SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE
k neschváleniu Zákona o turistických trasách
Klub slovenských turistov
Slovenský cykloklub
Asociácia prírodného turizmu
V pléne Národnej rady dnes prvým čítaním neprešiel návrh Zákona o turistických trasách o
jeden hlas, čo oddialilo potrebnú legislatívnu úpravu pre cestovný ruch a regionálny rozvoj a
zachovanie a rozvoj značených turistických trás na Slovensku. Obávame sa, že príde k
ďalšiemu vytláčaniu verejnosti zo slovenskej prírody a k obmedzeniam turistickej
priechodnosti krajiny.
“Za Klub slovenských turistov sme veľmi znepokojení tým, že dnes poslanci Národnej rady
SR stopli prerokovanie Zákona o turistických trasách už v prvom čítaní. Tento zákon
jednoznačne v Slovenskej republike dlhé roky absentuje, volali sme po ňom roky. Návrh bol
prerokovaný so všetkými dotknutými subjektmi a konsenzuálne upravený.”, povedal František
Šiller za Klub slovenských turistov.
Turistika vo svojich rôznych podobách či už pešia, cyklo, jazdecká alebo vodácka patrí k
najmasovejším športom. Na Slovensku máme viac ako 30 000 km značených cykloturistických
a peších turistických trás, ktorých história má viac ako 148 rokov. Systém značenia
slovenských peších turistických trás patrí k unikátom v celoeurópskom meradle, zároveň
vytvára výnimočný produkt cestovného ruchu, ktorý ročne navštívia milióny domácich a
zahraničných turistov.
“Do 31. októbra vyhlasujeme petíciu, aby sme potrebu tohto zákona podporili z odborných
kruhov, aj laickou verejnosťou, ktorá s trendom rastúceho záujmu o cykloturistiku volá po
rozširovaní legalizovaných cyklotrás. Práve táto zákonná úprava mala procesy budovania a
údržby siete cyklotrás na Slovensku urýchliť a jasne zadefinovať”, zdôraznil Michal Hlatký za
Slovenský cykloklub.
“Asociácia prírodného turizmu uvítala možnosť novelizovať Zákon o ochrane prírody a krajiny
práve týmto novým zákonom o turistických trasách. Novelizácia mala podporiť prebiehajúcu
reformu chránených území a uzákoniť sprievodcov prírodného turizmu. Miestni sprievodcovia
prírodného turizmu tak prišli o možnosť získavať ekonomické benefity z prírody,” povedala
Iveta Niňajová za Asociáciu prírodného turizmu.
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