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Prázdny petičný hárok na vytlačenie stiahnete na www.oslobodme.sk. Osoba určená na styk s orgánom verejnej moci:  
Mgr. Marek Kuchta, Národná 19, 010 01 Žilina. Vyplnené petičné hárky pošlite v obálke na adresu:  My sme les, P.O.Box A-8, 
010 01 Žilina. Prevádzkovateľom pre účely zákona č. 18/2018 Z. z. je  Mgr. Marek Kuchta, Iniciatíva  My sme les. V zmysle 
zákona č. 85/1990 Zb. v platnom znení je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, bez poskytnutia osobných 
údajov nemôže osoba podporiť petíciu, účelom spracovania osobných údajov je podpora a podanie Petície Osloboďme 
národné parky a zákonná doba uchovávania osobných údajov. Príjemcami sú Predseda vlády SR, Námestie slobody 1, 81370 
Bratislava, Ministerstvo životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava a Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 
80 Bratislava 1. Dotknutá osoba má právo požadovať opravu, prístup, obmedzenie a namietať spracovanie osobných údajov 
ako i podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

Za posledných 30 rokov namiesto ochrany nášho najcennejšieho prírodného dedičstva vidíme v národných 

parkoch každý deň ťažbu dreva, novú výstavbu a ničenie prírody. Miznú nádherné staré lesy, pribúdajú hotely 

a apartmány. Vzácne druhy ako tetrov hlucháň sa dostali na pokraj vyhynutia. Vyhlásili sme boj proti strate 

biodiverzity, no ničíme si naše najvzácnejšie územia. 

 

Nadišiel čas, aby sa národné parky stali tým, čím mali od začiatku byť - pokladnicou biodiverzity, zelenými 

pľúcami a pýchou Slovenska. Zastavme ich ničenie a vykorisťovanie! Vráťme národným parkom slobodu, 

prirodzenú krásu a pôvodnú divokosť! Osloboďme spolu naše národné parky! 

 

Pre zastavenie negatívneho vývoja vyzývame premiéra SR, ministra životného prostredia, ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poslankyne a poslancov Národnej rady SR k prijatiu systémových krokov, 

ktoré povedú k lepšej ochrane prírody na Slovensku a vytvoreniu skutočných národných parkov. 

 

1) Žiadame, aby pozemky v národných parkoch vo vlastníctve štátu spravovali samotné národné parky. 

Dnes spravujú lesy a pozemky v národných parkoch štátne podniky a organizácie ako napríklad Lesy SR alebo 

Štátne lesy TANAP-u, ktoré sú hospodársky zamerané a ich prvoradým cieľom nie je ochrana prírody a 

nespadajú ani pod rezort životného prostredia. Preto dnes v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny 

nie je ochrana prírody v národných parkoch na prvom mieste, prebieha tu vo veľkom ťažba dreva a nie je 

efektívne využívaný potenciál národných parkov pre rozvoj regiónov na báze prírodného turizmu. Správa 

pozemkov je štandardným nástrojom na dosiahnutie cieľov národných parkov všade vo svete. 

  

2) Žiadame, aby štát uskutočnil zonáciu národných parkov do roku 2024, tak, ako sa k tomu zaviazal v 

Envirostratégii 2030, zákone o ochrane prírody a krajiny a v ďalších vládnych dokumentoch. 

Zonácia je základným, všade na svete uplatňovaným prístupom pre naplnenie cieľa ochrany prírodných 

procesov v národných parkoch. S priemerným podielom bezzásahových území 20% ani jeden z našich 

národných parkov nespĺňa medzinárodné kritériá Svetového zväzu pre ochranu prírody IUCN pre národné 

parky. Žiadame, aby bola uskutočnená zonácia národných parkov podľa štandardu IUCN kategórie II s 

primárnym cieľom ochrany biodiverzity, jej ekologickej štruktúry, prírodných procesov a podpory vzdelávania a 

rekreácie, a v každom z národných parkov určená bezzásahová zóna bez ťažby dreva, výstavby a poľovania, s 

cieľom dosiahnuť takýto režim čo najskôr v jadrovej zóne na 50% rozlohy národného parku a v priebehu 10-30 

rokov v jadrovej zóne na 75% rozlohy národného parku. Zastavané územia žiadame obmedziť na zónu D s 

minimalizovaním výstavby, zákonne určenými prísnymi ekologickými obmedzeniami, obmedzeniami únosnosti 

a rozhodovacou právomocou správy národného parku pre akékoľvek stavebné zmeny a zásahy na území 

národného parku. Zároveň požadujeme schválenie programov starostlivosti o národné parky. 

 

 

3) Ďalej žiadame uskutočniť komplexnú reformu ochrany prírody na Slovensku, ktorá by mala stáť na 

týchto pilieroch: 

- právna subjektivita národných parkov, 

- vlastný štatút orgánu štátnej správy pre národné parky a ďalšie chránené územia, ktorého rozhodnutia sú 

záväzné a vykonateľné,  

- splnenie kritérií európskej stratégie biodiverzity schválenej 20.5.2020 so skutočnou ochranou 30% územia 

SR, prísnou ochranou 10% územia a prísnou ochranou všetkých pralesov a starých lesov 

- podmienky pre primerané financovanie zo štátnych, európskych aj vlastných zdrojov tak, aby národné 

parky a ďalšie chránené územia dokázali zabezpečiť služby, ktoré majú z titulu ich poslania plniť,  
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- podporu pre vytvorenie nových udržateľných a prírode blízkych pracovných a podnikateľských príležitostí 

pre ľudí v národných parkoch, ďalších chránených územiach a v nadväzujúcich regiónoch,  

- spravodlivé, dobrovoľné a partnerské vysporiadanie s neštátnymi vlastníkmi pozemkov v národných 

parkoch a chránených územiach, ktorí sú ochotní svoje pozemky odpredať, zameniť alebo na nich 

dlhodobo hospodáriť v súlade s ochranou prírody, 

- umožnenie voľného pohybu ľudí v chránených územiach s výnimkou obmedzení pre konkrétne územia 

resp. kombinácie územia a obdobia z dôvodu ochrany prírody, v národných parkoch po schválení zonácie 

- vytvorenie skutočnej siete chránených území prostredníctvom posilnenia postavenia a záväznosti 

Územného systému ekologickej stability a krajinno-ekologického plánovania, 

- dostatočné financovanie reformy, aby prebehla rýchlym tempom s ohľadom na akútne zlyhávajúcu ochranu 

prírody na Slovensku, klimatickú krízu a krízu biodiverzity. 

 

Poradové číslo hárku (nevypĺňať):       

  

 Meno a priezvisko Ulica 
Č. 

domu 
Obec PSČ Podpis 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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