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Vyhlásenie Akademického senátu a Vedeckej rady
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave k ďalšiemu osudu Tatranského národného parku
Akademický senát a vedecká rada ako súčasť akademickej obce Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave vyzýva vládu SR, parlament, ministerstvá i ostatné
kompetentné orgány, aby pri rozhodovaní o ďalších krokoch v chránených územiach
Slovenska postihnutých kalamitnou víchricou, a predovšetkým na území Tatranského
národného parku, postupovali so zreteľom na priority ochrany prírody a životného
prostredia.
Tlaky na ekonomické prehodnotenie využitia poškodeného územia s najvyššími stupňami
ochrany prírody (zmeny územných plánov, investície cestovného ruchu a pod.) sú
zneužitím následkov kalamity.
Namiesto vytvorenia podmienok pre postupné odstránenie spôsobených škôd sa objavujú
komerčné tendencie, ktoré povedú k zakonzervovaniu alebo k zhoršeniu kalamitných
dôsledkov.
Akékoľvek rozvíjanie komerčných aktivít na úkor ochrany prírody v najstaršom a
najvýznamnejšom národnom parku na Slovensku, uznanom organizáciou IUCN, ktorý je
od roku 1993 medzinárodne uznaný v rámci Programu UNESCO Človek a biosféra (MAB)
za biosférickú rezerváciu, je v priamom protiklade s jeho poslaním. Jeho prioritou musí
zostať ochrana prírody zakotvená vo viacerých právnych predpisoch Slovenskej republiky,
Európskej únie.
Ponúkame kompetentným inštitúciám odbornú pomoc a veríme, že nebudú prijaté
urýchlené politické rozhodnutia podmienené ekonomickými tlakmi, ktoré by viedli
k trvalým stratám prírodných hodnôt najcennejších oblastí Slovenska.

Prof.RNDr. Gáplovský Anton, DrSc.
Dekan PriF UK

P.S.: Tento list považujte za otvorený.

Doc. RNDr. Gajdoš Vojtech, CSc.
Predseda AS Prif UK

List tohto znenia posielame aj:
Národná rada SR – Pavol Hrušovský, predseda
Národná rada SR – Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Národná rada SR – Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Národná rada SR – Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo
Národná rada SR – Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
Ministerstvo hospodárstva – Pavol Rusko, minister
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Zsolt Simon, minister
Ministerstvo životného prostredia - László Miklós, minister
Správa Tatranského národného parku – Ing. Tomáš Vančura, riaditeľ
Štátne lesy TANAP-u

