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Vlčí gambit

Šachy sú zložité. Ale nie je to zložitý systém.

Les je zložitý. Les je zložitý systém.

Les, superspoločenstvo miliárd a miliárd organizmov, od baktérii, cez jednobunkovcov, prvokov, bezstavovcov až po stavovce, ko-

munikujúci v podzemnej internetovej sieti nám neznámym jazykom, sa s „jednoduchými“ šachmi nedá zložitosťou absolútne po-

rovnávať. Predstava lesohospodárov, že stačí les raz za čas vyrúbať, sem tam niečo zasadiť a les je naspäť, je rovnako smiešna, ako

keď položíme na plachtu pečeň, obličky, srdce, ruky i nohy a čakáme, že sa z toho o niekoľko hodín stane človek. A ak sa orgány

do človeka nespoja, tak vznikne vedecká debata o tom, či chyba nie je v tom, že sme na plachtu nepoložili ešte niečiu hlavu. Keby

to tak bolo, les by bol jednoduchší ako šach.

Les sa nedá vysadiť, les sa dá len pripustiť.

Táto jednoduchá technická kybernetická pravda o tom, že les je ŽIVÝ, ZLOŽITÝ a SYSTÉM, kde jeho vlastnosti nie sú

zďaleka súčtom vlastností jeho prvkov, že les je v svojej zložitosti nepoznateľný, táto matematická pravda sa nedá väčšine ľudí, ktorí

o lesoch rozhodujú alebo v ňom priamo konajú, vôbec vysvetliť.

A tak prichádzajú na rad šachy. Boj o to, aby sa v lese nerobilo NIČ, je totiž už skutočnou sociálnou hrou, silne sa podobajúcu na

hru bielych a čiernych figúrok.

Tieto šachové partie trvajú roky a je ich, presne ako na šachových turnajoch, niekoľko desiatok. Nie sú to žiadne bleskovky, o ktoré

sa pokúša väčšina amatérskych šachových amatérov. Oproti stoja lesohospodári, čierni pešiaci s pílami v rukách, podporovaní ve-

žami sediacimi na lesných kolesových traktoroch. Po lesnej šachovnici sa hore dole pohybujú strelci na štvorkolkách a rýchle ská-

kajúci konskí poľovníci a pytliaci na terénnych autách. A vzadu ticho stojí čierny kráľ, minister pôdohospodárstva obletovaný

všade sa rýchlo pohybujúcou kráľovnou, skupinou developerov, ťažiacich zo slabej bielej armády.

Lenže my máme tiež svojich pešia-

kov, desiatky tisíc podporovateľov

nášho silného zadného voja bielych

veží riešiacich správne konania,

rýchle sa pohybujúcich strelcov

bleskovo predkladajúcich petície

a skákajúcich koní blokujúcich

ťažby v hybridných blokádach.

Áno a máme aj svoje kráľovné, tak-

tikov, ktorí vedia, čo robiť, keď je čo

robiť a kráľov, stratégov, ktorí ve-

dia, čo robiť, keď nie je čo robiť.

Máme sa vždy na pozore, keď čier-

ny nečakane obetuje dámu a dobre

vieme, že hrozba je silnejšia ako jej

vykonanie.

V množstve partií sme už dali čier-

nemu mat, ale stále sa učíme nové

a nové zahájenia aj koncovky. Sna-

žíme sa byť dobrými hráčmi, preto-

že vieme, že dobrý hráč má vždy

šťastie. A predovšetkým vieme, že

hlavnou cenou v tomto turnaji je

zachránená DIVOČINA.

Juraj Lukáč, náčelník



O NÁS

Lesoochranárske zoskupenie VLK od svojho vzniku v roku 1993 systematicky pracuje

na naplnení vízie záchrany prirodzených lesov.

Za prvky ovplyvňujúce prirodzené lesy považujeme všetky žijúce organizmy, od bakte-

riálnej úrovne až po charizmatickú megafaunu. Našim cieľom je vytvoriť sieť prísne chrá-

nených území, ktoré sme nazvali Evolučné lesy�. Ochrana týchto území je založená na

bezzásahovosti, aby v nich všetky živé organizmy mohli žiť nerušený život bez zámerných

zásahov človeka. Ich súhrnná rozloha by mala zaberať 10 % rozlohy územia Slovenska.

Zhmotnením vízie VLK-a, filozofie ochrany prírody a našej práce za posledných viac

ako 20 rokov, sa stalo jediné krátke slovo NIČ. Pretože chceme, aby sa aspoň s časťou

lesov nerobilo nič a nezasahovalo sa do ich vývoja.

Sídlom VLK-a je planéta Zem, s konkrétnou adresou v Tulčíku.

Od založenia združenia je jeho náčelníkom Ing. Juraj Lukáč. VLK má dva aktívne

kmene – VLK Čergov, ktorý vedie Mgr. Katarína Grichová a VLK Východné Karpa-

ty, ktorý vedie Viliam Bartuš. V roku 2019 VLK Východné Karpaty oslávil 20 rokov

od svojej registrácie.

Činnosť vykonávame v štyroch programoch, a to Zachráňme lesy, Zachráňme dravce,

program zameraný na vzdelávanie verejnosti Gaia – náš domov a Abies – vydavateľstvo

LZ VLK.

K 31. 12. 2019 mal VLK 874 členov a tisíce podporovateľov. Členovia VLK-a sú ak-

tívni po celom Slovensku. Stretnutia členov sa konajú pravidelne štyrikrát do roka v nie-

ktorom zo slovenských pohorí. Od roku 2017 dvakrát v roku uskutočňujeme víkendové

stretnutia s náčelníkom VLK-a s názvom Zavýjanie, ktoré sú určené nielen členom, ale

i podporovateľom a širokej verejnosti.

LZ VLK funguje predovšetkým vďaka finančnej podpore ľudí poskytovanej prostred-

níctvom 2 % z dane, 77-korunáčke (trvalé príkazy) a jednorazových príspevkov.
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ZACHRÁŇME LESY

Evolučné lesy

Pojem Evolučné lesy LZ VLK používa pre lesy, do vývoja ktorých nebudú ľudia za-

sahovať. Našou dlhodobou víziou je dosiahnutie stavu, aby súhrnná rozloha území

bez zámerných ľudských zásahov zaberala 10 % rozlohy Slovenska. Aktivity sú

rozdelené do dvoch skupín.

Prvá skupina aktivít je zameraná na zabezpečovanie bezzásahového spôsobu ochrany

existujúcich najprísnejšie chránených území. Dôvodom je skutočnosť, že v súčasnosti

platná legislatíva v nich umožňuje aj realizovanie zakázaných činností, napríklad pro-

stredníctvom výnimiek a súhlasov udeľovaných štátnymi úradmi. Preto už od roku

2003 každý rok nepretržite a systematicky vstupujeme do všetkých správnych konaní

týkajúcich sa týchto území, pripomienkujeme navrhované programy starostlivosti

o chránené územia, strategické dokumenty, právne normy. Symbolom týchto aktivít

sa stal úspešný boj za záchranu rezervácií Tichá a Kôprová dolina a pojem NIČ,

ktorý vyjadruje ochranu prirodzených procesov a nezasahovanie do vývoja prísne

chránených území.

Druhá skupina aktivít je zameraná na vytváranie nových bezzásahových území, ktorých súčasťou je aj zabezpečovanie prísnej

ochrany území vo vlastníctve LZ VLK.

Doposiaľ sa nám podarilo dosiahnuť vyhlásenie dvoch súkromných prírodných rezervácií (SPR) na pozemkoch VLK-a, a to

SPR Vlčia a SPR Rysia, výrazne rozšíriť štátne rezervácie Udava a Kyjovský prales, získať do dlhodobého prenájmu

160-hektárový les v NPR Suchá dolina a navrhnúť a presadiť novú štátnu rezerváciu Bisce. V dôsledku našich aktivít poukazujú-

cich na problém nedostatočnej ochrany UNESCO lokality Karpatských bukových pralesov bola vyhlásená rezervácia Borsukov

vrch. Celkovo vďaka našej práci pribudlo 1090,8 hektárov prísne chránených území a 75,3 hektárov kúpených do vlastníctva

VLK-a, v ktorých sa nezasahuje. V roku 2019 bola vyhlásená tretia súkromná prírodná rezervácia s názvom Roháčia.
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SPR Roháčia – nová súkromná prírodná rezervácia

V roku 2019 sme úspešne ukončili niekoľko rokov trvajúce aktivity súvisiace s vyhlásením tretej súkromnej prírodnej rezervácie

s názvom Roháčia, ktorá je však na rozdiel od predošlých dvoch vo vlastníctve fyzických osôb. SPR Roháčia bola vyhlásená vy-

hláškou s účinnosťou od 1. apríla 2019, má rozlohu 17,4 hektárov, je chránená najvyšším stupňom ochrany a vďaka angažovanos-

ti VLK-a bola nielen vyhlásená, ale zabezpečili sme, že predmetom ochrany sa stali prirodzené procesy a nerušený vývoj

geobiologického spoločenstva. Nachádza sa v katastri obce Mučín v okrese Lučenec. Za patróna rezervácie si majiteľka vybrala

náčelníka VLK-a Juraja Lukáča. Dôkladné označenie hraníc rezervácie pruhovým značením na stromoch a informačnými stĺpmi

sme uskutočnili spolu s majiteľmi a členmi VLK-a počas jarnej rovnodennosti, v rámci oslavy vzniku tejto novej prísne chránenej

rezervácie.

Lesy v majetku VLK-a SPR Rysia, SPR Vlčia a prikúpené územia

Súkromné prírodné rezervácie Vlčia (21,24 ha) v Čergove a Rysia (30,49 ha) v Strážovských vrchoch boli vyhlásené 1. apríla

2004. Predmetom ich ochrany sú prirodzené procesy a ochrana celého geobiologického spoločenstva. Prvý les v Čergove VLK

kúpil vďaka ľuďom z 19 krajín, ktorí prispeli symbolickou kúpou stromu v rámci projektu Kúp si svoj strom.

V roku 2019 sme na rozširovanie Vlčej získali 626 príspevkov, čo je o 152 príspevkov viac ako v predošlom roku, v celkovej sume

57 351,85 € a 77 498,46 Kč. Prispievatelia najčastejšie kupovali stromy ako dary k rôznym príležitostiam. Originálne sa vlast-

níkom 12 stromov stali mladomanželia, ktorí svadobčanov požiadali o príspe-

vok na stromy namiesto svadobných kytíc, či deti zo Súkromnej ZŠ Felix, ktoré

si strom kúpili za predaj výrobkov z ich dielničky. Záujemcov o výber konkrét-

nych stromov sme sprevádzali aj v tomto roku. Prikúpili sme 12 hektárov les-

ných pozemkov v oblasti Soliska, čím rozloha prikúpených pozemkov vzrástla

na 75,3 hektárov. Ku koncu roka 2019 bola celková rozloha pozemkov vo

vlastníctve VLK-a v Čergovskom pohorí 96,5 hektárov.

Aj v roku 2019 sme lesy vo vlastníctve VLK-a pravidelne monitorovali, zabez-

pečili sme geodetické zameranie a označenie prikúpených pozemkov, uskutoč-

nili sme výmenu poškodeného stĺpu s informačnou tabuľou, sprevádzali sme

záujemcov o návštevu rezervácie. V máji hranice SPR Vlčia kontrolovali aj

pracovníci Národného lesníckeho centra. Nezrovnalosti zistené neboli.

Aktívne sme sa venovali problému odovzdania lesov patriacich LZ VLK, kto-

ré na Čergove užíva štátny podnik Lesy SR. Výsledkom bolo aprílové podpísa-

nie dohody týkajúcej sa konkrétnych parciel, overenia ich hraníc v teréne

a odovzdanie dokumentácie medzi odbornými lesnými hospodármi. Do užíva-

nia nám bolo odovzdaných takmer 17 hektárov našich lesov.

Les v Strážovských vrchoch dostal VLK ako vzácny dar od súkromného vlast-

níka. Súkromná prírodná rezervácia Rysia bola počas roka monitorovaná naši-

mi členmi a priaznivcami. V januári sa v nej uskutočnila kontrola z Platobnej

poľnohospodárskej agentúry a v apríli boli skontrolovať výmeru pozemku a hra-

nice rezervácie pracovníci Národného lesníckeho centra. Nezrovnalosti zistené

neboli.
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Čergov

V rámci monitoringu ťažby a nelegálnych prejazdov sme sa zame-

rali predovšetkým na existujúce štátne prírodné rezervácie, územia

vo vlastníctve VLK-a a na územia, ktoré navrhujeme na vyhlásenie

za nové rezervácie.

V priebehu roku 2019 sme v súvislosti s porušovaním ochrany bio-

topov chránených druhov v územiach NATURA 2000 podali

viacero trestných oznámení a podnetov adresovaných inšpekcii ži-

votného prostredia. Problém ťažieb v územiach NATURA 2000

sme v roku 2019 neuzavreli a je naďalej v riešení.

V novembri 2017 sme objavili prebiehajúcu ťažbu v okolí kopca

Solisko, v záujmovom území, v ktorom VLK vlastní a kupuje po-

zemky. Podarilo sa nám ju zastaviť a začali sme tzv. hybridnú blo-

kádu, ktorej symbolom sa stal transparent s textom Zachráňme

Čergov zavesený nad závorou pri vstupe do bránených lesov. Hyb-

ridná blokáda pokračovala aj počas celého roka 2019. Ťažba v zá-

ujmovom území v roku 2019 neprebiehala, čím hybridná blokáda

plnila svoj účel.

UNESCO lokalita Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy,

Vlčie hory

VLK cielene upozorňuje UNESCO na neadekvátnu ochranu slovenských komponentov bukových pralesov už od vyhlásenia

nadnárodnej UNESCO lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát v roku 2007. V júli 2019 sa v Baku uskutočnilo

43. zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO a na základe našich informácii výbor v uznesení zo zasadnutia naliehavo

požiadal, aby SR zabezpečila, že pri príprave konečného návrhu zmeny hraníc slovenských komponentov UNESCO lokality

Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy budú v plnej miere zohľadnené odporúčania poradnej misie

z roku 2018. Výbor zopakoval, že vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok adekvátnej právnej ochrany slovenských komponentov

nie je možné z dlhodobého hľadiska zaručiť ich ochranu pred ťažbou dreva a inými možnými hrozbami, čo by zjavne

predstavovalo potenciálne nebezpečenstvo pre výnimočné hodnoty tejto nadnárodnej lokality ako celku.

V septembri 2019 MŽP SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania „Návrh na úpravu hraníc slovenských

komponentov lokality svetového dedičstva Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Opakovali sa

v ňom chyby z roku 2007, rozdiely medzi textovou časťou a mapami a tabuľkami. Navyše ministerstvo navrhlo znížiť existujúci

najprísnejší 5. stupeň ochrany na niekoľkých desiatkach hektárov v NPR Morské oko a na 108 hektárov v PR Kyjovský prales

(oba komponenty vo Vihorlate) preradením do „ochranného pásma“ so 4. stupňom ochrany prírody, v ktorom je možné ťažiť

drevo, loviť zver, stavať lesné cesty, ako aj umiestniť stavbu. Na vylúčenie z prísnej ochrany dokonca navrhli aj oficiálne vymapova-

né pralesy. VLK preto listom ministrovi životného prostredia navrhol stiahnutie tohto dokumentu z medzirezortného pripomien-
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kového konania na jeho opätovné prepracovanie. Na podporu našich argumentov sme požiadali našich zahraničných partnerov,

aby napísali listy Výboru Svetového dedičstva UNESCO a zároveň sme informovali o tejto skutočnosti Centrum Svetového de-

dičstva UNESCO v Paríži, všetkých 11 krajín, ktorých komponenty sú súčasťou tejto multilaterálnej UNESCO lokality, aj

7 krajín, ktoré sa snažia o pripojenie. Na problém sme upozornili aj ministra zahraničných vecí, ktorý je predsedom Slovenskej

komisie UNESCO, generálnu tajomníčku Slovenskej komisie UNESCO a stáleho zástupcu SR pri UNESCO v Paríži.

V septembri sme sa na MŽP SR zúčastnili jednania k uvedenému návrhu. V októbri vláda návrh na úpravu hraníc UNESCO

komponentov schválila. Ministerstvo na základe požiadaviek VLK-a doplnilo zachovanie 5. stupňa ochrany v celej PR Kyjovský

prales. Problém v NPR Morské oko však nebol vyriešený, vodná plocha Morského oka a asi 20 hektárov okolitého lesa ostalo

v 4. stupni ochrany. Naďalej sme žiadali ministra, aby pri vyhlasovaní nových rezervácií tento návrh prehodnotil a zachoval

súčasnú prísnu ochranu existujúcej PR Morské oko.

V novembri a decembri 2019 sa VLK zúčastnil prerokovania projektov ochrany navrhovaných prírodných rezervácií Vihorlatský

prales a Rydošová. K obidvom návrhom sme predložili pripomienky a zúčastnili sme sa ústnych prerokovaní na okresných úra-

doch Michalovce a Humenné, kde sme v týchto územiach presadzovali zaradenie ochrany prirodzených procesov medzi predmet

ochrany. Ich schválením by pribudlo 1 584 hektárov prísne chránených rezervácií v UNESCO pralesoch.

V roku 2019 VLK podpísal memorandum o vzájomnej spolupráci s Prešovských samosprávnym krajom (PSK) a ďalšími sub-

jektmi pri realizácii tzv. Poloniny trail v NP Poloniny. V apríli sme sa stretli so zástupcami Svetovej banky k téme rozvoja okresu

Snina a NP Poloniny. Koncom októbra sme sa zúčastnili prezentácie projektu Poloniny trail v Stakčíne a so zástupcami Svetovej

banky a PSK sme jednali o koncepte projektu – nosnej turistickej trase cez NP Poloniny pre peších.

Územie Vlčích hôr, konkrétne NP Poloniny, CHKO Východné Karpaty, CHKO Vihorlat, sme priebežne monitorovali, spre-

vádzali záujemcov a vstupovali do správnych konaní. V januári 2019 bolo vydané právoplatné rozhodnutie k rekonštrukcii cesty

do Ruského sedla, ktorá aj vďaka účasti VLK-a v konaní bola v rozsahu a spôsobe rekonštrukcie obmedzená. V apríli bolo prero-

kovanie pripomienok VLK-a z roku 2018 k návrhu územného plánu PSK, v rámci ktorých sme okrem iného zásadne nesúhlasili

s plánom stavať automobilový hraničný prechod do Poľska v blízkosti PR Udava. Aj vďaka nášmu dlhodobému nesúhlasu bol

návrh zamietnutý. V máji a v júni sme sa na Okresnom úrade v Prešove zúčastnili prejednaní účasti VLK-a v Programoch

starostlivosti o lesy (PSoL) na území Vlčích hôr.

V marci člen VLK-a podal trestné oznámenie na prejazd motorkára v NPR Humenský sokol. Následne na základe jeho hlásení

podal VLK Východné Karpaty ďalších 9 trestných oznámení na motorkárov a štvorkolkárov v chránených územiach a lesoch

v okolí Humenného. Niektoré aj napriek našim sťažnostiam boli uzavreté nestotožnením osôb, či tým, že trestný čin sa nepodarilo

dokázať, v niektorých boli udelené pokuty za priestupok. Časť prípadov nebola do konca roka 2019 uzavretá.

TANAP, NAPANT

V TANAP-e má VLK od roku 2002 v dlhodobom prenájme 160-hektárový les v NPR Suchá dolina, ktorý sme týmto zachrá-

nili pred ťažbou a umožnili sme tak v celom 1600-hektárovom území rezervácie nerušený priebeh evolučných procesov. Prenajatý

les pravidelne monitorujeme, v auguste sme časť porastov prešli spolu s lesným odborným hospodárom.
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Aj v roku 2019 sme robili terén-

ny monitoring (napr. Tichá

a Kôprová dolina) a vstupova-

ním do správnych konaní naďa-

lej strážili neudeľovanie

výnimiek na zakázané činnosti

v tatranských rezerváciách

s 5. stupňom ochrany. Jednalo

sa napríklad o rezervácie Choč,

Suchá dolina, Kvačianska doli-

na, Ďumbier atď. Aktívne sme

sa zúčastňovali konaní súvisia-

cich s ťažbou dreva, realizáciou

developerských projektov, výskumov. Vstupovali sme do konaní k žiadostiam o udelenie súhlasov na zásahy do biotopov, ktoré

developeri potrebujú pre ich legálne zničenie alebo poškodenie. Boli sme účastníkom v konaniach týkajúcich sa rozvoja lyžiarske-

ho strediska v NP Nízke Tatry, výstavby chát v Demänovskej doline, či výstavby dočasných približovacích liniek v TANAP-e.

VLK ako účastník konaní s udeľovaním súhlasov, ani s rozvojom turisticko-športovej infraštruktúry na území národných parkov

nesúhlasil a opakovane namietal vydávanie rozhodnutí, ktoré nie sú založené na dodržiavaní limitov únosnosti prostredia a doku-

mentácii ochrany prírody (neexistujúca zonácia národných parkov a programov starostlivosti).

PR Bisce

V priebehu roku sme pokračovali v pripomienkovaní návrhu prog-

ramu starostlivosti o PR Bisce, ktorý nerešpektoval predmet

ochrany a nezabezpečoval nerušený vývin prírodného spoločen-

stva. VLK požadoval zabezpečenie prísnej ochrany rezervácie bez

uskutočňovania manažmentových zásahov. Konečná verzia prog-

ramu starostlivosti nebola do konca roku schválená.

Rezerváciu sme počas roku monitorovali.

Z iniciatívy miestneho ochrancu rezervácie bol v máji na hranici

rezervácie osadený ručne vyrobený drevený totem. Je symbolom

ochrany rezervácie a pripomína, že rezervácia má svojich

ochrancov, ktorí sú ochotní jej ochrane venovať svoj čas a energiu.

Pramene Vydrice, Pečniansky les, Devínska Kobyla, Mestské lesy Bratislava

Navrhovaná prírodná rezervácia Pramene Vydrice je súčasťou územia CHKO Malé Karpaty a rozprestiera sa na pozemkoch vo

väčšinovom vlastníctve mesta Bratislava. Vďaka našim aktivitám bola na tomto území už v predošlých rokoch utlmená ťažba.

Územie bolo monitorované aj v roku 2019. Vo veci vyhlásenia PR Vydrice sme sa začiatkom roka stretli s primátorom Bratislavy

a ľuďmi z jeho tímu. V predošlom roku sme v súvislosti so zistenou ťažbou podali trestné oznámenia na prokuratúru a podnety na

inšpekciu životného prostredia z dôvodu porušovania ochrany chránených živočíchov a poškodzovania ich biotopov v územiach

NATURA 2000 – v CHVÚ Malé Karpaty (Vydrica) a v SKÚEV Devínska Kobyla. Trestné oznámenia aj podnety neboli

v roku 2019 uzavreté. V súvislosti s ťažbou vo Vydrici podal VLK trestné oznámenie aj v roku 2019. Koncom roku aktivisti

nanovo omaľovali obvodové hranice navrhovanej rezervácie.

Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktoré chráni zdroje pitnej vody pre Bratislavu. Pozem-

ky Pečnianskeho lesa vo vlastníctve štátu získalo zmluvou o výmene za iné nevýznamné lesné pozemky neznáme občianske zdru-

ženie. Táto výmena je predmetom súdneho sporu. VLK vstúpil do súdneho konania ako žalujúci v druhom rade a aj v roku 2019

aktívne vplýval na priebeh konania. Spor do konca roku nebol právoplatne ukončený a pozemok je naďalej chránený pred

developerskými zámermi.

Aktívnou účasťou v správnych konaniach sa nám vo februári podarilo zrušiť povolenie na spoločné poľovačky v Pečnianskom lese.

Povolenie aplikácie herbicídu Roundup sme napadli odvolaním a problém medializovali. Územia s 5. stupňom ochrany sme

v rámci správnych konaní bránili pred manažmentovými aktivitami.



Ďalšie záujmové územia

V roku 2019 sme pokračovali v jednaniach týkajúcich sa vytvorenia rozsiahlej lesnej rezervácie, ktorá by mohla vzniknúť v Mest-

ských lesoch Košice.

Aktívny monitoring prebiehal aj v Levočských vrchoch, predovšetkým v území navrhovanej rezervácie Šafránia. Výsledkom bolo

podanie podnetov na ťažbu realizovanú v území NATURA 2000, vybagrovanú zvážnicu a poškodenie koryta potoka ťahaním

zrezaných stromov. Podnet sme podali aj v súvislosti s ťažbou uskutočnenou pri hranici rezervácie Becherovská tisina, ktorej roz-

šírenie je jedným z našich cieľov.

Pripomienkovali sme navrhovaný program starostlivosti o rezerváciu Raškovský luh, chránený areál Horský park, projekty ochra-

ny rezervácie Oborínsky vrch, chráneného areálu Sedliská, prírodnej rezervácie Pokoradzské jazierka, prírodnej rezervácie Ry-

došová a prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Pripomienky boli zamerané na rešpektovanie bezzásahovosti piateho stupňa

ochrany, zaradenie prírodných procesov medzi predmet ochrany a vylúčenie chemickej asanácie z manažmantových aktivít.

KAMPAŇ 10 % PRE NIČ

V roku 2019 sme pokračovali v zbieraní podpisov pod

petíciu Za zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny,

v ktorej požadujeme rozdelenie chránených území na

manažované a bezzásahové a voľný peší pohyb ľudí

v chránených územiach. Podiel bezzásahových území by

mal tvoriť 10 % z rozlohy Slovenska. Zhruba 5 % po-

kryje ochrana jadrových území národných parkov. Zvyš-

ných 5 % zabezpečí ochranu súčasných rezervácií,

pralesov ako i ďalších území nachádzajúcich sa mimo ná-

rodných parkov.

Zbieranie podpisov sme podporili novým vizuálom we-

bovej stránky www.vsetkoprenic.sk, motivačným videom

„Podpíšte sa proti výrubom“, ako aj krátkymi videami

so známymi osobnosťami, ktoré vyzývali ľudí na podpísa-

nie petície. Podporné videá vytvorili olympijský víťaz

Matej Tóth, Whisky z hudobnej skupiny Slobodná Eu-

rópa, vedec Róbert Mistrík, spisovateľ Michal Hvorecký

a scénarista a komik Jano Gordulič.

V priebehu roka pribúdali trvalé miesta s petičnými ar-

chami, tzv. hotspoty, ako napr. rôzne obchody, kaviarne,

čajovne a podobne.

Počas roka bolo po celom Slovensku vyše 50 infostánkov

či infostolíkov VLK-a, na ktorých sme okrem zbierania

podpisov informovali verejnosť o našej činnosti a mož-

nostiach podpory a pomoci.

Zúčastnili sme sa 27 hudobných, filmových, remesel-

ných, ekologicky zameraných festivalov, trhov, výstav, či

menších akcií, ako boli podujatia zvieracích útulkov

v Bratislave či Bike akcia v Lackovciach a na Čergove.

Infostánok sme mali napríklad na Pohode, Country Lo-

denici, Vegánskych hodoch či Dobrom trhu.

Petícia sa dala podpísať aj na šestnástich prevažne bene-

fičných koncertoch v Košiciach, Bratislave, Žiline, vrá-

tane koncertnej šnúry Slobodnej Európy.

Súčasťou mnohých akcií bola aj prednáška či beseda. Ju-

raj Lukáč prednášal na festivale Cestou necestou v Bra-
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tislave, na benefičnom koncerte Neberte lesy v Košiciach, Viliam

Bartuš na Ekofestivale v Nitre, ktorý bol súčasťou Agrokomplexu.

Lektorovali sme prednášky pre verejnosť v Nitre, Žiline, Bratisla-

ve, Humennom, vo Zvolene, i Michalovciach. Desiatky aktivistov

zbierali podpisy v marci a v máji pred volebnými miestnosťami

i v uliciach miest a na klimatických štrajkoch organizovaných Fri-

days For Future v Košiciach a Bratislave.

Juraj Lukáč, Viliam Bartuš a Peter Sabo sa v novembri zúčastnili

medzinárodnej konferencie Wild Europe v Bratislave, zameranej

na ochranu divokej prírody.

Požiadavku na ochranu 10 % bezzásahových území sme preniesli

aj na medzinárodnú úroveň. Začiatkom marca sme pri Snine zor-

ganizovali medzinárodnú konferenciu o divočine v rámci

3-dňového stretnutia lesoochranárskych skupín Forest Movement

Europe. Prítomných bolo vyše 50 účastníkov z 22 krajín, vrátane zástupcu Interpolu, ktorý má na starosti envirokriminalitu.

KAMPAŇ BIOMASAKER

V januári 7-ročné skúsenosti VLK-a v kampani prezento-

val Peter Sabo na medzinárodnom webinári organizova-

nom organizáciou Fern.

V marci VLK spolu s 5 ďalšími žalobcami z EÚ a USA

podal na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu

žalobu na Európsky parlament a Európsku radu. VLK

a ostatní žalujú Európsky parlament a Európsku radu za

to, že prijatá smernica o obnoviteľných zdrojoch energie

poškodzuje lesy, klímu, ale aj ľudí. Žalobcovia z Estón-

ska, Francúzska, Írska, Rumunska, Slovenska a USA

poskytli dôkazy o tom, že ťažba lesov a spaľovanie biomasy

ničia kultúrne dedičstvo, urýchľujú ničenie starých lesov

a poškodzujú zdravie a pohodu obyvateľov. Konkrétne sa

žalobcovia domáhajú zrušenia začlenenia „lesnej bioma-

sy“ ako obnoviteľného paliva do smernice Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra

2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdro-

jov, legislatívneho aktu prijatého Radou Európskej únie

spoločne s Európskym parlamentom v súlade s riadnym

legislatívnym postupom.
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Žalobcovia poukazujú, že podpora EÚ na spaľovanie dreva ako obnoviteľného zdroja energie je v rozpore so záväzkami uvedený-

mi v Zmluve o fungovaní EÚ: zachovať a chrániť životné prostredie, obozretne využívať prírodné zdroje, bojovať proti klimatickej

zmene, využívať vedu na pri tvorbe politík a prinútiť znečisťovateľa platiť. Viac informácií - http://eubiomasscase.org/

Počas jari vykonal VLK rozsiahly monitoring dodržiavania zmien presadených v zákone č. 309/2009 o podpore obnoviteľných

zdrojov energie v praxi. Monitoring bol zameraný na zistenie odberateľsko-dodávateľských reťazcov drevnej štiepky do biomaso-

vých spaľovní, na overenie dodržiavania zákona, resp. na zistenie postupov, akými prevádzkovatelia spaľovní obchádzajú ustano-

venia zákona. Zistené skutočnosti spolu s fotodokumentáciou sme podali polícii na ďalšie prešetrenie.

V apríli VLK spolu so zahraničnými partnermi vypracoval správu „Reducing emissions by stopping forest exploitation for bioe-

nergy“. Táto správa bola prezentovaná na klimatickom samite OSN, ktorý sa uskutočnil v septembri 2019 v New Yorku.

V júni sme pripomienkovali návrh vyhlášky ÚRSO č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľ-

ných zdrojov energie. Hromadnú pripomienku vypracovanú VLK-om podporilo 7 685 občanov SR. Na prerokovaní boli pripo-

mienky vznesené VLK-om akceptované a zapracované do vyhlášky. Presadili sme do vyhlášky prísne pravidlá pri preukazovaní

pôvodu drevnej biomasy. V prípade, ak ide o drevnú biomasu pochádzajúcu z energetických porastov, musí výrobca elektriny pre-

ukázať lesný porast, resp. parcelu, z ktorej drevo pochádza. Pri drevnej biomase, ktorá je odpadom z drevospracujúceho priemys-

lu, musí byť uvedený hospodársky subjekt a technologický proces, pri ktorom odpad vznikol.

V septembri VLK spracoval pre Open Society Fund celý priebeh kampane BIOMASAKER do prípadovej štúdie, ktorá vyšla

v decembri 2019 v knihe „Constituency Building: Jak mohou neziskové organizace budovat okruh svých příznivců“.

V októbri vstúpil VLK do konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť „Energetické centrum

Vihorlat“, ktorej súčasťou bolo spaľovanie drevnej štiepky v meste Snina. V rámci konania sme vypracovali stanovisko, v ktorom

sme žiadali predložený zámer nerealizovať z dôvodu príliš veľkého množstva negatívnych vplyvov a nízkej kvality spracovaného

zámeru.

Biomasaker rezonoval aj na mnohých prednáškach ku kampani za 10 %. Minuloročný film Biomasaker bol v apríli súčasťou našej

prednášky v Košiciach a v júni a v júli v Bratislave sa premietal aj za prítomnosti režisérky Jany Bučky.

LEGISLATÍVA

V marci sme sa zúčastnili prerokovania hromadnej pripomienky k zákonu o ochrane prírody a krajiny podanej v novembri 2018.

Predložená novela zákona naďalej umožňovala zasahovanie a manažovanie vo všetkých typoch chránených území vrátane území

s najprísnejším stupňom ochrany. K dohode sme dospeli pri jadrových zónach národných parkov, ktorá bude tvoriť minimálne

50 % ich rozlohy, k čiastočnej dohode došlo pri požiadavke na transparentné odlíšenie prísne chránených území od území mana-

žovaných. Požiadavky na zväčšenie rozlohy bezzásahových území na 10 % rozlohy SR, umožnenie voľného pešieho pohybu ľudí

v chránených územiach, zmeny týkajúce sa schvaľovania programov starostlivosti o chránené územia, ako aj oslabenie práv verej-

nosti ostali bez dohody. V septembri sme chceli hlavné výhrady VLK-a k pripravovanej novele prezentovať na výbore pre životné

prostredie, avšak toto nám nebolo umožnené. V spolupráci s právnou zástupkyňou VLK-a sme pripravili výzvu adresovanú pre-

zidentke s návrhom, aby novelu zákona nepodpísala. Novela zákona bola napriek našim námietkam schválená.

V roku 2019 zverejnilo MPaRV SR vyhodnotenie hromadnej pripomienky VLK-a k novele poľovného zákona. Z 12 bodov

pripomienky boli akceptované dva body a jeden bol akceptovaný čiastočne. O novele sme diskutovali aj s poslancami národnej

rady. K zmene zákona do konca roku nedošlo.



SPRÁVNE KONANIA,

POSUDZOVANIA VPLYVOV NA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA),

TRESTNÉ OZNÁMENIA, PODNETY

V tomto roku sme analyzovali 1 176 správnych konaní

a vstúpili sme do 157 z nich. Pripomienkovali sme

6 programov starostlivosti o chránené územia, projekt

ochrany navrhovanej súkromnej rezervácie Roháčia a re-

zervácií Rydošová a Vihorlatský prales. Pripomienkovali

sme 7 procesov EIA.

V konaniach s našou účasťou úrady nepovolili kalamitnú

ťažbu v 33 územiach s 5. stupňom ochrany v minimálnom

objeme 65 055 m3(nie všade boli uvedené objemy ťažby,

ktorých sa rozhodnutie týka) a to predovšetkým z dôvo-

dov ochrany prirodzených procesov. V novembri 2019

bola ukončená kauza povolenia výrubu 51 000 drevín

a 166 hektárov krovín v katastri obce Raslavice. Rozhod-

nutie povoľujúce výrub bolo v plnom rozsahu zrušené.

Výrub sa fyzicky podarilo zastaviť v roku 2018 a napriek

strate platnosti predbežného opatrenia pred vydaním zá-

verečného rozhodnutia nebol výrub uskutočnený. Zá-

chrana tejto nelesnej vegetácie sa uskutočnili vďaka

nasadeniu VLK-a, ústretovosti obce a záujmu miestnych

obyvateľov. Miesto, kde sa malo rúbať, je na fotke vpravo.

Stali sme sa účastníkmi 25 konaní, v ktorých bolo poža-

dované usmrtenie 58 medveďov. V roku 2019 nebol za-

bitý ani jeden medveď v rámci regulačného lovu.

V roku 2016 VLK zaslal podnety na okresné úrady

(OÚ) v Gelnici, Rožňave, Revúcej, Brezne, Liptov-

skom Mikuláši a Banskej Bystrici, v ktorých sme úrady

požiadali o zabezpečenie ochrany biotopov hlucháňov.

V roku 2019 sme sa venovali predovšetkým biotopom

v územnej pôsobnosti okresných úradov Gelnica, Revúca

a Rožňava. Európska Komisia sa naďalej zaoberala spoločnou sťažnosťou troch slovenských organizácií (vrátane VLK-a) na po-

rušenie povinností SR vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany populácie hlucháňa hôrneho a jeho biotopov. Sťažnosť bola podaná

v roku 2017 a v roku 2019 nebola uzavretá.

Aj v roku 2019 sme pokračovali v eliminovaní používania pesticídnych prípravkov v chránených územiach. Ako jediná organizá-

cia sme sa stali účastníkom konania na povolenie leteckého postreku proti mníške veľkohlavej v dubových lesoch na juhu Sloven-

ska. Konanie viedol Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Povolenie vydané nebolo. Taktiež sme

sa stali aktívnym účastníkom konaní vedených na viacerých úradoch životného prostredia na vydanie súhlasov na realizáciu po-

zemných postrekov proti mníške veľkohlavej. Letecký ani pozemný postrek realizovaný nebol. VLK v súvislosti s postrekom opäť

medializoval problém utajovania zloženia prípravkov povolených na používanie v SR. Poznatky o výskyte chránených druhov

motýľov v daných oblastiach poskytli VLK-u do stanovísk uznávaní biológovia.

Taktiež sa nám podarilo zrušiť vydanie súhlasu na použitie pesticídneho prípravku v NP Slovenský kras v štátnych lesoch, ktoré-

ho použitie Európska komisia zakázala z dôvodu rizika jeho nebezpečnosti. Zúčastnili sme sa konania na použitie sietí

napustených cypermetrínom v 3. stupni ochrany CHKO Orava, ich použitie úrad nepovolil.

Ďalej sme aktívne vstupovali do všetkých konaní týkajúcich sa žiadostí Železníc SR na povolenie chemických postrekov koľají

a nástupíšť a taktiež do konania týkajúceho sa postreku derivačného kanála v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku.

V konaniach sme požadovali neudeľovanie súhlasov v chránených územiach, preferovanie mechanických spôsobov údržby, posu-

dzovanie vplyvov, ak sa jednalo o územia NATURA 2000, včasné informovanie verejnosti o postrekoch a pridanie neškodného

farbiva (napr. potravinárskeho) do postreku z dôvodu zviditeľnenia postreku.

VLK 2019

• ANALYZOVANÝCH 1176 KONANÍ

• ÚČASŤ V 157 KONANIACH

• PRIPOMIENKOVANIE 7 PROCESOV EIA,

6 PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI

O CHRÁNENÉ ÚZEMIA A 3 PROJEKTY

OCHRANY

• OCHRANA NEPROBLÉMOVÝCH

MEDVEĎOV, ŽIADNY ZABITÝ MEDVEĎ

V RÁMCI REGULÁCIE

• OCHRANA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PRED

ŤAŽBOU, CHEMICKÝMI POSTREKMI,

UMIESTŇOVANÍM STAVIEB,

USMRCOVANÍM ŽIVOČÍCHOV, VJAZDOM

MOTOROVÝCH VOZIDIEL

• OCHRANA BIOTOPOV HLUCHÁŇA

V OKRESOV GELNICA, ROŽŇAVA

A REVÚCA

• TRESTNÉ OZNÁMENIA, PODNETY



V rámci konaní na povolenia výskumov v manažovaných chránených územiach sme presadzovali reguláciu počtu usmrtených

a odobratých nechránených druhov chrobákov a nepoužívanie pascí s fixačnou tekutinou. Tieto pripomienky boli akceptované

napríklad v NAPANT-e.

Počas roka sme podali približne 50 trestných oznámení a podnetov, z ktorých väčšina buď bola zamietnutá aj po opakovaných

sťažnostiach alebo do konca roku nebola uzavretá. Podnet týkajúci sa výrubu stromov v rezervácii Bolehlav bol po prešetrení Slo-

venskou inšpekciou životného prostredia postúpený na prokuratúru z dôvodu vysokej spoločenskej hodnoty. Oznámenia sa týkali

pytliactva medveďa, pytliactva vlka, mäsitého vnadiska, výrubov brehových porastov, nelegálnych vjazdov, neoznačenej ťažby, ne-

bezpečného odpadu, porušovania lesného zákona, biomasakru,

vytvorenia nových lesných nespevnených ciest. Najviac oznáme-

ní sa týkalo výrubov v územiach NATURA a s tým súvisiaceho

porušovania druhovej ochrany. Kontrolnú činnosť sme

realizovali predovšetkým v oblasti Vlčích hôr a našich

záujmových území.

V roku 2019 v dôsledku aktivít VLK-a boli zrušené programy

starostlivosti o les pre lesný celok Neštátne lesy na LHC Zborov

a lesný celok Lesy Prešov, Neštátne lesy na lesnom hospodár-

skom celku Prešov, Mestské lesy Prešov. Pripomienkovali sme

PSoL na LHC Starina v NP Poloniny a tri PSoL na LHC

Sobrance v CHKO Vihorlat vrátane UNESCO lesov.

POMOC MIESTNYM KOMUNITÁM

V spolupráci so svojimi podporovateľmi VLK už vyše 25 rokov

robí občiansky monitoring. Verejnosť sme aj v roku 2019 zapojili

do podávania trestných oznámení a podnetov adresovaných in-

špekcii životného prostredia, ktoré sa týkali ťažieb v územiach

NATURA 2000.

Úspešne sme dokončili zastavenie výrubu 51 000 stromov a 166

hektárov krovín na nelesných pozemkoch obce Raslavice, na plo-

che približne 1 000 hektárov. V roku 2019 odvolací orgán zrušil

rozhodnutie obce o povolení výrubu, ktoré tým stratilo platnosť.

Na požiadanie sme sa zapojili do záchrany 4 líp v obci Jelšovce

a v prebiehajúcom konaní sme zapojenej miestnej rodine posky-

tovali poradenstvo. Konanie do konca roka ukončené nebolo.

Aktivita miestnych ľudí bola v tomto prípade mimoriadna. Po-

dobne sme pomáhali, avšak aj s priamou účasťou VLKa, v akti-

vitách zameraných proti výrubu drevín v parku v Trnave.

V predošlom roku sme úspešne pomáhali aktivistom obce Lutila zastaviť výrub nelesnej vegetácie. V roku 2019 pomoc pokračo-

vala zapojením VLK-a do procesu EIA týkajúceho sa problematického návrhu výstavby poldrov.

Na žiadosť miestnych ľudí sme sa zapojili do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovaného projektu „Barde-

jov – Protipovodňová ochrana mesta, II. etapa“ a projektu „Šúrske lúky“, ktorého podstatou je príprava územia pre výstavbu ro-

dinných domov v obci Chorvátsky Grob.V oboch prípadoch sa jedná o nevhodne riešené projekty z hľadiska ochrany životného

prostredia. Na zasielanie stanovísk sme vyzývali aj širšiu verejnosť, ktorej sme poskytli základ potrebný k napísaniu stanoviska.

Aktívne sme vstúpili aj do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vo veci spaľovne na výrobu elektrickej energie

v meste Snina. Naďalej sme vyvíjali aktivity súvisiace so zabránením otvárania nových plôch ťažby štrkopieskov v k. ú. mesta Sa-

binov, časť Orkucany. Zúčastnili sme sa procesu posudzovania vplyvov k návrhu zmien územného plánu mesta Sabinov. Taktiež

sme pokračovali v pomoci lokálnym komunitám pri ich aktivitách proti ťažbe ropy a zemného plynu v obciach pod Vlčími horami.

Okrem chránených území sme pomáhali obmedziť plošné postreky proti komárom a zvyšovali informovanosť verejnosti. Písomne

sme upozornili prednostu úradu v Dunajskej Strede na zdravotné riziká spojené s používaním cypermetrínových postrekov proti

komárom v obytných zónach obcí v okrese. Zároveň sme ho vyzvali, aby boli zverejnené názvy prípravkov ako aj zdravotné riziká

spojené s ich aplikáciou a požiadali sme o poskytnutie nášho listu všetkým starostom zapojeným do riešenia situácie s komármi.

Súčasťou listu boli i súdnoznalecké preklady vybraných zahraničných štúdií týkajúcich sa cypermetrínu. Štúdie sme sprístupnili

verejnosti na našej webovej stránke http://www.wolf.sk/sk/pesticidy/materialy-o-pesticidoch.

VLK 2019

• POMOC MIESTNYM KOMUNITÁM PRI

OCHRANE DREVÍN RASTÚCICH NA

NELESNÝCH POZEMKOCH,

BRÁNENIE ROZSIAHLYM PLOŠNÝM

VÝRUBOM

• AKTIVITY PROTI ŤAŽBE ROPY

A ŤAŽBE ŠTRKOPIESKOV

• PROTIPESTICÍDOVÉ AKTIVITY

• ÚČASŤ A POMOC VEREJNOSTI

V PROCESOCH EIA



ZACHRÁŇME DRAVCE

Vlk, medveď, rys

Aktivity VLKa v roku 2019 smerovali k rozširovaniu území s ce-

loročnou ochranou vlkov a určeniu nulovej kvóty na ich odstrel

v poľovnej sezóne 2019/2020. Požiadavku nulovej kvóty s odô-

vodnením sme zaslali aj ministerke pôdohospodárstva aj minis-

trovi životného prostredia. Napriek prepuknutiu ochorenia

afrického moru ošípaných v domácich chovoch ako aj v populácii

diviakov nebola požiadavka na určenie nulovej kvóty vypočutá.

Spolupodieľali sme sa na vytvorení textu otvorenej výzvy na urče-

nie nulovej kvóty a zastavenia ich lovu. Súčasťou výzvy bola i po-

žiadavka na zaradenie vlka medzi chránené živočíchy. Výzvu

predkladalo 29 subjektov a verejnosť ju mohla on-line podporiť

podpisom na http://www.ekoforum.sk/peticia/vlci. Do konca

roka výzvu podporilo zhruba 50 000 ľudí.

V októbri sa VLK zúčastnil na ministerstve pôdohospodárstva

(MPaRVSR) zasadnutia pracovnej skupiny na určenie kvót, na

ktorom presadzoval nulovú kvótu. Nulovú kvótu požadovali

4 subjekty, vrátane štátnej ochrany prírody a ministerstva životné-

ho prostredia. Ministerstvo pôdohospodárstva nakoniec umožni-

lo usmrtenie 35 vlkov. Stanovené podmienky lovu zostali rovnaké

ako v predošlej kvóte a nedošlo k ich zhoršeniu. Usmrtených bolo

35 vlkov.

V roku 2019 sme spustili nový web www.vlci.wolf.sk, na ktorom

sme prehľadným spôsobom zosumarizovali aktivity VLK-a vo

vzťahu k vývoju ochrany vlkov na Slovensku.

Od roku 2003 VLK vyvíja aktivity zamerané na zrušenie regu-

lačného lovu medveďov, pri ktorom sú usmrcované náhodne vy-

brané medvede spĺňajúce určené váhové a veľkostné parametre.

Usmrcovanie medveďov v rámci regulácie neznižuje škody ani ri-

ziko vzniku konfliktných situácií. Naopak, môže prispievať k ich

vzniku, a to z dôvodu zakladania vnadísk s potravou atraktívnou

pre medvede a z dôvodu zanedbávania uplatňovania preventív-

nych opatrení. Za jedinú možnosť usmrcovania tohto chráneného

živočícha považujeme iba usmrcovanie konkrétnych jedincov,

ktoré spôsobujú opakované škody a preventívne opatrenia nie sú

účinné, alebo usmrcovanie medveďov, ktoré svojím správaním

ohrozujú ľudí a preventívne opatrenia nie sú účinné. Usmrtenie

problémových jedincov nie je riešené v správnych konaniach.

Zabezpečuje ho zásahový tím, a to v reálnom čase vzniku

konfliktov.

Aj v roku 2019 bol VLK účastníkom všetkých správnych konaní, v ktorých MŽP SR rozhodovalo o žiadostiach na odstrel med-

veďov. Ministerstvo rozhodovalo o usmrtení 58 jedincov, z toho 8 medveďov štátna ochrana najprv odporučila usmrtiť a následne

pri siedmych medveďoch stanoviská zmenila. Dôvodom bolo rešpektovanie rozhodnutí súdov a teda i námietok VLK-a. Rozhod-

nutie o povolení usmrtenia 1 medveďa bolo zrušené po odvolaní VLK-a. Po dvanástich rokoch sa tento rok stal prvým, kedy sme

nemuseli podať žiadnu žalobu. V rámci regulačného lovu nebol v roku 2019 usmrtený žiadny medveď.

V konaniach a na jednaniach neustále požadujeme realizovanie preventívnych opatrení, vrátane likvidácie všetkých krmovísk

a vnadísk v poľovných revíroch, na ktorých nachádzajú medvede bohaté zdroje potravy.

Aktívne sme sa zúčastnili správneho konania na povolenie odchytu rysov za účelom ich premiestnenia do Dinárskeho pohoria.

S odchytom sme nesúhlasili a voči povoleniu sme podali odvolanie.

VLK 2019

• SPRÁVNE KONANIA

• AKTIVITY ZAMERANÉ NA PRIJATIE

NULOVEJ KVÓTY LOVU VLKOV

• SPOLUÚČASŤ NA VYTVORENÍ

VEREJNEJ VÝZVY A AKTÍVNE

ZÍSKAVANIE PODPOROVATEĽOV

• ÚČASŤ NA KOMISII PRE URČENIE

KVÓT LOVU VLKOV

• OCHRANA MEDVEĎOV PRED

REGULAČNÝM LOVOM

• WWW.VLCI.WOLF.SK, OSVETA

• TERÉNNY MONITORING



GAIA – NÁŠ DOMOV

Terénne semináre, prednášky, infostánky, stretnutia

Unikátne terénne 9-dňové semináre Gaia – náš domov pokračovali 22. roční-

kom. Všetky tri semináre sa uskutočnili na Čergove. Zúčastnilo sa ich

12 účastníkov.

V každoročnom zimnom prednáškovom cykle sme aj tento rok zabezpečili kvalit-

ných lektorov. Pozvanie prednášať v rámci 25. ročníka prednášok pre verejnosť

v Prešove prijali historička Mgr. Marína Závacká, PhD. z Historického ústavu

SAV, robotik a kybernetik prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. z STU v Bratisla-

ve, paleobiológ a ochranár Mgr. Peter Vršanský, PhD. zo Slovenskej akadémie

vied a náčelník LZ VLK Ing. Juraj Lukáč spolu s režisérkou filmu Biomasaker

Janou Bučkou.

Okrem celoročných prednášok pre verejnosť v rámci kampaní sme lektorovali

7 prednášok pre žiakov na základných a stredných školách v Trnave, Bratislave,

Humennom a v Spišskej Novej Vsi. O evolučných lesoch prednášal Peter Sabo

pre vysokoškolákov na UKF v Nitre. V novembri mal Juraj Lukáč prednášku

o ochrane prírody na Slovensku, o vízii a práci VLK-a pre českých vedcov

z Centra pro teoretická studia na UK v Prahe. V decembri sa Katarína Gricho-

vá zúčastnila live-stream diskusie k téme environmentálnych hnutí pred rokom

1989 a dnes, ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR. V sep-

tembri Juraj Lukáč prednášal na konferencii pri Hviezdoslavovej horárni na

Orave, ktorej témou bola ťažobná uzávera a zúčastnili sa jej významní majitelia

a obhospodarovatelia lesov, predstavitelia štátnych inštitúcií a ochranári.

Podporovatelia VLK-a zorganizovali benefičné koncerty kapiel Longital, Sisa

Feher a Vlado Mikláš – BARDO, Catastrofy, The Wilderness, Adacta, Fias-

co, Mental Tension, Proti srsti, My o vlkoch a Skládka, na ktorých sme aktívne

informovali o činnosti VLK-a. Špecifický benefičný koncert zahrala kapela Dá-

VLK 2019

• TRI 9-DŇOVÉ TERÉNNE

SEMINÁRE GAIA

• 2 STRETNUTIA ZAVÝJANIA

• 4 PRAVIDELNÉ

STRETNUTIA PRE ČLENOV

• LETNÝ TÁBOR

• ZIMNÝ CYKLUS

PREDNÁŠOK PRE

VEREJNOSŤ V PREŠOVE

• LEKTOROVANIE

PREDNÁŠOK A BESIED

PRE VEREJNOSŤ

• INFOSTÁNKY NA

HUDOBNÝCH

A KULTÚRNYCH AKCIÁCH

• PRAVIDELNÉ ŠTVRTKY

S VLKOM V PREŠOVE

• AKTÍVNE KOMUNIKAČNÉ

SIETE - FACEBOOK,

KYBERIA, INSTAGRAM

A TWITTER



ša Fon Fľaša v Snine pri príležitosti oslavy 20. výročia

kmeňa VLK Východné Karpaty a narodenín náčelníka

tohto kmeňa. Priestor na informovanie verejnosti sme do-

stali aj na spoločnom koncerte skupín Čad, Rozpor

a Fiasco, ktorí VLK-u darovali i časť zo vstupného.

V októbri sa Janka Zajaková a Viliam Bartuš zúčastnili

školenia prokurátorov, na ktorom prezentovali skúsenosti

VLK-a s trestnými činmi v oblasti ochrany prírody a le-

sov, ako aj dôvody podávania trestných oznámení

týkajúcich sa území NATURA 2000.

V máji a v novembri sme zorganizovali Zavýjanie, nefor-

málne víkendové stretnutia s náčelníkom VLK-a, ktoré sú

určené všetkým, ktorých zaujíma naša činnosť. Uskutočnili

sa na Čergove a v Poloninách. Verejnosti v Prešove a oko-

lí sme naďalej ponúkali možnosť stretnutí v rámci štvrtkov

s VLK-om. Tradične sme pre členov zorganizovali stret-

nutia pri príležitosti jarnej a jesennej rovnodennosti a let-

ného a zimného slnovratu. Stretnutia sa uskutočnili

v Cerovej vrchovine, Busove, Malých Karpatoch a v Le-

vočských vrchoch. V lete sme zorganizovali letný tábor,

ktorý sa uskutočnil v Bukovských vrchoch. K aktívnym

komunikačným kanálom VLK-a, k Facebooku, Instagra-

mu a Kyberii, pribudol v roku 2019 aj Twitter.

Médiá

Po celý rok v mienkotvorných slovenských médiách v člán-

koch a rozhovoroch rezonovali všetky naše hlavné aktivity.

Biomasaker, novela zákona o ochrane prírody a krajiny,

problémy odstrelov medveďov a vlkov, UNESCO, ale ob-

javovali sa aj témy lokálneho charakteru ako napríklad

kauza predaja pozemkov v Pečnianskom lese, či dosiahnu-

tie nepovolenia spoločných poľovačiek v tejto lokalite. Me-

diálne pozitívnou témou bolo vyhlásenie tretej súkromnej

prírodnej rezervácie Roháčia.

Medzi neštandardné aktivity patrila účasť Juraja Lukáča

v relácii RTVS Večera s Havranom na tému ochrany prí-

rody 30 rokov po novembri. Ďalšou bolo sprevádzanie re-

portérov Markízy do našich lesov v Suchej doline

v rámci prípravy reportáže k 70. výročiu založenia

TANAP-u. Netradičnou bola tiež účasť Ľuboša Leška

v zábavnej relácii Inkognito TV JOJ, v ktorej sa rozprávali o jeho práci lesoochranára.

Zmienky o aktivitách VLK-a boli aj v zahraničných médiách, z ktorých prevažovali české médiá. Rozhovory s Jurajom Lukáčom

si mohli čitatelia prečítať v Hospodárskych novinách, či vypočuť v Českom rozhlase. Nemecká televízia ARTE natáčala rozhovor

s Petrom Sabom o nelegálnej ťažbe dreva na Slovensku. O nedostatočnej ochrane slovenskej časti UNESCO lokality informova-

li aj médiá v zahraničí a o skúsenostiach VLK-a s biomasou sa písalo v článku v NYR daily.

ABIES – VYDAVATEĽSTVO LZ VLK

V roku 2019 pokračoval predaj publikácií o hlbokej ekológii a nových pohľadoch na les vydaných v našom vydavateľstve ABIES,

ako aj predaj environmentálne zameraných publikácií z iných vydavateľstiev. Predali sme 97 kusov kníh vydavateľstva ABIES,

31 kusov distribuovaných titulov a 248 ostatného tovaru (tričká, karimatkové podsedáky a podobne). Vydali sme ďalšie štyri dru-

hy tričiek na propagáciu činnosti VLK-a a zabezpečili vyrobenie ďalších podsedákov.



POĎAKOVANIE

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2019 pomáhali napĺňať víziu VLK-a.

Ďakujeme všetkým prispievateľom za jednorazové a členské príspevky, 77-korunáčkarom za trvalé platby, prispievateľom na vý-

kup území v rámci Kúp si svoj strom a všetkým, ktorí uviedli LZ VLK ako prijímateľa 2 % z odvedenej dane.

Ďakujeme členom, aktivistom, dobrovoľníkom a priaznivcom, ktorí pomáhali pri našich celoročných aktivitách, či už na infostán-

koch, pri hybridnej blokáde, aktivitách súvisiacich s biomasakrom a mnohých ďalších. Ďakujeme všetkým, ktorí zriadili tzv.

hot-spot, čiže miesto, kde možno podpísať petíciu za NIČ alebo doniesť vyplnený hárok, a tiež tým, ktorí počas volebných dní

zbierali podpisy. Ďakujeme všetkým, ktorí zbierali podpisy, i tým, ktorí petíciu podpísali. Ďakujeme za podporu hromadných pri-

pomienok a tiež za aktivity, ktorými sami bránite lesy a stromy, pri ktorých vám pomáhajú rady a skúsenosti VLK-a.

Ďakujeme Róbertovi Mistríkovi, Matejovi Tóthovi, Whiskymu, Janovi Gorduličovi a Michalovi Hvoreckému za vytvorenie pod-

porných videí pre petíciu za NIČ. Ďakujeme spoločnosti Eurosense za poskytnutie leteckých snímok.

Ďakujeme lektorom prednáškového cyklu v Prešove, 24 tímom, ktorí sa zúčastnili 16. ročníka internetovej hry Sendvič a rozhodli

sa svoje účastnícke poplatky venovať VLK-u, ďakujeme organizátorom benefičných akcií a všetkým hudobných skupinám, ktoré

na benefičných akciách vystupujú, ďakujeme za výťažky z benefičných akcií, za benefičné obrázky od sympatizantky Zewi, Didi-

mu z baru Pokhoi za netradičné benefičné pivo s názvom Divočina navarené Padre Brewing Company, za propagáciu petície na

verejných akciách, za materiálnu pomoc a za rozmanité formy pomoci a podpory, ktorej sa nám od vás dostáva.

A v neposlednom rade ďakujeme majiteľovi obchodu Wilderoben za jeho celoročnú podporu, za výťažok z Dobrého trhu

a z Green Friday.

Pomoc každého jedného priaznivca si nesmierne vážime.

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310, tel.: 051 7789 488, e-mail: alfa@wolf.sk www.wolf.sk

www.vsetkoprenic.sk, https://www.facebook.com/lesoochranarske.zoskupenie.vlk

Autori fotografií: Viliam Bartuš, Katarína Grichová, Milan Krokker, Ľuboš Leško, Juraj Lukáč, Peter Sabo, Janka Zajaková



FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019



Doplňujúce informácie k finančnej správe za rok 2019

LZ VLK financuje svoju činnosť v roku 2019 bez významnejších zmien v štruktúre výnosov, nákladov, majetku a záväzkov.

Príspevky a dary sú najvýznamnejším zdrojom príjmov a sú prijímané formou pravidelných príspevkov – 77-korunáčka, jedno-

razových príspevkov na podporu svojej činnosti a členských príspevkov.

Ďalšie významné príspevky sme prijali cez darovací portál darujme.sk, zamestnanecký benefit – benevity a charitatívnu rekla-

mu s outdoorovým obchodom wilderoben.

Asignácia dane je podiel z dane poukázaný fyzickými a právnickými osobami na verejnoprospešný účel, v našom prípade na

ochranu a tvorbu životného prostredia a podporu vzdelávania. V roku 2019 nám bolo poukázaných 76 677 eur a použili sme

64 530 eur, neminutú časť vedieme ako výnos budúcich období a použijeme ich v nasledujúcom roku.

Ďalším zdrojom príjmov je podpora z Programu rozvoja vidieka na lesné pozemky v rámci sústavy Natura 2000 v 5. stupni

ochrany. Pôdohospodárska platobná agentúra nám v roku 2019 vyplatila podporu za roky 2017 a 2018 v sume 22 411 eur.

Značnú časť z podpory 17 194 eur sme prijali za prenajaté pozemky. Túto časť sme previedli vlastníkom ako zmluvný závä-

zok.

Príjem z príspevkov na aktivitu Kúp si svoj strom je zaúčtovaný ako výnos budúcich období. Za rok 2019 bol príjem z príspev-

kov vo výške 60 372 eur a výdajom je kúpa pozemkov v hodnote 50 000 eur.

Z toho pre pozemky, ktoré sme kúpili koncom roka 2019 (30 000 eur), bol povolený vklad do KN až v nasledujúcom roku.

V evidencii majetku nám v roku 2019 teda pribudli pozemky v hodnote 38 000 eur.

Náklady členíme podľa druhu výdavku a účelu použitia medzi jednotlivé programy LZ VLK.

LZ VLK hospodárilo v roku 2019 so ziskom. Návrh je zúčtovať zisk ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia na zníženie

straty za minulé obdobia.

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.
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