
Vyhlásenie Správy NAPANT k používaniu chemických prípravkov 

v súvislosti s aplikáciou VAZTAK Active v k.ú. Liptovská Teplička  

v dňoch 11.-12.5.2016 
 
Vzhľadom k tomu, že v posledných dňoch bolo medializované, či už na internete, alebo iných 

médiách, používanie chemických látok pri ošetrovaní resp. preventívnej ochrane lesných porastov 

v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) vydáva ŠOP SR Správa NAPANT nasledovné vyhlásenie.  

 

ŠOP SR Správa NAPANT ako odborná organizácia ŠOP SR je proti neodôvodnenému 

používaniu chemických prípravkov v chránenom území NAPANT, hlavne  v maloplošných 

chránených územiach medzinárodnej i národnej sústavy chránených území s tretím, štvrtým 

a piatym stupňom ochrany. V prípade nutného použitia chemických látok preferujeme 

predovšetkým ich bodovú (ručnú) aplikáciu a na takých lokalitách, kde je to nevyhnuté 

z dôvodu vysokého rizika ohrozenia ekologickej stability lesných porastov a bude mať použitie 

chemických látok, čo možno najmenší negatívny dopad na jednotlivé zložky životného 

prostredia. Súhlas orgánu ochrany prírody (okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie) na 

aplikáciu chemických látok, hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a 

silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti je potrebný pri aplikácii 

chemických prípravkov v chránených územiach, ako aj v rámci národnej sústavy chránených území, 

kde platí tretí a vyšší stupeň ochrany prírody, tak aj v rámci sústavy chránených území európskeho 

významu NATURA 2000 v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon).  

 

V prípade, že sa jedná o druhý stupeň ochrany (ochranné pásmo národného parku) 

v zmysle zákona je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na aplikáciu chemických látok po 

prekročení ošetrenej súvislej plochy väčšej ako 2 hektáre. V ochrannom pásme Národného parku 

Nízke Tatry na lesnom celku Liptovská Teplička počas dní  11.5 a 12.5.2016 aplikovali Štátne lesy SR 

- odštepný závod Liptovský Hrádok, Vaztak Aktive s farbivom Scolycid C na cca 4 ha nesúvislej 

plochy na vyťaženú drevnú hmotu na odvozných miestach a porastových stenách pomocou nesených 

rosičov za traktorom. Pri používaní Vaztak Aktive s farbivom Scolycid C musíme vychádzať aj zo 

zoznamu schválených prípravkov na ochranu rastlín pre rok 2016, kde menej toxické látky na ochranu 

voči podkôrnemu hmyzu nemáme. Jeho aplikáciu v poľnohospodárskej a lesníckej výrobe schvaľuje 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (UKSUP) v Bratislave.  

 

Pracovníci ŠOP SR Správy NAPANT dňa 12.5.2016 zistili používanie vyššie uvedeného 

chemického prípravku na lesnom celku Liptovská Teplička. Po vzájomnom dialógu 

s pracovníkmi Lesnej správy Liptovská Teplička a následnej komunikácii s vedením 

Odštepného závodu Liptovský Hrádok bola aplikácia Vaztak Aktive s farbivom Scolycid C 

zastavená a namiesto plánovanému postreku 10 ha nesúvislej plochy bol tento postrek 

aplikovaný na 4 ha nesúvislej plochy. Aj keď je potrebné objektívne povedať, že Lesy SR, š.p. 

neporušili a neporušovali touto aplikáciou žiadne legislatívne predpisy na úseku ochrany prírody 

a krajiny, boli pri zastavení aplikácie chemickej látky ústretoví.  Z toho teda vyplýva, že nie je 

pravdou, tak ako sa uvádza na niektorých internetových stránkach, že „štátni ochranári sa na to len 

pozerajú“. ŠOP SR Správa NAPANT bude určite iniciovať stretnutia zo Lesmi SR, š.p. na rôznych 

úrovniach a bude sa snažiť dohodnúť aj nad rámec zákona prípadné ohlasovanie používania 

chemických látok pri ochrane lesných porastov a skladov aj v druhom stupni ochrany. 

 

Aj vzhľadom na vyššie uvedené chce ŠOP SR Správa NAPANT ubezpečiť všetkých 

návštevníkov, že pri návšteve vlastného územia Národného parku, kde sa pohybuje najviac 

turistov a milovníkov prírody sa nemusia obávať žiadnych sekundárnych zdravotných 

problémov v súvislosti s aplikáciou Vaztak Aktive s farbivom Scolycid C, ktorý bol použitý na 

Lesnom celku Liptovská Teplička v ochrannom pásme NAPANT. 

 

 

Banská Bystrica, 17.5.2016 

 


