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                          Ing. Ján Mičovský,CSc 

                                      Minister 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

                              Dobrovičova 12 

                             812 66 Bratislava 

 

                                                                  Otvorený list 

V Liptovskom Mikuláši  28. Jún 2020  

 

Vec: Petícia MOR HO! za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie 

ohrozenia človeka v prírode  

Vážený pán minister, 

 

petícia Mor HO! bola inicializovaná ako reakcia na stanovisko Okresnej prokuratúry Poprad k podaniu 

na podnet na Generálnu prokuratúru zo dňa 5. decembra 2019, čomu predchádzali moje listy na 

predsedu vlády Petra Pellegríniho a na poslancov Národnej rady SR zo dňa 4. Septembra 2019. 

V našich analytických materiáloch pod názvom Les ako odraz morálky spoločnosti sme došli k záveru, 

že sa jedná o rozsah škôd na ekologických systémoch lesa, ktorých rozmer narúša ekologickú stabilitu 

nielen lesa, ale spolupôsobí a vyvoláva rast teploty, t.j. je pomerne zásadným spolu činiteľom 

klimatických zmien. Stanovisko prokuratúry OP Poprad sa opiera o uznesenie Číslo: 1 Pv 16/14/7706-

91 EEČ: 2-57-241-2016 zo dňa 02.12.2016, ktoré na základe rozsiahleho odôvodnenia na 52 stranách 

zastavuje trestné stíhanie obvinených. Pre Vašu informáciu si dovolím uviesť pár poznámok.  

Obnovenie vyšetrovania je možné, ak sa objavia nové skutočnosti, ktoré umožnia novým spôsobom 

posúdiť konanie. Keď sa začítate do odôvodnenia, zistíte, že dotknuté osoby v postavení ministra 

organizovali ohromné množstvo odborných komisií, značný počet vedeckých konferencií týkajúcich sa 

obnovy Vysokých Tatier a tým mali preukázať odbornú starostlivosť. V zásade ohromný počet 

svedkov s protichodnými stanoviskami sa vyjadrovali k pomerne jednoduchej problematike, 

obsiahnutej vo Vyhláške 180/1996 Sb1. a/alebo v STN 48 2711. V takomto procese umelo vyvolaného 

problému zanikla v reťazi udalostí zodpovednosť, čo zrejme bolo cieľom nadmerných aktivít – 

distribuovať zodpovednosť tak, aby nebolo možné určiť zodpovednosť. Bol vytvorený cielene 

systém, ktorý popísal Philip Zimbardo v svojej publikácii pod názvom Luciferov efekt. Biologická 

rovina je na systémovej úrovni rovinou chaosu. Ak sa aj umelo chaos v konaní obvinených a vo  

výpovediach svedkov vytvorí, umožňuje to prokurátorovi zastaviť trestné stíhanie. 

Podanie, ktoré som postúpil na Generálnu prokuratúru dňa 5. Decembra 2019 obsahuje ale 

nadstavbu nad biologickým systémom v podobe systémovej roviny popisujúcej živý organizmus cez 

modely komplexných adaptívnych systémov, cez modely teórie chaosu, modely vyjasňujúce 

autoregulačné funkcie lesa, modely analyzujúce kapacity stresových systémov, teóriu neurčitosti 
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a modely štruktúrovaných bezpečnostných scenárov. Aplikáciou týchto modelov sme postupne 

vylúčili, že za rozpadom smrečín sú klimatické zmeny alebo procesy spojené s dovtedy neznámymi 

skutočnosťami. Však Tatranská Bora je známy fenomén, ktorý nemá nič spoločné s klimatickými 

zmenami a je produktom náhody vytvorených klimatických podmienok a morfológie územia, známy 

odbornej obci viac ako sto rokov. Podobne procesy spojené s rozvojom lykožrútovej kalamity boli 

v danom čase známe a sú premietnuté v citovanej legislatíve vyššie.   

Teória znalostnej krivky stanovuje, že jediným rozhodujúcim kritériom je prax. To, čo vidíme voľným 

okom na smrečinách v Západných Tatrách, Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách ale aj na Chočskom 

pohorí sú typické tvary holín po nálete obrovských rojov lykožrútov. Práve systémová rovina teórie 

znalostí umožňuje odlíšiť svet virtuálneho priestoru vedeckých poznatkov, ktoré sú chybné, 

prezentované niektorými odborníkmi, od reálnych znalostí, ktoré boli v danom čase k dispozícii. 

Práve teória znalostnej krivky a komplexných adaptívnych systémov vylučuje akceptáciu stanovísk, 

podporujúcich interpretáciu §29 zákona 543/2002 Z.z. vo vyjadrení bez zásahová zóna. Je to skôr  

folklór, vyplývajúci zo zjednodušeného chápania lesa ako systému príčiny a následku, ktorý však 

u komplexného adaptívneho systému nemá oporu v zákone.  V odôvodnení  uznesenia prokurátora je 

však pojem bezzásahovosť ústredným argumentom.  

 Podobne je to aj s interpretáciou pojmu bezprostredný. V jednoduchých systémoch príčiny 

a následku má tento pojem obsah časový a tak aj potom je chápané riziko spojené s príslušným 

javom. Dovtedy, kým ku katastrofe nedôjde, nie sme schopní akceptovať a interpretovať riziko ako 

reálny a systémový jav. V súvislosti s nárastom rizika smrti vo vzťahu k problematike populácie 

medveďa som sa pokúsil vysvetliť v materiáli tento problém s tým, že u komplexných systémov má 

obsah pojmu „bezprostredné ohrozenie“ charakter prechodu kritickým bodom, kedy sa negatívna 

spätná väzba preklápa do pozitívnej spätnej väzby a dotknutý systém postupne prechádza 

neodvratnou deštrukciou. V kritickom bode dochádza k deštrukcii autoregulačných funkcií systému, 

ktoré udržujú jeho integritu a je to jedno, či sa jedná o les alebo o biotop medveďa a pod.  

 Na systémovej úrovni je každý zložitejší živý organizmus popísaný rovnakými nástrojmi a aj preto les 

alebo človek predstavuje jeden a ten istý problém. Ak poznatky v obore medecína umožnili lekárom 

postupne predlžovať život človeka od 25 až 30 rokov cez strednú dobu dožitia 50 rokov v prvej 

polovici dvadsiateho storočia k súčasným 75 až 80tim rokom, tak takú istú funkciu v lese plní lesník – 

počas dlhého obdobia v ktorom rieši nerovnováhy lesa a dopĺňa autoregulačné funkcie lesa o externú 

reguláciu pôsobí lesník vo funkcii lekára lesa. Preto si dovolím tvrdiť, že chybná interpretácia 

vlastností lesa viedla k folklóru spojeného s pojmom bezzásahovosť a k praxi, kde sa nerešpektuje 

riziko a jeho vlastnosti. Nejedná sa len o riziko stretu človeka s medveďom, ale ďaleko 

katastrofálnejší stav je v oblasti požiarneho rizika, zvlášť na plochách v piatom stupni ochrany, kde 

mali zázračne vyrásť zmladením lesy. Máme tam však holiny pokryté v rozhodujúcej časti trávou, 

ktorá keď vyschne, automaticky zaraďuje plochu piateho pásma do posledného kritického pásma 

požiarov. Akoby opäť neplatil §29 zákona 543/2002Z.z. a akoby neplatila Vyhláška 121/2002 Z.z. 

Aj preto v prvých dvoch bodoch Petície MOR HO! žiadame aby bola táto problematika vyšetrená 

OČTK a aby bola zjednaná spravodlivosť. 

Určite je Vám známy graf pána Konôpku o ukončení platieb lesníctvu za ekologické služby lesa. 

V tomto kontexte pojem dotácia je neadekvátny, pretože sa jedná o nezaplatené služby, ktoré 

v podobe vody, sekvestrácie uhlíka, produkcie kyslíka a transport energie prostredníctvom biotickej 
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pumpy les a teda lesníctvo produkuje. Preto v petícii žiadame o opätovné zavedenie platieb do 

štátneho rozpočtu ako platby spoločnosti za služby. 

Štvrtý bod Petície MOR HO! reaguje na nezmysel prijatý v NR SR, kde súčasné znenie zákona hovorí, 

že môžeme realizovať ochranu prírody a pritom zničiť majetok, t.j. predmet ochrany a nebudeme 

niesť za to zodpovednosť. Myslím si, že ste si ako riadiaci pracovník ale aj ako vedec plne vedomí 

tejto hlúposti, ktorá vyšla z dielne Národnej rady a chceme, aby tento problém bol urýchlene 

odstránený. Posledná požiadavka v Petícii MOR HO! má systémový charakter spojený s legislatívou, 

kde sa zohľadní jednoducho ľudský rozum a 300 ročná lesnícky prax. 

Detailnejším skúmaním spoločenských procesov sme dospeli k názoru, že dochádza často k javom, 

ktoré odborná literatúra popisuje ako základné praktiky propagandy a nástrojov, ktoré Milgram 

vyjasnil v známom diele Podriadený autorite. Technika, v ktorej si s autoritou MAJITEĽA PRAVDY 

podriaďuje nadriadený bez právnej väzby inú osobnosť, predstavuje hlavný pracovný nástroj fašizmu. 

Dnes je táto technika transformovaná z fyzickej roviny na rovinu psychologickú, ktorej odolať nie je 

jednoduché. Celý rad moderných publikácií sa venuje fenoménu liberálneho fašizmu, jednak jeho 

podstate a tiež formy indoktrinácie davu. Niektorí autori idú až tak ďaleko, že tieto davy nazvali 

kriminálnymi davmi.  V zásade ide o nástroj, ktorý umožňuje zničiť hodnotu a cez nástroje štátu ju 

majiteľovi odobrať a v primeranej časovej relácii si takto dočasne zníženú hodnotu privlastniť. 

Takýto proces bol realizovaný s dlhopismi FNM. Kým FNM a teda štát vyplatil držiteľom dlhopisov 

FNM cca 35 mld Sk, občan videl len 6 mld Sk  ako dôsledok zmien zákonov a psychologickej 

manipulácie s ľuďmi – štát bol použitý na okradnutie ľudí o ich majetok. Niečo podobné ale v inej 

forme je realizované aj v súvislosti s lesnými pozemkami. Po fáze znehodnotenia dreva, zvýšenej 

ťažby, dotácii elektrární na biomasu prichádza fáza núteného odkupu za ceny, ktoré majú skôr 

charakter vyvlastnenia. Aj preto náš petičný výbor odovzdal Petíciu MOR HO! predsedovi NR SR 

Borisovi Kollárovi počas výjazdového zasadnutia v Tisovci a jasne sme podporili petíciu „Zastavme 

netransparentnú zonáciu NP Muránska planina“ . Keď sme počuli argumenty, ktoré viedli petičný 

výbor v jej vytvoreniu, musíte aj Vy uznať, že predkladať do legislatívneho procesu dokument, ktorý 

dotknuté strany nikdy predtým nevideli, je nehoráznosť najhrubšieho zrna a s dnes proklamovanou 

demokraciou nemá nič spoločné. Len pripomenieme, že tých protizákonných vecí ja tam 

zrealizovaných viacero – nezabezpečené súhlasy neštátnych vlastníkov pozemkov s vyhlásením 

štvrtého a piateho stupňa ochrany v zmysle § 50 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny; nezabezpečené finančné krytie nákladov na úhrady ujmy vlastníkov pozemkov, čo je 

porušenie čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky; nie sú vyhodnotené dopady na rozpočet 

samospráv; nie sú vierohodne vyhodnotené dopady na nezamestnanosť v regióne; predložený 

zámer zonácie absolútne nezodpovedá § 19 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny a ani medzinárodným kritériám IUCN; návrh nezodpovedá ani výstupu projektu za 3,5 

milión EUR, v ktorom boli mapované ekosystémy a ich pôvodnosť na konkrétnych stanovištiach. 

O týchto problémoch ste boli podrobne informovaní a veríme, že ich neodignorujete! 

Ak akademicky vzdelaný pedagóg docent Wiezik nazve mladý desaťročný ročný les stromami bez 

lesa, deformuje ohromným spôsobom realitu. Ak vydáva vedomosti za znalosti a spolu s tieňovým 

ministrom Erikom Balážom  argumentuje, že tristo rokmi preverené znalosti lesníkov, ktoré 

predstavujú skutočný diamant v kultúrnom dedičstve našej spoločnosti za zastarané, a je ich možné 

nahradiť nejakými neoverenými vedomosťami publikovanými v odbornej literatúre, tak to sú 

praktické ukážky techniky a  postupov liberálneho fašizmu -  menia sa znalosti za vedomosti 
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a vydávajú sa za znalosti. Pre mňa osobne bolo prekvapením, keď profesor Pichler verejne označil 

Petíciu MOR HO! na sociálnej sieti za podvrh. Neuveriteľne a navyše verejným spôsobom s použitím 

techniky podriadený autorite poškodil Petíciu MOR HO! tým, že ju označil za podvrh z pozície 

MAJITEĽA PRAVDY. 

 

Je samozrejme na Vás pán minister, aby ste zvážil svoj osobný postoj k Petícii MOR HO! Slovensko má 

vždy dostatok síl v sebe, aby si vybojovalo svoje miesto medzi národmi v Európe. Tak to bolo za 

Ľudovíta Štúra, tak to bolo za Povstania a tak je to aj dnes. Keďže je tu prítomný fenomén liberálneho 

fašizmu a pojem arizácia len formálne zmenil podobu ale obsahom je ten istý – zobrať náš majetok, 

Petícia MOR HO! posiela odkaz všetkým moderným arizátorom – cudzie nechceme, svoje si 

nedáme. 

A tak ako corona vírus je mor ľudí, lykožrút je mor lesa, tak korupcia predstavuje mor spoločnosti. 

Neviem si predstaviť lepšie pomenovanie Petície ako MOR HO!, hlavne keď sme v lese zazreli Gorilu. 

A aj preto sa z lesa ozvalo MOR HO! a bude sa ozývať dovtedy, kým  Gorilu z lesa nevyženieme. Nemá 

sa kde skryť, paradoxne preto, lebo už takého lesa niet. Neskryje sa ani na  Muráni a ani na Liptove, 

Spiši, Orave či Horehroní.   

 

V prílohe Vám posielam petíciu MOR HO! spolu s petičným hárkom. Je na Vašej slobodnej vôli, či svoj 

podpis pripojíte k lesníkom a ich rodinám, poľovníkom a ich rodinám, poctivým ochranárom a ich 

rodinám, obyvateľom obcí a miest alebo Vaše miesto na podpis ostane prázdne. 

 

Z úcty k našim predkom sme zmenili pozdrav na MOR HO! 

 

 

 

 

                                                                                      

 

          Ing. Dušan Lukášik,CSc 

Predseda petičného výboru MOR HO! 

 

Prílohy: 

 

1. Petícia 

2. Teória znalostnej krivky 

3. Dlhopisy FNM 
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Príloha 2. 
Problematika znalostí a vedomostí, teória znalostnej krivky. 
 
Získavanie nových informácií potrebných pre skonštruovanie výrobku alebo služby sa deje regulérnym 
spôsobom cez procesy spojené s: 

1. Základným výskumom 
2. Aplikovaným výskumom 
3. Priemyslovým vývojom 

 
Každá etapa má svoj obsah, význam a výstup. Procesy spojené so základným výskumom predstavujú nástroje 
na získanie vedomostí, ktoré rozširujú našu poznávaciu bázu, či už je to poznanie prírody a jej procesov alebo 
spoločnosti. Získavame vedomosti, ktoré sú často produktom rozsiahlych analýz, hlavne v teoretických 
modeloch. Ich následné overovanie prechádza etapami spojenými s posudzovaním užitočnosti potenciálneho 
produktu na trhu. Analýza rôznych produktov a ich trajektórie pri nasadzovaní na trh ukázala, že jednotlivé 
etapy výskumu a vývoja je možné systematizovať a priradiť ku každej etape riziko spojeného s uvedením 
pôvodnej myšlienky – vedomosti na trh a teda pretvorenie na znalosť. Znalostná krivka predstavuje syntetické 
vyjadrenie procesov premeny vedomostí získaných základným výskumom na znalosti – t.j. vyššiu úroveň ako 
vedomosť, kde už je odstránené riziko vedomosti práve cez proces overenia a uvedenia na trh. Kým v 70tych 
rokoch bolo potrebných 60 vedomostí aby sa jedna z nich stala znalosťou (Pierce II, 1988) Koulopoulos v roku 
2009 udáva, že riziko stúplo na 1:300 (Koulopoulos, 2009).  
Dynamika inovácií nástupom efektívneho využívania internetu úžasne akcelerovala procesy výskumu a vývoja 
a podobne je tento trend umocnený nástupom sociálnych sietí a smartfónov – značnú časť práce je človek 
schopný robiť aj 
mimo pracovisko, či 
už v podobe práce z 
domu alebo z prírody 
pri súčasnom 
aktívnom trávení 
osobného času.  
Rizikový kapitál 
vstupuje do procesov 
aplikovaného vývoja 
pri riziku 1:5 alebo aj 
menej. Jeden 
z princípov, ktorý 
uplatňujú úspešné 
spoločnosti je, že aplikujú výlučne trhom overené špičkové technológie (Collins, 2001) (Collins, 2006).   
Čo sa týka časového rozmeru, napríklad základná myšlienka Carnota pre tepelné čerpadlo vznikla v roku 1824, 
(Zogg, 2008) pričom pre účely malých priestorov ( chladničky) boli produkty zaradené do sériovej výroby zhruba 
o sto rokov neskoršie a pre vykurovanie veľkých priestorov v roku 1990 . Overovanie vedomostí a ich premena 
na znalostí predstavuje strategický nástroj pre zaistenie transformácie spoločnosti. Ekonomika z rozsahu 
zabezpečuje prechod cez bod zvratu a teda zaistenie investičnej návratnosti produktu (Stern et all., 2006).  
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