Tlačová správa – Karpatské bukové pralesy UNESCO
vo Zvolene 16 .2. 2018

V uplynulých dňoch informovali médiá o správe Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Slovenskej republiky
o kontrole Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Správu z kontroly je možné nájsť na
webových stránkach úradu.
Vo výsledkoch správy NKÚ, komentovaných v médiách, rezonovala kritika na starostlivosť o komponenty
svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy, ktoré sú situované v severovýchodnej
časti Slovenska.
V správe NKÚ sú uvedené fakty o Karpatských bukových pralesoch, ktoré tvoria len malú časť kontrolovanej
biosférickej rezervácie Východné Karpaty, avšak interpretácia správy v médiách vyznieva úplne ináč.
V júni 2007 bola lokalita Karpatské bukové pralesy, ako spoločný Slovensko - Ukrajinský projekt, zapísaná na
Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Predkladanému projektu nepredchádzalo žiadne celoplošné mapovanie,
ktorého cieľom by bolo identifikovať lokality spĺňajúce kritériá vysokej prírodoochrannej hodnoty a návrh
obsahoval mnoho významných technických nezrovnalostí. Najväčšou bol výrazný rozdiel vo výmere jadrovej
zóny podľa mapovej a tabuľkovej prílohy nominačného projektu (v tabuľkovej časti 5 766ha, z mapového
polygónu vychádzala výmera 3 522ha).
Reálny obraz o tom, ako to funguje, či skôr nefunguje, odhalila záverečná správa NKÚ z kontroly
Medzinárodnej biosférickej rezervácie (MBR):
- boli zistené nedostatky pri vyhlasovaní chránených území a v oblasti ich členenia bol zistený nesúlad medzi
deklarovanou zonáciou územia a reálnym stavom, čo bolo spôsobené problematickým postupom z minulosti, pri
spracovaní návrhu pre vyhlásenie MBR a ktorého znenie nebolo pred zápisom územia konzultované
s kontrolovaným subjektom (ŠOP SR) a ani s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov,
- sublokality v rámci dotknutého územia nepatrili do výlučného vlastníctva štátu tak, ako to bolo
deklarované v nominačnom projekte,
- bola zistená absencia resp. neaktuálnosť strategických programových dokumentov v oblasti ochrany prírody
a krajiny, koncepcia neobsahovala víziu a poslanie biosférických rezervácií, ich náplň, funkcie a princípy
fungovania,
- v kontexte medzinárodnej spolupráce stanovené úlohy neboli a ani nie sú odkonzultované a skoordinované
s partnerskými územiami v rámci MBR,
- finančné prostriedky v sume 1 217 807,81 eur slúžili predovšetkým na organizačné zabezpečenie správy NP
Poloniny. Preverením dokumentácie a procesov verejného obstarávania boli zistené nedostatky a kontrolovaný
subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o slobodnom prístupe
k informáciám a v súlade s Občianskym zákonníkom,
- aktuálny právny stav, kompetencie a alokované finančné prostriedky nezaručujú dlhodobú udržateľnosť
plnenia medzinárodných záväzkov z dôvodu rozsahu a náročnosti plánovaných úloh.
Záverom chceme zdôrazniť, že o to nepochopiteľnejšie vyznieva odporúčanie NKÚ Vláde SR posúdiť
možnosť zverenia vybraných častí územia NP Poloniny vo vlastníctve štátu do správy Štátnej ochrany prírody
SR. Veď podľa predloženej správy ochrana prírody nie je schopná zabezpečovať ani tie úlohy, ktoré mala
doteraz. Ako a za čo bude plniť ďalšie?
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