Predkladacia správa
Materiál Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva
UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy sa predkladá na
rokovanie vlády v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 528/2017 zo dňa
15.11.2017 a rozhodnutie Výboru svetového dedičstva č. 42 COM 7B.71.
V júni 2007 bola lokalita Karpatské bukové pralesy zapísaná na Zoznam svetového dedičstva
ako ukážka zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 bola
rozšírená o komponenty v Nemecku a v roku 2017 na 41. zasadnutí Výboru svetového dedičstva
v Krakove o 63 nových komponentov a ďalších 9 krajín Európy.
Výbor svetového dedičstva na svojom 41. zasadnutí v Krakove v júli 2017 opätovne upozornil
Slovenskú republiku na viaceré pretrvávajúce problémy, uložil vykonať náležité opatrenia a do
01.02.2018 predložiť správu o ich plnení. Zároveň Výbor urgoval Slovensko, aby v najkratšom
možnom termíne predložilo návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality UNESCO a ich
nárazníkových zón. Výbor svetového dedičstva prijal počas svojho 42. zasadnutia v Bahrajne dňa
28. júna 2018 rozhodnutie, ktoré sa o. i. týkalo opatrení ohľadom slovenskej časti multinárodnej
lokality UNESCO v navrhovanom znení, bez otvorenia bodu k diskusii. Splnenie opatrení požaduje
Výbor od Slovenska v nadväznosti na uznesenie predchádzajúceho 41. zasadnutia Výboru
svetového dedičstva (Krakov, 2017).
V prijatom rozhodnutí č. 42 COM 7B.71 Výbor uvítal pokrok dosiahnutý v uplynulom roku,
vyjadril však vážne znepokojenie z absencie adekvátnej právnej ochrany slovenských častí lokality
a z pokračujúcich podnetov ohľadom ťažby na území nárazníkovej zóny, resp. na území lokality
svetového dedičstva. Požaduje etablovanie právnej ochrany nominovaných lokalít, v úzkom dialógu
s miestnymi subjektmi pri jej implementácii.
Pripravovaný návrh úpravy hraníc slovenskej časti pamiatky výbor klasifikoval ako významnú
zmenu hraníc a požiadal o bezodkladnú finalizáciu požadovanej úpravy hraníc a zaslanie návrhu
nových hraníc po jeho schválení partnerskými krajinami Centru svetového dedičstva. Upozornil, že
splnenie uvedenej úlohy je považované za prioritnú záležitosť. Rozhodnutie Výboru v závere
poukazuje na riziko ďalšieho poškodzovania jedinečnej svetovej hodnoty pamiatky v dôsledku
chýbajúcej právnej ochrany a režimu manažmentu lokality, vrátane jej nárazníkových zón.
V nadväznosti na závery prijaté Výborom svetového dedičstva v Krakove schválila vláda
Slovenskej republiky dňa 16.08.2017 spoločný informatívny materiál, v ktorom sa uznesením
č. 382 zo dňa 16.08.2017 dotknuté rezorty zaviazali k vypracovaniu komplexného návrhu opatrení
na zabezpečenie odporúčaní Výboru svetového dedičstva UNESCO v zmysle záverov jeho
41. zasadnutia v Krakove. Následne vláda na svojom zasadnutí 15. novembra 2017 prijala uznesenie
a schválila komplexný návrh opatrení pre lokalitu UNESCO.
Materiál sa predkladá na rokovanie vlády s cieľom finalizovať úpravu hraníc slovenských
komponentov v zmysle záverov prijatých na ostatnom zasadnutí Výboru svetového dedičstva.
Predložený návrh bol prerokovaný na zasadnutiach medzirezortnej pracovnej skupiny zriadenej
k tejto problematike ešte v roku 2017 a následne v roku 2018 bol tento návrh finalizovaný
prostredníctvom bilaterálnych rokovaní so všetkými vlastníkmi alebo obhospodarovateľmi
pozemkov, ktoré sú navrhované ako súčasť lokality svetového dedičstva. Návrh sa predkladá ako
spoločný návrh rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a obrany. Do
nového návrhu nebol zahrnutý pôvodne navrhovaný komponent Šípková (ako ani ďalšie vybrané
vymapované lokality, ktoré boli súčasťou pôvodného nominačného projektu; komponentu Stužica
– Bukovské vrchy), kvôli neakceptovaniu podmienok požadovaných zo strany UNESCO
(zabezpečenie adekvátnej právnej ochrany, tzn. právnej garancie vo forme 5. stupňa ochrany a

striktne bezzásahového režimu na celom území slovenských komponentov) zo strany dotknutých
subjektov. V nadväznosti na schválenie materiálu budú pripravené projekty ochrany pre vyhlásenie
prírodných rezervácií, čím sa zabezpečí právna ochrana lokality v súlade s požiadavkami Výboru
svetového dedičstva.
V súčasnosti už zároveň prebieha na medzinárodnej úrovni príprava nominačného projektu pre
ďalšie doplnenie lokality o nové komponenty, ktorého súčasťou bude aj návrh na úpravu hraníc
slovenských komponentov lokality UNESCO. Vzhľadom na potrebu pripraviť v priebehu októbra
2019 aktualizované podklady pre nominačný projekt, bol materiál v dňoch 12. – 18. septembra 2019
predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Vznesených bolo (po
odstránení duplicít) 29 pripomienok, z toho 27 zásadného charakteru. V prípade 5 pripomienok,
ktoré vzniesli mimovládne organizácie Nadácia Aevis a WWF, išlo o hromadné pripomienky
verejnosti. Všetky zásadné pripomienky boli prerokované na rozporových rokovaniach v dňoch
23. – 27. septembra 2019. Materiál sa tak predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez
rozporov.
Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo
zabezpečené, pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnonegatívnych vplyvov na malé a stredné podniky, pozitívno-negatívne sociálne vplyvy a pozitívne
vplyvy na životné prostredie.
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