Zápisnica zo stretnutia
Termín a miesto konania:

18. november 2012, Manín

Zúčastnení zástupcovia:

KST

Peter Perhala
Marek Heinrich

SHS JAMES

Igor Koller
Vladimír Linek
František Piaček

SVTS

Jozef Zábojník
Juraj Dlábik

SCK

Juraj Hlatký

OI Naše hory

Martin Porada
Michal Dugas

Preambula
S cieľom reprezentovať záujmy členov našich klubov, spolkov a iniciatív (ďalej len turistov) sme sa
stretli, aby sme zaujali spoločné stanovisko k nasledujúcim problémom, sformulovaným do tém
a prispeli k ich riešeniu konštruktívnymi návrhmi, ktoré sa zaväzujeme dohodou riešiť spoločnými
silami a jednotne.
Sme otvorení i pre ostatné organizácie, ktoré majú pri riešení nasledujúcich problémov rovnaké ciele
ako my. Budeme riešiť iba veci, na ktorých sa dohodneme, veci, na ktorých sme sa spoločne
nedohodli, reprezentovať nebudeme.
Na spoločnom stretnutí našich klubov sme sa dohodli, že budeme spoločne postupovať v otázkach
pripomienkovania legislatívy a zhodli sme sa na nasledujúcich dvoch základných princípoch, ktoré
chceme sledovať:
1) Legislatívny proces, zákony, vyhlášky, by sa mali upraviť v každom ohľade, na všetkých
miestach, tak, aby bol turista vnímaný ako človek, ktorý pomáha chrániť prírodu a chodí do
prírody s uvedomením si vlastnej zodpovednosti za bezpečnosť seba a ostatných.
2) Legislatíva by mala byť písaná v pozitívnej logike: všetky zákazy a obmedzenia by mali byť
výnimkou, ktorú môže navrhnúť kompetentný orgán s odborným zdôvodnením príslušnej
výnimky. Táto výnimka by potom mala platiť pre všetkých bez akejkoľvek segregácie.

Odôvodnenie
Podľa Článku 2, odst. 3 Ústavy SR „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno
nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ Máme názor, že zákony o ochrane prírody a iné súvisiace
právne normy by mali byť napísané logikou, podľa ktorej je povolené všetko, a ak niekto (najčastejšie
kompetentný orgán) chce niečo zakázať, požiada o výnimku, ktorú bude povinný odborne zdôvodniť.
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Odstráni sa tým ťarcha zdôvodňovania výnimiek občanmi (turistami - tretím sektorom), ktorý na to
často nie je inštitucionalizovaný, nemá na to finančné ani organizačné zabezpečenie.
Súčasné predpisy, zákony a vyhlášky považujeme za zmätočné, odkazujúce sa na zákony, ktoré už
neplatia, na pojmy, ktoré nie sú nikde vysvetlené a plné zákazov a obmedzení a skrytej nedôvery
turistom (v zmysle turista = terorista).
Myslíme si, že z histórie prvými ochrancami prírody a zdravia boli práve turisti, ktorým preto patrí
v našich horách i podľa legislatívy dôstojnejšie miesto. Všetky naše kluby majú vo svojich stanovách
jednoznačne zvýraznený základný princíp ochrany prírody a zdravia. Turisti sú ochrancami prírody,
nie jej ničiteľmi. Máme záujem byť takto prezentovaní a chápaní.
Protestujeme proti všetkým výnimkám, členstvám, ktoré diskriminujú jednotlivé skupiny ohľadom
prístupu na niektoré miesta.
Chceme aspoň dočasne zmeniť niektoré lokálne vyhlášky a tak okamžite riešiť najpálčivejšie
problémy.
Podľa ústavy SR sme demokraciou. Zákon o ochrane prírody je potrebné postaviť na hlavu: všetko má
byť dovolené, a výnimočne by mali byť výnimky, ktoré dotyční zdôvodnia. Zákon v dnešnej podobe
a jeho podradené normy ako sú návštevné poriadky je (sú) nesprávne nastavený, a ľudia ho porušujú,
čim dochádza často k väčšiemu poškodeniu prírody ako doteraz. Správa TANAPu nemá možnosť
všetko kontrolovať a tu dochádza k tomu čo nás tiež mimoriadne trápi – nedostatočnej ochrane našej
prírody.

Téma 1 – Zákon o ochrane prírody
Chceme zmeniť zákon o ochrane prírody a chceme, aby sa dostal do legislatívneho plánu vlády čím
skôr – najlepšie na rok 2014 – a dovtedy chceme pripraviť spoločné návrhy, čo by sme v tomto
zákone chceli zmeniť.

Téma 2 – Vyhlášky krajských úradov životného prostredia
Vzhľadom na to, že zmena zákona je pomerne zložitý a dlhšie trvajúci proces, chceme dočasne
upraviť platné vyhlášky pre jednotlivé regióny tak, aby sa odstránili najpálčivejšie problémy, ktoré
máme, ktoré spoločne prediskutujeme a v ktorých sa medzi sebou navzájom podporíme.

Téma 3 – Spoločný postup
Dohodli sme sa na tomto spoločnom postupe:
1. Vzhľadom na obsah stretnutia podpíšeme spoločnú zmluvu, ktorá bude zaväzovať a určí plán
pre všetky zmluvné strany k spomínaným spoločným cieľom.
2. Podpis zmluvy sa bude konať verejne, na, resp. tesne pred spoločnou tlačovou konferenciou
dňa 14.12.2012 o 10:00 v centrále Klubu slovenských turistov v Bratislave.
a. Propagácia na webových stránkach klubov + osobnými emailami.
b. Pozvánka pre novinárov a ostatné spolky, kluby a iniciatívy s podobným zámerom.
c. Organizačné zabezpečenie.
d. Tlačová správa (najlepšie dopredu) a ak niekto chce, nech donesie svoje propagačné
predmety pre novinárov.
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3. Do termínu konania tlačovej konferencie ostáva obsah stretnutia tajný.
4. Potom v otázke zámerov spoločnej zmluvy informuje každý samostatne, v otázkach právnych
je možné sa obrátiť na Mareka Heinricha.
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