PETÍCIA
adresovaná Vláde Slovenskej republiky

Zastavme netransparentnú zonáciu
Národného parku Muránska planina
My, dole podpísaní občania regiónu,
ktorého súčasťou je Národný park Muránska planina,
(i) sme zásadne proti zverejnenému zámeru vyhlásiť Národný park Muránska Planina
a jeho zóny a návrhu Programu starostlivosti o Národný park Muránska Planina, ktoré boli
oznámené Okresným úradom v Banskej Bystrici, odborom starostlivosti o životné
prostredie, č. j. OU-BB-OSZP1-2020/007031-3-Ku zo dňa 24.01.2020;
(ii) žiadame zastaviť proces vyhlásenia Národného parku Muránska Planina;
(iii) žiadame prepracovať zámer vyhlásiť Národný park Muránska Planina a jeho zóny a návrh
Programu starostlivosti o Národný park Muránska Planina za účasti odborníkov
i verejnosti a v súlade s platnou legislatívou s cieľom minimalizácie sociálnoekonomických dopadov v oblasti zamestnanosti, najmä udržania pracovných miest
v lesníckych a drevospracujúcich činnostiach, ako aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu
a turizmu, ale aj celkového využívania územia regiónu patriaceho k najmenej rozvinutým
regiónom Slovenska;
(iv) zároveň žiadame prehodnotiť súčasný Národný park Muránska planina v zmysle §20a
zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako prírodný park, čomu územie
Muránskej planiny plne zodpovedá.
Nezamestnanosť
Žijeme v regióne s počtom takmer 34 500 občanov, z ktorých časť našla uplatnenie v lesnom
hospodárstve, drevospracujúcom priemysle a iných oblastiach, ktoré ich priamo alebo
nepriamo podporujú. Sme presvedčení, že navrhovaný zámer a návrh programu starostlivosti,
ktorými sa navrhuje zásadné rozšírenie bezzásahového režimu na úkor dnešných
hospodárskych lesov spôsobí okamžité zvýšenie nezamestnanosti. Náš región územne
zasahuje do štyroch okresov, z ktorých dva patria do najmenej rozvinutých okresov.
Poukazujeme na štúdiu „Koľko stojí divočina“, vypracovanú Inštitútom environmentálnej
politiky, ktorý je nezávislým analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia, podľa
ktorej vyhlasovanie bezzásahového režimu aj v časoch expanzie ekonomického cyklu, spôsobí
problémy so zamestnanosťou v niektorých vybraných regiónoch s vyššou mierou
nezamestnanosti.
Náš región má bohatú historickú tradíciu v lesnom hospodárstve, ktoré zamestnáva stovky
vzdelaných odborníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu vysoko profesionálne a nezaslúžia si,
aby boli dehonestovaní. Historicky je dané, že človek na území Muránskej planiny hospodáril
celé stáročia a nedotknuteľných lokalít je minimum. Väčšina lesov bola vypestovaná človekom,
a teraz tieto lesy chceme zaradiť do 5. stupňa ochrany (tzv. bezzásahová zóna). Ak lesníci

dopestovali krásne, ochrany hodné lesy raz, tak to dokážu znova. Alebo naozaj niekto verí tomu,
že uschnuté smrečiny dokážu plniť tak prepotrebné environmentálne služby, ako je napríklad
zadržiavanie zrážkovej vody v lese, produkcia kyslíka či ukladanie uhlíka v dreve? To
všetko dokáže len zdravý, zelený les. V neposlednom rade sa v suchom lese zvyšuje ohrozenie
turistov padajúcimi stromami.
Netransparentnosť a arogancia moci pri vyhlasovaní zámeru
Petíciou poukazujeme, že vyhlásený zámer a návrh programu starostlivosti je v zásadnom
rozpore s dohodami vlastníkov uzatvorenými počas prípravného procesu zonácie z rokov 2016
– 2018. Myslíme si, že k vypracovaniu takýchto strategických dokumentov by sa malo pristúpiť
vysoko zodpovedne, starostlivo a s náležitou odbornosťou a komunikáciou. Vyhováranie sa
zástupcov Štátnej ochrany prírody, Správy Národného parku Muránska planina v znení: „ ....
museli sme sa prispôsobiť novej legislatíve účinnej od 1.1.2020“ nie je na mieste a je
v absolútnom rozpore so zodpovednosťou, starostlivosťou a bez náležitej odbornosti,
bez zohľadnenia relevantných dopadov na región s vysokou mierou nezamestnanosti.
Obraciame sa na Vás, členov Vlády Slovenskej republiky, aby ste pri vyhlasovaní rozšírenia a
novej zonácie Národného parku Muránska Planina brali do úvahy Ústavu Slovenskej republiky,
podľa ktorej „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
volených zástupcov, alebo priamo.“ Je nevyhnutné starostlivo zvažovať existenciu verejného
záujmu, a takéto obmedzenie zo strany štátu musí vždy rešpektovať spravodlivú rovnováhu
medzi všeobecným záujmom na strane jednej a ochranou práva žiť, pracovať a pôsobiť
v našom regióne, na strane druhej.
Vlastnícke právo garantované Ústavou Slovenskej republiky
Upozorňujeme, že prebiehajúce konanie týkajúce sa Vyhlásenia Národného parku Muránska
planina a jeho zonácie, predložený zámer a návrh programu starostlivosti je protiústavný,
nerešpektujúci základné ľudské práva garantované Ústavou Slovenskej republiky. Obmedzenie
našich subjektívnych práv je realizované výrazne nad nevyhnutnú mieru, čo zjavne porušuje
zákonné požiadavky a požiadavky zakotvené v čl. 20 ods. 4 Ústavy. Neexistuje žiadny
legitímny dôvod pre takýto postup. Obmedzenie sa vzťahuje tak na nás, ako vlastníkov lesných
a nelesných pozemkov, ako aj vlastníkov rekreačných chát, ktorých okolie a prístupové cesty
k nim, majú byť zaradené do 5. stupňa ochrany.
História regiónu a jej tradície
Ochrana prírody je hodnota našich predkov, ktorú ľudia u nás dostávali už s materským
mliekom. Bez zodpovednej ochrany nášho prírodného dedičstva by sa nevytvorila táto
obrovská prírodná hodnota, ktorú už dnes bez akejkoľvek regulácie chránime pre budúce
generácie. Naopak, navrhovaná regulácia zo strany Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky túto tradíciu zabíja.
My, signatári petície, preto vyzývame predkladateľov i príslušný okresný úrad v sídle kraja,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky a Vládu Slovenskej republiky, aby stiahli predložený zámer vyhlásiť Národný park

Muránska Planina a jeho zóny a návrh Programu starostlivosti o Národný park Muránska
Planina.
My, signatári petície, súčasne žiadame predkladateľov, aby za účasti odborníkov i verejnosti
a v súlade s platnou legislatívou vypracovali nový návrh zonácie s cieľom minimalizácie
sociálno-ekonomických dopadov v oblasti zamestnanosti, najmä udržania pracovných miest
v lesníckych a drevospracujúcich činnostiach, ako aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a
turizmu, ale aj celkového využívania územia regiónu patriaceho k najmenej rozvinutým
regiónom Slovenska. Zároveň žiadame prehodnotiť súčasný Národný park Muránska planina
v zmysle §20a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako prírodný park, čomu
plne zodpovedá územie Muránskej planiny.
My, signatári petície, podľa §3 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) vytvárame petičný výbor
v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Irena Milecová, Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, e-mail: irena.milecova@tisovec.com
Ing. Igor Viszlai, A. Hlinku 1193/12, 050 01 Revúca, e-mail: igor.viszlai62@gmail.com
Ing. Cyril Bábeľa, 049 01 Muráň 272, e-mail: babela09@gmail.com
Ing. Karol Csölle, Kolískova 8, 841 05 Bratislava, e-mail: csollekarol@centrum.sk
Ing. Jozef Zrak, PhD., Klokočova 732, 981 01 Hnúšťa, e-mail: jozefzrak@gmail.com

Členovia petičného výboru podľa §3 ods. 3 druhej vety zákona o petičnom práve určujú osobu
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:
Mgr. Irena Milecová, Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, e-mail: irena.milecova@tisovec.com
V Tisovci, dňa 11.05.2020

Návrh 2016 – 2018

Oznámené verejnou vyhláškou

