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Evolúcia a revolúcia

Keď sa pred štyrmi miliardami rokov vynorila v temnom vesmíre naša Zem, skadesi sa vynorila baktéria. A ďalšie dve miliardy ro-

kov sa takmer nič nedialo. Evolúcia života postupovala takým neskutočne pomalým tempom, že nezostali po nej žiadne stopy.

A potom to prišlo. Explózia života. Najprv bez kyslíka. Potom vybuchla kyslíková revolúcia. Pred 2,3 miliardami rokov vyhynulo

90 % dovtedajšieho života. Nastal domino efekt, ktorý viedol k vývoju mnohobunkového života. Začala cesta k zložitým živým

systémom. A 1,5 miliardy rokov bol zase zdanlivý kľud.

A buch. Pred 530 miliónmi rokov vybuchla kambrická explózia. Odrazu tu boli oči, zuby či exoskelet.

Tak vyzerá život. Pomalé, zdanlivo ospalé obdobie, keď sa nič nedeje. A potom gejzír myšlienok, ktoré sa bleskovo realizujú

v praxi. Kvasenie, kvasenie a potom výbuch vulkánu Života. Koncu ospalého obdobia výbuchu predchádzajú slepé pokusy,

generovanie evolučných nezmyslov, ktoré sa logicky tvária ako fungujúce zázračné výrobky a ktoré majú šancu predĺžiť dobu

spania do nekonečna. Dinosaury by vedeli rozprávať.

Teraz končí 530 miliónov rokov pokojného driemania a prichádza čas na výbuch. Explózia príde určite, tej nejde zabrániť.

Zaujímavé ale je, kto bude sedieť v tom raketopláne unikajúcom pred revolučnými výbuchmi. Kedysi cestujúcich vyberal Noe

s rodinou. A všimnite si, že do archy si nezobral len ľudských príbuzných, ale všetky lietajúce aj chodiace tvory...

Tak ako pred každou evolučnou revolúciou, aj teraz rôzne organizmy generujú divoké, nezmyselné vynálezy, šialené nápady

tváriace sa ako zbrane proti neduhom nášho okolia. Tak ako v minulosti je všetko ináč. Životom v klamstve sa nedá vyhrať žiaden

boj. Dinosaury o tom niečo vedia. Zväčšovali sa a zväčšovali, pretože si mysleli, že prežíva väčší, silnejší, veľké pazúry a zuby.

A prežili len tie, ktoré sa nenápadne premenili na sliepky.

Ak sa rozprávate so súčasnými ochranárskymi dinosaurami a pýtate sa na ich víziu, všetci hovoria, že chcú zachrániť našu Zem.

Tak ako každá Miss World chce Svetový mier. Debata potom vždy pokračuje smerom k dotáciám. K dotáciám na biomasu, na

slnečné kolektory, na veterné turbíny, na repku olejku.

Lenže Príroda nepotrebuje elektrický prúd a dokonca ani teplo z teplárne. Všetka tá energia je len a len pre človeka. Vlkom,

rysom, medveďom aj salamandrám je úplne jedno, z čoho vyrábame svoju energiu. Sú im ukradnuté solárne, biomasové i vodné

elektrárne. Príroda potrebuje POKOJ. Svätý pokoj.

Les nepotrebuje sadiť stromčeky. Les potrebuje

nerúbať. Vlci nepotrebujú nasadzovať telemetrické

obojky. Vlci potrebujú nestrieľať.

Zelení zväzáci propagujú zelenú energiu, kvôli ktorej

zomierajú v baniach deti v treťom svete. Mangán,

zlato, lítium, striebro, kadmium... nie je o nič lepšie

ako urán, uhlie alebo plyn. Environmentálne hnutia

hrajú hru na obchodovanie s emisiami, bezpapierovú

elektronickú komunikáciu, kvôli ktorej sa vyrúbe

milión hektárov lesa ročne. Hrajú hru na ekologické

elektromobily, čo sú len na zeleno natreté dieslové

autá.

Čas pokoja skončil a prichádza výbuch. My chceme

sedieť v arche Noemovej spolu s vlkmi, medveďmi,

salamandrami, orlami, medzi jedľami a bukmi.

Preto budeme

vždy advokáti Prírody, ktorá nepotrebuje naše

technické nezmysly.

Príroda potrebuje pokoj a kľud na svoju prácu. Vie

to, pretože to robí už štyri miliardy rokov.

Sme a budeme jej advokátmi v blížiacej sa revolúcii.

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 bakteriálnej úrovne až po charizmatickú

megafaunu. Našim cieľom je vytvoriť sieť prísne chránených území, ktoré sme nazvali Evolučné lesy. Ochrana týchto území je za-

ložená 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 Ondrejová a VLK Východné Karpaty, ktorý vedie Vi-

liam Bartuš. Oba kmene majú vlastnú právnu subjektivitu a rozpočty.

Činnosť vykonávame v štyroch programoch, a to Zachráňme lesy, Zachráňme dravce, program zameraný na vzdelávanie verej-

nosti Gaia – náš domov a ABIES – vydavateľstvo LZ VLK.

K 31. 12. 2021 mal VLK celkovo 924 členov a tisíce podporovateľov. Členovia VLK-a sú aktívni po celom Slovensku. Stretnu-

tia členov sa konajú pravidelne štyrikrát do roka v niektorom 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 ve-

rejnosti. V roku 2021, z dôvodu pandémie, sme viaceré stretnutia neuskutočnili.

VLK funguje predovšetkým vďaka finančnej podpore ľudí poskytovanej prostredníctvom 2 % z dane, 77-korunáčky (trvalé prí-

kazy), jednorazových príspevkov a darcovských výziev na podporu VLK-a na Darujme.sk.

V roku 2021 v tradičnom prieskume verejnej mienky VLK naďalej výrazne dominoval v spontánnej poznateľnosti organizácií,

ktoré sa zaoberajú ochranou lesa. Poznateľnosť je porovnateľná s predošlým rokom a bola na úrovni 28,3 %.

• VÍZIA

• EVOLUČNÉ LESY

• VŠETKO PRE NIČ

• SYSTEMATICKOSŤ SMERUJÚCA K NAPĹŇANIU VÍZIE



ZACHRÁŇME LESY

Evolučné lesy

Pojem Evolučné lesy® používame pre lesy, do vývoja ktorých nebudú ľu-

dia zasahovať. Našou dlhodobou víziou je dosiahnutie stavu, aby sú-

hrnná rozloha území bez zámerných ľudských zásahov zaberala 10 %

rozlohy Slovenska. Aktivity sú rozdelené do dvoch skupín.

Prvá skupina aktivít je zameraná na zabezpečovanie bezzásahového spô-

sobu ochrany existujúcich najprísnejšie chránených území. Dôvodom je

skutočnosť, že v súčasnosti platná legislatíva v nich umožňuje aj realizo-

vanie zakázaných činností, a to napríklad prostredníctvom výnimiek a sú-

hlasov udeľovaných štátnymi úradmi. Preto už od roku 2003 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 symbolizuje ochranu prirodzených procesov

a nezasahovanie do vývoja prísne chránených území. Rozmanitými akti-

vitami, vrátane účasti vo viac ako štyroch tisíc správnych konaniach, sme

dosiahli ochranu prirodzených procesov a teda zákaz ťažieb vo väčšine

štátom chránených území s najvyšším stupňom ochrany na ploche približ-

ne 94 000 hektárov (s výnimkou území v TANAP-e, v ktorom spôso-

buje problémy neexistujúca zonácia národného parku).

Druhá skupina aktivít je zameraná na vy-

tváranie nových bezzásahových území,

ktorých súčasťou je aj zabezpečovanie

prísnej ochrany území vo vlastníctve

VLK-a. Spoločným znakom týchto úze-

mí je ochrana prirodzených procesov

v predmete ochrany. Doposiaľ sa nám

podarilo dosiahnuť vyhlásenie troch súk-

romných prírodných rezervácií (SPR).

Z nich dve, SPR Vlčia a SPR Rysia, sa

nachádzajú na pozemkoch VLK-a a jed-

na, SPR Roháčia, je vo vlastníctve fyzic-

kých osôb. Za patróna rezervácie

Roháčia si majiteľka vybrala náčelníka VLK-a Juraja Lukáča. Medzi

významné úspechy v tejto skupine aktivít patrí výrazné rozšírenie štátnych

rezervácií Udava a Kyjovský prales, získanie do dlhodobého prenájmu

160-hektárový les v NPR Suchá dolina, dosiahnutie vyhlásenia štátnej

rezervácie Bisce. V roku 2021 bola vďaka našej práci vyhlásená nová re-

zervácia PR Veľký Bukovec, v ktorej je prísne chránených 270,78 hek-

tárov. Spolu s rezerváciami Vihorlatský prales a Rydošová (obe vznikli

v roku 2020) a rezerváciou Borsukov vrch (v roku 2016) boli všetky vy-

hlásené v dôsledku našich trinásťročných aktivít zameraných na problém

nedostatočnej ochrany UNESCO lokality Karpatské bukové pralesy.

Celkovo vďaka aktivitám VLK-a pribudlo na Slovensku viac ako 2500

hektárov prísne chránených území. Ďalších 101,8 hektárov máme kúpe-

ných do vlastníctva VLK-a na Čergove, v ktorých sa nezasahuje.

Počas roka VLK pripravoval materiály, analýzy a vyjadrenia týkajúce sa

zmien a ďalšieho smerovania ochrany prírody. Náčelník VLK-a je naďa-

lej členom Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu pre obdo-

bie rokov 2022-2030. Pripomienkovali sme návrh novej koncepcie

ochrany prírody.

NAŠE ÚSPECHY

• NOVÉ REZERVÁCIE

� SPR Vlčia - 21,24 ha

� SPR Rysia - 30,49 ha

� SPR Roháčia - 17,4 ha

� PR Bisce - 28,01 ha

� PR Borsukov vrch - 146,79 ha

� PR Rydošová - 88,3 ha

(z toho 56,27 ha v 5. stupni)

� PR Vihorlatský prales - 2164,54 ha

(z toho 1574,53 ha v 5. stupni)

� PR Veľký Bukovec – 973, 97 ha

(z toho 270,78 ha v 5. stupni)

• ROZŠÍRENIE REZERVÁCIÍ

� PR Udava - plus 341,21 ha

(celková veľkosť 391,98 ha)

� PR Kyjov - plus 344,02 ha (celková

veľkosť 397,42 ha)

• PRENÁJOM NA 40 ROKOV

� NPR Suchá dolina - 160 ha



Súkromné prírodné rezervácie

Vlčia (21,24 ha) v Čergove a Rysia

(30,49 ha) v Strážovských vrchoch

Rezervácie boli vyhlásené 1. apríla 2004. Pred-

metom ich ochrany sú prirodzené procesy a ochra-

na 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. K roku 2021

symbolicky vlastnili stromy na Čergove ľudia z 32

krajín sveta. Najďalej v roku 2021 putoval strom

do mesta Pontevedra v severozápadnom Španiel-

sku. V roku 2021 sme na rozširovanie Vlčej získa-

li 442 príspevkov, o celkovej sume 25 445,18 €

a 34 240,75 Kč. Symbolicky venovaných bolo

419 stromov. Prispievatelia väčšinou kupovali

stromy ako darčeky k rôznym príležitostiam. Naj-

častejšie k Vianociam, veľmi často k narodeni-

nám, ale i ako svadobné dary, či dary jednoducho

z lásky. Od vlčieho kolektívu tradične dostali stro-

my aj dve novonarodené „vĺčatá“. Vlastníkom

stromu sa v júni stal aj Sir David Attenborough,

ktorému ho venoval jeho fanúšik. Originálne sa

vlastníkom stromu stali žiaci triedy 3.X z CZŠ

Narnia Pezinok, ktorí financie na strom získali

predajom vlastnoručne pripravených výrobkov na

školskom jarmoku. Úsmevne pôsobilo venovanie

„Thanks for looking after my ducks“ a vzájomné

utajené rodinné obdarovanie, muselo byť milým

vianočným prekvapením.

V roku 2021 sme neprikúpili žiadne pozemky.

K 31. 12. 2021 je rozloha prikúpených pozem-

kov 101,8 hektárov. Celková rozloha pozemkov

vo vlastníctve VLK-a v Čergovskom pohorí je

123,03 ha.

Od septembra spoločnosť OMV po dohode s nami sprostredkovala svojim zákazníkom možnosť prispieť na rozšírenie rezervácie

Vlčia. Pripravili pútavé banery a informačné letáky, ktorými upozorňovali zákazníkov na akciu Kúp si svoj strom a kupovanie le-

sov. Nová skupina ľudí sa tak mala možnosť dozvedieť, že na Slovensku existuje organizácia, ktorá namiesto sadenia stromčekov

do vyrúbaných lesov bráni lesy pred vyrúbaním a títo ľudia zároveň dostali možnosť akciu Kúp si svoj strom i priamo podporiť.

Aj v roku 2021 sme lesy vo vlastníctve VLK-a pravidelne monitorovali, zabezpečili sme geodetické zameranie a označenie prikú-

pených pozemkov, vymenili sme poškodený stĺp s informačnou tabuľou na lúke nad Vlčou, bezplatne sme sprevádzali záujemcov

o návštevu rezervácie, ktorí nás o doprovod požiadali. V novembri bola odvysielaná krátka reportáž o Vlčej v hlavných správach

verejnoprávnej RTVS. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/296837#1332

Les v Strážovských vrchoch dostal VLK ako vzácny dar od súkromného vlastníka. Súkromná prírodná rezervácia Rysia bola po-

čas roka monitorovaná našimi členmi a priaznivcami.

SPR Roháčia – tretia súkromná prírodná rezervácia

SPR Roháčia bola vyhlásená vyhláškou s účinnosťou od 1. apríla 2019, má rozlohu 17,4 hektárov a je chránená najvyšším stup-

ňom ochrany. Vďaka niekoľkoročnej angažovanosti VLK-a bola nielen vyhlásená, ale predmetom ochrany sa stali prirodzené

procesy a nerušený vývoj geobiologického spoločenstva. V roku 2021 sme počas jesennej rovnodennosti obnovili pruhové znače-

nie obvodových hraníc rezervácie a umiestnili stĺpy s informačnými tabuľami v slovenskom a maďarskom jazyku.

VLK 2021

• 442 PRÍSPEVKOV NA ROZŠÍRENIE VLČEJ

• CELKOVÁ ROZLOHA NAŠICH POZEMKOV NA

ČERGOVE JE 123,03 HEKTÁROV

• ZNAČENIE HRANÍC

• MONITORING



Čergov

V novembri 2017 sme objavili prebiehajúcu ťažbu v okolí

kopca Solisko, v záujmovom území, v ktorom VLK vlastní

a kupuje pozemky. Podarilo sa nám ju zastaviť a začali sme

tzv. hybridnú blokádu, ktorej symbolom sa stal transparent

s textom Zachráňme Čergov zavesený nad závorou pri vstu-

pe do bránených lesov. Hybridná blokáda pokračovala aj po-

čas celého roka 2021. Ťažba v záujmovom území v roku

2021 neprebiehala, čím hybridná blokáda plnila svoj účel.

V roku 2021 sme hybridnú blokádu rozšírili aj na územie

pripravovanej rezervácie Salamandria v katastri obce Her-

tník. Koncom mája sme uskutočnili stretnutie priamo v teré-

ne a následne v júni oficiálne spustili hybridnú blokádu

stretnutím s aktivistami na mieste vodného zdroja. Pri vod-

nom zdroji bol zavesený transparent s nápisom Zachráňme

Čergov. Podobne ako v prípade hybridnej blokády pod Soli-

skom, aj tento transparent bol počas roku pravidelne strháva-

ný neprajníkmi a následne opäť obnovovaný. Na stránke

www.cergov.wolf.sk bola pridaná sekcia venovaná Hertníc-

kej doline.

Počas roku sme zabezpečovali aktívny monitoring lesov nad

vodným zdrojom pitnej vody. Objavené ťažby boli dôvodom

podaní 5 trestných oznámení a 9 podnetov adresovaných

Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Týkali sa porušo-

vania ochrany chránených druhov a ochrany biotopov chrá-

nených druhov v území NATURA 2000 v 6 lesných

porastoch a poškodzovania vodného zdroja. V priebehu

roku sme zadali odborne spôsobilej osobe spracovanie pod-

kladov a prípravu návrhu vyhlásenia rezervácie Salaman-

dria. Našim cieľom je vyhlásiť rezerváciu s piatym stupňom

ochrany, v ktorej bude umožnený voľný peší pohyb ľudí po

celom jej území. O pripravovanej rezervácii a vodnom zdroji

informovali viaceré médiá.

V rámci monitoringu ťažby a nelegálnych prejazdov sme sa zamerali predovšetkým na existujúce štátne prírodné rezervácie, záuj-

mové územia, územia vo vlastníctve VLK-a a na územia, ktoré navrhujeme na vyhlásenie za nové rezervácie.

V apríli sme podali podnet kvôli potrubiu na zasnežovanie lyžiarskeho strediska z vodného toku Ľutinka. Podnet nebol do konca

roku uzavretý. Pri májovom monitoringu NPR Čergovská javorina sme objavili prejazd rezerváciou motorovým vozidlom, prere-

zanie/vyčistenie cesty a zničenie niekoľkých exemplárov skopólie kranskej, ktorá je v rezervácii predmetom ochrany. Vo veci zača-

lo trestné stíhanie, ktoré do konca roka nebola uzavreté.

V auguste sme podali dve trestné oznámenia na nelegálny prejazd štvorkolky po parcele v našom vlastníctve v blízkosti kopca So-

lisko. Na odmietnutie trestného stíhania políciou sme podali sťažnosť. Oba prípady neboli do konca roka uzavreté. Ďalšie trestné

oznámenie týkajúce sa našej parcely pod Soliskom sme podali v decembri a to na prerezanie stromov a prejazd autom.

Oznámenie do konca roka nebolo uzavreté.

V septembri sme podali trestné oznámenie a podnet na SIŽP z dôvodu zásahov v NATURA území v k. ú. Livov.

V októbri sme vyhrali na Krajskom súde žalobu súvisiacu so schválením PSOL pre Lesný celok Lesy Sabinov. Jedná sa o dôle-

žitý rozsudok, v ktorom podľa názoru súdu bolo potrebné, aby žalovaný reagoval na podstatné odvolacie námietky týkajúce sa na-

plnenia účelu predmetu ochrany v územiach NATURA 2000, ktorými VLK ako žalobca argumentoval vo vyjadrení, ako aj

v odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu.

Celoslovenský problém ťažieb v územiach NATURA 2000 a s tým spojené poškodzovanie biotopov chránených druhov sme

v roku 2020 posunuli na Európsku úroveň podaním žaloby, ktorá v roku 2021 uzavretá nebola.

VLK 2021

• PODÁVANIE PODNETOV A TRESTNÝCH

OZNÁMENÍ

• HYBRIDNÁ BLOKÁDA - SOLISKO,

SALAMANDRIA

• MONITORING, ZAMERIAVANIE HRANÍC

PRIKÚPENÝCH ÚZEMÍ



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

Vlčie hory, Poloniny

V auguste 2021 bola nariadením Vlády SR vyhlásená nová rezervácia Veľ-

ký Bukovec. V tomto i predošlom roku sme sa aktívne zúčastňovali procesu

jej vyhlasovania. Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie a jej ochranného

pásma je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie priro-

dzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území, ako

aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany rezervácie. Rozloha

prísne chránenej zóny A je 270,78 hektárov. Rozloha menej chránenej zóny

B je 703,19 hektárov. Výrub v tejto zóne je možné realizovať výlučne

jednotlivým výberom a so súhlasom organizácie ochrany prírody a krajiny.

Pre potreby maľovania obvodových hraníc a monitoring rezervácií Vihorlat-

ský prales a Rydošová člen VLK-a dobrovoľnícky v januári vytvoril digitálnu

mapovú aplikáciu na identifikáciu hraníc oboch rezervácií, neskôr bola do

aplikácie zahrnutá i nová rezervácia Veľký Bukovec.

V priebehu jari sme sa dohodli s VLM SR š. p., ŠOP a zástupcami urba-

riátu Poruba pod Vihorlatom na značení hraníc PR Vihorlatský prales. Ná-

VLK 2021

• 270, 78 HEKTÁROV NOVÝCH

BEZZÁSAHOVÝCH ÚZEMÍ

• SPRÁVNE KONANIA,

PRIPOMIENKOVANIA

SCHVAĽOVANEJ

DOKUMENTÁCIE,

PROGRAMY

STAROSTLIVOSTI O LESY

• PODNETY, MONITORING,

ZAMERIAVANIE A

OZNAČOVANIE HRANÍC

REZERVÁCIÍ VIHORLATSKÝ

PRALES A RYDOŠOVÁ



sledne sme v priebehu roku uskutočnili viacero brigád zameraných

na identifikovanie a maľovanie hraníc tejto rezervácie. Zúčastnili

sme sa spoločnej identifikácie hraníc ochranného pásma PR Rydo-

šová so zástupcami ŠOP, SIŽP a Lesy SR, š. p. Tiež sme po do-

hode so ŠOP obnovili pruhové značenie hraníc PR Palotská jedlina

a vymenili poškodené drevené stĺpy s označením rezervácie.

Územie Vlčích hôr, konkrétne NP Poloniny, CHKO Východné

Karpaty, CHKO Vihorlat a Čergov sme i v roku 2021 pravidelne

monitorovali a zúčastňovali sa správnych konaní. Podnety sú zhrnu-

té v inej časti výročnej správy. Monitoring bol zameraný predovšet-

kým na výruby, nelegálne prejazdy motorovými vozidlami,

prikrmovanie/vnadenie zveri. Monitoring záujmových území

VLK-a, ich ochrana pred nelegálnou ťažbou dreva a spolupráca so

štátnymi orgánmi pri odhaľovaní nelegálnych činností v lesoch bolo

od novembra 2020 do októbra 2021 finančne podporené nadáciou

JMG Foundation .

V januári sme požiadali o vymenovanie zástupcu VLK-a do Rady

Národného parku Poloniny. Počas roku pretrvávala spolupráca

s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a ďalšími subjektmi pri

realizácii projektu Poloniny trail v NP Poloniny. Memorandum o

vzájomnej spolupráci podpísal VLK ešte v roku 2019. S LPM

Ulič sme sa dohodli na realizácii nekonfliktnej časti výstavby cyklo-

cesty v NP Poloniny, v časti Ruské sedlo – zaniknutá obec Ruské.

Realizácia výstavby iných úsekov bola pozastavená, keďže v roku

2020 súd uznal námietky VLK-a týkajúce sa nedostatočného posú-

denia vplyvov navrhovanej cyklocesty, ktorá očividne mala slúžiť i pre

iné účely ako len na cyklistiku.

V roku 2021 vstúpil VLK Východné Karpaty do konania týkajúce-

ho sa schvaľovania Programu starostlivosti o les na LHC

Nižná Jablonka a aktívne sa zaujímal o schvaľova-

nie LHC Turcovce. Pokračovali konania k LHC Sob-

rance, LHC Starina a LHC VLM Kamenica.

Konanie začaté na základe podnetu VLK Východné

Karpaty o ochrane hniezdneho stromu v k. ú. Pakostov,

nebolo do konca roku uzavreté. Podnet sme podali ešte

v roku 2020 na zabezpečenie druhovej ochrany a požiada-

li o obmedzenie lesohospodárskej činnosti. Zo zistených

a oznámených chránených druhov úrad začal konanie len

v spojitosti s ochranou hniezda orla krikľavého. Konanie

začaté na základe podnetu VLK Východné Karpaty na

vyhlásenie chráneného stromu Kyjovský jaseň pri PR Ky-

jovský prales nebolo do konca roku uzavreté.

V roku 2021 sme pripravili návrhy na vyhláse-

nie chránených stromov pri obci Pakostov, pri

rezervácii Becherovská tisina a pripravovali

podklady pre vyhlásenie rezervácie

v Pakostove.

V januári sme podali trestné oznámenie na ria-

diteľa LPM Ulič za ohrozovanie dobrého

mena organizácie z dôvodu šírenia nepravdi-

vých informácií o tom, že VLK svojim kona-

ním pripravuje 130 ľudí o zamestnanie.

Okresný súd nariadil p. Perinajovi zdržať sa

obdobných vyjadrení na adresu VLK-a

a nariadil mu úhradu trov.



TANAP, NAPANT, ďalšie národné parky

V TANAP-e má VLK od roku 2002 v dlhodobom prenájme 160-hektárový les

v NPR Suchá dolina, ktorý sme týmto zachránili pred ťažbou a umožnili sme tak

v celom 1600 hektárovom území rezervácie nerušený priebeh evolučných procesov.

Prenajatý les pravidelne monitorujeme. Počas roku bolo miestnym členom

obnovované značenie hraníc prenajatého lesa.

Aj v roku 2021 sme vstupovaním do správnych konaní, naďalej strážili a ovplyvňovali

rozhodovania úradov o udeľovaní súhlasov a výnimiek na zakázané činnosti v úze-

miach národných parkov. Jednalo sa napríklad v TANAP-e o požiadavky na ťažbu

v 25 rezerváciách s najvyšším stupňom ochrany v obhospodarovaní Štátnych lesov

TANAP, na uskutočnenie spoločných poľovačiek v Pieninskom národnom parku

a TANAP-e, na výstavbu vyhliadkovej veže v NP Poloniny, turistického prístrešku

v rezervácii Pramenište, výstavbu lesných ciest v NP Slovenský kras, NP Poloniny,

chemický postrek v NP Veľká Fatra, či výskumné projekty v TANAP-e, NP Slo-

venský raj, NP Slovenský kras, NP Malá Fatra. V roku 2020 zmenou legislatívy pribudol nový typ konaní týkajúcich sa udeľova-

nia súhlasov na kalamitné ťažby v národných parkoch a udeľovania súhlasov na vnadenie inou ako zákonom umožnenou

potravou. Do oboch typov konaní v roku 2021 VLK aktívne vstupoval a rozhodnutia ovplyvňoval. Rozhodovania sa týkali

národných parkov Slovenský raj, TANAP, NAPANT, NP Veľká Fatra a NP Malá Fatra.

VLK ako účastník konaní nesúhlasil s udeľovaním výnimiek v územiach rezervácií, s povoľovaním vnadenia zakázanou potravou,

s používaním pesticídov, s pokračujúcim rozvojom turisticko-športovej infraštruktúry v území národných parkov, namietal vy-

dávanie rozhodnutí, ktoré nie sú založené na dodržiavaní limitov únosnosti prostredia a dokumentácii ochrany prírody (neexistu-

júca zonácia národných parkov a programov starostlivosti), namietal udeľovanie súhlasov na náhodné ťažby z dôvodu

nedostatočného posudzovania vplyvov na chránené druhy a územia NATURA 2000.

V júni sa VLK pridal k spoločnému vyhláseniu

elektronickej petície Osloboďme národné parky,

do ktorej boli včlenené naše požiadavky týkajúce sa

zrušenia zákazov chodenia mimo turistických

chodníkov, zonácie národných parkov a 10 % prís-

nej ochrany územia Slovenska.

Pramene Vydrice, Pečniansky les

Navrhovaná prírodná rezervácia Pramene Vydri-

ce je súčasťou územia CHKO Malé Karpaty

a rozprestiera sa na pozemkoch vo väčšinovom

vlastníctve mesta Bratislava. Vzniká z našej inicia-

tívy, v spolupráci s organizáciou BROZ, pričom

od začiatku vzniku ideového návrhu v roku 2005 je

hlavným princípom zabezpečenie ochrany priro-

dzených procesov a umožnenie voľného pohybu ľudí po celom chránenom území. Tieto princípy boli zachované vo všetkých ná-

sledných aktivitách VLK-a a rokovaniach spojených so zabezpečením ochrany územia a jeho vyhlásenia za prírodnú rezerváciu.

V dôsledku našich aktivít bola na tomto území už v predošlých rokoch utlmená ťažba dreva.

V januári 2021 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami magistrátu, ministerstva a združenia BROZ k novej pra-

covnej verzii návrhu projektu ochrany. V apríli Okresný úrad Bratislava zverejnil zámer vyhlásiť rezerváciu Pramene Vydrice.

V júli bol návrh upravený v zmysle prerokovaných pripomienok. V auguste začal legislatívy proces k schváleniu nariadenia vlá-

dy, ktorým bude rezervácia vyhlásená. K nariadeniu sme v auguste odovzdali hromadnú pripomienku, v ktorej sme žiadali včleniť

priamo do nariadenia voľný peší pohyb ľudí po celom území rezervácie, s čím súhlasili aj zástupcovia magistrátu. V septembri

sme sa zúčastnili ďalšieho pracovného stretnutia a následne i prerokovania pripomienky. Na základe zmeny postoja magistrátu

došlo k zmene projektu a rozzónovaniu rezervácie, pričom menej chránená zóna mala umožniť poľovanie. S touto zmenou sme

nesúhlasili. V rokovaniach sme dosiahli súhlas s našim návrhom spornú časť územia s požadovaným poľovaním vyradiť z rezervá-

cie a zaradiť ho do ochranného pásma s nižším stupňom ochrany, v ktorom poľovanie zákon nezakazuje. Požiadavka

zabezpečujúca voľný pohyb ľudí v rezervácii bola plne v súlade s našou Petíciou za lepšiu ochranu prírody, ktorú podpisom

podporilo už viac ako 100 000 ľudí. Počas celého roku bolo územie navrhovanej rezervácie aktívne monitorované aktivistami.



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

2021 aktívne ovplyvňoval priebeh súdneho konania. Definitívne rozhodnutie týkajúce sa výmeny pozemkov do konca roka

vydané nebolo a pozemok je naďalej chránený pred developerskými zámermi.

Ďalšie záujmové územia

Aktívny monitoring naďalej prebiehal aj v Le-

vočských vrchoch, predovšetkým v území pripra-

vovanej rezervácie Šafránia, nad obcou Tichý

potok. Taktiež bolo aktívne monitorované

záujmové územie pohoria Busov.

Kampaň 10 % pre NIČ

V októbri 2021 sme do podateľne Národnej

rady SR osobne odovzdali 5 047 petičných ar-

chov so 105 070 podpismi Za zmenu zákona

o ochrane prírody a krajiny. Ide o dosiaľ najväč-

šiu papierovú petíciu týkajúcu sa ochrany príro-

dy na Slovensku. O odovzdávaní petície sme

vopred listom informovali predsedu parlamentu

a ministra životného prostredia. V odovzdanej petícii požadujeme roz-

delenie chránených území na manažované a bezzásahové a umožne-

nie voľného pešieho pohybu ľudí v chránených územiach. Podiel

bezzásahových území by mal tvoriť 10 % z rozlohy Slovenska. Zhru-

ba 5 % pokryje ochrana jadrových území národných parkov. Zvyšných

5 % zabezpečí ochranu súčasných rezervácií, pralesov ako i ďalších

území nachádzajúcich sa mimo národných parkov.

Odovzdaním petície boli ukončené aktivity spojené so zbieraním pod-

pisov, ktoré pretrvávali i v roku 2021. Obmedzenia spoločenského ži-

vota z dôvodu prepuknutia pandémie ochorenia Covid-19 sa prejavili

i v znížení počtu aktivít spojených so zbieraním podpisov. Hotspoty,

t. j. trvalé miesta s petičnými archami sme sa snažili udržať funkčné

i v roku 2021. Zapojené boli rôzne obchody, kaviarne, čajovne.

V januári 2021 sme pripomienkovali predbežnú informáciu k návrhu

novely zákona o ochrane prírody a krajiny, pričom sme žiadali zredu-

kovať režimy ochrany na bezzásahové a manažované územia, v prísne

chránených územiach zaradiť ochranu prirodzených procesov priamo

do predmetu ochrany a rešpektovanie zákonných obmedzení

v dokumentácii ochrany prírody.

V júni sme sa zapojili do pripomienkovania predbežnej informácie

k Návrhu zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii SR

(PI/2021/115), pričom sme žiadali uznanie bezzásahových lesov ako

významných úložísk uhlíka, zaradenie bezzásahových lesov medzi výz-

namné nástroje boja s klimatickou zmenou a využitie výnosov z dra-

žieb kvót emisií i na financovanie rozširovania bezzásahových území.

V júni sa zástupca VLK-a zúčastnil medzinárodného webináru na

tému Proforestation (Nezasahovanie), na ktorom jedným z hostí bol aj

emeritný profesor William R. Moomaw.

V priebehu roku sme pokračovali v aktivitách zameraných na neumož-

nenie poľovania v navrhovanej rezervácii Pralesy Slovenska.

VLK 2021

• ODOVZDANIE 5 047 PETIČNÝCH

ARCHOV SO 105 070 PODPISMI

• SPRÁVNE KONANIA,

PRIPOMIENKOVANIE ZÁKONOV

• TRESTNÉ OZNÁMENIA, PODNETY

• ZVÝŠENIE ROZLOHY

BEZZÁSAHOVÝCH ÚZEMÍ



Kampaň BIOMASAKER

Niekoľko rokov trvajúca kampaň BIOMASAKER bola za-

meraná na zrušenie dotácií na spaľovanie stromov v bioma-

sových elektrárňach, čo sme úspešne dosiahli v roku 2018

zmenou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných

zdrojov energie. Zmena zrušila štátne dotácie na spaľovanie

dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov alebo ne-

vzniká ako odpad z drevospracujúceho priemyslu. Téme

spaľovania biomasy sa kontinuálne venujeme naďalej, nielen

na národnej ale i európskej úrovni.

V roku 2021 sme pokračovali v spolupráci so zahraničnými

partnermi na zmene pravidiel využívania drevnej biomasy na

úrovni EÚ, zmene európskej legislatívy a to najmä Smernice

o obnoviteľných zdrojoch energie. Pokračovali sme v moni-

torovaní využívania dreva z lesov pre výrobu drevnej štiepky

na východnom Slovensku. Netradičnou aktivitou bola mini-

malistická spontánna novembrová akcia v Bratislave s ná-

zvom Pozdrav do Glasgowa a odkazom Menej rúbať.

V Glasgowe v tom čase prebiehala konferencia o klimatickej

zmene, ktorej sa zúčastňovala i prezidentka Slovenska.

Z drevených orezov získaných z píly sme na Námestí SNP

vyskladali zrúbaný strom a nápis Menej rúbať.

V januári 2021 rozhodol Súdny dvor Európskej únie o za-

mietnutí odvolania voči rozhodnutiu o žalobe, v ktorej jed-

ným zo šiestich žalobcov bol VLK. Rovnako ako žaloba, tak

aj odvolanie bolo zamietnuté z dôvodu, že sme neboli opráv-

není danú žalobu podať. O podstate veci samej súd nerozho-

doval. Európsky parlament a Európsku radu sme zažalovali

zato, že smernica o obnoviteľných zdrojoch energie

poškodzuje lesy, klímu, ale aj ľudí. http://eubiomasscase.org/

Medzinárodná petícia „EÚ musí lesy chrániť, nie ich spaľo-

vať!“ iniciovaná v roku 2020 šiestimi európskymi organizá-

ciami, nebola do konca roku 2021 uzavretá. Petícia žiada

zákonodarcov EÚ a členské štáty EÚ, aby ukončili poskyto-

vanie dotácií a iných stimulov na spaľovanie dreva a presme-

rovali túto kľúčovú podporu do energetickej účinnosti

a skutočne nízkoemisných obnoviteľných zdrojov energie; aby prestali započítavať energiu získavanú spaľovaním dreva do kalkulá-

cie cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a aby uprednostnili ochranu a obnovu lesov a zabezpečili, aby všetky politiky EÚ chránili

naše zdravie, klímu a biodiverzitu. https://you.wemove.eu/campaigns/eu-musi-lesy-chranit

V marci sa náčelník VLK-a ako diskutujúci zúčastnil verejnej on-line diskusie zvolanej ministrom životného prostredia na tému

Slovenské lesy nie sú a ani nesmú byť iba energetickou surovinou. Medzi účastníkmi diskusie bol minister životného prostredia,

štátni tajomníci, zástupca ministerstva hospodárstva, pôdohospodárstva, výrobcov tepla, SHMÚ, Priateľov Zeme – CEPA

a europoslanec. https://www.facebook.com/profile/100064307274913/search/?q=biomasaker%20diskusia

V decembri sme pripravili hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov ener-

gie, aby nedošlo k zmenám v podpore spaľovania biomasy. Prerokovanie pripomienky do konca roku nebolo uskutočnené.

Legislatíva

V roku 2020 podal VLK Európskej komisii v Bruseli sťažnosť na Slovenskú republiku, týkajúcu sa poškodzovania biotopov

chránených druhov živočíchov a rastlín v územiach NATURA 2000. Sťažnosť v roku 2021 uzavretá nebola.

Počas roka sme pripomienkovali návrh novely zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie, návrh zákona

o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska a návrh zákona o ochrane prírody a krajiny.

VLK 2021

• TERÉNNY MONITORING, PODNETY,

SPRÁVNE KONANIA, LEGISLATÍVA

• SPOLUPRÁCA NA ZMENE EURÓPSKEJ

LEGISLATÍVY

• PETÍCIA - EÚ MUSÍ LESY CHRÁNIŤ NIE

ICH SPAĽOVAŤ



Správne konania,

Posudzovania vplyvov na životné

prostredie (EIA),

Trestné oznámenia, podnety

V roku 2021 sme analyzovali 704 správnych konaní

a vstúpili sme do 118 z nich. Pripomienkovali sme projekt

ochrany navrhovanej rezervácie Vydrica a jeden proces

EIA týkajúci sa zámeru výstavby Rezortu pod Vápenicou

v k. ú. Demänová. Analyzovali sme viacero zverejnených

návrhov programov starostlivosti, do ktorých sme sa pripo-

mienkovaním nezapojili (napr. PS o CHVÚ Senianske

rybníky, CHVÚ Medzibodrožie). Zastavené bolo kona-

nie týkajúce sa posudzovania zámeru energetického zhod-

nocovania granulátu vyrobeného z plastového odpadu

v k.ú. Snina, ktorému predchádzalo prísne určenie

rozsahu hodnotenia, v ktorom boli zapracované i naše po-

žiadavky.

Úrady v tomto roku neriešili žiadne konania týkajúce sa

žiadostí na regulačný lov medveďov. Žiadosti o náhodné

ťažby sa týkali 24 rezervácií s 5. stupňom ochrany,

výnimky udelené neboli.

Významnú skupinu konaní, na ktoré sme sa zamerali, tvo-

rili kalamitné ťažby a vnadenie zveri v národných parkoch.

Našou zásadnou námietkou pri kalamitných ťažbách bola

neexistujúca zonácia a nerešpektovanie ochrany druhov

a ich biotopov v národných parkoch a územiach

NATURA 2000. S udeľovaním súhlasov na vnadenie

inou potravou, než akú povoľuje zákon, sme nesúhlasili.

Konania sa týkali národných parkov Slovenský raj, Nízke

Tatry, Veľká Fatra, TANAP a CHKO Horná Orava.

Súhlasné rozhodnutia sme napadli odvolaním, v jednom

prípade bolo rozhodnutie zrušené, ostatné rozhodnutia ne-

boli do konca roka uzavreté. Taktiež sme nesúhlasili

s povolením spoločných poľovačiek v národných parkoch

Pieniny a TANAP.

Aj v roku 2021 sme pokračovali v eliminovaní používania pesti-

cídnych prípravkov v chránených územiach. Naďalej sme vstupo-

vali do konaní týkajúcich sa žiadostí Železníc SR na povolenie

chemických postrekov koľají Roundupom v chránených územiach.

Požadovali sme neudeľovanie súhlasov, posudzovanie vplyvov, ak

sa jednalo o územia NATURA 2000, včasné informovanie verej-

nosti o postrekoch a pridanie neškodného farbiva (napr. potravi-

nárskeho) do postreku, z dôvodu zviditeľnenia postreku. Konania

sa tiež týkali používania Vaztaku v CHKO Horná Orava a v NP

Veľká Fatra. Po minuloročnom zrušení rozhodnutia pokračovalo

konanie týkajúce sa postreku derivačného kanála glyfosátom

v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku v k. ú. Turany,

Sučany, Turčianske Kľačany a Lipovec. Konanie do konca roku

nebolo uzavreté. Nesúhlasili sme s výstavbou altánku v NPR Pra-

menište v TANAP-e. Zúčastnili sme sa konania k plánovanej vý-

stavbe lesného náučného chodníka v k.ú. Zboj (NP Poloniny),

ako aj troch konaní týkajúcich sa výstavby lesných ciest v NP Slo-

venský kras, NP Poloniny a ochrannom pásme NP Malá Fatra.

VLK 2021

• ANALYZOVANÝCH 704 KONANÍ

• ÚČASŤ V 118 KONANIACH

• NULOVÝ REGULAČNÝ LOV MEDVEĎOV

• FINÁLNE PRIPOMIENKOVANIE PROCESU

VYHLASOVANIA REZERVÁCIE PRAMENE

VYDRICE

• OCHRANA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PRED

ŤAŽBOU, CHEMICKÝMI POSTREKMI,

UMIESTŇOVANÍM STAVIEB,

USMRCOVANÍM ŽIVOČÍCHOV, VJAZDOM

MOTOROVÝCH VOZIDIEL, VNADENÍM

ZVERI

• ZASTAVENIE PROCESU POTREBNÉHO

PRE VÝSTAVBU SPAĽOVNE V SNINE

• OCHRANA BIOTOPOV HLUCHÁŇA -

POKRAČOVANIE RIEŠENIA SŤAŽNOSTI

NA EURÓPSKOM SÚDE

• TERÉNNY MONITORING, TRESTNÉ

OZNÁMENIA, PODNETY



V konaniach týkajúcich sa výrubov drevín sme bránili neodô-

vodneným výrubom stromov v brehových porastoch, na za-

rastených lúkach, v intravilánoch a presadzovali podmienky,

ktoré v prípade povolenia výrubov zmiernia dopady na kraji-

nu (napr. k. ú. Nižná Boca, Čierna Lehota, Lipany, Liptov-

ský Trnovec, Ruská Bystrá, Lúčky, Rakovec nad Ondavou,

Mošovce a ďalšie). Vstúpili sme do dvoch konaní na výrub

rozsiahlych plôch zarastených lúk v k. ú. Dubovica. V rámci

konaní na povolenia výskumov v manažovaných chránených

územiach sme presadzovali požiadavku zverejňovania príno-

sov výsledkov výskumov pre ochranu území a návrhov opatre-

ní vyplývajúcich zo získaných poznatkov. V prísne

chránených územiach sme nesúhlasili s odoberaním vývrtov

zo stromov, usmrcovaním živočíchov či jazdením autami.

Pokračovali sme v riešení konaní týkajúcich sa nedostatočnej

ochrany hlucháňov, predovšetkým v CHVÚ Volovské vr-

chy. V konaní, ktoré bolo zrušené rozhodnutím súdu a vráte-

né na nové prerokovanie, sme po prvý raz dosiahli významnú

podmienku obmedzenia ťažieb, pokiaľ by ich realizovaním

kleslo zakmenenie pod 0,5. V jednej z lokalít sme dosiahli

odstránenie nelegálneho posedu. Z dôvodu nedostatočného

riešenia záchrany hlucháňov a ich biotopov podal VLK

v roku 2017 spoločnú sťažnosť troch slovenských organizácií

adresovanú Európskej Komisii. V roku 2020 Európska

komisia posunula problém na Súdny dvor Európskej únie.

Do konca roku 2021 súd nerozhodol.

Počas roka sme okrem podnetov týkajúcich sa NATURA

území podávali rôzne iné trestné oznámenia a podnety, z kto-

rých väčšina buď bola zamietnutá aj po opakovaných sťažnostiach alebo do konca roku nebola uzavretá. Kontrolnú činnosť sme

realizovali predovšetkým v oblasti Vlčích hôr a našich záujmových území. Reagovali sme však aj na podnety našich členov a pod-

porovateľov. Záujemcom sme poskytovali poradenstvo týkajúce sa podávania podnetov vo veci porušovania zákona o ochrane prí-

rody, poľovného alebo lesného zákona. VLK a VLK Čergov v súvislosti s porušovaním ochrany biotopov chránených druhov

v územiach NATURA 2000 podal v k. ú. Hertník 5 trestných oznámení a 9 podnetov, v k. ú. Olejnikov 1 podnet, v k. ú. Livov

1 podnet a jedno trestné oznámenie týkajúce sa našej pracely na Solisku z dôvodu sprejazdnenia cesty. Podnety boli adresované

Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Trestné oznámenia na nelegálne prejazdy motorovými vozidlami sa týkali lokalít Ba-

chureň, NPR Čergovská javorina, našich parciel na Solisku. VLK Východné Karpaty podal 16 podnetov a trestných oznáme-

ní. Týkali sa mäsových návnad (k. ú. Palota), jázd motorových vozidiel (NP Poloniny, lesy v okolí obce Pichne), ťahania dreva

lesným potokom v SKUEV Makovica, porušovania druhovej ochrany v NP Poloniny, zničenia obsadeného hniezda ďatľov na

Orave pri ťažbe dreva, bagrovania lesnej cesty v NP Poloniny (inšpekcia udelila pokutu). Objavenú ťažbu v SPR Roháčia

miestnym členom VLK-a riešila polícia, páchateľov sa nepodarilo vypátrať. Pri jednom z monitoringov v rámci identifikácie

a maľovania hraníc PR Vihorlatský prales bol nájdený Danubit (plastická trhavina), ku ktorému bola privolaná polícia. Aj vďaka

tomuto nálezu bol VLK a ochrana lesov spomenutý v televíznych správach. Taktiež sme sa aktívne zapojili do prípadu nájdenej

zrazenej vlčice medzi Nižnou a Vyšnou Jablonkou, ktorú našiel podporovateľ VLK-a a včas nás o náleze informoval.



POMOC MIESTNYM KOMUNITÁM

V spolupráci so svojimi podporovateľmi VLK už desiatky rokov robí občiansky monitoring. V roku 2021 sme verejnosť opäť za-

pájali do podávania trestných oznámení a podnetov adresovaných inšpekcii životného prostredia, ktoré sa týkali ťažieb v úze-

miach NATURA 2000. Vzory podnetov a oznámení poskytujeme na požiadanie.

V roku 2021 sme úspešne zabezpečovali právnu pomoc členke VLK-a, ktorá

z asfaltovej cesty v TANAP-e privolala políciu pre podozrenie z neoprávne-

ného ničenia bobrej hrádze. Následne na ňu štátne lesy TANAP-u podali

podnet za pohyb mimo značených chodníkov.

V júni sme rozbehli aktivity zamerané na ochranu lesov v okolí Bardejov-

ských kúpeľov, ktoré spadajú pod náš monitoring od 90-tych rokov. Dôvodom

je zvýšenie tlaku na rúbanie zachovalých jedľobučín ako i expandujúca vý-

stavba, ktorá začína narúšať a ohrozovať kúpeľný charakter Bardejovských

kúpeľov.

Naďalej sme podporovali lokálne aktivity nášho člena zamerané na ochranu

vodného zdroja v obci Jabloň a pokračovali v aktivitách týkajúcich sa okolia

obce Pakostov smerujúce k zaradeniu 10 % rozlohy pozemkov miestneho ur-

báru do bezzásahovej rezervácie. V obci Jabloň sme absolvovali terénne jed-

nania zamerané na identifikáciu a označenie ochranného pásma vodného

zdroja, zúčastnili sa lesníci aj zástupca obce. Následne bolo identifikované

územie označené tabuľami.

Dosiahli sme zrušenie rozhodnutia Okresného úradu Prešov, ktorým bol

schválený Program starostlivosti o lesy pre lesný celok Mestské lesy Prešov,

vec bola vrátená naspäť na nové prerokovanie a rozhodnutie. Pokračovali

sme v aktivitách proti ťažbe ropy a zemného plynu v katastroch obcí pod

Vlčími horami.

ZACHRÁŇME DRAVCE

Vlk, medveď, rys

Najvýraznejším úspechom roku 2021 je zaradenie vlkov medzi chránené druhy.

Uzavreli sa tým vyše 30-ročné aktivity VLK-a zamerané na dosiahnutie celoročnej

ochrany vlkov na území Slovenska. Minister životného prostredia podpísal vyhlášku

v Deň Zeme za prítomnosti predsedu vlády, pričom pozvaný a on-line prítomný bol

aj náčelník VLK-a. Vyhláška bola zverejnená 6. mája a platiť začala 1. júna.

https://www.facebook.com/mzpsr/videos/453780542394312

Zaradenie vlkov medzi chránené druhy vzbudilo pozitívne ohlasy organizácií z mno-

hých krajín, medzi prvými nám blahoželali organizácie z Poľska, Čiech, Francúzska,

Nemecka, Rakúska, Maďarska, Anglicka a ďalších krajín.

VLK 2021

Ďakujeme viac ako

60 000 podporovateľom

ochrany vlkov, ktorí

podporu tejto kampani

vydržali prejavovať tri

desiatky rokov, ďakuje-

me Dr. Jozefovi Voská-

rovi, ktorý stál na

začiatku tohto boja a ďa-

kujeme ministrovi život-

ného prostredia Jánovi

Budajovi, ktorý tento

náš boj úspešne zavŕšil.



V januári 2021 bolo ulovených 9 vl-

kov a títo sa stali poslednými vlkmi

usmrtenými v rámci kvót. Hneď po

skončení obdobia lovu vlkov vydal

Krajský súd Bratislava uznesenie

o odmietnutí našej žiadosti o predbež-

né opatrenie a teda zastavenie lovu vl-

kov. Žiadosť o predbežné opatrenie

bola súčasťou žaloby podanej v no-

vembri 2020 voči MP SR za určenie

kvóty lovu vlkov. O žalobe do konca

roku nebolo rozhodnuté.

Vo februári sme sa zapojili do korek-

túr poľskej knihy „Instynkt. O wilkach v polskich lasach“ a pridali krátky

pohľad týkajúci sa vlkov na Slovensku. Kniha bola vydaná v októbri.

V marci sme sa zapojili do korektúr textu pripravovanej knihy „VLK

Strážca lesa“ (vydavateľstvo IKAR) a pripravili do knihy vlastný text

kapitoly venovanej vlkom na Slovensku. Kniha bola vydaná v septembri.

Aktívne sme sa zapájali a medializovali legislatívny proces týkajúci sa

schvaľovania vyhlášky, vrátane získavania informácií o priebehu pripo-

mienkovania vyhlášky v Stálej pracovnej komisii pre technické právne

predpisy sídliacej na ministerstve pôdohospodárstva a stanoviska, ktoré

vydali. Dve písomné infožiadosti sme posielali v marci. V apríli sme sa

zúčastnili slávnostného podpísania vyhlášky ministrom životného pro-

stredia, ktorou bol vlk zaradený medzi chránené druhy. Aktivity VLK-a

dlhodobo smerujúce k celoročnej ochrane sú prehľadne zhrnuté a prie-

bežne aktualizované na www.vlci.wolf.sk

V októbri sa zástupca VLK-a zúčastnil zasadnutia Pracovnej skupiny

pre určenie kvóty lovu vlka dravého a stanovenie podmienok lovu, na kto-

rej bolo jedným z bodov i oboznámenie s novou vyhláškou č. 170/2021

Z. z., ktorá zaradila vlkov medzi chránené druhy. Rokovanie bolo uzav-

reté konštatovaním, že nebude určená žiadna kvóta.

V októbri sme prostredníctvom infožiadosti požiadali políciu o výsledok prešetrovania prípadu poraneného dievčaťa z februára

2020 a určenia živočícha, ktorý poranenia spôsobil. Podľa široko medializovaných informácií tesne po útoku bol tento útok spája-

ný s vlkmi. Výsledok vyšetrovania útok vlkov vyvrátil, získanú informáciu sme medializovali. V novembri sme dosiahli odstráne-

nie nelegálneho posedu v CHVÚ Volovské vrchy. Štátne úrady boli nečinné od augusta 2020 a napriek opakovaným

upozorneniam a žiadostiam zo strany VLK-a posed odstránený nebol. Po zaslaní listov štátnym úradom a poľovnému združeniu,

že nelegálny posed rozoberie VLK za prítomnosti médií, bol posed urýchlene odstránený.

V súvislosti s medveďmi pokračovalo riešenie žalôb, ktoré podal VLK v predošlých rokoch proti rozhodnutiam MŽP SR, ktoré

povoľovali regulačný lov medveďov. Všetky rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave súvisiace s medveďmi vydané v roku 2021

boli ukončené víťazstvom VLK-a. Nezákonnosť rozhodnutí o povolení regulačného lovu potvrdil v tomto roku i Najvyšší súd

SR, ktorý zamietol kasačnú sťažnosť ministerstva životného prostredia (sp. zn. 6Sžk/5/2021). V priebehu celého roku minister-

stvo neviedlo žiadne konanie, v ktorom by poľovníci požiadali o udelenie výnimky na usmrtenie medveďa. V roku 2021 nebol

v regulácii usmrtený žiadny medveď.

V októbri sa VLK zúčastnil pracovného stretnutia na MŽP SR k problematike výskytu medveďov v ľudských sídlach. Stretnutie

bolo zorganizované v reakcii na rozhodnutie ministra zverovať odlov a riešenie konfliktných situácií s medveďmi špeciálnemu zá-

sahovému tímu Štátnej ochrany prírody SR. Témou stretnutia bolo ukončenie regulačného lovu medveďov, preventívne opatre-

nia, problémy spojené s vnadiskami, krmoviskami, odpadmi, vysiatou kukuricou a činnosť zásahového tímu.

V priebehu roku sme zintenzívnili aktivity týkajúce sa zapojenia verejnosti do mapovania posedov a vnadísk. V súvislosti s tým

sme pre verejnosť vytvorili špeciálnu skupinu na sociálnej sieti s názvom McMedveď. Tá verejnosti umožňuje zverejňovať medve-

die menu pri posedoch a na vnadiskách a tým ukazovať na problém kŕmenia medveďov v blízkosti obcí. Problém kŕmenia medve-

ďov sme aj medializovali (napr. Slovak spectator, TA3, Refresher, Štandard, Webnoviny, atď.)

VLK 2021

• DOSIAHNUTIE CELOROČNEJ

OCHRANY VLKOV

• PRIPOMIENKOVANIE

LEGISLATÍVY

• POKRAČOVANIE RIEŠENIA

ŽALOBY PROTI MINISTERSTVU

PÔDOHOSPODÁRSTVA

• KOREKTORÚRY A TEXTY DO

KNÍH O VLKOCH

• ĎALŠIE VYHRATÉ ŽALOBY

TÝKAJÚCE SA V MINULOSTI

POVOLENÝCH VÝNIMIEK NA

REGULAČNÝ LOV MEDVEĎOV

• OSVETA, TERÉNNY

MONITORING



Gaia – náš domov, terénne
semináre, prednášky,
infostánky, stretnutia

Unikátne terénne 9 dňové semináre Gaia – náš

domov, neformálne víkendové stretnutia pre ve-

rejnosť s náčelníkom VLK-a s názvom Zavýja-

nie, ako i stretnutia členov počas rovnodenností

a slnovratov, aktivity súvisiace s lektorovaním

a organizovaním prednášok, diskusií, infostánkov

a stretnutí boli i v roku 2021 negatívne ovplyvne-

né pandemickou situáciou spôsobenou

ochorením Covid-19.

Z plánovaných troch seminárov Gaia sa nám po-

darilo uskutočniť dva, a to júnový a septembrový.

Zavýjania sa neuskutočnili žiadne. S členmi sme

sa stretli pri príležitosti letného slnovratu a jesen-

nej rovnodennosti, a to na Čergove a v Cerovej

vrchovine. Tradičný letný tábor pre členov

a priaznivcov VLK-a sme zorganizovali na

Čergove.

V priebehu roka sme lektorovali prednášky a be-

sedy v mestách Nitra (Hidepark), Poprad (sú-

časť garážových punkových koncertov) a Trenčín

(festival Punkáči deťom). Infostánky o aktivitách

VLK-a sa nám podarilo uskutočniť v obci Iľovni-

ca na bicyklovej akcii, v Nitre (Hidepark), Brati-

slave (v ZOO počas dní mesta), v Košiciach

počas čapovania špeciálneho benefičného piva

Divočina v bare Pokhoi a počas troch koncertov

skupín Rozpor, Čad a Catastrofy, v Poprade počas viacerých garážových punko-

vých koncertov, v Trenčíne na festivale Pankáči deťom, v Snine počas benefičného

koncertu skupiny Fiesta zorganizovaného na podporu VLK-a. V rámci pripravova-

ného 27. ročníka zimného prednáškového cyklu VLK-a v Prešove sme nakoniec ne-

uskutočnili žiadne prednášky.

Výnimočne s on-line účasťou prebiehala tradičná akcia Green Freiday v predajni

Wilderoben, počas ktorej výťažok z predaja oblečenia v daný deň bol benefične da-

rovaný VLK-u. Prijali sme viacero pozvaní na nahrávanie podcastov, či on-line roz-

hovorov o našich aktivitách (napr. podcast pre Tabačku, združenie Lokálnosť,

rozhovor pre Živá vlna, videoodkaz pre Slušné Slovensko – Košice k aktivitám k 17.

novembru a podobne).

Benefičné koncerty pripravované v spolupráci s VLK-om v Košiciach a Žiline mu-

seli byť i v roku 2021 zrušené a presunuté na ďalší rok. V roku 2021 sa pokračovalo

v priebežnom spracovávaní historických materiálov týkajúcich sa aktivít VLK-a pre

ich budúce interné i verejné využitie.

ABIES – VYDAVATEĽSTVO LZ VLK

V roku 2021 pokračoval predaj publikácií o hlbokej ekológii a nových pohľadoch na les vydaných v minulosti v našom vydavateľ-

stve ABIES, ako aj predaj environmentálne zameraných publikácií z iných vydavateľstiev. Predali sme 92 kusov kníh vydavateľ-

stva ABIES, 29 kusov distribuovaných titulov a 218 kusov ostatného tovaru (tričká, mikiny, karimatkové podsedáky a podobne).

Nechali sme vyrobiť 77 kusov tričiek s motívom Neberte lesy a praktické podsedáky s logom na propagáciu činnosti VLK-a.



MÉDIÁ

Po celý rok v mienkotvorných slovenských médiách v článkoch a rozhovoroch rezonovali všetky naše hlavné aktivity. Veľmi rezo-

novala téma ochrany vlkov, ale i medveďov, taktiež petícia za NIČ, Kúp si svoj strom, ochrana UNESCO lesov, pribudlo media-

lizovanie aktivít týkajúcich sa pripravovanej rezervácii Salamandria a objavovali sa aj témy lokálneho charakteru ako napríklad

pretrvávajúca kauza predaja pozemkov v Pečnianskom lese. Prehľad o kľúčových témach nám poskytuje pravidelný týždenný

monitoring médií. Medzi neštandardné mediálne výstupy patrí dokument Českej televízie o VLK-u natáčaný ešte v predošlom

roku, ale odvysielaný až vo februári 2021. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248420013/

Zmienky o aktivitách VLK-a sa objavovali aj v zahraničných médiách.

POĎAKOVANIE

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2021 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, ochranou NATURA území a mnohých ďalších. Ďakujeme

všetkým, ktorí zriadili hot-spot, čiže trvalé miesto, kde bolo možné podpísať petíciu za NIČ alebo doniesť vyplnený hárok, ďakuje-

me všetkým, ktorí zbierali podpisy i tým, ktorí petíciu podpísali, ďakujeme za propagáciu petície na verejných akciách. Ďakujeme

za podporu hromadných pripomienok a tiež za aktivity, ktorými sami bránite lesy a stromy, pri ktorých vám pomáhajú rady

a skúsenosti VLK-a.

Ďakujeme spoločnosti Lunter za darovanie 52 kíl vegánskych nátierok, tofu, párkov a pudingov pre účastníkov letného tábora

VLK-a.

Ďakujeme 32 tímom, ktorí sa zúčastnili 18. ročníka medzinárodnej šifrovacej internetovej hry Sendvič a rozhodli sa svoje účast-

nícke poplatky venovať VLK-u. Ďakujeme organizátorom benefičných akcií a všetkým hudobným skupinám, ktoré na benefič-

ných akciách vystupujú, ďakujeme za výťažky z benefičných akcií, Didimu z baru Pokhoi za benefičné pivo s názvom Divočina

navarené Padre Brewing Company, skupine Rozpor za benefit z predaja vlčích merino tričiek, ako aj za darované merino tričká

zamestnancom VLK-a, ďakujeme kolektívu Živá vlna za benefičné plagáty vydané k príležitosti zaradenia vlkov medzi chránené

druhy, ďakujeme za darovanie pamätných vlčích mincí vydaných Národnou bankou Slovenska, ďakujeme za materiálnu pomoc,

za verejnú obhajobu aktivít VLK-a 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 Gre-

en Friday venovaný VLK-u.

Pomoc každého jedného priaznivca si nesmierne vážime.

autori fotografií: Viliam Bartuš, Katarína Grichová, Ľuboš Leško, Juraj Lukáč, Peter Sabo, Janka Zajaková, Wojciech Juda



FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021



Doplňujúce informácie k finančnej správe za rok 2021

Lesoochranárske zoskupenie VLK financuje svoju činnosť aj v roku 2021 bez významnejších zmien v štruktúre výnosov, ná-

kladov, majetku a záväzkov.

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

razových príspevkov na podporu činnosti a členských príspevkov.

Ďalšie významné príspevky sme prijali cez darovací portál darujme.sk, charitatívnu reklamu outdoorového obchodom Wilde-

roben, od firiem Freaks, madebythe a grant 16 666 USD od nadácie JMG Foundation na ochranu biodiverzity lesov a ich

trvalo udržateľné obhospodarovanie.

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 2021 nám bolo poukázané 83 436 eur a použili sme

81 739 eur, neminutú časť vedieme ako výnos budúcich období a použijeme ich v nasledujúcom roku.

Príjem z príspevkov na aktivitu Kúp si svoj strom je zaúčtovaný ako výnos budúcich období. V roku 2021 sme prikúpili po-

zemky v hodnote 3 346 eur. V evidencii majetku nám v roku 2021 pribudli pozemky v hodnote 21 346 eur.

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 2021 vyplatila podporu za rok 2020 v sume 11 225 eur. Značnú

časť z podpory, 8 617 eur, sme prijali za prenajaté pozemky. Túto časť sme previedli vlastníkom ako zmluvný záväzok.

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

LZ VLK hospodárilo v roku 2021 so ziskom. Návrh je zúčtovať zisk ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia na zníženie

straty za minulé obdobia.

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.










