoň malým krôčikom smerom k zmierneniu fatálneho deficitu 
v tejto oblasti. Podobne získavanie vedomostí a zručností v pestovateľských 
činnostiach môže byť pre budúcnosť nemálo dôležité.

A teraz niečo o aktuálnom dianí, napr. o prístupovej ceste k samotnej 
budove bývalej Ekoiuventy a nutnosti podať na ňu vecné bremeno, k čomu 
sme oficiálne vyzvali vtedajšieho ministra školstva už pred šiestimi rokmi na 
základe posudku, ktorý vypracovala renomovaná právnická kancelária na čele 
s JUDr. Andrejom Leontievom. Pokiaľ sme dobre informovaní, ministerstvo 
žiadosť na súd v tejto veci dosiaľ nepodalo. Prečo nemá štát predkupné právo 
na kúpu dražených pozemkov - i keď má na týchto pozemkoch budovy - 
je tiež záhada. Za úspech môžeme označiť aspoň to, že sa podarilo opraviť 
a sprevádzkovať tunajšie kúpalisko a tiež to, že žiadosť OZ Hrad – Slavín a OZ 
Mičurin o vyhlásenie Mičurinu za národnú kultúrnu pamiatku sa v r. 2016 
stretla s pozitívnou odozvou. Niektorí susedia Mičurinu však túto pamiatku 
neustále spochybňujú. Prečo asi, ak nie preto, lebo chcú na miesto, kde Mičurin 
stojí, expandovať? O tom, ako by to dopadlo, si môžeme urobiť predstavu 
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pri pohľade na súčasnú výstavbu v okolí. Medzitým sa v tichosti podarilo 
dosiahnuť zmenu územného plánu v tejto zóne v prospech developerov. Strana 
SaS, pod ktorú patrí školstvo a za ktorú kandidovala i starostka Starého 
Mesta, je o situácii v tejto lokalite priebežne informovaná.

Nedávno v tejto veci aktivisti a aktivistky oslovili aj predsedu vlády, ministra 
financií, ministerku kultúry, ombudsmanku, bratislavského primátora 
a starostku bratislavského Starého Mesta. Ale s kompetentnými rokujú už 
dobrých osem rokov!

Znova pripomíname, že ide o areál (budova, prístupová komunikácia, 
kúpalisko a okolité pozemky), ktorý je v prvom rade určený pre deti a mládež, 
pričom podobných zariadení je na Slovensku žalostne málo. Štát, mesto 
i mestská časť by preto zachovanie tohto areálu pre verejnosť mali považovať 
za svoju povinnosť. Teraz, keď je treba spätne vykúpiť pozemky, ktoré sa za 
pochybných okolností dostali do súkromných rúk, však zrazu štát narieka, 
že na to nemá zdroje. Opäť tým dáva najavo, aký je jeho vzťah k budúcim 
generáciám. Samozrejme, je tu aj iná, dokonca efektívnejšia a čistejšia 
možnosť, a to že štát vysúdi stratené pozemky naspäť.

V minulosti areál Mičurinu zastrešoval 29 záujmových krúžkov pre deti 
a mládež, pri mikroskopoch tu vyrastali budúci poprední vedci, v chovateľskom 
krúžku a v krúžku ochrany prírody sa deti učili prírodu poznávať, ale ju aj 
obdivovať, milovať a chrániť. Pri pestovaní rastlín v skleníkoch a súťažiach 
o najlepší herbár tu vyrastali nádejnú botanici. Perspektívni včelári sa tu 
starali o včelíny. Ale deti sa tu učili aj iným zručnostiam. Nielen prírodovedným 
ale aj technickým v miestnych dielňach. Boli tu krúžky od výmyslu sveta: od 
fotografického až po astronomický. Bývali tu detské karnevaly i stužkové. Bez 
preháňania možno povedať, že tento areál pomáhal formovať rozhľadených 
a motivovaných mladých ľudí, ktorých Slovensko tak veľmi potrebuje!

Aktuálny osud Mičurinu evokuje kacírsku myšlienku, či v záujme 
štátu nie je tieto možnosti deťom vziať. Veď pasívnymi hlupákmi sa ľahšie 
manipuluje... Túto domnienku podporuje aj skutočnosť, že kým kompetentní 
sa prizerajú tomu, ako nám pred očami mizne tento areál, zatiaľ deti a mládež 
z bratislavského Starého Mesta pomaly nemajú kam chodiť do krúžkov, 
priestory voľnočasových aktivít sú zväčša stiesnené a ošarpané. Stačí sa 
pozrieť na osud obľúbeného detského ihriska v tejto lokalite, ktoré sa nechalo 
úplne schátrať a premeniť na burinou zarastené smetisko.

Pritom tento areál má predpoklady, aby slúžil nielen potrebám mestskej 
časti či mesta, ale pokojne by mohol plniť i celoslovenské funkcie, napr. 
v podobe spomínaného Národného strediska. Pre nás, ochranárov 
a ochranárky, má tento areál ešte jednu „pridanú hodnotu“. V apríli 1989 sa 
tu totiž konala legendárna Bratislavská ochranárska konferencia, o ktorej sa 
oprávnene traduje, že to bola prvá otvorená verejná diskusia na Slovensku 
po 20 rokoch.

Teší nás, že v poslednom čase (aj) pod tlakom verejnej mienky kompetentní 
deklarujú, že sa vynasnažia mičurinský areál zachrániť a zabezpečiť jeho 
zmysluplné využívanie. Len je treba tieto zámery dotiahnuť do úspešného 
konca. Preto na nich opätovane apelujeme, aby v tejto veci urýchlene 
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a efektívne konali v záujme verejnosti, a najmä v prospech okradnutých detí 
a mládeže Slovenska.

kontaktné osoby: Sabina Barborjak a Mikuláš Huba
                                                                      Bratislava, 21. 10 2020

Stanovisko k zámeru na vybudovanie  
Multimodálneho logistického centra Holíč

Do 11. 11. bolo možné na Okresný úrad Skalica a na Ministerstvo životného 
prostredia SR zaslať stanovisko  v rámci zisťovacieho konania EIA na zámer 
projektu „Multimodálne logistické centrum Holíč“. Je zrejmé, že tento zámer by 
v prípade svojej realizácie znehodnotil prírodné, environmentálne, krajinárske 
a kultúrno-historické hodnoty tohto územia i širšieho okolia (vrátane 
susednej Českej republiky), pričom jeho ekonomická výhodnosť, urgentnosť 
a celkový praktický význam sú  viac ako sporné. Skupina 35 členov a členiek 
Slovenského ochranárskeho snemu preto podporuje zamietavé stanovisko 
Národného komitétu ICOMOS Slovensko  k tomuto megalomanskému zámeru 
a stotožňuje sa s argumentami uvedenými  v jeho stanovisku (príloha 1). Tá 
istá skupina členov a členiek S-O-S podporuje aj požiadavku Občianskeho 
združenia Deti Země – Klub za udržitelnou dopravu z Brna, aby boli podrobne 
posúdené vplyvy zámeru „Multimodálne logistické centrum Holíč“ na životné 
prostredie a tiež jeho cezhraničné vplyvy na územie Českej republiky.

Dolupodpísaní clenovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu 
nesúhasia so zámerom na vybudovanie Multimodálneho logistického 
centra Holíč.

Podpora dvoch stanovísk k zisťovaciemu konaniu EIA na zámer 
„Multimodálne logistické centrum Holíč“.

1. Dolupodpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu 
podporujú zamietavé stanovisko Národného komitétu ICOMOS Slovensko 
v rámci zisťovacieho konania EIA na zámer „Multimodálne logistické centrum 
Holíč“ a stotožňujú sa s argumentami uvedenými v tomto stanovisku.

2. Dolupodpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu 
podporujú požiadavku OZ Deti Země – Klub za udržitelnou dopravu, aby 
boli podrobne posúdené vplyvy zámeru „Multimodálne logistické centrum 
Holíč“ na životné prostredie a tiež jeho cezhraničné vplyvy na územie Českej 
republiky.

Ing. Erik Baláž, Sabina Barborjak, Ing. Dušan Bevilaqua, PhD., Mgr. Michal 
Daniška, PhD., Mgr. Michal Deraj, doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.,Mgr. 
Zuzana Dovalová, Ing. Karol Fröhlich, DrSc., Ing. František Guldan, doc. Ing. 
Fedor Gömöry, DrSc., RNDr. Ján Hanušin, CSc., Mgr. Zuzana Homolová, 
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba), RNDr. Ján Kadlečík, Ing. 
Gabriela Kalašová, Ing. Peter Klučka, RNDr. Ľubica Krištofová, prof. RNDr. 



29

KAPITOLY Z ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY – XLX. diel

Ľubica Lacinová, DrSc., Ing. Ľubica Kolková, doc. RNDr. Ján Lacika, CSc., 
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., prof. Mgr. art. Juraj Nvota, MVDr. Samuel 
Pačenovský, Mgr. Daniel Pastirčák, Mgr. Jana Pavlíková, Mgr. Tomáš Peciar, 
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Mgr. 
RNDr. Ján Szőllős, CSc., RNDr. Jozef Šibík, PhD., Ing. Katarína Šimončičová, 
Mgr. Pavel Šremer, Ing. Ľubica Trubíniová, Mgr. Imrich Vozár, Pavol Ziman.

                                                                                      Bratislava, 11.11.2020

Pred 16 rokmi vyčíňal v Tatrách víchor 
 – odvtedy špekulanti

                                                      
Dňa 19. novembra – dva dni po výročí Nežnej revolúcie – uplynie 16 rokov 

od víchrice, ktorá na roky, ba desaťročia zmenila tvár Vysokých Tatier. Tieto 
zdanlivo nesúvisiace výročia majú nemálo spoločného. V oboch prípadoch 
vstúpili do hry silné emócie i národné symboly. Obe tieto udalosti vyvolali 
záujem zahraničia, obe mobilizovali spontánnu aktivitu ochranárov, vedcov, 
študentov, umelcov i širokej verejnosti, obe majú dočinenia s nadčasovými 
hodnotami, ľudskými právami, násilím a aroganciou moci a obe nás 
s odstupom rokov nútia bilancovať. 

Na osvieženie pamäti dovoľte malý exkurz do čias spred šestnástich rokov.
Bezprostredne po osudnej víchrici vzniklo niekoľko iniciatív. Tieto sa následne 

„zliali“ do Mimovládneho výboru Naše Tatry, ktorý sa hneď v deň svojho vzniku 
(13. 12. 2004) obrátil na vtedajšieho predsedu vlády so súborom požiadaviek 
a odporúčaní, ako vzniknutú situáciu riešiť. Postupne sa s nimi verejne 
stotožnili vrcholné samosprávne orgány kľúčových vedeckých ustanovizní 
(Senát Univerzity Komenského, Snem Slovenskej akadémie vied a ďalšie), ako 
aj viac ako 300 popredných osobností nášho kultúrneho a spoločenského 
života. Reprezentatívne prieskumy verejnej mienky potvrdili, že veľká väčšina 
opýtaných dáva prednosť ochrane tatranskej prírody pred výstavbou nových 
zjazdoviek, vlekov a hotelov.

Odvtedy sa v Tatrách, presnejšie v Tatranskom národnom parku a v jeho 
ochrannom pásme, udialo toľko negatívneho, namiereného proti prírode, 
proti bežným ľuďom, proti vlastníkom tamojších pozemkov, ale aj proti 
duchu ústavy a dikcii zákonov, že je to až neuveriteľné a oprávnene to doma 
i v zahraničí vyvoláva pochybnosti o tom, či náš najstarší a najznámejší 
národný park ešte vôbec má oprávnenie nazývať sa národným parkom.

Z odporúčaní Mimovládneho výboru Naše Tatry (MVNT) a neskôr aj Svetovej 
únie ochrany prírody (IUCN) sa nerešpektovalo takmer nič. Najhoršia situácia 
nastala po parlamentných voľbách 2006. Rezort životného prostredia, do 
pôsobnosti ktorého ochrana prírody patrí, vyššie uvedené proti-prírodné 
prístupy a aktivity trestuhodne prehliadal, ba schvaľoval. Vtedajší premiér po 
opakovanom upozornení na situáciu reagoval tvrdením, že príčinou tatranských 
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problémov sú samotní ochranári. A tak tí pracovníci štátnej správy a odborných 
organizácií (vrátane bývalého riaditeľa Správy TANAP-u), ktorí sa angažovali 
v prospech prírody, ľudí a zákonov, boli zo svojich funkcií odvolaní a v nejednom 
prípade následne prišli aj o zamestnanie. Proti ochranárom a ďalším aktívnym 
občanom, snažiacim sa kriticky poukázať na situáciu a zabrániť ťažbe dreva na 
miestach, kde sa ťažiť v zmysle zákona nemá, bolo použité násilie. Názory vedcov, 
ktorí opakovane upozorňovali a upozorňujú na chybné a neodborné prístupy 
k tatranskej prírode, sa systematicky ignorujú. Trpkou pravdou je, že to sa 
nedialo ani v totalitných 50. a 60. rokoch minulého storočia, kedy Poradný zbor 
TANAP-u, tvorený vtedajšími špičkovými odborníkmi, požíval veľkú autoritu!!! 
A tak sa na území Tatranského národného parku – neoprávnene a perfídne 
zneužijúc inštitút výnimiek zo zákona – čím ďalej tým častejšie realizujú aktivity, 
ktoré vo veľkom rozsahu a natrvalo devastujú prírodu národného parku, vrátane 
jeho najcennejších častí: národných prírodných rezervácií (od odstraňovania 
lesných a kosodrevinových porastov a poškodzovania a ničenia vzácnych 
biotopov cez deštrukciu pôdneho krytu, masívne terénne úpravy a výkopy, 
zmenu vodného režimu, devastáciu tokov, hlukové a svetelné znečistenie, 
rušivú výstavbu cudzorodých objektov až po inštaláciu technických zariadení 
a premávku vozidiel či iných mechanizmov v chránenej prírode). Tieto aktivity 
sú v rozpore nielen s poslaním národného parku, tradičným štýlom tatranskej 
architektúry, kúpeľno-liečebným poslaním tatranských osád, ale aj s územným 
plánom VÚC Prešovského kraja. Všetko dianie sa v Tatrách odohráva pod 
kontrolou istej finančnej skupiny a niektorých ďalších vplyvných „hráčov“. 
Súčasná vláda k tejto problematike dosiaľ jednoznačné stanovisko nezaujala.

V susednom Národnom parku Nízke Tatry – a to aj v jeho jadrovej zóne – sa 
v nedávnej minulosti masívne aplikovali chemické postreky, čo v chránených 
územiach v Európskej únii zrejme nemá obdobu. Pod zámienkou ochrany proti 
požiarom sa v exponovaných častiach tatranskej prírody budujú komunikácie, 
hoci je známe, že požiare vznikajú v prvom rade práve na miestach, ktoré sú 
sprístupnené ľudskej činnosti.

Na listy, stanoviská a podnety podané v tejto veci dosiaľ kompetentní 
neodpovedali ani len formálne! A vecne nereagoval na opakované upozornenia 
vedcov, aktivistov a osobností spoločenského života za uplynulých 15 rokov 
prakticky nikto. Za ten čas, počas ktorého kompetentní mlčia a tvária sa, že je 
všetko v poriadku, skaza tatranskej prírody s rastúcou intenzitou pokračuje. 
Takýto vývoj nie je na prospech chránenej tatranskej prírode, návštevníkom 
Tatier, kúpeľným hosťom, medzinárodnej povesti Slovenska, ale ani veľkej 
väčšine miestnych obyvateľov, už aj preto, lebo zisky z komerčného využívania 
prírody a krajiny Tatranského národného parku putujú z veľkej časti 
mimo región. Jediní, kto z tohto vývoja profitujú, sú tí, ktorí na hodnotách 
národného parku bezostyšne parazitujú: investori a developeri v koalícii 
s takzvane kompetentnými, ktorí im to nielenže dovolia, ale cez zmanipulovaný 
inštitút výnimiek a tzv. posudzovania vplyvov na životné prostredie im priam 
„vydláždili cestu“. Je to úplné popretie toho, čo sa v našej ústave hovorí 
o sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomike. Správanie sa veľkej 
časti politikov, „oháňajúcich sa“ pojmom národný, je voči Tatranskému 
národnému parku i celému národu vyslovene protinárodné.
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Mimovládny výbor Naše Tatry opakovane verejne žiadal uskutočniť viacero 
opatrení:

Okamžite pozastaviť všetky také aktivity na území TANAP-u, ktoré negatívne 
ovplyvňujú kľúčovú funkciu národného parku, a tou je podľa logiky i podľa 
zákona ochrana prírody. Žiadal tiež prešetriť legálnosť, respektíve nelegálnosť 
kritizovaných aktivít vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky, ale 
aj Európskej únie. Vyvodiť dôsledky voči kompetentným, ktorým sa dokáže, 
že úmyselne a v závažnej miere znehodnotili prírodné hodnoty národného, ba 
medzinárodného významu. Prehodnotiť a zamietnuť ďalšie pripravované aktivity, 
ktoré ohrozujú prírodu TANAP-u a ďalších národných parkov. Na náklady 
vinníkov dať tam, kde to je len trochu možné, rekultivovať poškodenú prírodu. 
Osloviť a požiadať o návrat do štátnej správy a odborných organizácií štátnej 
ochrany prírody odborníkov, ktorí boli bezdôvodne odvolaní. Začať skutočnú 
vecnú diskusiu o vzniknutých problémoch a návrhoch na ich riešenie.

Na tieto požiadavky MVNT nadviazala nezávislá štúdia strategického 
charakteru s názvom Smerom k trvalo udržateľnému tatranskému regiónu, 
ktorú vydali Regionálne environmentálne centrum Slovensko a Spoločnosť 
pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike za finančnej podpory 
nadácie EKOPOLIS (REC, STUŽ/SR, 2005) a vypracoval ju tím odborníkov 
a odborníčok na bezprecedentne komplexnej, reprezentatívnej a kvalifikačnej 
úrovni Túto stostranovú štúdiu, vychádzajúcu z 300 strán analýz, obdržali 
relevantní členovia vtedajšej vlády, primátor Mesta Vysoké Tatry, ako aj 
samosprávy všetkých miest a obcí v dotknutom regióne.

Sedemnásti autori a autorky štúdie formulovali kľúčový strategický cieľ 
udržateľného rozvoja regiónu takto:

„Dosiahnuť účinnú ochranu a citlivú interpretáciu prírodných a kultúrnych 
hodnôt Tatranského národného parku a zároveň zabezpečiť trvalo udržateľný 
rozvoj tatranského regiónu.“ Jednotlivé strategické ciele smerovali k tomu, 
aby sa tento región stal jedným z kľúčových regiónov Slovenska z hľadiska 
prírodných a kultúrno-historických hodnôt, ich ochrany, vhodnej integrácie 
a interpretácie, mal sa citlivo využívať preventívno-liečebno-rehabilitačno-
regeneračný potenciál tatranských kúpeľných osád a okolitej prírody, mali 
sa eliminovať depopulačné trendy, vytvárať udržateľné pracovné príležitosti, 
skvalitňovať školstvo, ale aj sociálna a technické infraštruktúra, uchovať 
tradície, kolorit a genius loci tohto regiónu, zapojiť miestnych obyvateľov do 
uvažovania o jeho udržateľnej budúcnosti, využiť prihraničnú polohu a rozvinúť 
cezhraničnú spoluprácu. Predpokladom pre dosiahnutie vyššie uvedených cieľov 
malo byť chápanie tatranského regiónu ako súčasti prírodného i kultúrneho 
dedičstva medzinárodného významu a snaha o to, aby bol takto chápaný aj 
v zahraničí. 

Takto stanovené ciele vychádzali zo 17 princípov udržateľného spôsobu 
fungovania a nadväzovalo na ne niekoľko desiatok konkrétnych návrhov 
a odporúčaní. Okrem iného sa navrhovalo vytvoriť dostatočne rozsiahlu 
jadrovú zónu TANAP-u s bezzásahovým režimom a s rozhodovacou právomocou 
Správy TANAP. Ostatné územie TANAP-u s presahom do jeho ochranného 
pásma (navrhované zóny C a D) malo byť v prvom rade zamerané na ochranu 
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a interpretáciu prírody a krajiny v súlade s rozvojom kúpeľníctva a udržateľného 
turizmu. Existujúce zariadenia cestovného ruchu na území TANAP-u sa mali 
prehodnotiť, nevhodné odstrániť, premiestniť do podhoria, alebo v krajnom 
prípade ponechať len na dožitie. Prehodnotiť sa mali existujúce lyžiarske 
areály, a najmä plány na ich rozširovanie. Autori štúdie pritom vychádzali 
z poznania, že okrem deštruktívno-devastačného zasahovania do prírodných 
ekosystémov v rozpore so zákonom, aj samotná ekonomická efektívnosť (najmä 
zjazdového lyžovania) v daných klimaticko-geografických pomeroch (južná 
orientácia svahov, klimatická zmena atď.) a v silnej konkurencii alpských, 
ale aj niektorých domácich stredísk, je diskutabilná až nepravdepodobná. Pre 
širší tatranský región (podhorie mimo územia TANAP-u a jeho ochranného 
pásma) sa navrhoval vyvážený sociálno-ekonomický rozvoj s rešpektovaním 
environmentálnych podmienok a limitov. Všetky tieto rámcové odporúčania 
boli v štúdii ďalej podrobnejšie rozpracované. 

V závere štúdie sa o. i. konštatovalo: „Ochrana prírody by sa tu mala 
považovať za stimul, a nie za limitujúci faktor, obmedzujúci prosperitu 
regiónu. Ale za taký stimul, ktorý nebude na úkor samotného rozsahu, stupňa, 
účinnosti, kvality a režimu ochrany prírody. Početné zahraničné skúsenosti 
zo Škandinávie, USA, Veľkej Británie, niektorých alpských krajín, alebo hoci 
z neďalekého Národného parku Bavorský les dokazujú, že to nie je nemožné, že 
dôsledná ochrana prírody a krajiny a rast prosperity regiónu sú dve strany tej 
istej mince. Vyžaduje si to však zmenu industriálno-rastovej paradigmy, ktorá 
je vlastná časti kompetentných, na post-industriálno-kvalitatívnu, s ktorou 
sa našťastie identifikuje stále väčšia časť odbornej i laickej verejnosti“. 

Po 15 rokoch od vydania spomínanej štúdie sme nútení/é konštatovať, 
že z návrhov a odporúčaní jej autorov a autoriek sa nerealizovalo prakticky 
nič a realita sa uberala skôr opačným smerom. A to je o. i. aj príspevok do 
diskusie o tom, akú váhu má odborná expertíza v tomto štáte.

Pokiaľ sme dobre informovaní, nik z kompetentných členov slovenských 
vlád, verejnej správy, kontrolných orgánov a orgánov činných v trestnom 
konaní sa týmito podnetmi odborníkov a aktivistov seriózne nezaoberal, 
čo nahrávalo a nahráva ďalšej trvalej devastácii a devastátorom nášho 
najstaršieho a najcennejšieho národného parku. 

Pred 31 rokmi sme takýmto chorým praktikám masovo povedali NIE! 
Prečo by sme to nemohli zopakovať aj dnes, keď je to nemenej potrebné ako 
vtedy? Nežná sa začala v Prahe a Bratislave, Ekologická, Zelená či v tomto 
prípade Tatranská by sa mohla a mala začať v Tatrách (Vysokých, Nízkych, 
Západných i Belianskych) a pod nimi. Práve obyvatelia tohto regiónu totiž na 
súčasný vývoj najviac doplácajú a budú doplácať.

Viac pozri: M. Huba (ed.), J. Beták, A. Berková, L. Bíziková, D. Dítě, 
J. Hanušin, V. Ira, M. Kozová, J. Lacika, T. Kluvánková-Oravská, B. Maňkovská, 
R. Midriak, V. Pirošík, P. Plesník, Š. Soták, E. Stanková a J. Topercer (2005): 
Smerom k trvalo udržateľnému tatranskému regiónu (nezávislá štúdia 
strategického charakteru). REC, STUŽ/SR, Bratislava, 96 s.

                                                                                                   19. 11. 2020
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Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu  
k avizovanej komplexnej reforme štátnej ochrany 

prírody a správy chránených území  
na Slovensku z 2.11.2020

 19. 11. 2020

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) už viackrát upozornil na neudržateľnú 
situáciu v ochrane prírody a krajiny, a to najmä pri správe chránených území 
na Slovensku. Navrhol tiež konkrétne kroky, ako túto kritickú situáciu zlepšiť 
(naposledy tesne po posledných parlamentných voľbách, keď nová vláda 
pripravovala programové vyhlásenie - PVV). V stanovisku S-O-S sa vtedy o. i. 
uvádzalo: „Prioritnú pozornosť v r. 2020 – 2024 navrhujeme venovať presunutiu 
správy pozemkov v chránených územiach pod príslušné odborné organizácie 
v rezorte ŽP spolu s personálnym a kompetenčným posilnením správ národných 
parkov (vrátane ich právnej subjektivity a rozhodovacej právomoci), ako aj 
zabezpečením účinnej ochrany národných parkov a iných chránených území 
v súlade s medzinárodnými kritériami IUCN, kompenzáciou majetkovej ujmy 
neštátnym vlastníkom pôdy v chránených územiach a ďalšími opatreniami 
v intenciách Envirostratégie 2030“ (viac na http://www.ochranari.sk/, 26. 4. 
2020).

Oceňujeme, že všetky relevantné vládne dokumenty, prijaté v r. 2019 a 2020, 
t. j. Envirostratégia 2030 (príloha 1), PVV (príloha 2) i návrh Plánu obnovy SR 
(príloha 3) v hlavných rysoch korešpondujú s týmito našimi odporúčaniami. 
Dnes, pol roka po schválení PVV v Národnej rade Slovenskej republiky je však 
najvyšší čas prikročiť od slov k činom, a preto vítame aktuálnu iniciatívu 
Ministerstva životného prostredia SR, aby pozemky v chránených územiach, 
ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy SR, prešli pod Štátnu ochranu 
prírody SR. Rovnako ako MŽP SR aj my to považujeme za jednu (aj keď nie 
jedinú) z priorít komplexnej reformy a zefektívnenia ochrany prírody na 
Slovensku. Bez tohto zásadného kroku bude ochrana prírody v chránených 
územiach vždy len v roly akéhosi bezdomovca či chudobného príbuzného. Aj 
naďalej bude vydávať iba stanoviská k vplyvom návrhov plánov či projektov 
na prírodu a krajinu chráneného územia, ale rozhodovať bude niekto iný. Aj 
preto sa naše národné parky budú čoraz viac stávať lunaparkmi, telocvičňami, 
zásobárňami dreva a nerastných surovín, poľovnými revírmi, či lukratívnymi 
korisťami pre realitný biznis a pochybných developerov.

Spravovanie štátnych pozemkov v národných parkoch a v maloplošných 
chránených územiach mimo nich rezortom životného prostredia považujeme 
za prvý a logický krok k zabezpečeniu reálnej a efektívnej ochrany prírody 
na Slovensku. Skutočné správcovstvo týchto pozemkov by si však žiadalo 
prijať viaceré ďalšie organizačno-právne opatrenia, ako napr. zriadiť osobitnú 
kategóriu environmentálnej pôdy, zmeniť model financovania správ národných 
parkov na udržateľný - viaczdrojový a personálne i kompetenčne (do)vybaviť 
správy tak, aby okrem (s)právnych kompetencií vedeli v územiach rozhodovať 
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ozaj informovane – na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov 
a najlepšej dostupnej praxe, vo verejnom záujme, nestranne a s vylúčením 
konfliktu záujmov. 

Štátna ochrana prírody SR sa aj za týmto účelom musí stať orgánom štátnej 
správy na úseku ochrany prírody a krajiny, aby o zásahoch do prírodných 
hodnôt skutočne rozhodovala štátna autorita zriadená a odborne vybavená na 
účely ochrany prírody. Je potrebné zmeniť súčasný neefektívny a nelogický 
systém rozhodovania o zásahoch do chránených území, kedy o takýchto 
zásahoch záväzne rozhoduje okresný úrad, ktorý je organizačne začlenený 
pod ministerstvo vnútra. Podrobné riešenie tejto otázky v nedávnej minulosti 
spracovalo združenie VIA IURIS (príloha 4). 

Vláda, ba aj samotný rezort životného prostredia, sa v minulosti 
k pracovníkom správ chránených území, ktorí sa snažili obhajovať prírodu, 
zákon a vládne uznesenia priamo v teréne, častokrát otočili chrbtom. Chceme 
veriť, že tentoraz sa to nestane. Lebo ak áno, môže sa ľahko stať, že zo štátnej 
ochrany prírody odídu aj poslední „mohykáni“. Je dôležité, aby kľúčové 
rokovania s vlastníkmi pôdy a ďalšími prebiehali na vysokej profesionálnej 
úrovni (napríklad aj za účasti mediátorov), so silným mandátom a citeľnou 
oporou zo strany ministerstva životného prostredia. 

Nemožno však v tejto súvislosti zabúdať ani na neštátnych vlastníkov pôdy. 
Viac ako 30 rokov po novembri´89 by sa už konečne mala nájsť politická vôľa 
na to, aby sa štát demokraticky a obojstranne výhodne dohodol s vlastníkmi 
pozemkov v chránených územiach tak, aby na to nedoplatila ochrana prírody 
a zároveň boli uspokojené oprávnené nároky vlastníkov na náhradu za 
obmedzenie bežného obhospodarovania. Na to existujú rôzne nástroje, ako 
napríklad výkup, zámena, nájom... 

S tým bezprostredne súvisí aj zonácia, ako hlavná stratégia na kombinovanie 
šetrného využívania krajiny s ochranou prírody, ktorá má v zmysle 
medzinárodných štandardov zlaďovať rôzne záujmy, rôzne očakávania a rôzne 
spôsoby manažmentu. 

Pre efektívne spravovanie chránených území ochranou prírody je potrebné 
určenie jasných legislatívnych, inštitucionálnych a manažmentových pravidiel, 
ako aj náležité zapojenie všetkých zainteresovaných skupín (stakeholderov). 
Prijímanie kľúčových rozhodnutí však musí vychádzať z poslania národných 
parkov s prioritou ochrany prírody a byť v súlade s najnovšími vedeckými 
poznatkami. 

Naše národné parky, bez ohľadu na to, či boli vyhlásené pred alebo po 
roku1989 i na to, čo sa v nich už zničilo, stále predstavujú naše „rodinné 
striebro“, naše najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom – v zmysle 
zákona – má byť ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Je vo 
verejnom záujme toto dedičstvo uchovať aj pre budúce generácie, čo zahŕňa 
aj snahu postupne zlepšiť stav týchto území v súlade s medzinárodnými 
kritériami. Táto požiadavka je ešte naliehavejšia v dobe klimatickej krízy, 
keďže je preukázané, že väčšie nenarušené ekosystémy (zväčša s veľkou 
biodiverzitou) znižujú jej dopady a zvyšujú aj odolnosť okolitej krajiny. Je 
pritom samozrejmé, a dokazujú to mnohé výsledky výskumov i skúsenosti zo 
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zahraničia, že skutočný národný park vie byť pre svoj región ekonomickým 
prínosom, a nie akousi „brzdou pokroku“, ako to vyhlasujú tí a tie, ktorí/é 
normálne fungujúci národný park zrejme nikdy nevideli.

Vzhľadom na množstvo dezinformácií a nedorozumení, ktoré diskusiu 
o tejto problematike sprevádzajú, pripomíname, že to, čo žiadame, má nielen 
oporu v zákone i v príslušných aktuálnych vládnych dokumentoch, ale je aj 
samozrejmosťou vo väčšine členských štátov EÚ (príloha 5).

Prílohy k Stanovisku S-O-S

Č. 1 Citát z Envirostratégie 2030
„Slovensko zamedzí zhoršovaniu stavu chránených druhov a biotopov. Do 

roku 2030 bude obnovených minimálne 15% degradovaných ekosystémov. 
Prehodnotením a vhodným dobudovaním sústavy chránených území 
a vypracovaním, schválením a realizáciou dokumentov starostlivosti sa vytvoria 
možnosti starostlivosti o všetky významné druhy a biotopy v SR. Zjednodušený 
systém chránených území a stupňov ochrany umožní prísnejšiu ochranu 
a cielenú starostlivosť v súlade s medzinárodnými štandardmi. Jadrovú zónu 
národných parkov budú tvoriť územia bez zásahov človeka, ktorých rozloha po 
prehodnotení do roku 2024 dosiahne do roku 2025 50% celkovej rozlohy každého 
národného parku manažmentovej kategórie II. chránených území podľa IUCN 
a 75% tejto rozlohy do roku 2030.Ohodnotením a platbami za ekosystémové 
služby sa vytvoria podmienky pre ich komplexné a udržateľné zabezpečovanie. 
Vypracuje sa a bude sa uplatňovať integrovaný koncept ochrany krajiny...Pre 
efektívne fungovanie a riadenie národných parkov ako aj iných chránených 
území je optimálna ich integrovaná správa.“ 

Č. 2 Citát z Programového vyhlásenia vlády SR 2020 - 2024
„Vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod MŽP SR a zváži 

právnu subjektivitu správ národných parkov... Dobuduje sa sústava chránených 
území, vrátane území európskeho významu Natura 2000 a schvália sa efektívne 
dokumenty starostlivosti...Reformou Štátnej ochrany prírody SR sa zavedie 
komplexný a udržateľný systém financovania, ktorý bude v stále väčšej miere 
využívať inovatívne formy financovania. Vláda urobí všetky potrebné kroky 
proti zneužívaniu náhodných ťažieb. Na účelovú ťažbu zdravého lesa bude 
zavedená prísna kontrola. Navrhneme takú zonáciu národných parkov, ktorá 
zabezpečí ich účinnú ochranu s ohľadom na medzinárodné kritériá IUCN. Rozsah 
zón bez ľudských zásahov bude totožný s 5. stupňom ochrany prírody a bude 
tvoriť najmenej 50 % rozlohy územia. V prípade obmedzenia hospodárenia 
v národných parkoch a v iných chránených územiach budú súkromní vlastníci 
primerane odškodnení, prednostne zámenou pozemkov, dlhodobým prenájom 
alebo zmluvnou ochranou. Sprehľadníme a zjednotíme formu poskytovania 
nárokovateľných kompenzácií za obmedzenie hospodárenia v chránených 
územiach. Vlastníkov budeme o možnosti nárokovať si kompenzácie informovať. 
V lesoch s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke 
obhospodarovanie s cieľom využívať komplexnú hodnotu lesov a ekologickej 
stabilizácie krajiny. V štátnych lesoch, vrátane vojenských,bude povinná 
certifikácia Forest Stewardship Council ( FSC), v neštátnych lesoch sa podporí jej 



37

KAPITOLY Z ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY – XLX. diel

dobrovoľné zavedenie. S cieľom efektívnejšej ochrany prírody a kontroly ťažby 
sa zriadi integrovaná stráž a v oblasti ochrany prírody sa zlepší vymožiteľnosť 
práva.“

Č. 3 Citát z Plánu obnovy SR (verzia z októbra 2020)
„Slovensko dobuduje sieť chránených území Natura 2000 a národné a prírodné 

parky na Slovensku budú vyzónované, v rámci čoho dôjde k majetkovému 
vyrovnaniu so súkromnými vlastníkmi. Pozemky v treťom a vyššom stupni 
ochrany prejdú zo správy rezortu pôdohospodárstva pod orgány ochrany 
prírody.“

Č. 4 Návrh legislatívneho zámeru „Reforma štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny“, ktorý spracovalo združenie VIA IURIS a je v plnom znení 
dostupný tu: 
https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2020/04/Legislativny_zamer.pdf 

Č. 5 Citát zo stanoviska Ladislava Mika, vedúceho zastúpenia 
Európskej komisie v SR, uverejneného na sociálnych sieťach dňa 21. 
10. 2020

„Potvrdzujem zo svojej dlhoročnej skúsenosti riaditeľa pre ochranu 
biodiverzity DG ENV Európskej komisie, že v Európe je štandardom, aby 
Správa národného parku bola na jeho území (prípadne podľa systému 
vrátane ochranného pásma) orgánom štátnej správy, s právnou subjektivitou, 
rozpočtom a potrebnými kompetenciami, v rámci rezortu ktorý má na starosti 
životné prostredie. V tom je samozrejme aj správa lesov, ktorá je v Európskych 
podmienkach veľmi často jedným z hlavných predmetov ochrany NP. Zámer 
prezentovaný vo vládnom programe a presadzovaný ministrom Budajom je 
teda logický a je predpokladom pre systémové riešenie starostlivosti o NP. 
Jednoznačne ho teda podporujem a verím, že diskusia s ministrom Mičovským 
a potom na vláde umožní rýchle a efektívne riešenie týmto smerom.“

Kontaktné osoby: Ing. Gabriela Kalašová (kalasova@gmail.com), prof. RNDr. 
Mikuláš Huba, CSc. (mikulas.huba2@gmail.com), doc. RNDr. Marcel Uhrin, 

PhD. (marcel.uhrin@gmail.com), Mgr. Imrich Vozár  (imrich.vozar@gmail.
com), MVDr. Samuel Pačenovský (pacenovsky@gmail.com) a RNDr. Ján 

Kadlečík (kontaktná osoba, jan.kadlecik@sopsr.sk).
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Výzva Slovenského ochranárskeho snemu na podporu 
účinnej ochrany vodárenského zdroja Šamorín

Vodárenský zdroj Šamorín (doteraz chránený na výdatnosť 600 l/s.) bol 
v roku 2013 preskúmaný na základe aktuálnej legislatívy a výsledky potvrdili 
výdatnosť zdroja s kapacitou  cca 3300 l/s. kvalitnej pitnej vody. Správu, ktorú 
odsúhlasilo a podpísalo vtedajšie vedenie Ministerstva životného prostredia 
SR, rešpektoval aj Okresný úrad Bratislava v roku 2018. 

Záverečná správa vypracovaná fi. Geospektrum, s.r.o. navrhuje rozšírenie 
vodného zdroja o osem studní na 3300 l/sek.  Na túto správu reagovala 
súkromná spoločnosť X-Bionic Sphere, a.s. Šamorín a dala si vypracovať svoj 
znalecký posudok inej firme, ktorá uprednostnila právo vlastníkov pozemkov 
na bytovú výstavbu pred ochranou vodárenského zdroja!

Ministerstvo životného prostredia SR vyhovelo odvolaniam vlastníkov 
pozemkov,  rozhodnutie o zväčšenom ochrannom pásme zrušilo a uložilo 
príslušnému okresnému úradu zosúladiť nové ochranné pásmo s územnými 
plánmi obcí, teda so stavom, kedy ochranné pásmo bolo   stanovené len na 
výdatnosť 600 l/s.

Terajšia vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení 
označila vodu za strategickú surovinu štátu. V týchto dňoch opäť prebieha 
na Okresnom úrade v  Bratislave konanie o návrhu na určenie ochranných 
pásiem a povolenia na osobitné užívanie vôd vodárenského zdroja Šamorín.

Sme presvedčení a presvedčené, že tento najvýdatnejší zdroj kvalitnej pitnej 
vody je pre Slovensko strategickou komoditou, ktorú je spoločnosť povinná 
chrániť pre budúce generácie. V čase klimatických zmien bude dostatok pitnej 
vody devízou, ktorá ďaleko presiahne hodnotu súčasných ziskov developerov 
z predaja stavebných pozemkov. Kategoricky preto žiadame uprednostniť 
celospoločenský záujem pred individuálnym.

Vyzývame Okresný úrad v Bratislave a Ministerstvo životného prostredia SR, 
aby v konaní o vyhlásení ochranných pásiem vodárenského zdroja Šamorín 
rešpektovali Ústavu Slovenskej republiky a v zmysle čl. 4 ods. (1): „Nerastné 
bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú 
vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje 
toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné 
dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.“ a stáli na 
strane ochrany verejného záujmu.

Túto výzvu zasielame v prvom rade Okresnému úradu Bratislave ako 
podporu žiadateľa - Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. k návrhu na 
určenie ochranných pásiem a povolenia na osobitné užívanie vôd vodárenského 
zdroja Šamorín. 

Kontaktné osoby: Ing. arch. Ľudmila Priehodová  
a prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

                                                                              Bratislava, 4. 12. 2020
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Vážený pán

Ján Budaj
Minister životného prostredia SR

Vážený pán minister životného prostredia,

dňa 21. marca 2020 prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú 
Vládu SR v ktorej vediete rezort životného prostredia. Vzápätí NR SR prijala 
programové vyhlásenie Vašej vlády (PVV). Teraz, po roku, nás zaujíma, ako sa 
toto programové vyhlásenie plní v oblasti ochrany prírody, krajiny a životného 
prostredia, ako aj v súvislosti s opatreniami na dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality do r. 2050, k čomu sa náš štát zaviazal (a to nielen v kapitole 
Životné prostredie).

Je nám jasné, že vláda získala mandát na štyri roky, z ktorých uplynula iba 
jedna štvrtina. Ale aj rok je dosť dlhá doma na uskutočnenie nevyhnutných 
opatrení, a najmä na naštartovanie pozitívnych trendov. Tiež berieme do 
úvahy, že uplynulý rok bol vzhľadom na pandemickú situáciu skutočne 
neštandardný a mimoriadne náročný. To však problémom environmentálneho 
či klimatického charakteru nič neubralo na dôležitosti. Preto nás zaujíma 
nielen to, čo sa z PVV realizovalo, čiastočne realizovalo, resp. začalo realizovať, 
ale aj to, čo a prečo sa nerealizovalo, prípadne realizovalo v rozpore so znením 
PVV.

Vaše odpovede na naše otázky by sme privítali do 30 dní, teda do 14. apríla.

kontaktná osoba: prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.  
 

Na vedomie: Predseda Vlády SR
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                                                          Bratislava, 15. 3. 2021
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Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu k stavu 
ochrany prírody na Slovensku

Slovenský ochranársky snem vyjadruje znepokojenie z nedostatočného 
pokroku vo sfére ochrany prírody a z neplnenia programového vyhlásenia 
vlády v tejto oblasti.

Keď pred rokom prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu 
a Národná rada Slovenskej republiky vzápätí schválila jej programové 
vyhlásenie, s nemalými nádejami sme očakávali pozitívne zmeny v oblasti 
ochrany prírody a krajiny. Mali sme na to viacero dôvodov: dva najdôležitejšie 
rezorty v tejto sfére - teda ministerstvo životného prostredia i ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - pripadli najsilnejšiemu koaličnému 
subjektu OĽaNO. Na ich čelo sa dostali ľudia pozitívne vnímaní ochranárskou 
komunitou. Navyše ľudia, ktorí od začiatku deklarovali snahu ukončiť 
obojstranne prijateľným konsenzom dlhodobý spor ochranárov a lesníkov, 
týkajúci sa chránených území, a najmä ochrany lesov. S cieľom chrániť 
prírodu a celospoločenské blahodárne funkcie lesov, a nie záujmy toho-
ktorého rezortu, skupiny, či jednotlivca. Túto dobrú vôľu ministri Ján Budaj 
a Ján Mičovský pred rokom potvrdili aj Veľkonočnou dohodou o ochrane 
lesov. 

Pozitívne očakávania vyvolávali aj príslušné kapitoly Programového 
vyhlásenia vlády SR (príloha 1). Takto nádejne to vyzeralo až do leta. Vtedy 
došlo k prvému sporu. Týkal sa rozsahu navrhovanej bezzásahovej A zóny 
Národného parku Muránska planina, kde došlo k výrazným názorovým 
rozdielom medzi dvoma štátnymi organizáciami a to napriek tomu, že v zákone 
o ochrane prírody a krajiny (OPaK) je jasne uvedené, že pre národné parky 
(NP) sa vyhlási bezzásahová A zóna najmenej na polovici územia NP. 

V jeseni minulého roku sme boli nemilo prekvapení/é ročnou kvótou na 
odstrel vlkov, ktorú komisia pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka schválila vo výške 50 kusov, čo je o 15 viac v porovnaní s ročnou 
kvótou odstrelu za predchádzajúcej vlády! Dohodu medzi rezortami sa dosiaľ 
nepodarilo dosiahnuť ani pri navrhovanom presune kompetencií v správe 
národných parkov a vlastníctva lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na ich 
území pod rezort životného prostredia (MŽP).

Všetky tieto skutočnosti protirečia nielen deklaráciám oboch ministrov 
o nutnosti dohody, ale aj zneniu programového vyhlásenia vlády a vládnej 
Envirostratégii 2030, definícii národných parkov v zákone o ochrane prírody 
a krajiny, požiadavkám Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) a ďalším 
medzinárodným štandardom a zvyklostiam (pozri napr. organizácia správy 
národných parkov vo väčšine okolitých krajín či v Nemecku). Aj preto minister 
životného prostredia Ján Budaj dňa 22. 10. 2020 verejne vyhlásil kampaň 
za reformu štátnej ochrany prírody a spravovania chránených území. Rezort 
životného prostredia taktiež pripravil vyhlášku o celoročnej ochrane vlka.
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K celej tejto problematike Slovenský ochranársky snem vydal viacero 
stanovísk, naposledy 2.11. 2020 (príloha 2).

Napriek všetkým uvedeným aktivitám, stanoviskám a iniciatívam, i napriek 
niektorým pozitívnym zmenám (napr. v personálnej oblasti, či pri vyhlasovaní 
nových maloplošných chránených území), nevidíme dosiaľ reálny pokrok 
v tom najdôležitejšom, čiže v systéme ochrany národných parkov a ostatných 
chránených území v SR, v ich personálnom a finančnom posilnení, v presune 
kompetencií a majetku medzi príslušnými rezortami, pri hľadaní konsenzu 
medzi ochranármi a lesníkmi, ani pri štátnej a verejnoprávnej podpore 
vzdelávania, výchovy a osvety v tejto oblasti. 

Ochrana prírody je v zmysle zákona verejný záujem a naše národné parky 
predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody 
nadradená nad ostatné činnosti. Slovo „národný“ navyše evidentne evokuje 
niečo, čo patrí „národu“, teda nám všetkým, celej spoločnosti, a nie jednému 
rezortu hospodárskeho zamerania, či súkromným spoločnostiam. 

Navyše, v časoch environmentálnej a klimatickej krízy je naliehavo potrebné 
premyslené plánovanie a rozhodovanie na všetkých úrovniach spoločnosti (od 
jednotlivca až po štát), zamerané na zachovanie biodiverzity a prírodných 
zdrojov. Pritom je potrebné vychádzať z najnovších odborných znalostí, a nie 
z neaktuálnych zvyklostí, domnienok či predsudkov. 

V kontexte vyššie uvedeného nerozumieme tomu, prečo doteraz nebola 
schválená zonácia NP Muránska planina, kde je veľmi vysoký podiel pozemkov 
vo vlastníctve štátu. Je naozaj nevyhnutné, aby sa dve štátne organizácie na 
jednom území dlhodobo sporili  „a nevedeli si prísť na meno“? Ale tento problém 
eskalácie napätia medzi dvoma organizáciami sa netýka len Muránskej 
planiny, ale aj iných národných parkov, kde štátne pozemky spravujú štátne 
lesy, ktoré pritom nie sú organizáciou zriadenou ministerstvom ŽP, hoci 
ochrana prírody kompetenčne patrí pod rezort ochrany! 

Je medzinárodným štandardom, že rezort životného prostredia má vo 
svojich rukách správu nad národnými parkami a chránenými územiami 
so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane správy štátnych pozemkov. Jemu 
podriadené organizácie sa riadia zákonom o ochrane prírody, medzinárodnými 
dohovormi, európskou legislatívou a s tým je spojená aj zodpovednosť za stav 
týchto území vo vzťahu k zabezpečeniu predmetu ochrany. Rezort životného 
prostredia nemôže byť stále len v pozícii „kontrolného“ orgánu, či akéhosi 
„policajta“, teda toho „kto stále len niečo zakazuje, ale musí mať v rukách 
aj ďalšie potrebné kompetencie na uplatňovanie celospoločenských záujmov 
v chránených územiach a disponovať prirodzenou autoritou. Súčasný stav 
zbytočne zvyšuje napätie na území a v okolí národných parkov pričom 
zodpovednosť za nevyhnutné obmedzenia sa často pripisuje konkrétnym 
zamestnancom správ chránených území, čo neprispieva ku konštruktívnemu 
riešeniu problematiky ochrany prírody ako celospoločenského záujmu, 
definovaného Ústavou SR.

V prípade neštátnych vlastníkov pôdy v národných parkoch je osobitne 
dôležité, aby štát začal iniciatívne a čo najskôr využívať v najväčšej možnej 
miere preventívne nástroje v zákone o ochrane prírody a krajiny (zámena 
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pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov do vlastníctva štátu, či zmluvná 
starostlivosť) tak, aby došlo k obojstranne výhodnej dohode medzi štátom 
a vlastníkmi. Tento prístup je štandardným v Európe a realizuje sa obvykle 
ešte pred samotným vyhlásením chráneného územia, čiže už teraz meškáme. 
Pozitívne nastavenie vlastníkov a následne miestnych komunít je kľúčové pre 
realizáciu všestranne výhodenej účinnej ochrany prírody na území národného 
parku, čo pri zarátaní všetkých ekosystémových služieb predstavuje oveľa 
viac prínovov, ako strát. Vstupné prostriedky na realizácih opatreníu vyššie 
uvedenýc je možné získať z rôznych zdrojov, či už z Plánu obnovy a odolnosti, 
alebo z inovatívnych foriem financovania známych zo zahraničia (platby za 
využívanie ekosystémových služieb a podobne). 

A preto dnes, viac ako rok po prijatí programového vyhlásenia vlády v NR 
SR, sme nútení/é vyjadriť svoje sklamanie a vážne znepokojenie z toho, že 
situácia v oblasti ochrany prírody na Slovensku viac-menej stagnuje a spory 
medzi ochranármi a lesníkmi gradujú. Názorové rozdiely medzi týmito dvoma 
komunitami boli, sú a budú, ale mali by zostať vo vecnej rovine a zohľadňovať 
klimatickú krízu a krízu biodiverzity. Lebo kým sa tu vedú  lesnícko - 
ochranárske „zákopové vojny“, tak napr. pre nedostatočnú ochranu biotopov 
hlucháňa hrozia Slovensku zo strany Európskej komisie sankcie.

Navyše sa v niektorých kruhoch začína spochybňovať samotný zmysel 
národných parkov (NP) a vznikajú iniciatívy za zníženie kategórie a spochybnenie 
veľkoplošnej ochrany územia, napr. návrhy na premenu niektorých NP na tzv. 
prírodné parky, rastie napätie na všetkých úrovniach riadenia, alebo sa šíria 
nenávistné  výzvy a petície, ako napr. “Mor ho!”

Aj keď si uvedomujeme, že máme za sebou neštandardný pandemický 
rok, nemôžeme ospravedlniť neschopnosť či nedostatočnú ochotu 
Vlády SR plniť vlastné programové vyhlásenie vo sfére ochrany prírody 
a krajiny. Apelujeme preto na všetkých kompetentných, aby zabezpečili 
v tejto oblasti urýchlenú nápravu.

Kontaktné osoby: Gabriela Kalašová (kalasova@gmail.com) a Mikuláš 
Huba  (mikulas.huba2@gmail.com) 

Adresáti:

Predseda Vlády SR
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR
Minister životného prostredia SR
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                                                     Varín,  Bratislava, 13. apríla 2021
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 Slovenský ochranársky snem opäť podporil  
snahy MŽP SR o účinnejšiu ochranu prírodu

Tlačová správa

(S-O-S, Varín, Bratislava, 19.4.21) Potešilo nás, keď na tlačovej konferencii 
20. októbra 2020 minister životného prostredia Ján Budaj vyhlásil, že 
ministerstvo (MŽP) spúšťa kampaň za reformu štátnej ochrany prírody a s tým 
súvisiacej podoby spravovania chránených území na Slovensku. Následne 
vyzval ochranársku komunitu i širokú verejnosť na to, aby túto kampaň 
podporili. Niektorí boli síce prekvapení, lebo nebýva zvykom, aby minister 
a člen vlády takto oslovoval verejnosť, ale napokon si povedali, že si zrejme 
spomenul na svoju aktivistickú minulosť. Zaznelo aj to, že MŽP  žiada, aby sa 
pozemky v chránených územiach, ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy 
SR, previedli pod Štátnu ochranu prírody SR. 

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) zareagoval operatívne. Už 2. 11. 
2020 vydal stanovisko podpísané 63 členmi a členkami snemu, v ktorom 
vyjadril MŽP  v tomto úsilí svoju plnú podporu. V stanovisku sa o.i. píše: 
„Oceňujeme, že všetky relevantné vládne dokumenty, prijaté v r. 2019 a 2020, 
t. j. Envirostratégia 2030, Programové vyhlásenie vlády SR (PVV) i návrh 
Plánu obnovy a odolnosti SR  v hlavných rysoch korešpondujú s týmito našimi 
odporúčaniami. Dnes, pol roka po schválení PVV v NR SR je však najvyšší čas 
prikročiť od slov k činom, a preto vítame aktuálnu iniciatívu MŽP, aby pozemky 
v chránených územiach, ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy SR, prešli pod 
Štátnu ochranu prírody SR. Rovnako ako MŽP aj my to považujeme za jednu (aj 
keď nie jedinú) z priorít komplexnej reformy a zefektívnenia ochrany prírody. 
Bez tohto zásadného kroku bude ochrana prírody v chránených územiach vždy 
len v roly akéhosi bezdomovca či chudobného príbuzného. Aj naďalej bude 
vydávať iba stanoviská k vplyvom návrhov plánov či projektov na prírodu 
a krajinu chráneného územia, ale rozhodovať bude niekto iný. Aj preto sa naše 
národné parky budú čoraz viac stávať lunaparkmi, telocvičňami, zásobárňami 
dreva a nerastných surovín, poľovnými revírmi, či lukratívnymi korisťami pre 
realitný biznis a pochybných developerov... Spravovanie štátnych pozemkov 
v národných parkoch a v maloplošných chránených územiach mimo nich rezortom 
životného prostredia považujeme za prvý a logický krok k zabezpečeniu reálnej 
a efektívnej ochrany prírody na Slovensku. Štátna ochrana prírody SR sa aj 
za týmto účelom musí stať orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody 
a krajiny, aby o zásahoch do prírodných hodnôt skutočne rozhodovala štátna 
autorita zriadená a odborne vybavená na účely ochrany prírody. Je potrebné 
zmeniť súčasný neefektívny a nelogický systém rozhodovania o zásahoch do 
chránených území, kedy záväzne rozhoduje okresný úrad, ktorý je organizačne 
začlenený pod ministerstvo vnútra. Podrobné riešenie problému nedávno 
navrhlo združenie VIA IURIS.“

Odvtedy uplynulo ďalšieho pol roka a k požadovanej  reforme nedošlo. Nedošlo 
ani k zámene spravovania štátnych pozemkov medzi dotknutými rezortami 
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a ani v štátnom rozpočte na r. 2021 - 2023 nepribudlo viac prostriedkov 
na financovanie štátnej ochrany prírody (na jej personálne a kompetenčné 
posilnenie), alebo na dohodu s neštátnymi vlastníkmi, či už formou výkupu, 
nájmu pozemkov, zmluvnej starostlivosti, alebo náhrad za obmedzenie 
hospodárenie. Nezmiernil sa ani antagonizmus medzi lesníkmi a ochranármi, 
k čomu sa zaviazali ministri Budaj a Mičovský vo svojej Veľkonočnej dohode 
z apríle 2020.  Za nedostatočnú ochranu biotopov hrozia Slovensku sankcie, 
pričom  MŽP  14. 12. 2020 zverejnilo zámer, že „chce radšej dať peňažné 
prostriedky ako kompenzáciu súkromným neštátnym vlastníkom, ako tie isté 
peniaze potom vyplácať v rámci pokuty pre Európsku úniu.“ 

Slovenský ochranársky snem sa k tejto téme vrátil a 13. apríla 2021 
vydal Stanovisko k stavu ochrany prírody na Slovensku, v ktorom vyjadril 
oprávnené znepokojenie z tejto situácie, ktoré adresoval premiérovi a ďalším 
relevantným členom vlády. Po 13 mesiacoch fungovania súčasnej vlády je 
totiž zrejmé, že dobrá vôľa MŽP v tejto veci nestačí a riešenie problematiky 
sa musí dostať na nadrezortnú úroveň. Oslovenie premiéra a upozornenie na 
nadrezortný problém preto považujeme za nevyhnutný krok a za najlepšiu 
možnú pomoc ministerstvu životného prostredia pri realizácii krokov, ktoré 
avizovalo.

Kontaktné osoby: Gabriela Kalašová (kalasova@gmail.com) a Mikuláš 
Huba  (mikulas.huba2@gmail.com) 
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Skupina členov a členiek S-O-S podporila list národným  
autoritám ohľadom  pokusov o dereguláciu novej  

generácie GMO v znení:

„Vážená vláda Slovenskej republiky, vážené Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vážené Ministerstvo životného 
prostredia SR, vážený poslanec Európskeho parlamentu.

My, členovia občianskej spoločnosti a obchodné organizácie, sme hlboko 
znepokojení pokusmi o dereguláciu vznikajúcej novej generácie geneticky 
modifikovaných (GM) plodín a zvierat, ktoré sú vyvinuté pomocou nových 
genetických techník [i], ako je napríklad CRISPR / Cas.

Európsky súdny dvor (ESD) rozhodol, že nová generácia geneticky 
modifikovaných organizmov musí byť regulovaná platnými zákonmi EÚ 
o GMO. [ii] Ich vylúčenie zo smernice EÚ o GMO, ako uvádza Súdny dvor, 
„by ohrozilo cieľ ochrany sledovaný touto smernicou a nerešpektovalo by 
zásadu predbežnej opatrnosti, ktorú sa snaží implementovať,“ (bod 53 tohto 
rozhodnutia). 

 Poľnohospodársky biotechnologický priemysel tvrdí, že tieto GM organizmy 
obsahujú iba malé zmeny v DNA, ktoré by mohli vzniknúť aj prirodzene, 
a preto  nepredstavujú žiadne riziká. Vedecké publikácie však ukazujú, 
že nové techniky genetickej modifikácie umožňujú vývojárom vykonať 
významné genetické zmeny, ktoré sa môžu významne líšiť od tých, ktoré 
sa môžu prirodzene vyskytnúť v prírode. [iii] Produkty získané genetickými 
technikami sú novými produktmi a technický proces ich výroby sa zásadne 
líši od tradičných techník šľachtenia, a práve preto je možné produkty 
genetických techník patentovať. Nové techniky genetickej modifikácie môžu 
navyše spôsobiť vznik celého radu nežiaducich genetických modifikácií, ktoré 
môžu viesť k produkcii nových toxínov alebo alergénov, alebo k prenosu 
génov odolnosti voči antibiotikám. [iv] Aj zamýšľané modifikácie môžu mať 
za následok vznik čŕt, ktoré by mohli vyvolať  obavy  o bezpečnosť potravín, 
životné prostredie alebo životné podmienky zvierat. [v]

Použitie nových genetických techník pri chove hospodárskych zvierat 
vyvoláva aj vážne obavy týkajúce sa etiky a dobrých životných podmienok 
chovaných zvierat. Ich zdrojom je, okrem iných dôvodov, vysoký počet zvierat 
potrebných v testovacej fáze na vyprodukovanie životaschopných potomkov 
a nedostatočná predvídateľnosť alebo stabilita úprav na zvieratách. [vi] 
Genetická modifikácia zvierat, rastlín alebo mikroorganizmov novými 
genetickými technikami by preto mohla predstavovať nebezpečenstvo pre 
spotrebiteľov, dobré životné podmienky zvierat a životné prostredie.

Naliehavo Vás žiadame, aby ste presadzovali a zabezpečili, aby všetky 
organizmy vytvorené  genetickými technikami boli naďalej regulované 
v plnom súlade s existujúcimi normami EÚ pre GMO, aby ich produkty 
nezákonne nevstupovali do našich potravinových zásob a aby EÚ zaujala 
jasný postoj proti uvoľňovaniu „gene drive“ organizmov do životného 
prostredia. 
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EÚ čakajú tri nasledujúce procesy týkajúce sa tejto problematiky:

(1) Rozhodnutie Komisie o regulácii nových genetických techník
Očakáva sa, že Komisia predloží svoje stanoviská k budúcej regulácii 

nových genetických techník založené na internej štúdii zadanej Radou 
ministrov, do konca apríla. [vii] Zdá sa, že zodpovedná komisárka Stella 
Kyriakides, vníma GM technológiu ako spôsob zvýšenia udržateľnosti 
v poľnohospodárstve. Obávame sa, že by mohla chcieť navrhnúť vylúčenie 
určitých genetických techník zo zákonov EÚ o GMO tak, ako to navrhuje 
odvetvie poľnohospodárskych biotechnológií. Po rozhodnutí ESD z 25. júla 
2018 spustilo toto odvetvie intenzívny lobbing s cieľom presvedčiť o potrebe 
a bezpečnosti novej generácie GM organizmov a oslabiť GMO legislatívu, ktorá 
stanovuje pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov 
získaných genetickými technikami [viii].

Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora však spustilo biotechnologické 
odvetvie intenzívnu loby s cieľom presvedčiť, že nová generácia modifikovaných 
organizmov je tak potrebná a bezpečná, že si nevyžaduje reguláciu podľa 
platných GMO zákonov, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, 
monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami. 

Nie je reálne očakávať, že nové genetické techniky prispejú k zníženiu 
negatívnych dopadov poľnohospodárstva na životné prostredie a klímu. 
Sľuby o vytvorení GM plodín odolných voči suchu a o znížení potreby 
pesticídov sú také staré ako samotná technológia GM. [ix] Tieto sľuby zlyhali 
a to v neposlednom rade preto, že stabilná úroda v nestabilnom podnebí je 
vecou rozumných poľnohospodárskych postupov a lokálne prispôsobených 
semien, k čomu existuje už veľa úspešných príkladov. [x] Navyše produkty 
z genetických techník sú chránené patentmi. Patenty na osivo majú negatívne 
ekonomické dôsledky pre poľnohospodársky sektor vrátane monopolizácie 
a koncentrácie trhu s osivom.

●	 Naliehavo Vás žiadame, aby ste boli proti akémukoľvek oslabeniu 
predpisov EÚ o GMO, a aby ste v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti 
zabezpečili úplné uplatnenie rozhodnutia ESD z 25. júla 2018. Na dosiahnutie 
tohto cieľa by Komisia mala podporiť úsilie členských štátov zabrániť nelegálnej 
kontaminácii dovozu do EÚ nepovolenými GM plodinami vytvorenými novými 
genetickými technikami. [xi]

(2) Ohlásená regresia Spojeného kráľovstva v súvislosti s normami EÚ 
v oblasti GMO

Vláda Spojeného kráľovstva vedie verejné konzultácie o tom, či do definície 
geneticky modifikovaných organizmov (GMO) zahrnúť alebo z nej vylúčiť nové  
techniky šľachtenia vrátane genetického inžinierstva. Ak by zmenili svoju 
súčasnú platnú definíciu, jednoznačne by to oslabilo ich národné zdravotné 
a environmentálne normy oproti normám EÚ. [xii]

●	 Žiadame Vás, aby ste iniciovali a podporili dôraznú reakciu Európskej 
Komisie na konzultácie vedené Spojeným kráľovstvom o možnej zmene 
v predpisoch, ktorá by predstavovala zjavné porušenie zásady TCA týkajúcej 
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sa zákazu regresie. Prosíme, žiadajte, aby vláda Spojeného kráľovstva 
upustila od svojich plánov ak nechce čeliť následkom pri budúcom obchode 
s poľnohospodárskym tovarom medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 (3) Pozícia EÚ v oblasti globálnej regulácie „gene drive“ organizmov
Obzvlášť znepokojujúcou aplikáciou nových genetických techník je tzv. „gene 

drive“. Táto technológia môže geneticky modifikovať, zdecimovať alebo vyhubiť 
celú populáciu divokých organizmov, predovšetkým hmyzu. [xiii] V časoch 
ekologickej krízy, keď je ohrozených milión druhov živočíchov, jednoducho 
nemôžeme experimentovať s technológiou, ktorá bola trefne pomenovaná 
ako „Vyhubenie na požiadanie“. [xiv] Prvý reprezentatívny prieskum medzi 
občanmi z ôsmich krajín EÚ vykazuje vysoký odpor a veľmi nízku úroveň 
podpory pre použitie technológie „gene drive“ v  životnom prostredí. [xv]

Európska komisia vyhlásila, že si želá, aby EÚ bola lídrom v obrane prírody. 
Bude zastupovať EÚ na nadchádzajúcich rokovaniach podľa Dohovoru OSN 
o biologickej diverzite a Kartagenského protokolu.

● Žiadame Vás, aby ste z preventívnych dôvodov na medzinárodnej 
úrovni podporovali globálne moratórium na uvoľňovanie „gene drive“ 
organizmov do životného prostredia, tak ako to požaduje aj Európsky 
parlament . [xvi]

Výsledky týchto troch politických procesov určia bezpečnosť našich 
dodávok potravín a budúci stav nášho životného prostredia a podnebia. 
Žiadame Vás, aby ste presadzovali a zabezpečili, že rozsudok ESD bude 
plne implementovaný. Spoliehame sa na to, že budete dodržiavať zásadu 
predbežnej opatrnosti, zabezpečíte vysokú úroveň ochrany a právo 
farmárov aj spotrebiteľov na výber toho, čo pestujú a konzumujú. Je 
preto potrebné, aby boli všetky nové genetické techniky regulované, ich 
riziká dôkladne posúdené a boli označené.

Takýto list bol zaslaný aj podpredsedovi Európskej komisii pánovi 
Timmermansovi a podporilo ho xy organizácií z EÚ, vrátane  Slovenska.“

Zoznam signatárov a signatárok, členov a členiek S-O-S: 

Dušan Bevilaqua, Juraj Flamík, Zuzana Gallayová, Fero Guldan, Zuzana 
Homolová, Mikuláš Huba, Vladimír Ira, Gabriela Kalašová, Ľubica Lacinová, 
Milan Lichý, Branislav Líška, Dana Mareková, Richard Medal, Klaudia 
Medalová, Juraj Nvota, Samuel Pačenovský, Soňa Párnická, Tomáš Peciar, 
Henrich Pifko, Ľudmila Priehodová, Koloman Prónay, Natália Shovkopljas, 
Jozef Šibík, Pavol Široký, Pavel Šremer, Boris Strečanský, Štefan Szabó, Lucia 
Szabová, Ján Topercer, Ľubica Trubíniová, Juraj Zamkovský, Pavol Ziman.

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.  
 (lubica.lacinova@savba.sk)

Bratislava, 20. 4. 2021
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i Podľa Európskej rady (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1904&from=EN) musia byť nové genetické 
techniky definované v zmysle nariadenia ESD vo veci C-528/16. Zahŕňajú preto 
všetky techniky genetickej modifikácie, ktoré sa objavili alebo boli väčšinou 
vyvinuté po roku 2001 (bod 51 rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, 
25. júla 2018, vec C 528/16, ( http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=EN&mo 
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=709582).

ii   argumentujúc tým, že „riziká spojené s použitím týchto nových techník/
metód mutagenézy sa môžu ukázať podobné rizikám, ktoré sú výsledkom 
produkcie a uvoľnenia GMO prostredníctvom transgenézy. Z materiálu 
predloženého Súdnemu dvoru teda na jednej strane vyplýva, že priama 
modifikácia genetického materiálu organizmu mutagenézou umožňuje 
dosiahnuť rovnaké účinky ako zavedenie cudzieho génu do tohto organizmu, 
a na druhej strane vývoj týchto nových techník / metód umožňuje vyrábať 
geneticky modifikované odrody rýchlosťou a v množstvách, ktoré sú dosť 
odlišné od množstiev, ktoré sú výsledkom použitia konvenčných metód 
náhodnej mutagenézy. “(bod 48 rozsudku ESD citovaného v poznámke [ii])

iii Eckerstorfer MF a kol. (2019). An EU perspective on biosafety 
considerations for plants developed by genome editing and other new 
genetic modification techniques (nGMs). [Perspektíva EÚ v súvislosti 
s hľadiskami biologickej bezpečnosti rastlín vyvinutých úpravou genómu 
a inými novými technikami genetickej modifikácie (nGM).] https://doi.
org/10.3389/fbioe.2019.00031
Kawall, K., Cotter, J. & Then, C. Broadening the GMO risk assessment in the 
EU for genome editing technologies in agriculture. [Rozšírenie hodnotenia 
rizika GMO v EÚ pre technológie úpravy genómu v poľnohospodárstve.] 
Environ Sci Eur 32, 106 (2020). https://doi.org/10.1186/s12302-020-
00361-2

iv  Sansbury, B.M., Hewes, A.M. & Kmiec, E.B. Understanding the diversity 
of genetic outcomes from CRISPR-Cas generated homology-directed repair. 
[Pochopenie rozmanitosti genetických výsledkov z CRISPR-Cas generovanej 
opravy riadenej homológiou] Commun Biol 2, 458 (2019) https://doi.
org/10.1038/s42003-019-0705-y
Norris, A.L., Lee, S.S., Greenlees, K.J. et al. Template plasmid integration in 
germline genome-edited cattle. [Integrácia šablónového plazmidu u dobytka 
upraveného zárodočným genómom.] 
Nat Biotechnol 38, 163–164 (2020). https://doi.org/10.1038/s41587-019-
0394-6
Rezza, A., Jacquet, C., Le Pillouer, A. a kol. Unexpected genomic 
rearrangements at targeted loci associated  with CRISPR/Cas9-mediated 
knock-in. [Neočakávané genómové preusporiadania na cieľových lokusoch 
spojené s knock-inom prostredníctvom CRISPR / Cas9.] Sci Rep 9, 3486 
(2019) https://doi.org/10.1038/s41598-019-40181- w,
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Robinson, Cl. Antoniou, M. & Fagan J. GMO myths and truths. Updated 
with new information on ‘new GM’ techniques, [Mýty a pravdy o GMO. 
Aktualizované o nové informácie o „nových technikách GMO] , Earth Open 
Source, Fairfield, (2018) (4. edícia)
Adikusuma, F., Piltz, S., Corbett, M.A. a kol. Large deletions induced by 
Cas9 cleavage. [Značné delécie vyvolané štiepením Cas9]. Nature 560, 
E8–E9 (2018). https://doi.org/10.1038/s41586-018-0380-z Rayner, E. a 
kol. CRISPR-Cas9 Causes Chromosomal Instability and Rearrangements 
in Cancer Cell Lines,Detectable by Cytogenetic Methods, [CRISPR-Cas9 
spôsobuje chromozomálnu nestabilitu a preusporiadanie v bunkových 
líniách rakoviny, detekovateľné cytogenetickými metódami,] The CRISPR 
Journal. Dec 2019. s. 406-416. http://doi.org/10.1089/crispr.2019.0006

v   Eckerstorfer MF a kol. (2019). An EU perspective on biosafety 
considerations for plants developed by
  genome editing and other new genetic modification techniques (nGMs) 
[Perspektíva EÚ v súvislosti s hľadiskami biologickej bezpečnosti pre 
rastliny vyvinuté úpravou genómu a inými novými technikami genetickej 
modifikácie (nGM)]  https://doi.org/10.3389/fbioe.2019.00031

vi  Ormandy EH, Dale J, Griffin G. Genetic engineering of animals: ethical 
issues, including welfare concerns. [Genetické úpravy zvierat: etické 
problémy vrátane znepokojenia s ohľadom na dobré životné podmienky 
zvierat.] 
 Can Vet J. 2011;52(5):544-550.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3078015/

vii Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1904 ohľadom štúdie o nových 
genetických technikách, https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1904&from=EN
Rozsah štúdie Komisie: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_
biotech/new-genomic- techniques_en

viii https://corporateeurope.org/en/2021/03/derailing-eu-rules-new-
gmos

ix Greenpeace International (2015). Twenty Years of Failure. Why GM 
crops have failed to deliver on their promises [Dvadsať rokov neúspechu. 
Prečo GM plodiny nesplnili svoje sľuby]: https://www.greenpeace.org/
static/planet4-international-stateless/2015/11/7cc5259f-twenty-years- 
of-failure.pdf

x   Chable, V. a kol.  Embedding Cultivated Diversity in Society for Agro-
Ecological Transition. [Začlenenie kultivovanej rozmanitosti do spoločnosti 
pre agro-ekologickú zmenu.]
 Sustainability 2020, 12, 784. https://doi.org/10.3390/su12030784
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engineering-of-wild-species-with- gene-drives/
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o biodiverzite (2019/2824(RSP)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2020-0015_EN.html (bod 13)
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Komentár prof. Ľubice Lacinovej k obsahu listu:

Nové genetické technológie a ich potenciálne riziká

 Za geneticky modifikované organizmy (GMO) pre účely zákonných regulácií 
v EÚ sú považované organizmy, ktoré vznikli takým zásahom do genómu, aký 
sa nemôže v prírode prirodzene vyskytnúť. Preto sa líšia od tých, ktoré vznikli 
šľachtením. Ak je výsledkom technológie taká zmena, ktorá by sa mohla 
vyskytnúť v prírode, nespadá pod zákonné regulácie.

Prvé geneticky modifikované plodiny vznikali vložením génu z iného 
organizmu, ktorý sa mohol zabudovať do ľubovoľného miesta v genóme. 
Spôsob jeho vloženia zanechával stopy. Napríklad kukurica MON 810 má 
vložený gén z pôdnej baktérie Bacillus thuringiensis, ktorý kóduje proteín 
Bt toxín. Bt toxín hubí škodcu vijačku kukuričnú. Jej pestovanie v EÚ bolo 
povolené v roku 1998 a dodnes je to jediná jedlá geneticky modifikovaná 
plodina, ktorú je dovolené v EÚ pestovať. Oveľa viac GM plodín je povolené do 
EÚ dovážať a spracovávať, aj na krmoviny a potraviny. V povoľovacom procese 
bolo dokázané, že ich konzumácia je bezpečná. Pri povoľovaní pestovania, čo sa 
v právnickom jazyku nazýva „zámerné uvoľňovanie do životného prostredia“, 
je potrebné dokázať aj to, či nemôžu poškodiť ekosystém.

Minulé desaťročia priniesli nové genetické technológie, ktoré umožňujú 
oveľa precíznejšie zásahy do genofondu. Emmanuelle Charpentier a Jennifer 
Doudna dostali minulý rok Nobelovu cenu za objav metódy Crispr/Cas9. 
Tá umožňuje rýchle a pomerne lacné „editovanie“ genómu – teda umožňuje 
zmeniť 1-2 písmená v zápise konkrétneho génu, ale aj dlhšie úseky, alebo 
vloženie celého génu. Nezanecháva po sebe stopy. Editované gény predstavujú 
predpis pre vznik zmenenej bielkoviny so zmenenou funkciou. Úspešne bola 
použitá napr. na prípravu série nových odrôd ryže a pšenice, ktoré ale zatiaľ 
nie sú komerčne dostupné.

Ďalšou novou technikou je tzv. „gene drive“. Organizmy upravené touto 
technikou „obchádzajú“ Mendelove zákony dedičnosti. Zjednodušene 
povedané, pri skrížení dvoch rodičov, z ktorých jeden nesie modifikovaný 
gén, bude jeden potomok modifikovaný a jeden nemodifikovaný. Gene drive 
zabezpečí, že budú modifikovaní obaja. V priebehu niekoľkých generácií bude 
celá populácia modifikovaná. Pri rýchlo sa množiacich druhoch to nemusí 
trvať dlho. Zatiaľ sa uvažuje o využití tejto techniky na úplné eliminovanie 
populácie neželaných živočíchov – napríklad rodu komárov, ktoré prenášajú 
maláriu, alebo inváznych hlodavcov na niektorých ostrovoch. Je veľmi ťažké 
odhadnúť dôsledky pre celý ekosystém.

Z pohľadu aktuálne platnej EÚ direktívy o GMO, ktorá je transponovaná 
do národných zákonov, je metóda Crispr/Cas9 hraničným prípadom. 
Editovanie veľmi krátkych úsekov by bolo možné považovať za zmenu, ktorá 
sa môže prirodzene vyskytnúť, zmeny dlhších úsekov až celých génov skôr 
nie. Európsky súdny dvor napokon rozhodol, že GMO pripravené novými 
technológiami ako je Crispr/Cas9 majú byť posudzované podľa platnej 
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legislatívy. O implementácii súdneho rozhodnutia má rokovať Európska 
komisia. List komisárovi Timmermansovi (a našim národným autoritám) sa 
týka práve toho. Signatári žiadajú, aby GMO pripravené pomocou najnovších 
techník boli pred uvoľnením do životného prostredia použitím posudzované 
ako predošlé GMO, aby do Európy neboli vpustené cez Britániu, ktorá po 
odchode z EÚ mení rôzne regulácie, a aby predbežne neboli do životného 
prostredia uvoľňované organizmy upravené technikou „gene drive“.



53

KAPITOLY Z ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY – XLX. diel

Vážený pán

Eduard Heger
predseda Vlády SR

Bratislava, 21. 5. 2021

Vážený pán predseda vlády,

v prílohe Vám - a na vedomie ďalším predstaviteľom relevantných ústredných 
orgánov štátnej správy - posielame stanovisko Slovenského ochranárskeho 
snemu (S-O-S) k návrhu novej stavebnej legislatívy, ktorý sa momentálne 
nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Predložené návrhy zákonov - v prípade ich prijatia - by podľa nás predstavovali 
celospoločenskú hrozbu. Hlavnou požiadavkou nášho stanoviska preto 
je, aby Vláda SR proces tvorby a pripomienkovania návrhov predmetných 
zákonov vrátila na začiatok a k celému procesu reálne prizvala odborníkov, 
samosprávy a zainteresovanú verejnosť.

S pozdravom

Juraj Flamik a Mikuláš Huba

(za Slovenský ochranársky snem)
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Slovenský ochranársky snem, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava

Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu 
k vládnemu návrhu zákona o výstavbe a návrhu zákona 

o územnom plánovaní

Slovenský ochranársky snem zdieľa znepokojenie primátorov miest, 
starostov obcí, mimovládnych organizácií i odbornej verejnosti a žiada vládu 
Slovenskej republiky o stiahnutie návrhov zákonov o výstavbe a územnom 
plánovaní z medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň žiada, 
aby proces prípravy novelizácie stavebnej a územnoplánovacej legislatívy 
prebiehal v korektnom a otvorenom dialógu s predstaviteľmi obcí, miest, 
kompetentných odborných inštitúcií a so zástupcami občianskej spoločnosti 
tak, ako to sľubuje aj Programové vyhlásenie vlády SR.  

Územné plánovanie je oficiálne nástrojom štátnej správy pre racionálny 
rozvoj územia. Spolu s procesom výstavby určuje, ako sa budú rozvíjať naše 
mestá, obce, infraštruktúra i krajina ako celok a ako sa bude vyvíjať kvalita 
životného prostredia a spolu s ňou aj kvalita nášho života. V širšom zmysle 
ide o to, ako budú vyzerať miesta a regióny, ktoré sú naším domovom i celá 
konkrétna krajina, v ktorej žijeme svoje životy a kde vyrastajú naše deti. Zásadne 
preto nesúhlasíme s postupom prípravy zákonov o územnom plánovaní 
a výstavbe, ktorého sa de facto nezúčastnila širšia odborná a občianska 
verejnosť a rovnako vyjadrujeme nesúhlas s obsahom predložených návrhov. 
To sú dva hlavné dôvody, pre ktoré žiadame to, čo je uvedené v úvode tohto 
stanoviska.

Zároveň konštatujeme, že k návrhu zákona o územnom plánovaní nebol 
vypracovaný seriózny legislatívny zámer. Z tohto dôvodu nebol adekvátne 
posúdený z hľadiska súladu s platnými predpismi a neboli stanovené 
spoločenské požiadavky, ktoré sa majú zohľadniť o.i. aj v  environmentálnej, 
sociálnej a kultúrnej oblasti. Zo znenia paragrafov je zjavné, že zámerom 
zákona je predovšetkým zrýchlenie procesu výstavby a minimalizácia 
prekážok pre štát a developerov pri plánovaní a povoľovaní stavieb. Cieľom 
teda evidentne nie je zvýšenie kvality života a životného prostredia, podpora 
účasti občanov či nastolenie racionálnejšieho usporiadania priestoru, ale 
možnosť bez zábran a adekvátnej kontroly čo najrýchlejšie investovať peniaze 
investorov či developerov. Aj keď pripúšťame, že niektoré zbytočné byrokratické 
prekážky môžu strpčovať život bežnému stavebníkovi, nie je to dôvod na to, 
aby sa proces priestorovej organizácie výstavby prestal dôsledne regulovať. 
Takáto deregulácia na nesprávnom mieste totiž ďalej zvyšuje riziko chaosu 
a anarchie v narábaní s priestorom, čo je už dnes na mnohých miestach 
neúnosné a v rozpore s potrebou účinnej ochrany prírody a krajiny, ako aj jej 
jednotlivých zložiek: od vody, pôdy, zelene a ekologických sietí až po estetiku 
krajiny. Pritom väčšina ustanovení súčasne platného zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku je správna, len sa ich dodržiavanie dôsledne 
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nevyžaduje. V tomto vidíme najväčšie zlyhanie štátu a potrebu nápravy 
pri presadzovaní nadobecných celospoločenských záujmov. Návrh novej 
územnoplánovacej a stavebnrej legislatívy to negarantuje. Skutočné problémy 
nerieši, ale hľadá ich tam, kde nie sú.

Upozorňujeme v tejto súvislosti aj na pripomienky, formulované zástupcami 
Únie miest Slovenska a expertmi na územné plánovanie a výstavbu, aj keď 
si uvedomujeme aj početné chyby, ktorých sa niektoré samosprávy v tejto 
sfére v minulosti dopustili. Z pozície občianskej platformy však predovšetkým 
zdôrazňujeme, že navrhovanými úpravami obce a mestá stratia prirodzenú 
právomoc rozhodovať o svojom území a územnom rozvoji. Obmedzia sa aj 
možnosti dotknutej verejnosti účinne participovať na rozhodovaní o prostredí, 
v ktorom žije a bude žiť. O všetkom, čo sa na území miest a obcí postaví, by 
takto v konečnom dôsledku rozhodoval štát, resp. novozriadený Úrad pre 
územné plánovanie a výstavbu SR. Tento bude vo svojich rukách koncentrovať 
nadmerné právomoci a to bez určenia bližších pravidiel jeho kontroly. A zároveň 
sa posilní vplyv developerov, ktorý je už v súčasnosti často devastačný.

Navrhované zákony o výstavbe a o územnom plánovaní vnímame ako nástroj 
na posilnenie roly štátu a developerov voči odbornej i laickej verejnosti bez 
možnosti účinnej spätnej väzby. Svojím duchom takto navrhnuté legislatívne 
normy nepatria do kategórie zákonov, ktorými chceme budovať modernú 
občiansku spoločnosť. V neposlednom rade by navrhované zmeny znamenali 
nový zdroj ohrozenia pre prírodu, krajinu a životné prostredie, kvalitu 
ktorého garantuje občanom Ústava SR. V tejto súvislosti dávame na zváženie 
prinavrátenie územného plánovania pod rezort životného prostredia, kam 
v 90-tych rokoch minulého storočia logicky patrilo. Ochrana prírody, krajiny 
a životného prostredia by mali byť v zákonoch garantované ako dlhodobé 
priority vo verejnom záujme a tak zakotvené aj vo všetkých územných plánoch.

Záverom zdôrazňujeme, že účasť občanov na správe občianskej spoločnosti 
považujeme za kľúčovú aj pre mobilizáciu verejnej správy v záujme riešenia 
stále vážnejších následkov zmeny klímy či redukcie biodiverzity a pod. Budeme 
to musieť spraviť rýchlo, spoločne a s veľkou zodpovednosťou voči sebe, 
samosprávam i štátu. Vyzývame preto vládu, aby proces priomienkovania  
spomínaných zákonov vrátila na začiatok a prizvala k ich tvorbe odborníkov 
s víziou, chápaním súvislostí a s adekvátnymi schopnosťami. Spoločnosť na 
to čaká. 

Bratislava, 21. 5. 2021

kontaktné osoby:

Juraj Flamik (juraj.flamik@nap.cz)   

a Mikuláš Huba  (mikulas.huba2@gmail.com)
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Súhrn pripomienok k navrhovanej  
novej stavebnej legislavíte 

Návrhy, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložil 
podpredseda vlády Štefan Holý, sú výrazne nevyvážené v prospech práv 
stavebníkov a nezohľadňujú všeobecne akceptované postavenie obcí 
a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

Zásadne obmedzujú možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov 
ovplyvniť výstavbu v ich okolí, úplne vylúčená by mala byť účasť verejnosti 
chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe 
územného plánu. Obce tiež strácajú kontrolu nad svojim územím.

 Prosíme vás preto, pomôžte nám zastaviť takúto legislatívu, ktorej dôsledky 
môže pocítiť každý jeden obyvateľ Slovenska.

Pripomienky organizácií VIA IURIS, WWF Slovensko a SOS BirdLife 
Slovensko sa týkajú predložených návrhov:

• Zákon o územnom plánovaní

• Zákon o výstavbe,

• Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej 
republiky z 2022 o územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej 
dokumentácii

Na portáli SLOV-LEX boli zverejnené návrhy uvedených zákonov 
a vyhlášky,pričom sme presvedčení, že ide o mimoriadne nekvalitné 
spracovanie právnych predpisov, ktoré navyše predstavujú hrozbu pre práva 
samospráv apráva verejnosti, vrátane vlastníkov susedných stavieb, ako aj 
ohrozenie iných ako investičných záujmov v území.

Z pripomienok vyberáme:

• Príprava tak zásadných právnych predpisov nerešpektuje zákonom 
stanovený legislatívny proces.

• Návrhy zákonov sú spracované nekvalitne, nelogicky, sú vnútorne 
protirečivé, obsahujú gramatické chyby, používajú neštandardný legislatívno-
technický jazyk, ktorý je nezrozumiteľný, ustálené pojmy so zaužívaným 
obsahom sú nahradené novými pojmami, pričom viaceré z nich nie sú 
dostatočne definované.

• Návrhy nepriamo novelizujú viaceré právne predpisy, čo je 
neakceptovateľné.

• Návrhy sú mimoriadne nevyvážené, veľký význam prikladajú 
investorským záujmom v území a naopak neprimerane minimalizujú priestor 
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na adekvátne vyhodnotenie iných verejných záujmov v území, vrátane ochrany 
životného prostredia.

• Ustanovené lehoty sú príliš krátke a s fatálnymi následkami (ak sa 
dotknutý orgán alebo verejnosť nevyjadrí, považuje sa to za súhlas), takže 
príslušné orgány nebudú môcť relevantným a plnohodnotným spôsobom 
preskúmať ochranu iných záujmov v území.

• Návrhy neakceptovateľným spôsobom obmedzujú práva samospráv, 
predovšetkým obcí pri rozhodovaní o ich území.

• Návrhy na minimum a v rozpore s medzinárodnými dohovormi a právnou 
úpravou EÚ obmedzili práva verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní o svojom 
území.

• Susedia sa o pripravovanej stavbe vo svojom susedstve vôbec nemusia 
dozvedieť, ak sa aj dozvedia, ich možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej 
úplne zabrániť sú minimálne, pretože ich pripomienkami sa stavebný úrad 
nemusí vôbec zaoberať.

• Návrhy vylúčili správne konanie, avšak proces, na podklade ktorého sa 
má rozhodovať, upravili len útržkovito, nedostatočne, prípadne vôbec.

• Návrhy koncentrujú moc v rukách novozriadeného štátneho orgánu 
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, a to aj na úkor obcí.

• Pri rozhodovaní o výstavbe je podstatná časť rozhodovania na 
projektantovi, nie na štátnom (alebo samosprávnom) orgáne.

Pripomienku je potrebné podpísať do 26. mája 2021.

CELÉ ZNENIE PRIPOMIENOK K STAVEBNÝM ZÁKONOM (príloha 2)
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Príloha 2

Hromadná pripomienka združení VIA IURIS, WWF 
Slovensko a SOS BirdLife Slovensko k návrhom 

súvisiacich právnych predpisov: 

- Zákon o územnom plánovaní, materiál č. LP/2021/218, rezortné číslo 
4070/2021/OLOUOŠS, materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/218 

- Zákon o výstavbe, materiál č. LP/2021/226, rezortné číslo 4048/2021/
LO-8135, materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.
slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/226 

- Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej repub-
liky z 2022 o územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej doku-
mentácii, materiál č. LP/2021/218, rezortné číslo 4070/2021/OLOUOŠS), 
materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/
legislativne-procesy/SK/LP/2021/218, 

ktoré boli na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predlože-
né Úradom vlády Slovenskej republiky – podpredsedom vlády Slovenskej repub-
liky dňa 06.05.2021. 

A. Všeobecné pripomienky k návrhom zákona o územnom 
plánovaní a zákona o výstavbe ako celku: 

Návrh zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ako ich predložil pod-
predseda vlády pre legislatívu, považujeme za tak zle pripravené, že jediným rie-
šením je ich späťvzatie z legislatívneho procesu a nové spracovanie, ktoré bude 
rešpektovať aj pravidlá upravujúce legislatívny proces. 

Namietame predovšetkým nasledovné skutočnosti, pričom všetky pripomienky 
považujeme za zásadné: 

1. Proces prípravy 

Návrhy zákonov upravujú veľmi dôležitú a komplexnú právnu oblasť, ktorá sa 
priamo alebo nepriamo dotýka všetkých obyvateľov Slovenska. Napriek tomu 
boli tieto zákony pripravované veľmi neštandardne. Predovšetkým proces prípra-
vy oboch predpisov nerešpektuje ustanovenia zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako aj Legislatív-
nych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Z nich vyplýva, že 
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- Pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu v záujme informovania 
verejnosti a orgánov verejnej správy predkladateľ zákona zverejní na por-
táli SLOV-LEX tzv. „predbežnú informáciu“ o pripravovanom návrhu, kde 
uvedie základné ciele a tézy tohto predpisu, zhodnotenie súčasného stavu 
a predpokladaný termín začatia pripomienkového konania. Toto sa neudia-
lo, žiadna predbežná informácia nebola zverejnená. 

- Pred prípravou návrhu nového zákona, ktorý podstatne novelizuje platný 
zákon, vypracúva predkladateľ „legislatívny zámer“. Ten tiež obsahuje zhod-
notenie platnej právnej úpravy a určenie cieľov, ktoré má nová právna úpra-
va plniť, spôsob zapojenia verejnosti do tvorby návrhu zákona, zhodnotenie 
vybraných vplyvov podľa jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 
vplyvov. Legislatívny zámer schvaľuje vláda a stáva sa záväzným podkladom 
na vypracovanie návrhu zákona. Legislatívny zámer nebol spracovaný, vlá-
da sa ním nezaoberala. 

- Predkladateľ predložil návrhy zákonov do medzirezortného pripomienko-
vého konania s tým, že na pripomienkovanie určil najkratšiu možnú lehotu 
(zákon hovorí o 15 pracovných dňoch). Vo vzťahu k naplneniu cieľov tvorby 
právnych predpisov, ako to ustanovuje zákon č. 400/2015 Z. z., je taký-
to postup neprijateľný pri tak dôležitej legislatíve a takej zásadnej zmene, 
ako pripravil úrad podpredsedu vlády. Cieľom tvorby právnych predpisov 
je pritom „pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane 
funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho pori-
adku Slovenskej republiky zlučiteľného s právom Európskej únie a medzi-
národnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky“. Postup predkladateľa 
návrhov zákonov však naopak obmedzil zapojenie verejnosti na minimálnu 
mieru. 

2. Legislatívno-technická stránka 

Predložené návrhy nezodpovedajú požiadavkám kladeným na tvorbu právnych 
predpisov. Právny predpis má byť stručný, vnútorne bezrozporný a musí obsa-
hovať ustanovenia s normatívnym obsahom, ktoré sú systematicky a obsahovo 
vzájomne previazané. Má ustanovovať práva a povinnosti tak, aby dotvárali ale-
bo rozvíjali sústavu práv a povinností a nestali sa vzájomne protirečivými. Do 
právneho predpisu sa nemajú preberať ustanovenia iného právneho predpisu, 
ale sa má použiť odkaz na tento právny predpis. Predpis má byť terminologicky 
správny, presný a všeobecne zrozumiteľný, pričom sa používajú ustálené právne 
pojmy a má byť terminologicky jednotný. Použitie neurčitých právnych pojmov 
je možné len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu právneho predpisu. 
Cieľom tvorby právnych predpisov je pripraviť za účasti verejnosti taký právny 
predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilné-
ho právneho poriadku Slovenskej republiky. (zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky) 

- Návrhy zákonov zrejme neprešli jazykovou korektúrou, pretože obsahujú 
veľa gramatických chýb (chýbajúce čiarky, nadbytočné čiarky vo vete, ne-
správne gramatické tvary slov, preklepy, ktoré sťažujú aj čítanie zákonov. 
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- V návrhoch sú faktické chyby – napr. odkazy pod čiarou odkazujú na ne-
správne právne predpisy, prípadne neobsahujú potrebné odkazy pod čiarou 
vôbec. 

- Návrhy zákonov obsahujú neštandardný legislatívno-technický jazyk, kto-
rý sa vyznačuje novými pojmami namiesto ustálených pojmov s konkrétnym 
zaužívaným obsahom, ktoré sú zakotvené v starších zákonoch. Veľa nových 
pojmov nie je zadefinovaných vôbec alebo nie sú zadefinované dostatočne. 
Návrhy tak obsahujú veľa tzv. neurčitých právnych pojmov, teda pojmov, 
ktoré nemajú presne zadefinovaný obsah a umožňujú príliš širokú interpre-
táciu. 

- Jazyk zákonov je zmätočný aj v tom, že sa opakovane nepresne používajú 
v alternácii konkrétne výrazy – napr. obstará – schváli – ustanoví územný 
plán, oznámi – doručí – zverejní prostredníctvom informačného systému 
a pod. 

- Návrhy nepriamo novelizujú iné predpisy, čo je neprípustné (napr. zá-
kon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon 
č. 369/1990 Zb., zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (o samosprávnych krajoch), zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice, zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave). 

3. Pripomienky k zneniu návrhov zákonov 

Oba návrhy zákonov prinášajú úplne novú koncepciu riešenia územného pláno-
vania a povoľovacieho procesu stavieb. Táto koncepcia vychádza z toho, že pro-
cesy sa majú dramaticky skrátiť (čo je vítané), pričom však zohľadňujú prioritne 
záujem investorov/stavebníkov/developerov, a to na úkor iných záujmov v úze-
mí. Zákony sú preto mimoriadne nevyvážené. Prejavuje sa to aj v tom, že všetky 
dotknuté subjekty (štátne orgány, ktoré chránia rôzne záujmy v území – ako je 
ochrana prírody, ochrana pôdy, vody, a pod..., susedia, verejnosť, ale aj dotknu-
tá samospráva) majú neúmerne krátke lehoty na predloženie vyjadrení, pričom 
ak tieto lehoty nestihnú (zákon neumožňuje ich predlžovanie), platí prezumpcia, 
že s návrhom predkladateľa (stavebníka, predkladateľa nového územného plá-
nu...) súhlasia. 

Zásadné pripomienky: 

- Významne negatívnym a neakceptovateľným spôsobom obmedzujú práva 
samospráv (obcí, samosprávnych krajov - VÚC) v rozpore so zákonmi, ako 
aj v rozpore s ústavným vymedzením samosprávy. K originálnym a zvlášť 
významným právomociam obcí a VÚC patrí rozhodovanie o územnom pláne 
obce / VÚC, čo však predkladaný návrh zákona o územnom plánovaní na-
búrava, keďže s konečnou platnosťou môže rozhodovať novozriadený štátny 
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ústava Slovenskej republiky 
v čl. 64 ustanovuje, že „základom územnej samosprávy je obec. Územnú 
samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.“ Podľa čl. 64a „obec a vyšší 
územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Sloven-
skej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt“. 
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Podobne ustanovuje aj Európska charta miestnej samosprávy, ktorú pod-
písala aj Slovenská republika a ktorá vychádza z tézy, že miestne orgány 
sú jedným z hlavných základov každého demokratického systému a právo 
občanov podieľať sa na riadení verejných vecí je jedným z demokratických 
princípov uznávaných členskými štátmi Rady Európy. Zároveň vychádzajú 
z princípu, že ochrana a posilňovanie miestnej samosprávy v rôznych európ-
skych krajinách je dôležitým príspevkom k budovaniu Európy založenej na 
zásadách demokracie a decentralizácie moci. Podľa čl. 4 ods. 4 (pôsobnosť 
miestnej samosprávy) „právomoci udelené miestnym orgánom sú obyčajne 
plné a výlučné. Tieto právomoci nesmie porušiť ani obmedziť žiaden ústred-
ný či regionálny orgán, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom“. Na-
vrhovaná legislatíva o územnom plánovaní obmedzuje možnosti samospráv 
rozhodovať o svojom území. Ich rozhodnutie o neschválení navrhovaného 
územného plánu zóny fyzickou osobou alebo právnickou osobou môže zme-
niť ústredný orgán štátnej správy – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. 
V rozpore s vôľou obce a jej obyvateľov sa tak môže na území obce realizovať 
stavebný zámer investora (alebo zámer tzv. významnej investície). 

- Zásadným spôsobom obmedzujú možnosti verejnosti zapojiť sa do roz-
hodovania o území, čo je v rozpore s medzinárodným Dohovorom o prístu-
pe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (tzv. Aarhuský doho-
vor), vo viacerých prípadoch vôbec neumožňuje verejnosti, ale napr. ani su-
sedom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu. Verejnosť, susedia tak budú 
mať zmenšené možnosti na ovplyvnenie výstavby v ich susedstve. Aktívna 
verejnosť (mimovládne organizácie) budú mať limitovanú možnosť chrániť 
verejný záujem v území (napr. ochrana prírody, kultúrnych pamiatok...). 

*  návrh zákona o výstavbe je v rozpore s Aarhuským dohovorom, kto-
rý v čl. 6 zakotvuje účasť verejnosti na rozhodovaniach o vymedzených 
činnostiach vo veciach životného prostredia. V súlade s týmto článkom 
majú procesy účasti verejnosti zahŕňať primeraný časový rámec pre 
jednotlivé fázy, ktorý verejnosti poskytne dostatočný čas na informova-
nie a tiež možnosť pripraviť sa a účinne sa zúčastňovať na rozhodova-
com procese o životnom prostredí. Každá zmluvná strana Aarhuského 
dohovoru musí umožniť včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte 
otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektív-
ne. 

*  návrh zákona o územnom plánovaní je v rozpore s Aarhuským do-
hovorom, ktorý v čl. 7 zakotvuje povinnosť každej strany (štátu) prijať 
vhodné opatrenia na zabezpečenie účasti verejnosti počas prípravy plá-
nov a programov súvisiacich so životným prostredím v transparentných 
a spravodlivých podmienkach. 

- Predkladaná legislatíva vylučuje používanie správneho poriadku na roz-
hodovanie. Vytvára sa nový proces, ktorý sa však dá skôr označiť ako „pse-
udoproces“, pretože nemá upravené ani základné náležitosti, ako sú napr.: 

* okruh účastníkov konania 

* práva a povinnosti účastníkov konania 

* priebeh samotného konania a zapojenie účastníkov do konania 
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* riešenie zaujatosti rozhodujúcich orgánov / subjektov 

* forma a náležitosti rozhodnutia 

* lehoty rozhodovania 

* doručovanie písomností 

* opravné prostriedky... 

- Zriaďuje sa nový ústredný orgán štátnej správy = Úrad pre územné pláno-
vanie a výstavbu SR, ktorý bude mať silné kompetencie a prakticky neodvo-
lateľného predsedu (politický nominant), ktorý bude vo funkcii neštandard-
ne dlho (sedem rokov) v porovnaní s inými obdobnými ústrednými orgánmi 
štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska. Úrad má byť na-
dradeným orgánom pre všetky orgány a procesy územného plánovania a po-
voľovania výstavby. V územnom plánovaní má Úrad natoľko silné postave-
nie, že predstavuje silný prvok centralizácie a koncentrácie moci štátu nad 
samosprávami. 

- Na rozhodovanie sú stanovené nereálne krátke lehoty (14-15 dní), ktoré 
znemožňujú dôkladné odborné posúdenie stavebného zámeru alebo navr-
hovaného územného plánu, čo znamená, že stanoviská príslušných staveb-
ných orgánov budú buď všeobecné, bez znalosti územia, a teda zbytočné, 
alebo prípadne žiadne (keďže platí prezumpcia, že ak sa v určenej lehote 
nevyjadria, platí, že súhlasia). Takéto nereálne lehoty znemožnia jednotli-
vým dotknutým orgánom štátnej správy reálne chrániť predmet ich záujmu, 
čo napríklad v prípade orgánov ochrany prírody a krajiny znamená, že tieto 
nebudú mať možnosť dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnová-
hy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt 
a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných 
zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb. 

B. Pripomienky k návrhu zákona o územnom plánovaní 

Všeobecná pripomienka 

Vzhľadom na rozsah a komplexnosť namietaných nedostatkov v návrhu zákona 
žiadame predkladateľa, aby návrh zobral späť a nanovo ho pripravil. 

Navrhovaný zákon o územnom plánovaní je v rozpore so zákonom č. 24/2006 
Z. z., zákonom č. 543/2002 Z. z., zákonom č. 369/1992 Zb., zákonom č. 
302/2001 Z. z., zákonom č. 401/1990 Zb., zákonom č. 377/1990 Zb., Smer-
nicou 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa 
ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajú-
cich sa životného prostredia (Smernica SEA), Smernicou Rady 92/43/EHS z 21. 
mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Smernica o biotopoch) a s Aarhuským dohovorom. Okrem toho je návrh zákona 
v rozpore aj so zákonom č. 400/2015 Z. z. 

Návrh zákona je preto potrebné zosúladiť s uvedenými predpismi. 

Pripomienka je zásadná. 
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Pripomienky ku konkrétnym ustanoveniam návrhu zákona: 

§ 2 Vymedzenie základných pojmov 
Zákon zavádza nové, neštandardné pojmoslovie, ktoré je však v rozpore so zau-
žívanými a zadefinovanými pojmami, zvlášť v oblasti ochrany životného prostre-
dia, ako napr. „udržateľný územný rozvoj“ namiesto „trvalo udržateľný rozvoj“. 

Písm. b) 6 

Osobitným územím treba rozumieť aj územie významné z hľadiska zabezpeče-
nia ochrany prírody biodiverzity a krajiny a zabezpečovania prepájania takýchto 
území. 

Podľa Protokolu o ochrane a udržateľnom využívaní biologickej a krajinnej diver-
zity ku Karpatskému dohovoru, čl. 9 je potrebné na území zmluvných strán pri-
jať opatrenia s cieľom zlepšenia a zabezpečenia kontinuity a konektivity prírod-
ných a poloprírodných biotopov, a umožniť tak rozptyl a migráciu voľne žijúcich 
druhov najmä veľkých šeliem a genetickú výmenu medzi ich populáciami. Podľa 
čl. 15 majú zmluvné strany zabezpečiť koordináciu a spoluprácu medzi všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami na zlepšenie ochrany a udržateľného 
manažmentu v územiach mimo chránených území, osobitne s cieľom zlepšenia 
a zabezpečenia konektivity medzi existujúcimi chránenými územiami a inými 
územiami a biotopmi významnými pre biologickú a krajinnú rozmanitosť. 

Zároveň navrhujeme zakotviť aj definíciu pojmu „ekologická sieť“ ako systém 
jadrových území (chránených území a iných zachovalých a nenarušených úze-
mí), spojených ekologickými koridormi (biokoridormi), ktoré sa vytvárajú, podľa 
potreby obnovujú a udržiavajú v záujme ochrany biologickej rozmanitosti v rozd-
robovanej krajine. S ochranou ekologických sietí počíta aj prijatý Plán obnovy 
a odolnosti Slovenskej republiky. 

§ 3 Orgány územného plánovania 
Medzi orgánmi chýba vláda Slovenskej republiky (obstaráva a schvaľuje Koncep-
ciu územného rozvoja Slovenska) a tiež Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
(§ 8 ods. 2 zákona – v prípade územného plánu vojenského obvodu má činnosť 
orgánu územného plánovania vykonávať Ministerstvo obrany SR). 

§ 5 Predseda a podpredseda úradu 
Ods. 1 

Predseda a podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej 
republiky (ďalej aj ako „Úrad“) je inštalovaný do funkcie nie štandardným spô-
sobom. Bežnou praxou je, že na čele ústredných orgánov štátnej správy stojí 
predseda, ktorého menuje na návrh vlády prezident SR (napr. predseda Proti-
monopolného úradu SR, predseda Štatistického úradu SR), alebo ho na návrh 
vlády volí a odvoláva Národná rada SR (napr. predseda Úradu pre verejné obsta-
rávanie). 

Navyše, funkčné obdobie predsedu Úradu je príliš dlhé v spojení s praktickou 
neodvolateľnosťou predsedu. V prípade obdobných ústredných orgánov štátnej 
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správy (ako napr. Protimonopolný úradu, Štatistický úrad, Úrad pre verejné ob-
starávanie, Úrad pre správu zaisteného majetku...) je funkčné obdobie päť rokov. 

Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR je politickým nominan-
tom bez verejnej kontroly a bez reálnej možnosti zbaviť ho funkcie aj v prípade 
odborného zlyhania, pričom je v tejto funkcii príliš dlhé obdobie. Všetka moc 
v oblasti územného plánovania a stavebného konania sa tak bude koncentrovať 
po dobu sedem rokov v rukách jedného človeka, čo vytvára priestor pre korupčné 
správanie. 

Zároveň ide o odbornú funkciu, avšak požiadavky na odbornosť predsedu a pod-
predsedu Úradu nie sú stanovené žiadne (okrem všeobecnej požiadavky na vyso-
koškolské vzdelanie druhého stupňa). 

Ods. 4 

Ustanovenie o nezlučiteľnosti funkcií predsedu Úradu je stanovené vágne, ne-
štandardným a nepresným spôsobom. Chýba napr. odkaz na ústavný zákon č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov. Nie je zrejmé, o aký „štatutárny orgán“ ide (napr. aj štatutár občian-
skeho združenia?), na druhej strane nie je vôbec riešená nezlučiteľnosť s vý-
konom funkcie v inom štátnom orgáne, nezlučiteľnosť s pracovným pomerom 
alebo obdobným pracovným vzťahom (môže byť zároveň zamestnancom iného 
zamestnávateľa?), nezlučiteľnosť s podnikateľskou činnosťou (môže byť napr. 
živnostníkom? Môže vykonávať tzv. slobodné povolanie?) 

Ods. 8 

Neštandardné ustanovenie do funkcie podpredsedu Úradu, ktorého vymenúva 
a odvoláva predseda Úradu. V prípade iných obdobných ústredných orgánov 
štátnej správy podpredsedov vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh predsedu 
daného úradu (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Štatistický úrad...). Spolu 
s predsedom sa aj podpredseda Úradu stáva prakticky neodvolateľný a mimo 
akejkoľvek verejnej kontroly, čo vytvára priestor pre korupčné správanie. 

§ 6 Pôsobnosť Úradu 
Ods. 1 

Toto ustanovenie predstavuje koncentráciu všetkých riadiacich, výkonných aj 
kontrolných funkcií v oblasti územného plánovania v rukách jedného úradu, čo 
v spojení s netransparentným obsadením vedenia Úradu a prakticky nekontro-
lovateľným výkonom ich kompetencií vyvoláva vážne obavy z možného zneužitia 
právomocí Úradu. 

Písm. g) 

Rozhodnutie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR má nahradiť „súhlas 
zastupiteľstva“ v prípade územnoplánovacej dokumentácie neschválenej zastu-
piteľstvom. Toto ustanovenie je absolútne neprijateľné, predstavuje neústavný 
a neprimeraný zásah do originálnej samosprávnej kompetencie obcí a vyšších 
územných celkov. Zároveň nepriamo novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch). 
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Podľa § 11 ods. 4 písm. c) rozhoduje obecné zastupiteľstvo o základných otáz-
kach života obce, najmä mu je vyhradené „schvaľovať územný plán obce alebo 
jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce“. Podobne podľa § 4 
ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. samosprávny kraj „obstaráva, prerok-
úva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné 
plány regiónov“. Toto ustanovenie predstavuje nepriamu novelizáciu uvedených 
zákonov, čo je nezákonné. 

Okrem toho neprimeraný zásah štátu do výkonu originálnych samosprávnych 
kompetencií, čo okrem iného znamená aj porušenie princípu riadenia a kontroly, 
a teda nadradenosti orgánu štátnej správy nad orgánmi samosprávy. V podstate 
ide o presun časti samosprávnych kompetencií späť na štát, dôsledkom čoho je 
výrazná centralizácia moci bez akejkoľvek nezávislej a verejnej kontroly. 

Písm. k) 

Ustanovenie je vágne a nezrozumiteľné. 

Nie je zrejmé, na základe akých pravidiel, v akej výške, za akých podmienok 
a akým postupom Úrad poskytuje obci a samosprávnemu kraju dotácie zo štát-
neho rozpočtu. Nie je zrejmá ani ich predvídateľnosť, ako ani právny režim ich 
použitia a kontrola ich používania. 

§ 7 Samosprávny kraj 
Písm. l) 

Odkaz pod čiarou odkazuje na nesprávny právny predpis – zjavne má odkazovať 
na zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (odkazuje 
však na zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností). 

Písm. m) 

Ústava v čl. 64a ustanovuje, že obce a vyššie územné celky sú samostatné územné 
samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú 
na ich území trvalý pobyt. Na toto ustanovenie nadväzuje zákon č. 302/2002 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), 
ktorý tiež nedefinuje vzťahy medzi obcami a vyššími územnými celkami ako vzťa-
hy nadriadenosti a podriadenosti, naopak, ustanovuje, že samosprávne kraje sú 
samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky. 

Toto ustanovenie predstavuje neprimeraný zásah do samosprávnej pôsobnosti 
obce, § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jednoznačne hovorí, 
že územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých 
oblastí života obce obstaráva a schvaľuje obec. 

Navrhované ustanovenie je v rozpore s Ústavou SR, v rozpore s vymedzenou pô-
sobnosťou obce, predstavuje nepriamu novelizáciu zákona o obecnom zriadení 
aj zákona o samosprávnych krajoch. 

§ 8 Obec 
Ods. 1 

Takto zadefinované kompetencie obcí znamenajú oslabenie postavenie obce ako 
samostatného územného samosprávneho a správneho celku. 
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Medzi zadefinovanými kompetenciami obce chýba podstatná kompetencia – vy-
dávať záväzné stanovisko obce o súlade investičných zámerov so zásadami a re-
gulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Fakticky 
vyplýva z ďalších ustanovení zákona, tu však nie je uvedená, hoci sa uvádzajú 
iné, menej významné kompetencie. 

Chýba tiež kompetencia obce v postavení dotknutého orgánu obhajovať všeo-
becne záväzné nariadenia pri rozhodovaní samosprávneho kraja a Úradu o ne-
schválených návrhoch územnoplánovacej dokumentácie (podobne aj o návrhoch 
územných plánov navrhovaných právnickými osobami alebo fyzickými osobami, 
ktoré majú záujem v území...), ale tiež pri formovaní zadania, pri spracúvaní 
a schvaľovaní územného plánu významnej investície, prípadne pri oprave chýb. 

Písm. l) 

Toto ustanovenie predstavuje absolútne neprijateľný zásah do samosprávnej pô-
sobnosti obce. Zároveň je tiež nepriamou novelizáciou zákona o obecnom zria-
dení, keďže obec by na podklade tohto ustanovenia nemohla nemala vyhradenú 
pôsobnosť pri schvaľovaní územného plánu obce, jej časti a tiež koncepcie roz-
voja jednotlivých oblastí života obce. 

§ 13 Územnoplánovacie podklady 
Ods. 3 a 4 

Definície jednotlivých podkladov (územná štúdia a územnotechnické podklady) 
sú veľmi všeobecné, povrchné a vágne, neznamenajú konkrétny a vyčerpávajúci 
obsah jednotlivých podkladov. Stávajú sa tak až neurčitými právnymi pojmami, 
čo je neprijateľné, keďže ich zadefinovanie v právnom poriadku nie je nemožné. 

Chýba v nich zmienka o ochrane prírody a ochrane ekologických sietí a regulatí-
vov, ktoré z toho vyplývajú. Ide totiž o faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob využíva-
nia územia a ktoré je potrebné rešpektovať. 

§ 15 Územnoplánovacia dokumentácia 
Ods. 1  

Medzi faktory, ktoré zohľadňuje a rešpektuje územnoplánovacia dokumentácia, 
by mali byť zahrnuté aj ekologické siete. (viď aj pripomienku k § 2 písm. b) ná-
vrhu zákona) 

Ods. 7 

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) musí zahŕňať aj relevant-
nú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. Preto navrhujeme doplniť, aby zá-
väzná časť územnoplánovacej dokumentácie obsahovala regulatívy, ktoré zabez-
pečia jej súlad s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (v súlade so zákonom 
č. 543/2002 Z. z.) a so záverečným stanoviskom posúdenia strategického doku-
mentu (v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.). 

§ 16 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 
Ods. 1 
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Nie je zrejmé, aké sú územnotechnické podklady pre Koncepciu územného roz-
voja Slovenska. V každom prípade by však mala vytvárať predpoklady nielen pre 
udržateľný územný rozvoj, ale rovnako aj pre ochranu prírody a ochranu a tvor-
bu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov. 

Ods. 2 

Vymedzenie podstaty obsahu koncepčného dokumentu, akým je KÚRS, je nedo-
statočné. Chýba napríklad riešenie, usporiadanie a hierarchizácia vzťahov v úze-
mí, zásady usmerňovania územného rozvoja, stanovenie jeho cieľov a priorít 
a pod. Vôbec sa neuvádza požiadavka na celkovú starostlivosť, ochranu a zlep-
šenie životného prostredia, rovnako ani na zabezpečenie ekologickej stability 
a zachovanie kultúrneho dedičstva. Upustilo sa od komplexného pohľadu na 
životné prostredie a vybrali sa len niektoré jeho aspekty, čo je však v súčasnej 
situácii klimatickej krízy ako významne negatívny krok späť. 

Písm. b) 

Nie je zrejmé, čo znamená „krajinná štruktúra“, keďže tento pojem nie je zadefi-
novaný. 

Písm. c) 

K zelenej infraštruktúre navrhujeme explicitne doplniť aj ekologické siete. (viď aj 
pripomienka k § 2 písm. b) návrhu zákona) 

§ 17 Koncepcia územného rozvoja regiónu 
Chýba podstata obsahu tohto koncepčného dokumentu, teda úprava, usporia-
danie a hierarchizácia vzťahov v území, zásady usmerňovania územného rozvoja, 
stanovenie jeho cieľov a priorít a pod. Vôbec sa neuvádza požiadavka na celkovú 
starostlivosť, ochranu a zlepšenie životného prostredia, ochrana prírody a ochra-
na a tvorba krajiny, rovnako ani na zabezpečenie ekologickej stability a zacho-
vanie kultúrneho dedičstva. Upustilo sa od komplexného pohľadu na životné 
prostredie a vybrali sa len niektoré jeho aspekty, čo je však v súčasnej situácii 
klimatickej krízy ako významne negatívny krok späť. 

Písm. b) 

Nie je zrejmé, čo znamená „krajinná štruktúra“, keďže tento pojem nie je zadefi-
novaný. 

Písm. c) 

K zelenej infraštruktúre navrhujeme explicitne doplniť aj ekologické siete. (viď aj 
pripomienka k § 2 písm. b) návrhu zákona) 

§ 18 Územný plán obce 
Ods. 1 

Územný plán obce musí rešpektovať a byť v súlade aj s inými záväznými regu-
latívmi podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V chráne-
ných územiach určuje regulatívy využitia územia dokumentácia (ak je schvále-
ná) podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. Územný plán musí byť preto v súlade aj 
s touto dokumentáciou. 
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Ods. 3 

Vymedzenie obsahu územného plánu obce je nedostatočné. Chýbajú zásady a re-
gulatívy priestorového usporiadania, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné 
využívanie plôch, hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím 
určeným na zastavanie a ostatným územím obce. 

Vôbec sa neuvádza požiadavka na celkovú starostlivosť, ochranu a zlepšenie 
životného prostredia (v zmysle definície podľa zákona č. 17/1992 Zb. o život-
nom prostredí), rovnako ani na zabezpečenie ekologickej stability a zachovanie 
kultúrneho dedičstva. Upustilo sa od komplexného pohľadu na životné pro-
stredie a vybrali sa len niektoré jeho aspekty, čo je však v súčasnej situácii 
klimatickej krízy ako významne negatívny krok späť. Zároveň chýba aj zmi-
enka a ochrane a obnove ekologických sietí (viď aj pripomienka k § 2 písm. 
b) návrhu zákona). 

Toto ustanovenie obsahuje aj neurčité právne pojmy (napr. „územia so špecific-
kým režimom“), keďže nie sú zadefinované a nie je zrejmý ich obsah. 

Ods. 4 

K chráneným územiam, ochranným pásmam a bezpečnostným pásmam zria-
deným podľa osobitných predpisov treba pridať aj ekologické siete. Tie by mali 
prepájať chránené územia. 

Ods. 5 

Ustanovenie je nepresné a zmätočné. 

Nie je tiež zrejmé, ktorý orgán územného plánovania určí, že časť územného plá-
nu zóny je v rozpore s neskôr schváleným územným plánom obce, a na základe 
toho, ktorá časť územného plánu zóny je neplatná. 

Ods. 7 

Toto ustanovenie predstavuje neprimeraný zásah do samosprávnych kompeten-
cií hlavného mesta Bratislavy a mesta Košíc, keďže na schválenie (nezmysel-
ne a zmätočne použité slovo „ustanovia“) územného plánu je potrebná dohoda 
s Úradom. 

Zároveň tak predstavuje nepriamu novelizáciu zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Brati-
slave, keďže schvaľovanie územného plánu mesta alebo jeho častí a koncepcie 
rozvoja jednotlivých oblastí života mesta je vyhradené mestskému zastupiteľstvu 
mesta Košice, resp. zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacích podkladov 
a obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie Bratislavy je vy-
hradené Bratislave. 

§ 19 Územný plán zóny 
Celé ustanovenie je zostručnené a zjednodušené, upustilo sa od viacerých pod-
mienok. Ako v predchádzajúcich prípadoch, ani pri územnom pláne zóny sa 
vôbec neuvádza požiadavka na celkovú starostlivosť, ochranu a zlepšenie ži-
votného prostredia (v zmysle definície podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí), rovnako ani na zabezpečenie ekologickej stability a zachovanie kul-
túrneho dedičstva. Upustilo sa od komplexného pohľadu na životné prostredie 
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a vybrali sa len niektoré jeho aspekty, čo je však v súčasnej situácii klimatickej 
krízy ako významne negatívny krok späť. 

Ods. 4 

Vymedzenie obsahu územného plánu zóny je nedostatočné, chýba vyjadrenie po-
dielu zastavanosti, zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 
využívania pozemkov, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch. Chýba tiež 
vymedzenie chránených častí krajiny, umiestňovanie zelene a významných krajin-
ných prvkov, rovnako ako aj povinnosť určenia vecnej a časovej koordinácie novej 
výstavby a asanácie existujúcich stavieb. Zároveň je potrebné doplniť ekologické 
siete, ako aj podmienky minimalizácie negatívnych vplyvov na biologickú rozma-
nitosť a na ekologické siete, ako aj na chránené územia z dôvodu ochrany prírody. 

Vzhľadom k tomu, že územné plány (zvlášť zón) majú mať posilnený význam 
a postavenie, je nevyhnutné, aby obsiahli všetky potrebné skutočnosti. 

§ 20 Územný plán mikroregiónu 
Ods. 1 

Treba doplniť aj explicitnú zmienku o ochrane prírody, ochrane a obnove ekolo-
gických sietí. 

§ 21 Územný plán významnej investície 
Ide o ustanovenie, ktoré hrubo neprimeraným a zásadným spôsobom zasahuje 
do samosprávnych kompetencií obcí. Obce nemajú možnosť ovplyvniť, ba ani sa 
len relevantným spôsobom vyjadriť k umiestneniu významnej investície na ich 
území, a to aj v situácii, ak umiestňovanie významnej investície je v rozpore so 
záväznou časťou územného plánu obce, prípadne s koncepciou územného roz-
voja regiónu. 

Zákon vôbec nerieši, že pozemky takýchto fyzických osôb a právnických osôb 
musia byť priamo napojené na cesty alebo miestne komunikácie. To považujeme 
za nevyhnutnú podmienku toho, aby takéto osoby mohli navrhovať a presad-
zovať svoj návrh územného plánu. Zároveň je zabezpečené, že v dôsledku takto 
schváleného územného plánu nebudú neprimerane (a neočakávane) dotknutí na 
svojich vlastníckych právach iní vlastníci nehnuteľností susediacich s dotknu-
tým pozemkom. 

Okrem vlády budú územný plán významnej investície obstarávať iné štátnej 
orgány, ktoré by teda mali byť uvedené medzi orgánmi územného plánovania, 
avšak nie sú (§ 3). 

§ 22 Informačný systém územného plánovania a výstavby 
Ods. 1, 2 

Ustanovenie je príliš všeobecné a nekonkrétne, nerieši podstatné skutočnosti 
súvisiace s prevádzkou informačného systému. 

Prevádzkovateľom informačného systému môže byť aj právnická osoba urče-
ná Úradom, pričom rozsah takejto činnosti právnickej osoby sa určia v zmluve 
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o spolupráci. Nie je však zrejmé, aké sú podmienky a kritériá spolupráce Úradu 
a právnickej osoby, práva a povinnosti zmluvných strán, sankcie za porušenie 
zmluvných záväzkov, výška odmeny, dĺžka spolupráce... zákon je príliš všeobec-
ný a nekonkrétny, čo vyvoláva obavy z netransparentnosti. Navyše, neexistuje 
žiadna záruka verejnej kontroly činnosti tejto právnickej osoby. 

Ods. 5 

Nie je zrejmé, akým spôsobom a použitím akých procesných pravidiel sa má 
preukazovať prípadný opak úplnosti a pravdivosti údajov v informačnom systé-
me, keďže zákon vylučuje použitie správneho poriadku. Z takéhoto konania je 
tiež úplne vylúčená verejnosť. 

Ods. 6 

Z ustanovenia nie je zrejmé, či sa údaje uvedené v ods. 6 budú poskytovať len za 
úhradu a či k nim nebude mať prístup subjekt, ktorý nie je oprávnenou osobou. 
Takáto úprava je v rozpore s Aarhuským dohovorom (prístup k informáciám), 
napr. vo vzťahu k údajom dopravnej infraštruktúry a údajom technickej infra-
štruktúry. 

Ods. 10 

Nie je zrejmé, kto a na základe čoho môže požiadať o elektronický výpis, či je do-
stupný pre všetkých užívateľov informačného systému (jeho verejnej časti), alebo 
len pre registrovaných. Tiež nie je zrejmé, či sa elektronický výpis poskytuje za 
úhradu alebo bezplatne. 

§ 24 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 
Ods. 2 

Toto ustanovenie predstavuje hrubý zásah do samosprávnych kompetencií obce 
a samosprávneho kraja. Je absolútne neprijateľné, predstavuje neústavný a ne-
primeraný zásah do originálnej samosprávnej kompetencie obcí a vyšších územ-
ných celkov. Zároveň nepriamo novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zá-
kon o samosprávnych krajoch), vo vzťahu k hlavnému mestu Bratislava aj zákon 
č. 377/1990 Zb. a k mestu Košice zákon č. 401/1990 Zb. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. c) rozhoduje obecné zastupiteľstvo o základných otáz-
kach života obce, najmä mu je vyhradené „schvaľovať územný plán obce alebo 
jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce“. Podobne podľa § 4 
ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. samosprávny kraj „obstaráva, prerok-
úva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné 
plány regiónov“. Toto ustanovenie predstavuje nepriamu novelizáciu uvedených 
zákonov, čo je nezákonné. 

Okrem toho neprimeraný zásah štátu do výkonu originálnych samosprávnych 
kompetencií, čo okrem iného znamená aj porušenie princípu riadenia a kontroly, 
a teda nadradenosti orgánu štátnej správy nad orgánmi samosprávy. V podstate 
ide o presun časti samosprávnych kompetencií späť na štát, dôsledkom čoho je 
výrazná centralizácia moci bez akejkoľvek nezávislej a verejnej kontroly. 

Nie je tiež zrejmé, o akú zmluvu ide medzi orgánom územného plánovania 
(ktorým?) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem na úze-
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mí, aký je právny režim tejto zmluvy, čo presne má byť jej obsahom, aké sú jej 
podmienky, aké sú jej nevyhnutné časti. 

Toto ustanovenie je rozporné aj s ohľadom na obstarávanie územnoplánova-
cej dokumentácie v iných prípadoch, kedy orgán územného plánovania „môže 
rozhodnúť o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie alebo obstaraní zmien 
a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie“, na rozdiel od povinnosti orgánu 
územného plánovania ustanoveného v odseku 2, kedy sa „musí zaoberať“ návr-
hom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má záujem v území. 

Ods. 3 

Písm. c) 

K dôvodom, pre ktoré môže orgán územného plánovania rozhodnúť o obstaraní 
územnoplánovacej dokumentácie alebo zmien a doplnkov ÚPD navrhujeme dopl-
niť okrem zásadných zmien v území pôsobením prírodných zmien aj skutočnosť, 
že bolo vyhlásené chránené územie z dôvodu ochrany prírody alebo vypracované 
návrhy ekologických sietí. 

Ochranu chránených území a ekologických sietí e potrebné zabezpečiť aj prísluš-
nou územnoplánovacou dokumentáciou. 

§ 25 Prípravné práce 
Ods. 1 

Písm. b) 

„Iné relevantné podklady“ sú nejednoznačný a vágny, právne neurčitý pojem. 

Písm. c) 

Povinnosť „vyhodnotiť podklady z hľadiska ich aktuálnosti a miery ich použitia 
pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie“ je nejednoznačná a vágna, 
v praxi nedostatočná. Doterajšia ustálená prax ukazuje dôležitosť doterajšej for-
mulácie v stavebnom zákone, podľa ktorého záväznosť podkladov aj ich rozsah 
jednoznačne určoval orgán územného plánovania. 

Ods. 3 

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sa vlastní-
kom a správcom nehnuteľností na riešenom území doručuje len prostredníc-
tvom verejnej vyhlášky. Takéto oznámenie môže byť nedostatočné a zasahovať do 
ústavných (vlastníckych) práv vlastníka dotknutých nehnuteľností. Podľa aktuá-
lnej právnej úpravy vykonáva orgán územného plánovania prípravné práce spolu 
s fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní 
dotknutého územia (§ 19b ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.). 

§ 26 Stavebná uzávera 
Ods. 3 

Toto ustanovenie je nedostatočné, nekonkrétne, vágne, a preto neprijateľné. 
Vzhľadom k tomu, že na konanie podľa zákona o územnom plánovaní sa nevzťa-
huje správny poriadok, nie je zrejmé, na základe akého konania bude vydané 
„rozhodnutie o vyhlásení stavebnej uzávery“. Ide o zásadný zásah do vlastníckych 
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práv vlastníkov dotknutých nehnuteľností, zákon však neustanovuje proces, ne-
definuje okruh účastníkov konania, ich práva a povinnosti, podrobnosti o ich 
zapojení do rozhodovania, lehoty rozhodovania, spôsoby doručovania, náležitosti 
rozhodnutia, opravné prostriedky proti rozhodnutiu, výkon tohto rozhodnutia... 
Nie je tiež zrejmé, na základe čoho a akým spôsobom sa určí „výška náhrady“. 

Ods. 4 

Pojem „územné stanovisko“ sa v doterajšej legislatíve územného a stavebného 
konania nepoužíva, nie je preto zrejmé, čo sa ním myslí. Ustanovenie je preto 
nezrozumiteľné, neurčité, nepoužiteľné. 

§ 27 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov 
Ods. 2 

Pojem „krajinnoekologický plán“ nie je zadefinovaný a spolu s pojmom „iné rele-
vantné podklady“ sú neurčitými právnymi pojmami, ktorých používanie má byť 
v zákone limitované na najmenšiu možnú mieru (zákon č. 400/2015 Z. z.). 

Naopak, v ustanovení chýba explicitná zmienka na dokumentáciu ochrany prí-
rody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z., keďže stanovuje ciele ochrany prírody 
v chránených územiach ako aj využívanie chráneného územia. 

§ 28 Obstaranie a spracovanie zadania 

Celé ustanovenie o obstaraní a spracovaní zadania je zmätočné, používa neza-
definované pojmy, odkazuje na procesy podľa iného zákona (zákon č. 24/2006 
Z. z.), avšak v nelogických súvislostiach, pričom zároveň ustanovenia tohto zá-
kona nepriamo novelizuje. 

Ustanovenie § 28 neobsahuje a neupravuje účasť verejnosti na príprave zadania. 
V tomto ohľade je v rozpore s Aarhuským dohovorom, ktorý v čl. 7 zakotvuje po-
vinnosť každej strany (štátu) prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie účasti ve-
rejnosti počas prípravy plánov a programov súvisiacich so životným prostredím 
v transparentných a spravodlivých podmienkach. Predkladateľ navrhovaného 
zákona o územnom plánovaní túto povinnosť ignoruje. V rozpore s Aarhuským 
dohovorom je taká úprava, ktoré neumožní verejnosti prístup do konania o ob-
starávaní a schvaľovaní zadania, keďže schválené zadanie je záväzným podkla-
dom pre orgán územného plánovania na spracovanie návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie. Zároveň sa musí orgán územného plánovania relevantným spô-
sobom vysporiadať s pripomienkami verejnosti a zohľadniť ich pri schvaľovaní. 

Ods. 1 

Chýba vymedzenie minimálneho obsahu zadania. 

V aktuálnej legislatíve zadanie má obsahovať najmä hlavné ciele a požiadavky, 
ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, ako aj po-
drobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej 
dokumentácie. 

Keďže ide o základný podklad územnoplánovacej dokumentácie, je nevyhnutné, 
aby bol jednoznačne a zrozumiteľne vymedzený obsah zadania a požiadavky, 
ktoré má naplniť. 

Ods. 2 
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Ustanovenie je zmätočné a nie je zrejmé, prečo sa spracované zadanie má zaslať 
na „účel určenie rozsahu hodnotenia“ (s odkazom na zákon č. 24/2006 Z. z.). Nie 
je zrejmé, prečo má byť zadanie predkladané len kvôli určeniu rozsahu hodnote-
nia, keďže ide o podklad, ktorý má byť v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. 
predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov (SEA). Určenie roz-
sahu hodnotenia je len jedným zo štádií procesu SEA, nie však úvodným štádiom. 

Ods. 3 

Ustanovenie je zmätočné, nejasné a nezrozumiteľné. 

Nie je zrejmé, akým spôsobom a komu „písomne oznámi“ orgán územného plá-
novania vypracovanie zadania. V ustanovení sa uvádza dotknutý orgán, ktorý 
má byť informovaný prostredníctvom informačného systému, nie je však zrejmé, 
či sa „písomné oznámenie“ zasiela aj iným subjektom. 

Nie je tiež zrejmé, na aký subjekt sa vzťahuje použité sloveso „nevyjadria“, keďže 
podmet v tejto vete je zamlčaný. 

Ods. 4 

Ustanovenie je zmätočné a nezrozumiteľné. Ak sa má zadanie doručovať ako pod-
klad pre vydanie rozsahu hodnotenia v rámci SEA (ako ustanovuje odsek 2), po-
tom nie je možné lehotu 15 dní počítať zároveň od doručenia oznámenia o strate-
gickom dokumente. Rozsah hodnotenia a oznámenie o strategickom dokumente 
sú dve odlišné štádiá procesu SEA, ktoré sa dejú v rozličnom čase (najskôr sa 
podáva oznámenie o strategickom dokumente, až následne sa určuje rozsah hod-
notenia). Nie je možné počítať jednu lehotu od dvoch rôznych udalostí. 

Ide o nepriamu novelizáciu zákona č. 24/2006 Z. z. 

Poznámka pod čiarou, na ktorú odkazuje, je nesprávna – zrejme mala odkazovať 
na zákon č. 24/2006 Z. z. 

Ods. 5, ods. 6 

Ustanovenie je zmätočné. Nie je zrejmé, aká je určená lehota (minimálny štan-
dard) ani kto ju určuje. 

Ods. 8 

Ustanovenie je zmätočné. Nie je zrejmé, o aké „pripomienky odboru posudzo-
vania vplyvov“ ide. Rovnako nie je zrejmé, aké „výsledky posúdenia“ má orgán 
územného plánovania predložiť na schválenie schvaľujúcemu orgánu územného 
plánovania. 

V zákone nie je ustanovený proces schvaľovania zadania – nie sú zrejmé lehoty, 
nie je zrejmý spôsob spracovania predložených pripomienok, nikde nie je upra-
vená možnosť zapojenia verejnosti do schvaľovania, nie sú známe možné oprav-
né prostriedky, nie je zrejmá forma rozhodnutia. 

Ods. 9 

Ustanovenie je zmätočné. 

Nie je zrejmé, čo je „správa o prerokovaní zadania“, kto ju spracúva, čo je jej ob-
sahom. 

Použitie spojky „alebo“ znamená, že sa schválené zadanie spolu s výkresom pro-
blémových javov a so správou o prerokovaní zadania zverejní v informačnom 
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systéme, na webovom sídle orgánu územného plánovania a – alternatívne na 
úradnej tabuli alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Ide zrejme o nesprávne 
použitie spojky, pretože nie je rozumne vysvetliteľné, prečo by sa informácie mali 
uverejňovať na úradnej tabuli len alternatívne s iným spôsobom. 

§ 29 Obstarávanie a spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

Ods. 2 

Stanovená lehota 15 dní na podávanie stanovísk a vyjadrení k návrhu územ-
noplánovacej dokumentácie je neprimerane krátka a nezodpovedá komplexnosti 
a vážnosti dokumentu. V súčasnosti je lehota stanovená na 30 dní, navrhujeme, 
aby zostala takáto dĺžka lehoty. V opačnom prípade hrozí, že dotknuté orgány 
štátnej správy a územnej samosprávy nebudú mať dostatočnú možnosť kvali-
fikovane sa k návrhu vyjadriť, čo môže byť skôr negatívom, ktoré nevyváži ani 
skrátenie lehoty prerokovania. 

Ak nie je možné lehotu stanoviť na 30 dní, navrhujeme, aby dotknuté orgány mali 
možnosť požiadať aspoň o predĺženie lehoty o ďalších 15 dní v prípade, ak nebude 
možné predložiť stanoviská a vyjadrenia v pôvodnej lehote. Požiadavka na dosta-
točne dlhú lehotu na pripomienkovanie je opodstatnená aj s ohľadom na znenie 
ods. 6, v súlade s ktorým orgán územného plánovania nemusí prerokovať pripomi-
enky zo stanovísk dotknutých orgánov, ak stanovisko nebolo odôvodnené. 

Ods. 6, 7 

Ustanovenie je zmätočné. Vzhľadom k tomu, že na konanie sa nevzťahuje správ-
ny poriadok a navrhované znenie zákona žiadny iný proces neupravuje, nie je 
zrejmé, kto a na základe čoho bude posudzovať, či predložené stanovisko obsa-
huje odôvodnenie alebo nie, resp. či predložené odôvodnenie možno považovať 
za dostatočné. Nie je zrejmé, čo v prípade, ak v tejto veci nastane spor medzi 
dotknutým orgánom a orgánom územného plánovania. 

Zároveň nie je zrejmé, prečo orgán územného plánovania nemá povinnosť pre-
rokovať aj pripomienky dotknutých orgánov územnej samosprávy a dotknutých 
právnických osôb. 

Ods. 7 

Kompetencia Úradu na odstránenie rozporu a zaujatie stanoviska v prípade ná-
zorov orgánu územného plánovania a stanoviskom dotknutého orgánu štátnej 
správy je nesystémovým zásahom do kompetencie samosprávy. Zákon navyše 
neupravuje proces, v ktorom sa tak deje, a tak toto ustanovenie predstavuje po-
silnenie centralizácie a presun rozhodovania o územnom pláne z orgánu samo-
správy na na štátny orgán. 

Ods. 10 

Ustanovenie je zmätočné. 

Nie je zrejmé, v ktorom štádiu má orgán územného plánovania oznámiť verejnos-
ti prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie, teda či tak má urobiť 
pred podaním stanovísk zo strany dotknutých orgánov, alebo až potom. Rovnako 
nie je zrejmé, ktorých vlastníkov nehnuteľností a správcov nehnuteľností pred-
kladateľ návrhu zákona označuje, keďže ich bližšie nešpecifikuje. 

Použitie spojky „alebo“ znamená, že prerokovanie návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie sa verejnosti oznamuje zverejnením oznámenia o prerokovaní 
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(okrem webového sídla) alternatívne – na úradnej tabuli alebo iným spôsobom 
v mieste obvyklým. Ide zrejme o nesprávne použitie spojky, pretože nie je rozum-
ne vysvetliteľné, prečo by sa informácie mali uverejňovať na úradnej tabuli len 
alternatívne s iným spôsobom, keďže používanie úradnej tabule je zaužívané 
a verejnosťou predpokladané. 

Namietame tiež dĺžku lehoty na podanie pripomienok – 15-dňová lehota je príliš 
krátka vzhľadom na komplexnosť a zložitosť materiálu, akým je návrh územ-
noplánovacej dokumentácie. Ide o jeden z najpodstatnejších materiálov rozvoja 
obce, ktorý sa bezprostredne dotýka všetkých jej obyvateľov, preto je dôležité, 
aby verejnosť mala dostatočne dlhý čas na oboznámenie sa s dokumentáciou 
a na prípravu pripomienok. Dostatočne dlhá lehota zodpovedá aj ustanoveniu 
čl. 7 Aarhuského dohovoru, podľa ktorého má mať verejnosť zabezpečenú účasť 
počas prípravy plánov v transparentných a spravodlivých podmienkach. 

Oznámenie o prerokovávaní územného plánu vlastníkovi nehnuteľností a správ-
covi nehnuteľností verejnou vyhláškou je nedostatočné a môže kolidovať s ústav-
ným vlastníckym právom. Nie je tiež zrejmé, prečo sa vlastníkom nehnuteľnos-
tí neoznamuje aj prerokovanie územného plánu obce, ale len územného plánu 
zóny a územného plánu významnej investície. 

Namietame tiež skutočnosť, že podmienkou schválenia návrhu ÚPD nie je po-
vinnosť prerokovania s vlastníkmi nehnuteľností. Takéto riešenie považujeme 
za rozporné s ústavnoprávnou ochranou vlastníckeho práva. Považujeme preto 
za nevyhnutné a ako jediné ústavne súladné riešenie ponechanie povinnosti 
prerokovať návrh územnoplánovacej dokumentácie nielen s dotknutým orgá-
nom štátnej správy, dotknutým orgánom územnej samosprávy a dotknutou 
právnickou osobou, ale rovnako aj s vlastníkmi a správcami dotknutých neh-
nuteľností. 

Legislatívno-technická pripomienka: nesprávne uvedenie spojenia „vlastníkovi 
a správcovi nehnuteľností“. Správne má byť „vlastníkovi nehnuteľností a správ-
covi nehnuteľností“. 

Ods. 12, 13 

Ustanovenie je zmätočné. 

Nie je zrejmé, prečo predkladateľ spája verejné prerokovanie návrhu územnoplá-
novacej dokumentácie s prerokovaním správy o hodnotení strategického doku-
mentu (SEA) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. 

Ods. 14 

Ustanovenie je zmätočné. 

Návrh zákona neupravuje spôsob doručovania, nie je teda zrejmé, čo sa rozumie 
„písomným“ doručovaním. Rovnako nie je zrejmé, ako sa zabezpečí vyhodnotenie 
uplatnených pripomienok verejnosti – na základe akých pravidiel, akou formou. 

Ods. 16 

Územnoplánovacia dokumentácia musí rešpektovať aj iné záväzné dokumen-
ty (napr. dokumentáciu ochrany prírody a krajiny v súlade s § 54 zákona č. 
543/2002 Z. z.), čo musí byť zohľadnené aj v Správe o prerokovaní návrhu územ-
noplánovacej dokumentácie. V správe musí byť preto vyhodnotenie, či návrh 
územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s dokumentáciou ochrany prírody 
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a záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu (podľa § 14 
zákona č. 24/2006 Z. z.). 

Ods. 17 

Použitie spojky „alebo“ znamená, že správa o prerokovaní návrhu územnoplá-
novacej dokumentácie sa zverejňuje (okrem informačného systému a webového 
sídla) alternatívne – na úradnej tabuli alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. 
Ide zrejme o nesprávne použitie spojky, pretože nie je rozumne vysvetliteľné, pre-
čo by sa informácie mali uverejňovať na úradnej tabuli len alternatívne s iným 
spôsobom, keďže používanie úradnej tabule je zaužívané a verejnosťou predpo-
kladané. 

Ods. 18 

Ustanovenie predstavuje ďalší neprimeraný a nesystémový zásah do samospráv-
nych kompetencií obcí a samosprávnych krajov, keď Úrad má posudzovať, či boli 
pri obstarávaní a spracovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie dodržané 
postupy podľa zákona a všeobecne záväzných predpisov. 

Zároveň v ustanovení chýba odkaz na potrebu preskúmať aj súlad s dokumen-
táciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. 

Ods. 19 

Ustanovenie predstavuje neprimeraný a nesystémový zásah do samosprávnych 
kompetencií obcí a samosprávnych krajov, keď má v konečnom dôsledku rozho-
dovať Úrad o tom, či ide o podstatnú zmenu návrhu. 

Ods. 20 

Ustanovenie je zmätočné. Nie je zrejmé, čo sa rozumie pojmom „hodnotenie stra-
tegického dokumentu“. 

§ 31 Obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie 
Ods. 2 

Ustanovenie predstavuje neprimeraný a nesystémový zásah do samosprávnych 
kompetencií obcí a samosprávnych krajov zo stany Úradu (štátu). Úrad môže 
v rozpore s vôľou obce rozhodnúť, že podnet na zmeny a doplnky územnopláno-
vacej dokumentácie, musí orgán územného plánovania zaradiť do obstarávania 
návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. 

Použitie spojenia „stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní“ je dupli-
citné, zbytočné a mätúce, keďže použitie správneho poriadku vylučuje zákon 
v inom ustanovení. 

Posledná veta odseku je zmätočná. Navyše obsahuje spojenie „verejného obsta-
rávania“, ktoré je však v danom kontexte nezrozumiteľné a nevhodné. 

Ods. 3 

Použitie spojky „alebo“ znamená, že obstarávanie zmien a doplnkov územnoplá-
novacej dokumentácie sa oznámi (okrem informačného systému a webového síd-
la) alternatívne – na úradnej tabuli alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Ide 
zrejme o nesprávne použitie spojky, pretože nie je rozumne vysvetliteľné, prečo 
by sa informácie mali uverejňovať na úradnej tabuli len alternatívne s iným spô-
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sobom, keďže používanie úradnej tabule je zaužívané a verejnosťou predpokla-
dané. 

Ustanovenie je zrejme nepriamou novelou zákona č. 24/2006 Z. z., pričom 
v tomto bode je aj nezrozumiteľné a zmätočné (používanie pojmov zo zákona 
č. 24/2006 Z. z., avšak neúplných a bez bližšieho zdôvodnenia). 

Ods. 4 

Ustanovenie je tiež nepriamou novelou zákona č. 24/2006 Z. z., v tomto bode je 
aj nezrozumiteľné a zmätočné (odkaz na správu o strategickom dokumente – na-
vyše ide o nepresný pojem). 

§ 32 Zabezpečenie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumen-
tácie fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem v území 
Ustanovenie je v navrhovanom znení neakceptovateľné. Prestavuje neprimeraný 
a nesystémový zásah do samosprávnych kompetencií obcí a rovnako aj nepria-
mu novelu zákona č. 369/1990 Zb. Obec je na základe neho povinná poskytnúť 
súčinnosť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má záujem v území a má 
vlastnícke alebo iné právo k pozemkom na území riešenom územným plánom 
obce alebo územným plánom zóny. 

Úprava obstarávania zmien a doplnkov ÚPD aj prostredníctvom fyzických osôb 
alebo právnických osôb je upravená podrobnejšie ako obstarávanie ÚPD. Na 
druhej strane však z predchádzajúcich ustanovení návrhu vyplýva, že aj v prí-
pade neschválenia návrhu zmien a doplnkov ÚPD, obstarávanej fyzickými 
a právnickými osobami, bude kontrolným a nadriadeným orgánom územnej 
samospráve v samosprávnych kompetenciách Úrad. Tento bude oprávnený ta-
kéto zmeny a doplnky, neschválené obcou vlastným rozhodnutím schváliť, aj 
keby boli napríklad v rozpore s platným územným plánom obce, bez akejkoľvek 
kontroly a v procese, ktorý nie je nijako upravený, nakoľko na jeho rozhodova-
nie sa správny poriadok nevzťahuje. Nie je jednoznačná ani úprava kompeten-
cií úradu aj VÚC rozhodovať o neschválení zmien a doplnkov obcou. 

Vo viacerých bodoch je toto ustanovenie zmätočné a nezrozumiteľné: 

- Nie je zrejmé prepojenie s konaním na základe zákona č. 24/2006 Z. z. (pred-
kladateľ používa pojmy z tohto zákona) – napr. ods. 5) 

- Nie sú zrejmé procesy, účasť verejnosti a dotknutých orgánov na prerokovaní, 
lehoty na pripomienkovanie, spôsob vyhodnotenia pripomienok. 

§ 33 Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie 
Celkovo je ustanovenie § 33 zmätočné, vágne a nezrozumiteľné, keďže neobsa-
huje určenie procesu, akým sa jednotlivé úkony dejú, pričom tieto nie sú upra-
vené ani inými zákonmi. Osobitne ide napr. o nasledovné: 

- Uvedenie dôvodov neschválenia (ods. 2) 

- Vrátenie návrhu ÚPD do štádia prerokovania s pokynmi (ods. 4) 

- Nahradenie súhlasu (ods. 4) 
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- Zastavenie procesu (ods. 4) 

- Nahradenie súhlasu (ods. 5) 

Nie je zrejmé, aké pravidlá majú tieto procesy, kto sú účastníci konania, aké sú 
ich práva a povinnosti, nie sú známe lehoty, prípadné opravné prostriedky, for-
ma a obsah rozhodnutia... 

Zároveň v ustanovení chýba zabezpečenie rešpektovania iných záväzných do-
kumentov pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie. Územnoplánovacia 
dokumentácia nemôže byť schválená, ak záverečné stanovisko z posudzovania 
strategického dokumentu neodporúča prijatie takého dokumentu (§ 14 zákona č. 
24/2006 Z. z.), resp. ak záverečné stanovisko konštatuje, že územný plán môže 
mať nepriaznivý vplyv na integritu územia (§ 28 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z.). 

Ods. 2 

Ustanovenie je zmätočné. 

Nie je zrejmé, v akej forme a akým spôsobom má schvaľujúci orgán uviesť dôvo-
dy neschválenia (napr. v prípade územného plánu obce alebo územného plánu 
zóny rozhoduje obec – nie je zrejmé, ako má obecné zastupiteľstvo uviesť dôvody, 
keďže môže nastať situácia, že každý poslanec zúčastnený na schvaľovaní bude 
mať iný dôvod neschválenia). 

Ustanovenie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky (konkrétne s čl. 64a) 
a zároveň predstavuje nepriamu novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 
302/2001 Z. z. v časti, kde je ustanovené, že samosprávny kraj je nadriadeným 
orgánom obce v otázke územného plánu obce a územného plánu zóny. Ústa-
va SR, zákon o obecnom zriadení ani zákon o samosprávnych krajoch nepred-
pokladajú, že medzi obcou a samosprávnym krajom sú vzťahy nadriadenosti 
a podriadenosti. Naopak, Ústava SR a podobne aj uvedené zákony vychádzajú 
z konceptu, že obec a samosprávny kraj sú samostatné územné samosprávne 
a správne celky. 

Ods. 3 

Ustanovenie je v navrhovanom znení neakceptovateľné. Prestavuje neprimeraný 
a nesystémový zásah do samosprávnych kompetencií obcí a rovnako aj nepria-
mu novelu zákona č. 369/1990 Zb. 

Navyše, nie je zrejmé, kedy sa predpokladá, že nastala situácia podľa ods. 3 
a obec (schvaľujúci orgán) neprerokovala návrh ÚPD obstaraný samostatne fy-
zickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem v území. Zákon totiž 
nestanovuje lehotu, v rámci ktorej sa tak musí udiať. Nie je tiež zrejmé, či stačí 
formálne prerokovanie, alebo musí schvaľujúci orgán o takto spracovanom ná-
vrhu ÚPD aj hlasovať a rozhodnúť. (hoci z iných ustanovení vyplýva, že musí 
dokonca rozhodnúť súhlasne, v opačnom prípade „súhlas obce“ nahradí nadria-
dený orgán, pričom obec navyše môže dostať neprimeranú pokutu až do výšky 
10.000 eur) 

Ods. 4 

Ustanovenie je zmätočné. 

Nie je zrejmé, o aké „posúdenie“ návrhu ÚPD má ísť, keďže zákon bližšie nekon-
kretizuje proces posúdenia. 
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Ustanovenie tiež predstavuje neprimeraný a nesystémový zásah do samospráv-
nych kompetencií obce a samosprávnych krajov, keďže ich súhlas (hoci aj pou-
žitie tohto pojmu je nepresné a skresľujúce) má nahradiť súhlas nadriadeného 
orgánu, ktorým môže byť dokonca aj Úrad. 

Ods. 5 

Ustanovenie predstavuje neprimeraný a nesystémový zásah do samosprávnych 
kompetencií obce a samosprávnych krajov, pričom ide o zásadný prelom vo vzťa-
hu štátnej správy k originálnej kompetencii samosprávy. Nestačí, že obec ale-
bo VÚC nesúhlasí s predkladaným návrhom ÚPD, ktorý predložila fyzická oso-
ba alebo právnická osoba, ktorá má záujem v území, pretože v rozpore s vôľou 
obce či VÚC môže štát prostredníctvom Úradu zmeniť rozhodnutie obce alebo 
VÚC a fakticky im nanútiť územný plán podľa predstáv jednej osoby (subjektu) 
a v rozpore s predstavami obyvateľov obce či VÚC. 

§ 34 Nečinnosť 
Uvedené ustanovenie predstavuje neprimeraný a šikanózny zásah štátu do výko-
nu originálnych kompetencií obcí. 

Navyše je toto ustanovenie vágne a nezrozumiteľné. Nie je zrejmé, kedy nastane 
okamih nečinnosti obce, rovnako nie je zrejmé, v akom procese môže Úrad ulo-
žiť obci pokutu: aké sú lehoty, práva obce v konaní, forma rozhodnutia Úradu, 
prípadné opravné prostriedky ... Rovnako nie je zrejmé ani to, či takúto pokutu 
môže Úrad uložiť obci opakovane alebo nie. 

§ 35 Doručovanie 
Ods. 2 

Doručovanie písomnou formou prostredníctvom obecnej polície je neodôvodnené 
a absurdné. 

Predovšetkým, nie každá obec má obecnú políciu, zákon však neupravuje dor-
učovaní písomností v takom prípade. Doručovanie prostredníctvom obecnej po-
lície má v sebe určité donucovacie prvky, čo však nie je odôvodnené a zrejme 
vyjadruje dominanciu štátu nad obyvateľmi obcí. Navyše opäť nie sú upravené 
ďalšie podrobnosti doručovania: opakované doručovanie v prípade nezastihnutia 
osoby, odmietnutie prevziať doručovanú zásielku, účinky doručenia alebo nedo-
ručenia (nie je napr. zrejmé, kedy a aké vlastne nastanú). 

§ 36 Vzťah k správnemu poriadku 
Ustanovenie je neodôvodnené. 

Vylúčenie aplikácie správneho poriadku je nezrozumiteľné a spôsobuje množ-
stvo problémov. Predkladateľ návrhu zákona totiž neupravil iné procesné pravi-
dlá, takže nie je zrejmé, aký proces sa má aplikovať. Predkladateľ neupravil ani 
základné náležitosti, ako: 

- Okruh účastníkov konania, 

- Práva a povinnosti účastníkov, 
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- Priebeh konania, 

- Riešenie zaujatosti rozhodujúcich orgánov, 

- Často nie sú zadefinované lehoty, 

- Doručovanie, 

- Forma a náležitosti rozhodnutia, 

- Opravné prostriedky... 

Preto sú viaceré časti prakticky nevykonateľné, resp. možno očakávať, že budú 
v praxi vyvolávať rôzne interpretácie a spory. Takáto nejednoznačná a zmätočná 
úprava však nezodpovedá požiadavkám kladeným na tvorbu právnych predpi-
sov. Právny predpis má byť stručný, vnútorne bezrozporný a musí obsahovať 
ustanovenia s normatívnym obsahom, ktoré sú systematicky a obsahovo vzá-
jomne previazané. Má ustanovovať práva a povinnosti tak, aby dotvárali alebo 
rozvíjali sústavu práv a povinností a nestali sa vzájomne protirečivými. Do práv-
neho predpisu sa nemajú preberať ustanovenia iného právneho predpisu, ale sa 
má použiť odkaz na tento právny predpis. (zákon č. 400/2015 Z. z.). 

C. Pripomienky k návrhu zákona o výstavbe 

Všeobecné pripomienky 

1. 
Konanie o povoľovaní stavieb, tak ako ho upravuje navrhovaný zákon o výstav-
be, je jednoznačne administratívnym konaním, v ktorom správny orgán zakladá, 
mení, zrušuje alebo deklaruje práva, právom chránené záujmy alebo povinnos-
ti fyzickej osoby a právnickej osoby. Uvedené ani zákonodarca nepopiera, lebo 
umožňuje účastníkom konania podať proti rozhodnutiam vydaným podľa záko-
na o výstavbe žalobu na správny súd. 

Vzhľadom na to, že ide o administratívne konanie a výkon verejnej správy, v demo-
kratickom štáte sú na tieto konania kladené jasné požiadavky. Jedným z medzi-
národných dokumentov, ktorý komplexným spôsobom stanovuje princípy dobrej 
verejnej správy je odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom 
CM/Rec (2007) 7 o dobrej verejnej správe (ďalej aj ako „Odporúčanie“). 

Podľa čl. 11 Odporúčania sa za správne rozhodnutia považujú všetky individu-
álne aj normatívne správne akty, pri ktorých orgány verejnej správy uplatňujú 
svoju verejnú moc. 

V zmysle tohto Odporúčania dobrá verejná správa musí byť zabezpečená kva-
litnými právnymi predpismi, ktoré musia byť primerané a konzistentné, jas-
né, ľahko pochopiteľné a prístupné. Dobrá správa musí dosahovať primeranú 
rovnováhu medzi právami a záujmami tých, ktorých sa konanie týka priamo na 
jednej strane a ochranou záujmov spoločenstva ako celku a tých slabých alebo 
zraniteľných na druhej strane. 

Ak nie je potrebné prijať naliehavé opatrenia, orgány verejnej správy poskytnú 
súkromným osobám príležitosť vhodnými prostriedkami zúčastniť sa na prí-
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prave a aplikácii správnych rozhodnutí, ktoré majú vplyv na ich práva alebo 
záujmy (čl. 8). 

Čo sa týka individuálnych správnych aktov, orgány verejnej správy musia jed-
notlivcom umožniť, aby sa pred vydaním rozhodnutia, ktoré môže zasiahnuť 
do ich práv a právom chránených záujmov, k nemu mohli vyjadriť (čl. 14), 
a aby vydané rozhodnutie bolo náležite odôvodnené (čl. 17). Odvolania proti 
rozhodnutiu orgánu verejnej správy, pred využitím súdneho prieskumu, mu-
sia byť v zásade možné. V určitých prípadoch môžu byť povinné. (čl. 22) 

Uvedené princípy pre postup pri vydávaní rozhodnutí správnych orgánov, ako je 
princíp legality či participácie, sú vyjadrené aj v čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy Slovens-
kej republiky, ktoré stanovujú že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným 
postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustano-
vených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Podmienky a podrobnosti 
o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon. 

Ak by postup domáhania sa svojho práva pred správnym orgánom nebol jasne 
stanovený, išlo by o porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy.1 

Navrhovaný zákon o výstavbe však citované princípy a ústavné požiadavky 
nezohľadňuje, a je preto v rozpore s ústavou a medzinárodnými štandarda-
mi. Je preto nevyhnutné, aby bol zákon celý prepracovaný v záujme dodr-
žania princípov a ústavných požiadaviek na dobrú verejnú správu. 
Pripomienka je zásadná. 

2. 
Návrh vylúčil pôsobnosť Správneho poriadku na konania podľa zákona 
o výstavbe, ale bližšie jasne a zrozumiteľne neupravil procesné podmienky 
konania, čím porušuje princíp legality. Navrhovaný zákon neupravuje napr.: 

* prístup do spisu a možnosť zoznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie 

* lehoty a ich plynutie 

* doručovanie písomností 

* priebeh a spôsob prerokovania stavebného zámeru 

* nestanovuje náležitosti rozhodnutia o stavebnom zámere 

* neupravuje spôsob, akým má stavebný úrad konať, ak chce odmietnuť 
vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere. 

Vzhľadom na mnoho otáznikov a nejasností o procesných požiadavkách, 
ktoré s navrhovanou úpravou vznikajú, navrhujeme, aby sa konania o po-
voľovaní stavieb ako doposiaľ riadili Správnym poriadkom, teda boli správ-
nym konaním. Správne konanie plne dodržiava všetky požiadavky na dob-
rú verejnú správu, má jasné procesné postupy, je predvídateľné a overené 
praxou. 
Pripomienka je zásadná. 

1 Košičiarová, S.: Ústavnoprávne aspekty princípov dobrej verejnej správy, Súdna judikatúry a ochrana prírody. Dny 
práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010, http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/
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3. 
Návrh výrazne obmedzuje efektívnu participáciu vlastníkov susedných sta-
vieb a susedných pozemkov – všeobecná pripomienka k prvej hlave tretej 
časti zákona o výstavbe 
Návrh upravuje spôsob účasti vlastníkov susednej stavby alebo pozemku veľmi 
zmätočne a nejasne, čím porušuje princípy efektívnej participácie a medziná-
rodné požiadavky na ňu. Návrh v súvislosti s postavením vlastníkov susedných 
stavieb a pozemkov porušuje princíp efektívnej participácie tom, že napr.: 

* stavebný zámer nie je dotknutým vlastníkom oznamovaný priamo, ale len 
verejnou vyhláškou, nie je zrejmé, ako projektant zabezpečí doručovanie 
a vydanie verejnej vyhlášky, keďže projektant nie je orgánom verejnej sprá-
vy a kde bude táto vyhláška zverejnená 

* neupravuje a nepočíta s prerokovaním pripomienok týchto dotknutých 
vlastníkov 

* nestanovuje povinnosť pre projektanta vysporiadať sa s pripomienkami 
dotknutých vlastníkov, nemusí ich zohľadniť v správe o prerokovaní a tiež 
nevykazuje rozpor medzi pripomienkami a názorom projektanta 

* ani stavebný úrad nemá podľa návrhu povinnosť zaoberať sa pripomi-
enkami dotknutých vlastníkov v rozpore so zásadou materiálnej pravdy 
a odôvodniť vysporiadanie sa s nimi v rozhodnutí o stavebnom zámere 

* rozhodnutie o stavebnom zámere sa vlastníkovi susednej stavby či pozem-
ku ani nedoručuje 

* vlastník susednej stavby či pozemku nemá ani právo podať odvolanie či 
žiadať preskúmanie rozhodnutia správnym orgánom 

* dokonca nemá ani právo podľa navrhovaného znenia zákona podať žalobu 
na súd, keďže sa v súvislosti s jeho pripomienkami nevykazuje rozpor (proti 
rozhodnutiu o stavebnom zámere môže ten, koho namietaný rozpor nebol 
na základe rozhodnutia stavebného úradu uznaný, podať správnu žalobu 
podľa Správneho súdneho poriadku.) 

*  vlastník susedného pozemku alebo stavby sa vôbec nedozvie o procesoch, 
ktoré nadväzujú na rozhodnutie o stavebnom zámere a týkajú sa povoľova-
nia stavebných prác a užívania stavby (overenie projektu stavby, kolaudač-
né osvedčenie) a z návrhu zákona nie je jasné, či bude zapojený do nariade-
nia odstránenia stavby 

Návrh v súvislosti s úpravou postavenia vlastníkov susedných stavieb a pozem-
kov považujeme preto za protiústavný a nerešpektujúci princípy dobrej správy. 

Pripomienka je zásadná. 

4. 
§ 2 ods. 30 a 31 

Toto ustanovenie prináša novú definíciu susedného pozemku a susednej stav-
by. Zámerom zákonodarcu bolo sprísniť podmienky pre toho, kto môže do pre-
rokovania návrhu stavebného zámeru vstupovať z pozície vlastníka susedného 
pozemku alebo susednej stavby. Táto definícia obsahuje niekoľko neurčitých 
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právnych pojmov, ktoré nemajú oporu ani v doterajšej súdnej judikatúre, a to 
„bezprostredná blízkosť“, „dlhotrvajúci priamy negatívny vplyv“, „výrazné tiene-
nie“, „pohyb veľkého počtu ľudí“. Neurčitosť a vágnosť týchto pojmov bude v pra-
xi viesť k tomu, že projektant nebude vedieť, aké osoby má za účelom prero-
kovania návrhu stavebného zákona osloviť. Dôsledkom toho bude, že niektorí 
vlastníci susedných pozemkov alebo stavieb, ktorým stavebný zámer potenciálne 
zasiahne do ich práv a povinností, sa o návrh stavebného zámeru a jeho preroko-
vaní nedozvedia vôbec. Nebudú tak mať ani len formálnu možnosť sa k zámeru 
vyjadriť a hájiť tak svoje vlastnícke a ďalšie práva. Zákon navyše stanovuje, že 
stavebný zámer nebude dotknutým vlastníkom oznamovaný priamo, ale len ve-
rejnou vyhláškou. V tejto súvislosti ale nie je vôbec zrejmé, ako projektant zabez-
pečí doručovanie a vydanie verejnej vyhlášky, keďže projektant nie je orgánom 
verejnej správy, a kde bude táto vyhláška zverejnená. 

Práva, ktoré môžu vlastníci susedných pozemkov alebo stavieb hájiť sú zúžené 
už priamo z uvedenej definície, keďže sa vyžaduje, aby pripravovaná stavba ale-
bo zmena stavby alebo jej predpokladaná prevádzka zasiahli „doterajšie užívanie 
stavby alebo pozemku“ v ich vlastníctve. S účinnosťou tohto ustanovenia by tak 
vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb stratili možnosť namietať zá-
sahy do svojich vlastníckych alebo iných práv v celom rozsahu, ale mohli by hájiť 
len „doterajšie“ užívanie ich nehnuteľnosti. Táto obhajoba sa pritom obmedzuje 
len na účasť na prerokovaní návrhu stavebného zámeru, v ktorom môžu podá-
vať svoje vyjadrenia, námietky, pripomienky alebo požiadavky, pričom zákon ale 
spôsob prerokovania žiadnym spôsobom neupravuje. 

Vlastník susedného pozemku alebo stavby už nemá zo zákona právo na to, aby 
sa týmito jeho podaniami správny orgán zaoberal, aby o nich bolo rozhodnuté, 
a aby sa v rozhodnutí mohol zoznámiť s dôvodmi, pre ktoré boli alebo neboli 
zohľadnené. Ďalej nemá možnosť sa odvolať alebo nechať iným spôsobom presk-
úmať rozhodnutie o stavebnom zámere v správnom a ani v súdnom konaní. 
O postupoch, ktoré na rozhodovanie o stavebnom zámere nadväzujú a o ich vý-
sledkoch sa už ani len nedozvie. 

Z toho dôvodu považujeme za nevyhnutné, aby navrhovaný zákon zabezpe-
čil vlastníkom susedných stavieb a pozemkov možnosť efektívne participo-
vať na konaní o povoľovaní stavieb a jasným spôsobom popísal spôsob ich 
účasti na konaní. 
Pripomienka je zásadná. 

5. 
Návrh obsahuje neurčité právne pojmy alebo ustáleným právnym pojmom 
dáva iný význam – všeobecná pripomienka k zákonu o výstavbe 
Okrem definície vlastníka susedného pozemku, návrh zákona aj v ďalších usta-
noveniach obsahuje množstvo neurčitých právnych pojmov. V dôsledku toho 
budú mať všetky osoby, ktorých sa to týka, najmä však projektant a pracovníci 
stavebného úradu, problém podľa nich postupovať. Problém však môžu spôso-
biť aj termíny, ktoré majú v slovenskom právnom poriadku ustálené významy, 
návrh zákona ich však nerešpektuje. Takými sú napr. „námietky“ majiteľa su-
sedného pozemku alebo stavby, „rozhodnutie“ o stavebnom zámere, „overenie“ 
projektu stavby, „nariadenie“ odstrániť stavbu“. 
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Námietka je oprávnenie účastníka správneho, súdneho alebo iného konania, kto-
rou vyjadruje svoj nesúhlas alebo namieta určitú skutočnosť (napr. predpojatosť) 
a príslušný orgán verejnej správy sa ňou musí zaoberať a vyjadriť sa k nej. Naproti 
tomu, námietka v zmysle navrhovaného § 33 ods. 5 je postavená na úroveň vyja-
drenia alebo požiadavky a fakticky nemá žiadnu procesnú váhu. Rozhodnutie je 
upravené v ustanoveniach § 46 až 52 Správneho poriadku. Rozhodnutie o staveb-
nom zámere podľa § 34 bude vydávať stavebný úrad čiže správny orgán a zároveň 
nezvratne zasahuje do práv a povinností jednotlivcov, návrh zákona však použitie 
Správneho poriadku na rozhodnutie o stavebnom zámere vylučuje a bližšie k da-
nému rozhodnutiu neuvádza požiadavky obsahové a ani procesné. 

Nariadeniami sú v slovenskom právnom poriadku normatívne akty vlády alebo 
samosprávy, ktoré majú účinky voči všetkým alebo normatívne akty správnych 
orgánov, ktoré majú účinky len dovnútra týchto orgánov (vnútorné predpisy), ale 
opäť voči všetkým. Nariadenie neodkladných prác, nariadenie uskutočniť stavbu 
alebo nariadenie odstrániť stavbu v zmysle navrhovaného § 52 a nasl. je však 
individuálnym správnym aktom, ktorý má účinky voči jednotlivcov. V zmysle 
návrhu má byť vydávané v konaní, ktoré má prebiehať podľa ustanovení obdob-
ných (alebo analogicky použitých) ako pri stavebnom zámere. V súvislosti s da-
ným nariadením tiež v návrhu absentuje bližšia špecifikácia obsahových ako aj 
procesných požiadaviek. 

Pojem overenie sa v slovenskom právnom poriadku používa na osvedčenie práv-
ne významných skutočností ako je pravosť podpisu (legalizácia) alebo kópia listi-
ny (vidimácia), ktoré vykonávajú notári alebo prekladov listín, ktoré vykonávajú 
súdni znalci. Ďalej sa overenie týka zahraničných verejných listín. Je to formálny 
jednostranný úkon a nie konanie, ktoré vedie k vydaniu rozhodnutia, ktorým sa 
zakladajú alebo menia práva a povinností jednotlivcov. Uvedený pojem je preto 
navrhovaný mimo zaužívaného právneho rámca a tiež v návrhu absentuje bližšia 
špecifikácia obsahových ako aj procesných požiadaviek na tento úkon. 

Ďalej napr. ustanovenie § 35 ods. 7 spomína odvolanie, pričom návrh zákona ho 
nepozná a použitie správneho poriadku vylučuje, § 56 ods. 4 obdobne obsahuje 
zmienku o ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou a osobách na 
neho predvolaných bez toho, že by v predchádzajúcich ustanoveniach tieto in-
štitúty upravoval. 

Žiadame, aby zákon používal neurčité právne pojmy, ktoré sú v právnom 
poriadku zaužívané a definované a zároveň zachoval právnym inštitútom 
obsah, ktorý tieto majú na základe ustálenej právnej úpravy zakotvenej 
v iných zákonoch. 
Pripomienka je zásadná. 

6. 
Návrh úplne vylúčil účasť dotknutej verejnosti na konaní o povoľovaní sta-
vieb - všeobecná pripomienka k prvej hlave tretej časti zákona o výstavbe 
Navrhovaná úprava vôbec nezohľadňuje právo dotknutej verejnosti na účasť 
v konaní o povoľovaní stavieb, ktoré jej jasne vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Smernice Európskeho Parlamentu 
a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verej-
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ných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej len „Smernica o EIA“) 
a z Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom pro-
cese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len 
„Aarhuský dohovor), ktorý ako medzinárdná zmluva má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy 
SR prednosť pred zákonmi . 

Aby bol návrh zákona o výstavbe v súlade s § 24 ods. 2 zákona o EIA ako aj 
článkami 6 a 9 Smernice o EIA a článkom 6 Aarhuského dohovoru, nepostačí 
len doplnenie dotknutej verejnosti do navrhovaného § 33 ako osoby, ktorej sa 
oznamuje zámer, ale je potrebné upraviť celý návrh tak, aby dotknutá verejnosť 
v procese, ktorý vedie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere mohla uplat-
niť všetky práva, ktoré jej vyššie citované články zaručujú. 

Dotknutá verejnosť teda musí 

*  byť informovaná o tomto konaní v stanovenom rozsahu, včas a vhodným 
spôsobom (oznámenie v informačnom systéme nestačí) 

*  mať dostatočnú lehotu na podanie svojich pripomienok 

*  mať právo na vysporiadanie podaných pripomienok v prijatom rozhodnutí 

*  mať možnosť zoznámiť sa s konečným rozhodnutím a jeho odôvodnením. 

Tiež v záujme efektívnej participácie by mala dotknutá verejnosť mať možnosť 
podať odvolanie proti rozhodnutiam vydaným podľa zákona o výstavbe. 

Pripomienka je zásadná. 

7. 
§ 32 

Návrh ustanovenia § 32 zákona o výstavbe má upravovať Prerokovanie návrhu 
stavebného zámeru orgánom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Uve-
dené ustanovenie považujeme za zmätočné, nejasné a nekorešpondujúce so zá-
konom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. K danému 
ustanoveniu nie je možné podať návrh na zmenu, pretože uvedené ustanovenie 
vyvoláva množstvo otáznikov o úmysle zákonodarcu, takže bez ďalšej diskusie 
nie je možné navrhovať jeho zmeny či doplnenia. 

Navrhované ustanovenia § 32 obsahuje napr. tieto zmätočné a nejasné časti: 

- Vôbec neodkazuje na zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a žiadnym spôsobom nezohľadňuje konania podľa tohto 
zákona, pričom ani daný zákon nenovelizuje. Uvedené ustanovenie je tak 
v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, keďže vôbec nezohľadňuje už zákonom dané a stabilné konania. 

- Používa pojem „oznámenie strategického dokumentu“, pričom nie je vôbec 
zrejmé, prečo by v rámci konania o povoľovaní stavieb mal byť posudzova-
ný strategický dokument, ktorého posudzovanie je samostatným konaním 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredí. 

- Zákon bližšie tiež nestanovuje, akých stavieb či konaní by sa malo dané 
prerokovanie návrhu stavebného zámeru týkať. 

Pripomienka je zásadná. 
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8. 
§ 33 
Podľa ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o EIA. : „Dotknutá verejnosť má (...)posta-
venie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak 
uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva 
z osobitného predpisu.“ 

Povinnosť účasti dotknutej verejnosti na povoľovacom procese nasledujúcom po 
konaní EIA vyplýva aj zo Smernice o EIA a Aarhuského dohovoru. 

Podľa článku čl. 6 Smernice o EIA2: 

2. Verejnosť je informovaná v ranom štádiu procesu rozhodovania týkajúceho sa 
životného prostredia uvedeného v článku 2 ods. 2 a najneskôr hneď, ako sa môže 
rozumne poskytnúť informácia buď prostredníctvom verejných oznamov, alebo 
inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii, 
o týchto záležitostiach: 

a) žiadosť o povolenie; 

b) fakt, že projekt podlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
a kde je to relevantné, fakt, že sa uplatňuje článok 7; 

c) podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia, 
o tých, u ktorých sa dajú získať relevantné informácie, o tých, ktorým sa môžu 
zasielať pripomienky alebo otázky a podrobnosti o časovom rozvrhu zasielania 
pripomienok alebo otázok; 

d) povaha možných rozhodnutí alebo návrh rozhodnutia, ak existuje; 

e) uvedenie dostupnosti informácií zhromaždených podľa článku 5; 

f) uvedenie času, miesta a spôsobu, ktorým sa relevantné informácie sprístup-
nia; 

g) podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti podľa odseku 5 tohto článku. 

3. Členské štáty zaistia, aby sa v primeranom časovom rámci sprístupnili do-
tknutej verejnosti: 

a) všetky informácie zhromaždené podľa článku 5; 

b) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hlavné správy a odporúčania 
vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť 
informovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku; 

c) v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/
ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí 
(6) iné informácie, ako sú uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré sú relevantné 
pre rozhodnutie v súlade s článkom 8 tejto smernice a ktoré sa stanú dostupný-
mi po informovaní príslušnej verejnosti v súlade s odsekom 2 tohto článku. 

4. Dotknutej verejnosti sa poskytnú včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa 
procesov rozhodovania. 

2 Uvádzame len odseky 2 a 4
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Podľa čl. 9 Smernice o EIA3:  
1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo zamietnutí povolenia, príslušný orgán alebo 
orgány o tom informujú verejnosť v súlade s vhodnými postupmi a sprístupnia 
verejnosti tieto informácie: 

a) obsah rozhodnutia a akékoľvek podmienky s ním spojené; 

b) po preskúmaní záujmov a stanovísk uvedených dotknutou verejnosťou, hlav-
né dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o pro-
cese účasti verejnosti; 

c)opis, ak je to potrebné, hlavných opatrení na predchádzanie, zníženie a ak je to 
možné, kompenzácie závažných nepriaznivých účinkov. 

Podľa článku čl. 6 Aarhuského dohovoru4: 
Účasť verejnosti na rozhodovaniach o vymedzených činnostiach 

2. Zainteresovaná verejnosť je informovaná hneď na začiatku rozhodovacie-
ho procesu týkajúceho sa životného prostredia podľa okolností, či už verejným 
oznamom alebo jednotlivo, a to vhodným, včasným a účinným spôsobom, okrem 
iného 

a) o navrhovanej činnosti a žiadosti, o ktorej sa bude rozhodovať; b) o podstate 
možných rozhodnutí alebo o návrhu rozhodnutia; c) o orgáne verejnej moci zod-
povednom za prijatie rozhodnutia; 

d) o uvažovanom postupe vrátane toho, ako a kedy môže byť poskytnutá táto 
informácia i) o začiatku procesu; 

ii) o možnosti účasti verejnosti; 

iii) o čase a mieste akéhokoľvek plánovaného verejného prerokovania; 

iv) o orgáne verejnej moci, od ktorého možno získať príslušné informácie a kde 
boli informácie na účely preskúmania verejnosťou uložené; 

v) o príslušnom orgáne verejnej moci alebo akomkoľvek inom úradnom orgáne, 
ktorému možno predložiť pripomienky alebo otázky a časový rozpis na predlože-
nie pripomienok a otázok, a 

vi) o skutočnosti, aké informácie o životnom prostredí vzťahujúce sa na navrho-
vanú činnosť sú k dispozícii, a 

e) o skutočnosti, že činnosť podlieha vnútroštátnemu alebo cezhraničnému pro-
cesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie. 

3. Procesy účasti verejnosti budú zahŕňať primeraný časový rámec pre jednotlivé 
fázy, ktorý poskytne dostatočný čas na informovanie verejnosti v súlade s od-
sekom 2 a pre verejnosť možnosť pripraviť sa a účinne sa zúčastňovať na rozho-
dovacom procese o životnom prostredí. 

Z uvedených ustanovení vyplýva, že Slovenská republika musí zabezpečiť včasnú 
a účinnú účasť verejnosti nielen v procese posudzovania vplyvov podľa zákona 

3 Uvádzame len príslušný odsek
4 Uvádzame len odseky 1-3
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o EIA ale aj v následných alebo nadväzujúcich povoľovacích procesoch, pričom 
prerokovanie stavebného zámeru resp. rozhodnutie o stavebnom zámere takým 
procesom nepochybne je. Uvedené už bolo jednoznačne potvrdené judikatúrou 
správnych súdov. 

Aby bol návrh zákona o výstavbe v súlade s § 24 ods. 2 zákona o EIA ako aj 
článkami 6 a 9 Smernice o EIA a článkom 6 Aarhuského dohovoru, nepostačí 
len doplnenie dotknutej verejnosti do navrhovaného § 33 ako osoby, ktorej sa 
oznamuje zámer, ale je potrebné upraviť celý návrh tak, aby dotknutá verejnosť 
v procese, ktorý vedie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere, mohla uplat-
niť všetky práva, ktoré jej vyššie citované články zaručujú. 

Dotknutá verejnosť teda musí 

- byť informovaná o tomto konaní v stanovenom rozsahu, včas a vhodným 
spôsobom (oznámenie v informačnom systéme nestačí) 

- mať dostatočnú lehotu na podanie svojich pripomienok 

- mať právo na vysporiadanie podaných pripomienok v prijatom rozhodnutí 

- mať možnosť zoznámiť sa s konečným rozhodnutím a jeho odôvodnením. 

S tým je spojená následná možnosť obrátiť sa na súd ako na nezávislý a ne-
stranný orgán a nechať preskúmať vydané konečné rozhodnutie, ktorá vyplýva 
z článku 11 Smernice o EIA a článku 9 Aarhuského dohovoru. Tieto ustanovenia 
hovoria aj o tom, že právo na súdny prieskum nevylučuje, aby mala dotknutá 
verejnosť možnosť využiť opravný prostriedok v rámci správneho konania ešte 
predtým než sa obráti na súd. Sme preto toho názoru, že v záujme efektívnej 
particpácie je vhodné, aby dotknutá verejnosť mala právo podať aj opravný pro-
striedok v správnom konaní. 

Žiadame dôsledne prepracovať návrh zákona tak, aby v ňom bola zakotve-
ná nielen formálna účasť dotknutej verejnosti na povoľovaní stavieb s vý-
znamným vplyvom na životné prostredie, ale aby dotknutej verejnosti boli 
priznané všetky práva podľa Aarhuského dohovoru a Smernice o EIA. 
Pripomienka je zásadná. 

9. 
Návrh dostatočne nechráni verejný záujem – všeobecná pripomienka k zá-
konu o výstavbe 

Návrh zákona o výstavbe počíta s tým, že dotknuté orgány budú chrániť verejné 
záujmy, ktoré majú vo svojej pôsobnosti. Zároveň však návrh postavenie týchto 
orgánov a silu ich záväzných stanovísk relativizuje a oslabuje. 

V súvislosti s postavením dotknutých orgánov a obcí vznikajú tieto otázniky: 

- návrh vôbec neobsahuje všeobecnú právnu úpravu záväzného stanoviska, 
ktorá je momentálne obsiahnutá len v platnom stavebnom zákone, 

- návrh presne nestanovuje, ako a kto bude kontrolovať, či projektant oslo-
vil pre riadne posúdenie stavebného zámeru všetky dotknuté orgány,
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- návrh stanovil lehotu na podanie záväzného stanoviska dotknutého or-
gánu alebo dotknutej obce na dobu 14 dní (projektant ju môže predĺžiť na 
30 dní, ale nie sám dotknutý orgán či obec), pričom ak sa v určenej lehote 
nevyjadria, rozumie sa tým, že k stavebnému zámeru nemajú pripomienky. 
Uvedené stanovenie podľa nášho názoru porušuje povinnosť správneho or-
gánu riadne zistiť skutkový stav veci, keď lehota na podanie záväzného sta-
noviska je extrémne krátka a fikcia súhlasu tak môže nastať aj v prípadoch, 
v ktorých dotknutý úrad alebo obec nezavinia zmeškanie lehoty. Ak bude 
fikcia súhlasu postavená na nesplniteľnej lehote a bez zavinenia dotknu-
tého orgánu či obce, projektant a ani stavebný úrad si neplnia povinnosť 
riadne zistiť a vyhodnotiť stav veci.

- Podľa návrhu by rozpor medzi projektantom a dotknutým orgánom či 
obcou mal odstrániť stavebný úrad, pričom návrh vôbec neupravuje, 
akým procesným postupom tento rozpor bude odstraňovať (napr. či pôjde 
o rozhodnutie, akú skutočnosti pri odstraňovaní rozporu musí stavebný 
úrad zohľadniť, či sa môže odkloniť od záväzného stanoviska a za akých 
podmienok). 

- Návrh zákona neupravuje, či stavebný úrad má povinnosť skúmať, či pro-
jektant oslovil všetky dotknuté orgány a či môže požiadať o doplnenie ďal-
ších záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ak to považuje za nevyhnut-
né. 

- Návrh zákona nestanovuje, čo má stavebný úrad v rozhodnutí o staveb-
nom zámere zohľadniť, najmä zákon úplne opomenul povinnosť posúdiť či 
stavebný zámer spĺňa požiadavky týkajúce verejných záujmov, predovšet-
kým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zod-
povedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. 

Žiadame dopracovať navrhovanú právnu úpravu tak, aby mali dotknuté or-
gány štátnej správy dostatočné možnosti hájiť verejné záujmy pri povoľo-
vaní stavieb a k tomu pravidlá, za akých sa to deje. 
Pripomienka je zásadná. 

10. 
V návrhu úplne absentuje právna úprava pre rozhodovanie o iných zmenách 
v území - všeobecná pripomienka k zákonu o výstavbe 
Návrh zákona o výstavbe upravuje len procesy vedúce k umiestneniu, postave-
niu a užívaniu rôznych druhov stavieb. Rozsah platného stavebného zákona je 
však omnoho širší. V územnom konaní, ktoré je upravené v oddiele 8, sa roz-
hoduje nielen o umiestnení stavby, ale aj o zmene využitia územia a ochrane 
dôležitých záujmov v území. Tieto konania sú „plnohodnotnými“ územnými ko-
naniami, ktorých sa zúčastňujú dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, 
obce ale aj jednotlivci, ktorí hája svoje práva. Na ich konci stavebný úrad vydáva 

- rozhodnutie o využití územia, 

- rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, alebo 

- rozhodnutie o stavebnej uzávere, 
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ktoré sú správnymi rozhodnutiami, proti ktorým sa možno odvolať a následne 
vydané správne rozhodnutia nechať súdne preskúmať. 

Rozhodnutie o využívaní územia sa v zmysle stavebného zákona vyžaduje na 

a) vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný sys-
tém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných 
prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie 
priekop, zavážky, na násypy a meliorácie, 

b) zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej 
zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vy-
bavením chodníkmi a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej 
záhradnej architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetle-
nie a údržbu zelene, 

c) zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích 
plôch, 

d) delenie a sceľovanie pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územ-
ným plánom zóny, projektom pozemkových úprav, iným rozhodnutím alebo 
opatrením, 

e) ťažobné práce, im podobné práce a s nimi súvisiace práce, neupravené 
banským zákonom. 

Rozhodnutie o chránenej časti krajiny je veľmi dôležitým rozhodnutím, ktoré-
ho účelom je chrániť verejný záujem na ochrane prírody a krajiny trvalo a voči 
všetkým. Pri absencií právnej úpravy tohto typu rozhodovania to naďalej nie 
je možné a návrh zákona sa nijakým spôsobom nevysporiadal ani so súčas-
ným stavom, teda v akých procesoch a akými postupmi sa budú súčasne platné 
ochranné pásma a zvlášť chránené časti územia meniť alebo rušiť. 

Rozhodnutie o stavebnej uzávere je potrebné v prípade, že sa dočasne zakazuje 
alebo obmedzuje stavebná činnosť v určitom území. Návrh zákona nepamätá 
ani na tieto situácie, i keď nesystematicky stavebnú uzáveru zmieňuje návrh 
zákona o územnom plánovaní. Táto veľmi kusá právna úprava sa však viaže 
len na prípravu územného plánu, pričom o stavebnej uzávere sa rozhoduje aj 
v mnohých iných situáciách, napr. ak sú v danom území nevysporiadané vlast-
nícke vzťahy. 

Uvedená chýbajúca úprava opäť vnáša zmätočnosť a nejasnosť do pláno-
vaného systému povoľovania stavieb a z toho dôvodu považujeme za ne-
vyhnutné, aby bola táto oblasť úpravy predmetom diskusie a jej úprava 
dopracovaná. 
Pripomienka je zásadná. 

11. 
Návrh priznáva súkromným osobám mocenské postavenie - všeobecná pri-
pomienka k zákonu o výstavbe 
Hoci návrh zákona nedostatočne upravuje mnohé procesy a inštitúty, ktoré ro-
zoberáme v predchádzajúcich pripomienkach, alebo ich ponecháva v právnom 
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vákuu, zároveň zapája do procesov povoľovania a realizácie stavieb množstvo 
súkromných osôb, ktorým dáva vrchnostenské kompetencie a fakticky ich tým 
inštitucionalizuje. Ide najmä o projektanta, ktorý bude nielen vypracovávať pro-
jektovú dokumentáciu, ale aj návrh stavebného zámeru a správu o jeho preroko-
vaní pre stavebný úrad a zároveň bude zodpovedný za toto prerokovanie a výber 
a informovanie všetkých osôb, ktoré sa ho majú podľa zákona zúčastniť. Obdob-
né kompetencie bude mať projektant pri projekte stavby a príprave stavby pred 
jej kolaudáciu. Žiadne zákony však projektantovi neprikazujú byť nestranným 
a vzhľadom k tomu, že nie je správnym úradom (a ani iným štátnym orgánom), 
ani mu to nie je možné zákonom prikázať. Stavebník zároveň za všetky úkony 
projektanta musí zaplatiť, a obava, že ten bude postupovať presne podľa jeho 
pokynov, je o to dôvodnejšia. Rozhodovanie stavebného úradu resp. iné postupy 
vedúce k povoleniu stavby, ktoré budú prebiehať na stavebnom úrade na postup 
projektanta nadväzujú, ale buď sú legislatívne nedopracované alebo viac pripo-
mínajú schvaľovanie než administratívne konanie v plnom rozsahu. 

Požadujeme preto, aby všetky procesy povoľovania stavieb ovládal správny 
orgán, ktorý má zákonom presne dané právomoci, jeho zamestnanci musia 
byť pri výkone svojich kompetencií nestranní a na ich postup je možné podať 
sťažnosť. Táto požiadavka korešponduje s princípmi dobrej verejnej správy. 

D. Pripomienky k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie 
a výstavbu Slovenskej republiky z 2022 o územnoplánovacích 
podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii: 

§ 7 Zadanie 
Ods. 2 písm. i) navrhujeme upraviť nasledovne: 

i) požiadavky na ochranu a rozvoj zelenej infraštruktúry, osobitne chránených 
častí prírody a krajiny, územného systému ekologickej stability (ÚSES)1 

Poznámka pod čiarou znie: zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Odôvodnenie: 

Požadujeme, aby bolo jasne definované, že “zelená infraštruktúra” sa chápe 
v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V prípade inej defi-
nície je potrebné uviesť zdroj, aby bolo jasné, o akú definíciu sa jedná a čo všetko 
pojem zahŕňa. 

Zadanie koncepcie by malo zohľadniť nielen rozvoj zelenej infraštruktúry, ale aj 
jej ochranu. 

Použitie iba pojmu zelená infraštruktúra v kontexte definície zákona 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny nie je dostatočná a preto požadujeme doplnenie 
ďalších zákonom definovaných pojmov. Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny okrem pojmu “zelená infraštruktúra” osobitne definuje aj pojem “územ-
ný systém ekologickej stability” a “osobitne chránené časti prírody a krajiny” 
(viď nižšie zo zákona vyplývajúce definície). Zohľadnenie prírodných podmienok, 
ktoré sú vyjadrené všetkými tromi pojmami pokladáme v zadaní na spracovanie 
Koncepcie územného rozvoja regiónu za nevyhnutné. Zároveň navrhujeme vložiť 
do textu vyhlášky odvolávku na definíciu týchto pojmov podľa Zákona 543/2002 
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Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

V súvislosti s územným systémom ekologickej stability chceme zdôrazniť, že 
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia ÚSES 
dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a vytváranie a udržiavanie územné-
ho systému ekologickej stability je verejným záujmom. Uvádza sa to v druhej 
časti zákona - Všeobecná ochrana prírody § 3 Ods. 3: (3) Vytváranie a udržia-
vanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikate-
lia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť 
alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť 
opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Aj z tohto dôvodu je 
kľúčové aby bol tento pojem zahrnutý. 

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: 

a) územný systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzá-
jom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozma-
nitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú 
biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo 
miestneho významu, 

o) osobitne chránenú časť prírody a krajiny časť prírody a krajiny, ktorou 
sú chránené druhy (§ 33), vybrané druhy rastlín a živočíchov (§ 37), chránené 
územia a ich ochranné pásma (§ 17 a § 24), územia európskeho významu (§ 27), 
územia medzinárodného významu (§ 28b), súkromné chránené územia a ich 
ochranné pásma (§ 31) a chránené stromy a ich ochranné pásma (§ 49), 

zh) zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšet-
kým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, 
aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na 
zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého život-
ného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou. 

§ 7 Zadanie 

Ods. 3 písm. k) navrhujeme upraviť nasledovne: 

k) požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny (podľa osobitného predpisu1), 
na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov, zelenej infraštruktúry a všet-
kých osobitne chránených častí prírody a krajiny, vrátane požiadaviek na zabez-
pečenie ekologickej stability územia prostredníctvom územného systému ekolo-
gickej stability 

Poznámka pod čiarou znie: zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Odôvodnenie: 

Požadujeme, aby bolo jasne definované, že “ochrana prírody a tvorby krajiny” sa 
chápe v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zahŕňa všet-
ky základné požiadavky na ochranu prírody dôležité z hľadiska ochrany území 
a ochrany druhov a ich biotopov, ktorých presná definícia je uvedená vo Vyhláš-
ke č. 24/2003 Z. z. - 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vy-
konáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, (§7,§ 8). 
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Komplexnú ochranu druhov, ktorá je aj požiadavkou Smernice Rady 92/43/
EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, je 
možné zabezpečiť len ak bude zabezpečená ochrana ich prirodzeného biotopu 
a jeho bezprostredného okolia, ktorý zahŕňa aj migračné koridory chránených 
druhov. Tie sú dôležité z hľadiska zachovania ich správnej genetickej štruktúry 
a zachovania zdravej a životaschopnej populácie druhov. Z tohto dôvodu je ne-
vyhnutné zahrnúť do územnoplánovacej dokumentácie k územnej ochrane aj 
druhovú ochranu. 

Chránené územia a významné prvky ekologickej spojitosti môžu byť aj súčasťou 
územia obce a na ich zachovanie a obnovu sú nástroje územného plánovania 
dôležité. 

K odôvodneniu sa vzťahujú aj pripomienky uvedené v pripomienke č.1. 

§ 7 Zadanie 
Ods. 4 - navrhujeme doplniť nové písm. n): 

n) požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny (podľa osobitného predpisu1), 
na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov, zelenej infraštruktúry a všet-
kých osobitne chránených častí prírody a krajiny, vrátane požiadaviek na zabez-
pečenie ekologickej stability územia prostredníctvom územného systému ekolo-
gickej stability 

Poznámka pod čiarou znie: zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Odôvodnenie: Zhodné s odôvodnením pripomienky č.2. 

§ 9 obsah Koncepcie územného rozvoja Slovenska 
Ods. 2 písm. d) navrhujeme upraviť nasledovne: 

d) krajinnú štruktúru, čo predpokladá najmä zásady zachovania a usmerňo-
vania rozvoja podmienok prírodného prostredia a prírodných zdrojov s cieľom 
udržateľných životných podmienok, vymedzenie území určených na prednostné 
využívanie jednotlivými priestorovými formami a územnými funkciami charak-
teristickými a dominujúcimi v danej územnej časti, ktorých charakter a význam 
v sídelnom systéme sa má zachovať, resp. ďalej rozvíjať, 

Odôvodnenie: 

Z písmena d) navrhujeme vypustiť záver vety. Uvedenie príkladov je voči ostat-
ným možným funkciám vymedzujúce a môže byť zavádzajúce. 

§ 9 Obsah Koncepcie územného rozvoja Slovenska 
Ods. 2 písm. e) navrhujeme upraviť nasledovne: 

e) nadradenú zelenú infraštruktúru, územný systém ekologickej stability a oso-
bitne chránené časti prírody a krajiny (podľa osobitného predpisu1), vrátane 
vymedzenia nadradených plôch a koridorov alebo pásov a zelených cezúr, ktoré 
napomáhajú zmierňovaniu a adaptácii na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
v celoštátnych súvislostiach a medzinárodných súvislostiach 
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Poznámka pod čiarou znie: zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Odôvodnenie: Odôvodnenie pripomienok sa zhoduje s odôvodnením ako je uve-
dené v pripomienke č.1. 

§ 10 Obsah Koncepcie územného rozvoja regiónu 
Ods. 2 

Požadujeme doplnenie nového písm. l): 

l) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby 
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, zachovania kultúrneho 
dedičstva, využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia, stanovenia 
chránených častí krajiny. 

Odôvodnenie: 

Ochrana prírody a regulatívy ktoré z toho vyplývajú, patria medzi faktory ovply-
vňujúce spôsob využívania územia a je potrebné ich v územnoplánovacej doku-
mentácii rešpektovať. Nástroje územného plánovania sú kľúčové pre ochranu 
a zachovanie chránených území a zabezpečenie ochrany prírody a krajiny je 
jedným z poslaní územnoplánovacej dokumentácie. 

Vyššie uvedená formulácia je pôvodnou formuláciou použitou vo Vyhláške Mi-
nisterstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích pod-
kladoch a územnoplánovacej dokumentácii č. 55/2001. Pokladáme za dôležité, 
aby táto formulácia zo súčasného návrhu vyhlášky nevypadla. 

§ 11 Obsah územného plánu obce 
Ods. 4 

Požadujeme doplnenie nového písm. j): 

j) vymedzenie plôch územného systému ekologickej stability 

Odôvodnenie: 

Ochrana a obnova území zaradených do územného systému ekologickej stabili-
ty je nevyhnutná na všetkých úrovniach. Významné prvky územného systému 
ekologickej stability môžu byť aj súčasťou územia obce. Nástroje územného plá-
novania sú dôležité na ich zachovanie, obnovu a ochranu. 

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia ÚSES 
dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a vytváranie a udržiavanie územného 
systému ekologickej stability je verejným záujmom. 

§ 12 Obsah územného plánu zóny 
Ods. 2 písm. j) navrhujeme doplniť nasledovne: 

j) osobitne chránené časti prírody a krajiny, územný systém ekologickej stability, 
zelená infraštruktúra1 

Poznámka pod čiarou znie: zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
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Odôvodnenie: 

Pokladáme za dôležité, aby sa informácie o osobitne chránených častiach prírody 
a krajiny, o územnom systém ekologickej stability a o zelenej infraštruktúre pre-
mietli do územnoplánovacej dokumentácie všetkých úrovní, vrátane územného 
plánu zóny, vzhľadom na to, že môžu byť jeho súčasťou. 

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia ÚSES 
dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a vytváranie a udržiavanie územného 
systému ekologickej stability je verejným záujmom. 

§ 12 Obsah územného plánu zóny 
Ods. 8 písm. d) navrhujeme doplniť nasledovne: 

d) vyhodnotenie limitov využitia územia, napríklad limity využitia prírodných 
zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, osobitne chránené časti prírody 
a krajiny, územný systém ekologickej stability, zelená infraštruktúra, stavebné 
uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie ve-
rejného technického vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľ-
nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody 
a krajiny a kultúrnych pamiatok, 

Odôvodnenie: 

Pokladáme za dôležité, aby sa vyhodnocovali aj limity vyplývajúce z osobitne 
chránených častí prírody a krajiny, územného systému ekologickej stability a ze-
lenej infraštruktúry aj v pláne zóny, pretože môžu byť jeho súčasťou.
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