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Pripomienky k návrhu novely zákona č.287/1994 Z.z. 
 

Aj vzhľadom na skutočnosť, že veľmi veľké percento územia hornatých oblastí Slovenska má (v 
blízkej budúcnosti bude mať) II. a vyšší stupeň ochrany je návrh novely príliš prísny voči cyklistom 
najmä horským. Bicykel je stavaný do polohy príbuznej motorovému vozidlu a vyskytuje sa napr. v § 
11a  kde bude pre prípadný oprávnený záujem (v prípade, že vznikne potreba ísť nad rámec §11a ods.1 
písm b)  ) žiadať výnimku. V praxi je takéto výrazné  obmedzenie pohybu cyklistov len veľmi 
obtiažne realizovateľné a na zváženie  je aj potreba takéhoto obmedzenia už v II. stupni ochrany 
prírody.  V III. stupni ochrany odporúčame zmierniť obmedzenie pohybu cyklistov na účelových 
komunikáciách. 
 
Novela nezohľadňuje skutočnosť, že v súčasnosti nie je (a v najbližších rokoch zrejme nebude)  na 
Slovensku prostredie pre vybudovanie dostačujúcej siete značených cyklotrás a ich údržbu.  
Z našich dlhoročných skúseností v oblasti budovania (značenia) cyklotrás je vysoko pravdepodobné, 
že novela zákona v podobe ako nám bola predložená nemá životaschopnosť. Samotné deklarovanie  
(chcenie) urýchlenia  budovania cyklotrás nestačí.  Chýba tu výrazná koncepčná podpora tohto zámeru 
ako zhora ako aj zo strany miestnych inštitúcií.  Taktiež údržba značenia je vzhľadom na vysoký 
stupeň vandalizmu a neuvedomelosti verejnosti (ale aj iných skupín, ktorým sú značené cyklotrasy nie 
po vôli) u nás veľmi problematická a vôbec nie sú utvorené predpoklady pre trvalú udržateľnosť 
značenia cyklotrás.  
Na druhej strane taktiež niektorí predstavitelia CHKO  (iných útvarov ochrany prírody) nie sú 
naklonení budovaniu cyklotrás, ba práve naopak, schyľujú sa niekedy k plošným zákazom do celého 
územia, sú výraznou prekážkou usmernenia pohybu cykoturistov a dosiahnutý efekt je presne opačný.  
Sme presvedčení, že v období  kým budú vybudované systémové predpoklady k tomu aby značené 
cyklotrasy mohli byť budované a udržiavané bude ďaleko vhodnejšie umožniť pohyb aj po 
„povolených cyklotrasách“, ktoré môžu a nemusia byť vyznačené.  
 
Taktiež výraz  „vchádzať a stáť s bicyklami“ je pravdepodobne len prebratý z §11a ods.1 písm.a) 
o motorových vozidlách, nezohľadňuje dôležitú skutočnosť, že bicykel je nemotorové vozidlo, ale 
najmä len ľahký technický prostriedok „na vlastný pohon“ najmä pre voľnočasové aktivity podobne 
ako lyže, vibramy, palice... a nehrozí poškodenie prírody jeho „parkovaním“, netvorí výraznú 
prekážku (resp. ohrozenie prírody únikom prevádzkových médií) tým že stojí (na rozdiel napr. od áut),  
dá sa prenášať, uschovať v ubytovacích zariadeniach ...  
 
Návštevné poriadky Národných parkov sú v praxi často vytvárané izolovane, neprihliada sa dostatočne 
na zámery a záujmy miestnych obyvateľov a iných inštitúcií, čo  neskôr spôsobuje nežiadúcu bariéru 
medzi týmito záujmami, pričom by možno stačilo odkonzultovať si tieto veci a nájsť prijateľné 
riešenia vopred. Preto doporučujeme zapojiť do procesu prípravy návštevných poriadkov aj verejnosť. 
 
 
Našim zámerom je podľa možností v praxi zosúladiť záujmy ochrany prírody s regulovanou 
cykloturistikou v citlivých lokalitách, vychádzajúc z presvedčenia že bicykel a cyklouristika 
majú aj výrazné pozitívne enviromentálne vplyvy doporučujeme zobrať na vedomie skutočnosti 
a argumenty obsiahnuté v tomto dokumente. 
 
 
 



 
 
Navrhované zmeny: 
 
§11a ods.1 písm b) 
vypustiť celý §11a ods.1 písm b), v prípade potreby premiestniť ho a preformulovať do §11a ods.2, 
kde postačí súhlas orgánu ochrany prírody,   alebo aspoň:  

zameniť  výraz  „vchádzať a stáť s bicyklami“ za výraz  „jazdiť na bicykli“ 
v tejto súvislosti bude tiež potrebné preformulovať §11a ods.3 

zameniť  výraz „vyznačených“ cyklotrás za „povolených“ cyklotrás 
 

b) jazdiť na bicykli na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo 
diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií41c ) a povolených 
cyklotrás.      

 
 

§11b ods.1 písm b) 
zameniť  výraz  „vchádzať a stáť s bicyklami“ za výraz  „jazdiť na bicykli“ 
pridať účelové komunikácie a zameniť  výraz „vyznačených“ cyklotrás za „povolených“ cyklotrás 
 

b) jazdiť na bicykli za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnic, ciest, 
miestnych komunikácií a účelových komunikácií41c ) a povolených cyklotrás; § 
11a ods. 3 platí rovnako, 

 
 
 
§ 15 
doplniť text v paragrafe 

 
Návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma

 
Orgánom ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť národného 

parku, po dohode s orgánmi ochrany prírody, na území ktorých sú ostatné časti národného 
parku, po vyjadrení dotknutých obcí a po prerokovaní so správou národného parku vydá 
všeobecne záväznou vyhláškou návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného 
pásma; upraví v ňom najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe 
dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma. 
Návštevný poriadok možno vydať aj pre časť územia národného parku. Návrh všeobecne 
záväznej vyhlášky o návštevnom poriadku sa v mieste obvyklým spôsobom oznámi 
dotknutej verejnosti. Orgán ochrany prírody je povinný k pripomienkam verejnosti 
prihliadnuť. 

 

                                                 
  
  


