KRAJSKÝ Ú R A D ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BRATISLAVE
Odbor ochrany prírody
Karloveská 2, 841 01 Bratislava
Bratislava, 28. 2. 2012
číslo: ZPO/33/2012-svl

R O Z H O D N U T I E

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave , ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 4 zákona 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov , § 67 zákona č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Klubu slovenských turistov, Záhorského 33,
Bratislava zo dňa 11. 11. 2011 v súlade s §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 - §86 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

A. vydáva

súhlas

žiadateľovi K l u b slovenských turistov, Záhorského 33, Bratislava, v zmysle § 13 ods.2
písm. k) zákona č. 543/2002 Z . z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej zákon) na organizovanie turistických
podujatí v územiach s I I .
stupňom osobitnej ochrany prírody a krajiny v Bratislavskom kraji.
Súhlas sa udeľuje do 31.12.2017.

Zároveň podľa § 82 ods. 12 sa k súhlasu udeľujú tieto podmienky:
1. Účastníkom turistických pochodov sa nepovoľuje rušiť vodné vtáctvo, produkovať hlasné
hlukové efekty a odpad.
2. Účastníci turistických pochodov pri prechode cez mokré a šmykľavé prehrádzky
v inudačných pásmach tokov dodržia bezpečnostné predpisy a budú prechádzať na vlastnú
zodpovednosť.
3. Nástup a výstup účastníkov podujatí pre vodnú turistiku na toku Moravy sa obmedzuje na
Vysokú pri Morave - územie s II.stupňom ochrany.
4. V mesiacoch 5. marca - 31.máj nebudú organizované podujatia splavu rieky
Morava z dôvodu hniezdenia vodného vtáctva. Zahájenie vodáckej sezóny sa môže
uskutočniť v mesiaci február najneskôr 1.marcový týždeň do 5. 3. v roku.

B . povoľuje výnimku

1/. zo zákazov ustanovených v § 14 ods.l písm. e), § 15 ods.l písm. a) v znení § 14 ods.l
písm. e) a § 16 ods.l písm. a) v znení § 14 ods.l písm. e) zákona č. 543/2002 Z .z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a povoľuje Klubu slovenských turistov,
Záhorského 33, Bratislava, organizovať turistické podujatia v chránených územiach
s 3., 4. a 5. stupňom osobitnej ochrany v Bratislavskom k r a j i po vyznačených
turistických trasách.

2/ na plavbu nemotorových člnov po rieke Morave - 4 . , 5. stupeň ochrany ako výnimku
zo zákazu ustanoveného v § 16 ods. 1 písm. a), § 15 ods.l písm. a) v náväznosti na § 14
os.l písm. c) zákona v súvislosti s podujatiami vodnej t u r i s t i k y v mesiaci január, február
- 5.3., jún až december.

3/ zo zákazov ustanovených v § 13 ods.l písm. b) , § 14 ods.l písm. a) ,15 ods.l písm. a)
v znení § 13 ods.l písm. b) a § 16 ods.l písm. a) v znení § 13 ods.l písm. b) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čím sa umožňuje
účastníkom cyklopodujatí: Jarná cyklotúra, Devínska 37-ka, Po hradoch a zámkoch Malých
Karpát, S Bezkou do Karpát, Regionálny zraz cykloturistov Záhoria,
Karpaty Tour,
Žitnoostrovský pochod, Severnou stranou Malých Karpát, Vodné mlyny Malého Dunaja, Deň
s Bicyklom, Bicyklom Pomoravím, Jesenným Považským Inovcom, vjazd a státie bicyklov
v územiach s I I . - V.
stupňom osobitnej ochrany prírody a krajiny po existujúcich
turistických chodníkoch a účelových komunikáciách.
Výnimky sa povoľujú v termíne do 31.12.2017.

C. nepovoľuje výnimku
v mesiaci 5. marec - 31. máj plavbu člnov po rieke Morave - 4 . , 5. stupeň ochrany ako
výnimku zo zákazu ustanoveného v § 16 ods. 1 písm. a), § 15 ods.l písm. a) v náväznosti
na § 14 os.l písm. c) zákona v súvislosti s podujatiami vodnej turistiky.
Osobitné predpisy,
nedotknuté.

ako

aj

ostatné

ustanovenia zákona,

ostávajú

týmto

rozhodnutím

Odôvodnenie

Dňa 11.11.2011 boli na Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany
prírody a krajiny (ďalej len „KÚŽP") doručené 2 x žiadosti Klubu slovenských turistov,
Bratislava (ďalej len "žiadateľ") o povolenie organizovania turistických podujatí uvedených
v priloženom Oblastnom turistickom kalendári . Žiadosti boli pod kontaktnými menami p.
Valúchom a p. Racekom. Prílohy žiadostí obsahovali zoznam akcií celého Slovenska, neboli
vytriedené akcie pre BA kraj. Zvlášť prílohou boli uvedené akcie vodnej turistiky.
Dňa 12.12.2011 rozhodol krajský úrad prerušiť konanie, nakoľko žiadateľ nedoplnil
správny poplatok a organizácia zaslala niekoľko zmätočných podaní, z ktorých nebolo
správnemu orgánu zrejmé, ktoré územia sú pri pochodoch navštevované. Ďalej nebolo
uvedené, či žiadateľ pripravil nové podujatia, alebo žiada predĺženie platnosti súhlasu a
výnimiek pôvodných podujatí z roku 2007. Konanie bolo prerušené do 12.1.2012. S p.
Racekom bolo dohodnuté na ústnej konzultácii na správnom orgáne dňa 19.12.2011 , aby
vyzval p. Hricovú o doplnenie nástupu a výstupu splavu na Morave. V čase kedy správny
orgán pripravoval zastavenie konania z dôvodu nedoplnenia podania , dňa 14. 2. 2012 pán
Racek doplnil osobne správny poplatok a spresnil trasovanie pochodov a p. Hricová
telefonicky oznámila 9.2.2012 miesto nástupu pre splav Moravy - Vysoká pri Morave.
KÚŽP upovedomil občianske združenia na svojej webovej stránke o začatí konania podľa §
82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Do konania sa nik neprihlásil.

V rámci turistických podujatí v Bratislavskom kraji sú plánované každoročne v rovnakom
období tradičné športové podujatia ako sú pešie pochody, cyklistické pochody, lyžiarske
pochody , splav Malého Dunaja, Dunaja a Moravy, termíny presného uskutočnenia sa každý
rok pohybujú v intervaloch ±7 dní.
Podujatia nie sú masového charakteru, ale z dôvodu, že organizovaná turistika je v SR
označená ako verejná športová aktivita (podujatie), vzťahujú sa na ňu obmedzenia zo zákona
a nemožno ju radiť k súkromným podujatiam bez možnosti nástupu verejnosti.
V prípade ak by klub turistov bol súkromným združením a pochodov sa zúčastňovali len
členovia klubu na pozvánku, je pochod - podujatie neverejného charakteru. O uvedenej
skutočnosti by mal rokovať so správnym orgánom v budúcnosti predseda klubu, aby sa
predišlo nezrovnalostiam o spôsobe fungovania klubu a podujatí . Ďalej upozorňujeme na
skutočnosť, že v konaniach jednotlivých zástupcov sekcií chýbalo splnomocnenie právnickej
osoby na zastupovanie v konaní.
Pre rieku Moravu platí v úseku od Vysokej pri Morave 4. a 5. stupeň - absolútny zákaz
pohybu po rieke pre všetkých občanov súkromných aj verejných podujatí až po Devín .
Štátna ochrany prírody, správa CHKO Záhorie nesúhlasila v odbornom stanovisku z 1. 3.
2012 so splavom Moravy v mesiaci marec - máj, pretože vtedy je obdobie hniezdenia
vtáctva . Na Rakúskej strane rieky je plavba člnkov zakázaná celoročne.
Správnym orgánom bol prešetrený stav charakteru podujatí a prihliadané na dlhoročné dobré
skúsenosti s turistickým klubom, ktorý zabezpečuje aj údržbu turistických chodníkov
a sleduje stav prírodného prostredia. Po doplnení potrebných údajov a poplatku rozhodol za
podmienok povoliť súhlas na organizovanie turistických akcií v Bratislavskom kraji v 2.
stupni ochrany prírody a krajiny , výnimku na organizovanie turistických podujatí v 3. - 5.
stupni chránených území , výnimku na vjazd bicyklov v rámci cyklopodujatí a výnimku na
plavbu nemotorových člnov podujatí KS T po rieke Morave v určitom období tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 zákona o správnom konaní je možné sa proti tomuto rozhodnutiu písomne
odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.
Štúra 1,812 35 Bratislava prostredníctvom tunajšieho úradu.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom
podľa § 247 zák. č. 38/1995 Z. z. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov.

Mgr. Dagmar Boršošová
vedúca odboru
Rozhodnutie sa doručuje:
1. Klub slovenských turistov, Záhorského 33, Bratislava
Na
1.
2.
3.

vedomie:
SIŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie
ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty

o

