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Ochrana prírody

Už v pr vých dňoch a týždňoch po víchrici v Tatrách
19. novembra 2004 došlo k výr aznej rôznorodosti ná-
zorov na dve kľúčové otázky: (1) akým spôsobom od-
straňovať následky vetrovej kalamit y v lesoch Tatran-
ského národného parku (TANAP) a (2) akým smerom
sa má uberať jeho ďalší r ozvoj. Fakt y a dokumenty,
ktoré o tejto pr oblematike koncom roku 2005 publi-
kovala Štátna ochr ana prírody SR v Monografických
štúdiách o národných parkoch, číslo 5 ukazu jú, že
exis tuje mnoho príčin, ktor é viedli k diferenciácii ná-
zorov odborných lesníckych organizácií, štátnej ochra-
ny prírody a mimovládnych organizácií na pos tup od-
straňovania následkov kalamity v lesoch TANAP-u.
Medzi hlavné príčiny patrí neschválená zonácia TANAP-
u, rozdielny pohľad na poslanie TANAP-u, odkladanie
schválenia Progr amu star ostliv osti o TANAP, ne jedno-
značnosť právnych predpisov vo vzťahu k starostlivos ti
o prírodu a krajinu TANAP-u a ku kompetenciám zod-
povedne j organizácie vo veciach národného parku.

V súvislosti s rozvojovými tlakmi na Tatr y sa výraz-
ne prejavila rozličnosť názorov na poslanie a ciele ná-
rodného parku. Nie sú jednotné názor y ani na úlohu
človeka v udr žateľnom rozvoji ochranného pásma ná-
rodného parku, na funkciu mŕ tveho dreva v prírodných
rezer váciách alebo A zónu národného parku, na divo-
činu v Tatrách, na diferencovanú ochranu podľa ma-
nažérskych zón a ekologicko-funkčných priestorov, na
to, čo je pôvodná tvár prír ody TANAP-u, na prioritu
funkcií v národnom parku a pod. Do tej is tej rieky sa
nedá dvakrát vstúpiť. V meniacich sa ekologických
podmienkach ani tvár prírody TANAP-u spred 50 r o-
kov nemožno obnoviť. Ak je však vhodná spoločen-
ská a politická vôľa, možno sa poučiť z dynamiky uda-
lostí. S plynutím času málokto si pamätá konkrétne
fakt y. V mysliach sa uchovajú skôr osobné dojmy
a pocity, ktoré môžu prerásť do nostalgických spomie-

nok. Spor o TANAP sa vedie v mene ochrany prírody,
preto vo verejnosti silnie presvedčenie, že sa tento spor
dotýka každého ochrancu prírody.

Pri hodnot ení uplynulého roka vyskytujú sa aj názo-
ry, že vznik Štátnych lesov TANAP-u v roku 1995 na
úkor bývalej Spr ávy TANAP-u znamenal omyl, z ktorého
mohli prosperovať jednotliv ci i organizácia. Spor o zónu
A, v ktor ej sa má prír oda ponechať na prirodzený vý-
voj, a zónu B, v ktor ej sa má uskutočňovať staros tli-
vosť o lesné ekosystémy prírode blízkymi postupmi,
spočí va v tom, že Štátne lesy TANAP-u chápu ochranu
lesa ako dôsledný boj pr oti škodcom lesa (biotické
a abiotické činitele poškodzujúce lesné poras ty), za-
tiaľ čo Správa TANAP-u chápe ochranu lesnej prírody
ako s taros tlivosť o prír odné dedičstvo Slovenskej re-
publiky a Európy. Spor o národný park v pods tate nie
je sporom ekonomickým, ale e tickým. V súčasnom pre-
važujúcom tr ende idealizovania konzumnej spoločnos ti
tu ide o vzťah človeka a spoločnosti k hodnotám príro-
dy.

Pohľad Svetovej únie ochrany príro-
dy (IUCN)

Začiatkom roku 2005 bolo už evidentné, ž e silnejú-
ce rozvojové tendencie vo Vysokých Tatrách môžu
ohroziť samotnú existenciu TANAP-u. S pomocou ofi-
ciálnych stanovísk rezor tu hospodárstva sa začali
v Tatr ách výrazne uplatňovať politické a ekonomické
skupinové záujmy negu júce záujmy ochrany prírodné-
ho dedičstva Tatier. V podstat e spočívali vo vidine
ďalšieho r ozširovania infr aštruktúry ces tovného ruchu.
Významné mies to v týcht o predstavách malo anachro-
nické oživovanie požiadaviek na výstavbu zariadení pre
zimné špor ty, odpovedajúce parame trom zariadení pr e
zimné olympijské hr y. Spočiatku opatrne, potom otvo-
rene pod rúškom pomoci „víchricou skúšaným Tatrám”,
sa vo Vysokých Tatr ách začali etablovať slovenské i

nadnárodné f inančné skupiny.  Podnika te l ia
v cestovnom ruchu pochopili príle žitosť a otvorili ná-
ručie novým inves torom. Vychádzali z poznania, že ak
po celom Slovensku rastú nové firmy, obchodné domy
a cesty, prečo by práve Tatry mali byť výnimkou. Za
tejto situácie na základe pozvania slovenských člen-
ských organizácií IUCN a so súhlasom Minis terstva
životného pros tredia SR sa v apríli 2005 uskutočnila
misia zástupcov IUCN v TANAP-e. Na základe podrob-
nej analýzy súčasného stavu TANAP-u misia IUCN pred-
ložila MŽP SR správu a odporúčania so žiadosťou, aby
o tomto bola inf ormovaná vláda SR. Dňa 15. novem-
bra 2005 sa v Bratisla ve usk utočnilo rokovanie
k odporúčaniam IUCN medzi zástupcami Minis terstva
životného pr os tredia SR, Minister stva pôdohospodár-
stva SR, Slovenským národným komité tom IUCN
a zástupcami tretieho sektor a.

Cieľom misie IUCN bolo posúdiť postavenie TANAP-
u vo vzťahu ku kategóriám chránených území IUCN,
konkrétne ku kategórii II. národný park. Následky vích-
rice z 19. novembra 2004 vyvolali spor o postavení
a prioritách funkcií v TANAP -e, čo viedlo k dife-
rencovaniu názorov na manažment územia postihnu-
tého vetrovou kalamit ou a na možnosti ďalšieho roz-
voja rekreačných, zdravotno-liečebných, turistických
a špor tových funkcií v národnom parku, kde priorit-
nou funkciou je ochr ana prírody. Odporúčania IUCN
sledujú zachovanie vysokých prírodných a kultúr nych
hodnôt TANAP -u.

Postavenie Tatier
Odpor účanie 1: Pripraviť vyhlásenie o hodnotách TA-

NAP-u a presadzovať ho na slovenskej a medzinárodnej
úrovni. Vyhlásenie má tvoriť základ pr e všetky budúce
manažmentové stratégie a plány v národnom parku.

Odpor účanie 2: Akékoľvek návrhy na zasahovanie, vrá-
tane zabezpečenia infraštruktúr y, by nemali oslabiť

Tatry rok po víchrici
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Tatry

národné a medzinárodné kultúr ne a environmentálne
pos tavenie TANAP-u.

Realizácia: Vláda SR samostatným vyhlásením po-
tvr dí osobitné hodnot y a postavenie TANAP-u.

Postavenie TANAP-u
Odporúčanie 3: Vláda SR by mala posilniť manažmen-

tové ciele TANAP -u prostredníctvom nového zákona

a pr edpisov, za účelom naplnenia požiadaviek klade-
ných na územie IUCN kategórie II.

Odporúčanie 4: Vláda SR, ako zodpovedný orgán, by
mala ustanoviť taký systém riadenia pre TANAP, ktor ý
by bol schopný odolávať tlakom na rozvoj zo strany
podnikateľov a iných záujemcov, znemožňujúci plne-
nie cieľov ochrany prírody a prírodného dedičstva.

Odporúčan ie 5:  Vláda SR by mala pr i jať
a usk u točňov ať  systém náhrady súkromným
a obecným vlas tníkom za znemožnenie príležit ostí na
získavanie príjmov a zabezpečiť pre túto kompenzá-
ciu potr ebné zdroje.

Realizácia: Nástrojom na dosiahnutie diferencovaných
cieľov manažmentu (s tar ostliv os ti) o národný park je
nové zónovanie územia, s primeranou rozlohou najprís-
nejšie chráneného územia (zóna A), vyhlásené MŽP
SR, ako aj nový Progr am star ostliv osti o TANAP, ktor ý
bude schválený vládou SR v roku 2006 (odporúčanie
3). MŽP SR v r ámci kompetencií vyplývajúcich zo zá-
kona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a kr ajiny môže ustanoviť t aký systém riadenia TANAP-
u, kt orý, na rozdiel od súčasného stavu, podstatne
posilní právomoci Správy TANAP -u, s cieľom účinné-
ho tlmenia tlakov na jednos tranný rozvoj infraš truktú-
ry cestovného r uchu zo strany podnikateľov (odporú-
čanie 4). Vláda SR podľa platných predpisov vyčlení
v štátnom rozpočt e pre MŽP SR potrebné finančné
zdroje na kompenzáciu ujmy za obmedzenie vlas tníc-
kych práv (najmä hospodárenia) súkromným vlas tní-
kom pozemkov v národnom parku (odporúčanie 5).

Význam nariadení EÚ NATURA 2000
Odporúčanie 6: Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí

o rozvoji v územiach navrhnutých do sús tavy NATU-
RA 2000 alebo r ozhodnutí, ktor é môžu ovplyvniť na-
vr hnuté územia vnútri národného parku, musia byť
návrhy rozvoja podrobené „príslušnému ohodnoteniu”.

Odporúčanie 7 : Kr ajský úr ad (KÚ) po por ade
s príslušnými ministerstvami by mal vypracovať urči-
tý s timulačný plán star ostlivos ti o územia NATURA
2000. Exis tujú vhodné modely v iných kr ajinách, na-
príklad Plán s taros tlivosti o škótske prírodné dedičstvo.

Realizácia: Každý rozvojový projekt, kt orý môže vý-
znamne ovplyvniť biot opy chráneného územia alebo
navrhnuté územia v r ámci NATURA 2000, povinne pod-
lieha pr ocesu posudzovania podľa zákona NR SR číslo
127/1994 Z . z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (odporúčanie 6). KÚ ŽP na Slovensku roz-
hodujú vo veciach ochrany prírody a krajiny na zákla-

de odbornej dokumentácie ochrany prírody a krajiny,
medzi kt oré patrí aj program staros tlivos ti o národný
park, schvaľovaný vládou SR (odporúčanie 7).

Zónovanie národného parku
Odporúčanie 8: Systém zónovania TANAP-u má vy -

chádzať z princípov biosf érických rezer vácií UNESCO
a systému kategórií IUCN. Má byť nástrojom na za-
chovanie hodnôt TANAP-u, na uplatnenie stratégie s ta-
rostlivos ti a plánu star ostlivos ti a má byť základom pre
činnosti v území národného parku, vrátane stupňa zá-
sahu.

Odporúčanie 9: Súčasný systém zónovania má byť
ihneď nahradený novým systémom. Prvor adý cieľ
ochrany prírody sa má uplatniť najmenej na troch štvr -
tinách územia, manažment na ostatnom území národ-
ného parku by nemal byť v rozpore s jeho prvor adým
cieľom. Malo by sa vypracovať nariadenie
o nár azníkovej zóne vo východnej a západne j časti ná-
rodného parku. Táto úpr ava sa môže uskutočniť len
po dohode s vlastníkmi a manažérmi územia.

Realizácia: Súčasťou nového Progr amu star ostliv osti
o TANAP bude aj nové zónovanie územia národného
parku, prihliadajúce na zásady zónovania biosférických
rezervácií a požiadaviek na manažmentovú kategóriu
národného parku II podľa IUCN (odporúčanie 8). Nové
zónovanie TANAP-u bude vyhlásené MŽP SR v r oku
2006. Podľa § 19 ods. 1 zákona NR SR číslo 543/
2002 Z. z. na celom území národného parku je ochr a-
na prírody nadradená nad ostatné činnosti, čiže je pr-
vor adým cieľom. Manažment v  ochr annom pásme
národného parku, kde platí 2. stupeň ochrany, nie je
v r ozpor e s pr voradým cieľom ochrany prírody
v národnom parku. Vo východnej a západnej čas ti
TANAP-u nie je potrebné vyhlasovať nárazníkovú zónu,
pr etože vo východnej časti TANAP -u je vyhlásené
ochranné pásmo národného parku
a v severovýchodnej čas ti túto funkciu plní priliehajú-
ce ochr anné pásmo Pieninského národného parku.
V západnej čas ti TANAP-u funkciu nárazníkovej zóny
plní ochr anné pásmo Národnej prírodnej r ezervácie
Suchá dolina (odporúčanie 9).

Usporiadanie rozhodovacieho procesu
Odporúčanie 10: Pr e TANAP by sa mal us tanoviť nový

orgán s výkonnou právomocou vo všetkých zále žitos-
tiach TANAP-u. Jeho radu by mali tv oriť zástupcovia
vše tkých hlavných podnikateľov v TANAP-e.

Realizácia: V súlade s § 64 a § 65 zákona NR SR
číslo 543/2002 Z. z. MŽP SR, ako ústredný orgán štát-

ne j správy vo veciach ochrany prírody a kr ajiny,
v r ámci svojej kompetencie môže zriadiť Riaditeľstvo
TANAP-u a poveriť ho výkonnými pr ávomocami orgá-
nu ochr any prírody a kr ajiny. Por adný orgán Riaditeľ-
stva TANAP-u by mali tvoriť renomovaní nezávislí e x-
per ti na problematiku ochrany jednotlivých zlo žiek tat-
ranskej prírody i celých ekosystémov, ako aj na ma-
nažment národných parkov a int erpretáciu ich hodnôt.
Pre tento región by mala vzniknúť Rada pr e trvalo udr-
žat eľný rozvoj (TUR), v ktorej by mali mať pomerné
zastúpenie samosprávne orgány obcí, podnikatelia,
vlastníci a uží vat elia lesov, mimovládne organizácie
ochrany prírody a vedeckí pracovníci.

Proces plánovania starostlivosti
a tvorby plánov

Odporúčanie 11:  Navrhovaný orgán TANAP-u by mal
pripraviť pr e celé územie národného parku jediný stra-
tegický plán, vzťahujúci sa na činnosti vo všetkých
oblas tiach dotýkajúcich sa hodnôt TANAP-u. Násled-
ne t ento orgán by mal schváliť spôsob organizovania
konzultačných por ád. V prípade sporných otázok roz-
hoduje orgán, ktor ému TANAP podlieha.

Realizácia: S trategický plán star ostliv osti o TANAP
je súčasťou pripravovaného Progr amu staros tlivosti
o TANAP, ktor ý v roku 2006 schváli vláda SR. Kom-
petencie poradného orgánu Riadit eľstva TANAP-u vy -
plynú zo štatútu schváleného MŽP SR.

Lesníctvo
Odporúčanie 12:  Prvotným cieľom lesníckeho manaž-

mentu v TANAP-e by mal byť rozvoj a zachovanie prí-
rodných a prírode blízkych lesných ekosystémov. Do-
siahnutie t ohto cieľa si bude vyžadovať rozdielnu mie-
ru zásahov a uplatňovanie vybraných pôvodných dru-
hov dr evín, bez použitia chemických pr ostriedkov.

Odporúčanie 13: Mal by sa vypracovať aj dlhodobý
plán rozvoja lesníctva. Využiť by sa mali s kúsenosti
MVO, FAO a IUCN.

Odporúčanie 14: Mal by sa vypracovať podporný pro-
jekt umožňujúci odovzdanie pôdy predstaviteľom ve-
rejnos ti alebo podporujúci účinnejšiu prírode blízku s ta-
rostliv osť o les.

Nová Polianka (no vember 2004) ... po r oku (november 2005)
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IUCN

Odporúčanie 15:  V územiach navrhovaného zónova-
nia so 4. a 5. stupňom ochrany by sa nemali odstra-
ňovať vyvr átené a polámané stromy a nemali by sa
uskutočňovať umelé obnovné opatrenia. V území s 3.
stupňom ochrany by sa malo ponechať 50 % padnu-

tých a poškodených stromov. Vo vytvár anej nárazní-
kovej zóne môžu sa všetky padnuté a poškodené stro-
my odstrániť a na dosiahnutie úspešnej prirodzene j ob-
novy sa môžu uplatňovať potrebné opatr enia.

Realizácia: Starostliv osť o lesy v národnom parku sa
uskutočňuje podľa schválených lesných hospodárskych
plánov. Ochrana prírody uplatňuje už v procese spr aco-
vania lesného hospodárskeho plánu požiadavky na za-
chovanie prírodných a prírode blízkych lesných ekosys-
témov a na uplatňovanie prír ode blízkych obnovných a
pestovateľských postupov diferencovane podľa zón
ochrany prírody (odporúčanie 12). Dlhodobý plán roz-
voja lesníctva pr e národné parky Slovenska doter az
nebol spr acovaný. Plán rozvoja lesníctva v TANAP-e,
obsiahnutý v schválených lesných hospodárskych plá-
noch, platí na obdobie desiatich rokov. Záu jmy
a požiadavky ochr any prírody vo vzťahu k lesnému hos-
podárstvu v TANAP-e sú obsiahnuté v Programe starost-
livosti o TANAP, ktorého platnosť je tiež desať rokov.
Proces schvaľovania lesného hospodár skeho plánu upra-
vuje lesný zákon. Účastníkmi konania v tomto procese
sú orgány ochrany prírody a krajiny, ktoré vo svojich
rozhodovaniach sa opier ajú o odborné podklady Sprá-
vy TANAP-u (napríklad Program starostlivos ti o TANAP)
a prihliadajú aj na stanoviská mimovládnych organizá-
cií. Mimovládne or ganizácie ochrany prírody nie sú pria-
mymi účastníkmi procesu prípravy a schvaľovania les-
ného hospodárskeho plánu. Svoje s tanoviská však
prostredníctvom orgánu ochrany prírody a kr ajiny
a orgánu lesného hospodárstva môžu uplatniť v pr ocese
prípravy lesného hospodárskeho plánu v tzv. základnom
protokole k vypracovaniu lesného hospodárskeho plá-
nu (odporúčanie 13).

 Možnosť odpredaja a hospodár enia v lesoch vo
vlastníctve štátu upravuje lesný zákon a jeho prísluš-
né vykonávacie predpisy. Odpr edaj lesnej pôdy
v súkromnom alebo vo vlas tníctve spoločenstiev (ur-
bariáty, lesné spoločenstvá) predstaviteľom verejnos-

ti (MVO) podlieha procesu vzájomnej dohody formou
kúpnopredajnej zmluvy (odporúčanie 14). Správa TA-
NAP-u uplatnila diferencovaný prístup k manažmentu
územia TANAP-u postihnutého vetrovou kalamitou.
V zóne A s 5. stupňom ochrany sa celá kalamitná plo-
cha ponecháva bez zásahu na ďalší samovoľný vývoj.
V B zóne so 4. stupňom ochrany sa ponecháva 30 %
kalamitnej biomasy. V C zóne s 3. stupňom ochrany
sa ponecháva 10 % kalamitnej biomasy. Obnovenie
lesných porastov na kalamitnej ploche sa bude usku-
točňovať podľa schválených projektov obnovy lesov,
v ktorých Správa TANAP -u uplatňuje záujmy ochrany
prírody a krajiny (odporúčanie 15).

Turizmus a rozvoj
Odpor účanie 16: Turist ika sa má uskutočňovať

v súlade s únosnou kapacitou prírodného pros tredia
TANAP-u, s prihliadnutím na požadovaný štandard
kvality a s rešpektovaním princípov udržat eľnej náv-
števnos ti, namiesto masového turizmu. V zóne A a B
by sa nemala rozširovať infraš truktúra turistiky, táto
by sa mala sústrediť mimo územia TANAP-u. Súčasné
prekročenie ubytovacej kapacit y pre turistiku by sa
malo redukovať, s cieľom odstr ánenia ubyt ovania
s nižšou kvalitou. Väčšia pozornosť by sa mala veno-
vať zlepšeniu kvality exis tujúcej turistickej infraštruk-
túry.

Odporúčanie 17: Športové zariadenia najviac poško-
dzujúce životné prostredie, ako sú snežné skútre
a t e rénne motocykle, by nemali  byť povolené
v územiach so 4. a 5. stupňom ochrany. Všetky os tat-
né športové a turistické aktivit y by sa mali udr žať
v existu júcich územiach a trasách navrhnutých pre tie-
to činnosti a v súlade s návštevným poriadkom. Navr-

hované rozšír enie lyžiar skych zjazdoviek musí byť
podrobené pr ocesu posudzovania EIA, s prihliadnutím
na priame a nepriame vplyvy na životné pros tredie,
posúdenia rozloženia snehovej pokr ývky pozdĺž zjaz-
doviek a požiadaviek na umelé zasnežovanie a vodu.

Realizácia: Pr oblematiku rozvoja rekreácie a turis tiky
v TANAP-e upravuje záväzná časť územného plánu veľ-
kého územného celku Prešovského kraja, schválené-
ho nariadením vlády SR č. 216/1998 Z. z. a územného
plánu veľkého územného celku Žilinského kraja, schvá-
leného nariadením vlády SR číslo 223/1998 Z. z. Ná-
strojom na usmerňovanie návš tevnosti, špor tových
a turistických aktivít je platný Návštevný poriadok TA-
NAP-u, vyhlásený všeobecne záväzným právnym pred-
pisom KÚ ŽP v Prešove. Na odstránenie ubytovacej
kapacity nižše j kvality v TANAP-e, Spr áva TANAP-u
ani orgány ochrany prírody a kr ajiny nemajú primera-
né právne nástroje. V súčasnosti sa spracováva územ-
ný plán mesta Vysoké Tatry, v ktor om Správa TANAP-
u uplatňuje požiadavky ochr any prírody a krajiny na
vytvor enie environmentálne prijateľných podmienok
pre tr valo udržat eľné špor tové a rekreačné aktivit y di-
ferencovane podľa únosnosti prírodného pros tredia jed-
notlivých zón TANAP-u (odporúčanie 16).

V územiach s 5. stupňom ochrany sa snežné skútre
a terénne motocykle nepoužívajú. V územiach so 4.
stupňom ochrany (časť lyžiar skych zjazdoviek
v alpínskom a kosodrevinovom stupni) Správa TANAP-
u v súčinnosti s or gánmi ochrany prírody a krajin y
zabezpečí kontr olu územia, aby sa tu nepoužívali snež-
né skútre a ter énne motocykle (odporúčanie 17).

Finančné nástroje EÚ
Odporúčanie 18: Slovenské orgány by mali sledovať

všetky možnosti financovania podľa rezolúcie Rady Eu-
rópskej únie o Európskom poľnohospodárskom fonde
pre r ozvoj vidieka.

Realizácia: Európsky poľnohospodársky fond pre roz-
voj vidieka je významným kompenzačným nástrojom

... po r oku (november 2005)Hotel Špor t a Bellevue v Hornom Smoko vci (november 2004)
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pre oblasť ochrany prírody a kr ajiny a pre oblasť les-
níctva. Príslušné orgány štátnej spr ávy rezor tu život-
ného pros tredia a r ezor tu pôdohospodárstva prostred-
níctvom svojich inštitúcií budú iniciovať vypr acovanie
projekt ov zameraných na získanie finančných pros tried-
kov z tohto fondu EÚ.

Slovenský národný komitét IUCN, v spolupr áci so
zás tupcami tretieho sektora, pr edložil v decembri 2005
MŽP SR návrh Pr ehlásenia vlády SR o TANAP-e. Pri-
pomíname, že vláda SR môže prijať aj iné znenie pre-
hlásenia. Náš návrh pr ehlásenia je nasledovný:

Tatr anský národný park je naším najstarším
a z hľadiska prírodných a krajinných hodnôt najvýznam-
ne jším veľkoplošným chráneným územím, zachovanie
ktor ého je dôležitou súčasťou národnej s tratégie ochra-
ny životného pros tredia a TUR. Prírodné dedičstvo Ta-
tier sa od r oku 1949 chráni zákonom ako národný park.
IUCN zapísala TANAP do svetového systému chráne-
ných území ako národný park manažérskej kategórie II,
s priorit ou ochr any ekologických procesov
a r ekreačného využí vania. Organizácia Spojených náro-
dov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) roku 1993
uznala Tatr y ako r ezer vu biosféry (biosférickú rezervá-
ciu) pre uskutočňovanie medzivládneho pr ogramu Člo-
vek a biosféra (MAB), ku ktorému pristúpila aj Sloven-
ská republika. V zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny na území TANAP-u je prioritnou funkciou ochra-

na prír ody. Vláda SR v súlade so svojím vládnym progra-
mom, zodpovednosťou a kompetenciou uznáva, že pr e
TANAP, ako územie celoštátneho a medzinárodného vý-
znamu, je nevyhnutné v š truktúr e rezor tu životného
prostredia zabezpečiť jednotný systém riadenia formou
Riaditeľstva TANAP-u, s výkonnou právomocou orgánu
ochrany prírody a kr ajiny na celom území TANAP-u
a int egrovanou star ostlivosťou o ekosystémy na pozem-
koch vo vlastníctve štátu. Poradný orgán Riaditeľstva
TANAP-u budú tvoriť renomovaní nezávislí experti na
problematiku ochrany jednotlivých zložiek tatr anskej
prír ody i celých ekosystémov, ako aj na manažment ná-
rodných parkov a interpretáciu ich hodnôt. V tatranskom
regióne vznikne Rada pre TUR, v ktor ej budú mať po-
merné zastúpenie samosprávne orgány obcí, podnika-
telia, vlas tníci a užívatelia lesov, mimovládne organizá-
cie ochrany prírody a vedeckí pracovníci. Starostlivosť
o prír odu a krajinu TANAP-u sa uskutočňuje dif erenco-
vane podľa zón. Komplexná ochrana a starostliv osť
o polyfunkčné územie TANAP -u je v súlade
s požiadavkami EÚ vo vzťahu k ochrane európsky vý-

znamných biotopov a druhov ras tlín a živočíchov.
Pr ogram starostlivos ti o TANAP zohľadňuje zásady TUR
obyvateľov Tatier a prispieva k TUR podtatr anského
regiónu. Program staros tlivosti o národný park má pred-
nosť pred inými r egionálnymi rozvojovými progr amami.
Vláda SR vedomá si z odpovednosti za zachovanie prí-
rodného dedičstva Tatier, vytvorí finančné, mat eriálne,
kompetenčné a personálne podmienky pre úspešnú re-
alizáciu schváleného programu star ostlivos ti o TANAP.

Trvalo udržateľný rozvoj TANAP-u
V súvislosti s diskusiou o spôsoboch odstraňovania

následkov víchrice v lesoch TANAP-u koncom roku
2005 z iniciatí vy Výboru vlády SR pre r ozvoj Tatier
bola vypísaná verejná súťaž na vypracovanie štúdie
o trvalo udržat eľnom rozvoji Tatier. Koncom roku 2005
víťaznú štúdiu prezentovali jej spr acovatelia na semi-
nári v Tatr anskej Lomnici. Základom filozofie TUR je
pr edovše tkým trvalo udržateľný život obyvateľov, kto-
rí ži jú v okolí TANAP -u a tiež na jeho území. His toricky
danou osobitosťou TANAP -u je, že na jeho území od
Podbanského po Tatr anskú kotlinu sa nachádzajú osa-
dy, ktor é tvoria mesto Vysoké Tatry. Pr eto je potr eb-
né, aby každá š túdia o TUR TANAP-u r ešpektovala
reálny s tav a princípy trvalo udržat eľného života apli-
kovala na obyvat eľov mes ta Vysoké Tatry, ako aj na
obyvateľov historicky vzniknutých podtatranských obcí
tak, ako to bolo spomínané vyššie. Rešpektovanie tej-

to požiadavky v TANAP-e znamená, ž e rozvo jové
programy nemožno jednostranne uplatňovať len na
mes to Vysoké Tatry, ale majú sa rovnako realiz ovať aj
v his toricky vzniknutých podt atranských obciach
a mes tách, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme
TANAP-u a mimo neho. Naše Tatry spolu  s poľskou
časťou sú spoločnou cezhraničnou biosférickou rezer-
váciou, a pr eto filozofiu TUR je potrebné realiz ovať
primerane v obidvoch národných parkoch. Kľúčová
úloha v aplikácii tejto filozofie patrí prechodnému úze-
miu, ktor é sa nachádza v podhorí Tatier.

S prihliadnutím na súčasné r ozvojové trendy
v Tatrách a na záujmy r ozličných vplyvných skupín
podnikateľov a užívateľov prírodných zdrojov TANAP-
u po odstránení následkov kalamit y v lesoch TANAP-
u možno hypoteticky vytvoriť niekoľko rozvojových
scenárov. Medzi krajné náčr ty vývoja TANAP-u, bez
možnosti praktického uskutočnenia, patrí na jednej
strane scenár nekoordinovaného, svojvoľného a cha-
otického r ozvoja infr aš truktúr y cestovného ruchu, čo
povedie k s trate prírodných hodnôt národného parku

... po r oku (november 2005)Tatr anská P olianka (november 2004)

a na druhe j strane prísne konzer vačný scenár, podľa
ktor ého by sa mal zakázať vstup návštevníkov do väč-
šiny tatr anských dolín a na všetky tatr anské štíty, mali
by sa vylúčiť špor tovo-rekreačné činnosti a v národnom
parku by sa mala jednoznačne uprednostňovať len prí-
rodoochranná funkcia bez ohľadu na doterajší vývoj
špor tovo-rekreačných a zdravotno-kúpeľných aktivít.

Iný prijateľný scenár preds tavuje dif erencovanú
efektívnu ochr anu a star ostliv osť o ekosystémy a kr a-
jinu a kvalitatívny r ozvoj už existu júcej infraš truktúr y
ces tovného ruchu, kt orý zabezpeču je dlhodobo udrža-
teľnú prosperitu celého tatranského regiónu, založenú
na dôslednej ochr ane a revitalizácii prír odných, kultúr -
no-his torických a krajinných hodnôt a kvalitatívnom
rozvoji celého tatranského regiónu, nielen mesta Vy-
soké Tatry. V existu júcich strediskách ces tovného ru-
chu na území mesta Vysoké Tatry nemožno rozvíjať
cudzie a char akteru národného parku nezodpovedajú-
ce aktivit y, ktoré patria do lunaparkov a zábavných
stredísk. Aj v podtatranskom regióne je potrebné roz-
víjať funkcie a aktivity, ktor é sú pre tento región typic-
ké a pr e návštevníkov atr aktívne.

Úspešná r ealizácia filozof ie TUR v Biosférickej re-
zervácii Tatr y a v podtatr anskom regióne bude zrejme
spočívať v primeranom využí vaní najhodnotnejších
a najcitlivejších častí jadrového územia na vedu, vý-
skum, oddych spojený s výchovou a poznávaním prí-

rody, nár azníkovej zóny na rekr eáciu, liečebno-kúpeľ-
né a špor tové činnosti a  prechodného (r ozvojového)
územia v ochr annom pásme národného parku vo vyu-
ží vaní ponuky polohového, prírodného, kultúrno-his to-
rického a úžitkového pot enciálu prechodného (r ozvo-
jového) územia v podhorí Tatier. Ochrana prírody sa
nemá považovať za limitu júci f aktor obmedzujúci pro-
speritu regiónu, ale za stimul, ktor ý nebude na úkor
kvality a režimu ochrany prírody. Podľa mnohých za-
hr aničných skúseností táto filozofia sa dá realiz ovať ,
ak sa zmení t erajšia preds tava o potrebe ďalšieho bu-
dovania infraš truktúr y cestovného ruchu a špor tu na
pr edstavu o možnosti zlepšenia kvality existujúcich
zariadení. Treba veriť, že uskutočnenie víťaznej š túdie
trvalo udržateľného rozvoja t atranského regiónu prispe-
je k perspektíve udržateľného život a jeho obyvateľov.

prof. Ing. Ivan Vološčuk , DrSc.
predseda Slovenského národného k omité tu IUCN
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