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 Všetci sme hrdí na prírodné bohatstvo Slovenska. Človek potrebuje prírodu nielen ako 

zdroj pozitívnych emócií, ale hlavne ako priestor na zdravý a kvalitný život. Jedným z 

najdôležitejších faktorov, ktoré vytvárajú priaznivé prírodné podmienky sú lesy, ktoré 

pokrývajú skoro polovicu územia Slovenska. Ich význam pre zdravý a kvalitný život občanov je 

nenahraditeľný. Zodpovednosť za lesy je spoločná – každého občana, bez ohľadu nato, či je 

ochrancom prírody, majiteľom lesa, užívateľom jeho prínosov, alebo lesným hospodárom. 

Preto v ochrane lesov na Slovensku musíme posunúť kooperáciu na vyššiu úroveň – na úroveň 

partnerstva. V záujme budúcich generácií, v záujme celej spoločnosti.   

preto: 

· hlásiac sa k ochrane prírody ako k celospoločenskej úlohe a potrebe,  

· uznávajúc hodnoty prírody Slovenska ako súčasti národného dedičstva, rezervoára 

biologickej rozmanitosti a predpokladu udržania ekologickej stability krajiny, 

· uvedomujúc si nenahraditeľné funkcie prírodných ekosystémov v ochrane vodných 

zdrojov, prevencii povodní a sucha, zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy a vytváraní zdravého 

životného prostredia pre človeka, 

· uznávajúc nezastupiteľnú úlohu lesov pri ochrane biologickej rozmanitosti prírody 

Slovenska a poskytovaní funkcií, služieb a úžitkov pre človeka a spoločnosť, vrátane 

poskytovania obnoviteľných zdrojov surovín, najmä dreva, ale tiež čistého ovzdušia, vody, 

prírodných liečiv, plodov, prostredia pre oddych a rekreáciu a pod., 

· uvedomujúc si úlohu človeka ako súčasti prírody využívať úžitky z nej plynúce 

spôsobom, ktorý zachová prírodné zdroje pre budúce generácie  a zároveň umožní zachovanie 

prírody v celej šírke biologickej rozmanitosti,  

· potvrdzujúc záväzok chrániť prírodu Slovenska, vrátane lesov, vyjadrený najmä v 

Zákone o ochrane prírody a krajiny, Zákone o lesoch, stratégiách a právnych predpisoch 

Európskej únie a medzinárodných dohovoroch, ktorých je Slovenská republika zmluvnou 

stranou, zdôrazňujúc aktuálnu a naliehavú potrebu zlepšenia stavu a ochrany lesov Slovenska 

nielen z pohľadu potrieb človeka, ale aj s ohľadom na nároky a potreby voľne žijúcich 

pôvodných druhov živočíchov a rastlín viazaných na lesy, najmä chránených a ohrozených 

druhov, 

 

sme sa rozhodli uzatvoriť toto 

 

Národné memorandum o lese 

1. Za účelom zachovania biologickej rozmanitosti lesov, ich zdravého a nenarušeného 

vývoja vrátane ochrany a zachovania populácií druhov viazaných na lesy, najmä chránených a 

ohrozených druhov, zabezpečiť prísnu ochranu pralesov na území Slovenska a  tak aby v týchto 

územiach bol umožnený prirodzený vývoj ekosystémov, bez zásahu človeka. 
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2. Presadzovať dôslednú ochranu národných parkov a ďalších chránených území, tak aby 

v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny bol v týchto územiach záujem ochrany prírody 

nadradený nad ostatné záujmy. 

3. Prijať opatrenia, aby v chránených územiach s 3. a 4. stupňom ochrany prírody bolo 

hospodárenie v lese prispôsobené cieľom ochrany prírody, a aby sa v týchto územiach 

uplatňovali najšetrnejšie spôsoby hospodárenia v lese. 

4. Za účelom celkového zlepšenia stavu lesov na Slovensku podporovať zavedenie 

princípov a postupov zodpovedného lesného hospodárenia do plánov obhospodarovania 

lesov na Slovensku. 

5. V oblastiach s chránenými územiami presadzovať a aktívne podporovať rozvoj regiónov 

založený na ich ekonomickom potenciáli pre rekreáciu a cestovný ruch, za súčasného 

rešpektovania chránených území, ich poslania a prírodných hodnôt, ktoré chránia.  

6. Zefektívniť existujúce a zaviesť nové finančné mechanizmy na podporu ochrany prírody 

a miestneho rozvoja v chránených územiach, vrátane strategických plánov rozvoja pre regióny 

s chránenými územiami, kompenzácií vlastníkov za obmedzenie bežného obhospodarovania, 

inštitútu zmluvnej ochrany, podpory miestnych značiek a pod. 

 Vyjadrujeme spoločnú vôľu a partnerský prístup k riešeniu všetkých vyššie uvedených 

úloh pri príprave konkrétnych návrhov a ich postupnej realizácii tak, aby sa zachovala želaná 

rovnováha medzi ochranou lesov, hospodárením v nich a  udržateľného využitia ich potenciálu 

pri rozvoji regiónov. 


