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Pojem Vlčie hory



Hlavné hodnoty územia

Poloninské lúky

Pralesy

Drevené chrámy

Rusínska kultúra

Zubor hrivnatý

Veľké šelmy

Východokarpatské endemity

Preudokrasové jaskyne

Vodárenská nádrž Starina

Obrovské komplexy lesa

Príhraničná oblasť

Park tmavej oblohy

Pokoj a kľud



Ochrana prírody v horizonte 10 
rokov

Vyriešenie medzinárodných záväzkov v NP Poloniny

Zmena spôsobu hospodárenia v lese v 3 stupni ochrany

Jasné rozdelenie kompetencií

Vytvorenie podmienok pre vlastníkov pozemkov na vykonávanie 
starostlivosti o predmet ochrany

Dôsledný manažment veľkých šeliem a zubra hrivnatého

Zabezpečenie infraštruktúry pre fungovanie turizmu 

Právna subjektivita S-NP Poloniny

Participatívny model riadenie územia



Rozvoj územia do budúcnosti

Vieme čo chceme?

Inde áno u nás nie?

Je vôbec reálne čakať na podporu z vonku?

Ako sa uberá náš región?

Keby tu nebol NP Poloniny, žilo by sa tu lepšie?

Vracajú sa hodnoty, ktoré produkuje toto územie naspäť?

Mal by mať región inštitúciu, ktorá zastrešuje rozvoj regiónu?



Problémy pri realizácii ochrany 
prírody a rozvoja územia NP Poloniny
Nesúlad právnych noriem

Vlastnícka rozdrobenosť pozemkov

Nevyplácanie podielových daní z nehnuteľností v 5. stupni ochrany pre obce

Nesystémová podpora ekosystémových služieb pre súkromné a štátne subjekty

Neschopnosť potencionálnych uchádzačov o projekty zabezpečiť spolufinancovanie

Prenášanie vrcholovej politiky na regionálnu úroveň

Veľa záujmových skupín

Subjektívne záujmy jednotlivca často zmaria snahy o verejné blaho

Prestarnuté obyvateľstvo 

Neuplatňovanie princípu verejnej politiky

Zlý mechanizmus podpory v rámci agrodotácií

Národný park Poloniny nemá právnu subjektivitu 

Chcú vôbec miestny obyvatelia Národný park Poloniny?



Riešenie
Zosúladiť zákon o ochrane prírody so zákonom o lesoch

Zonácia NP Poloniny, resp. zmeniť definíciu činností v 3. stupni ochrany vo vzťahu k 
obhospodarovaniu lesov

Pri posudzovaní projektov zapracovať do bodovacej schémy plusové body pre 
územie s vysokou environmentálnou hodnotou

Zákonne zabezpečiť vyplácanie podielových daní pre obce za 5. stupeň 

Tabuľkovo stanoviť výšku podielových daní za hospodárske lesy v závislosti od toho 
ako subjekt hospodári

Vytvoriť schému na podporu štátnych subjektov pri prechode na jemnejšie formy 
hospodárenia

Zabezpečiť osvetovú činnosť miestneho obyvateľstva 

Sieťovanie podnikateľských subjektov

Nový návštevný poriadok NP Poloniny
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