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Ministerstvo životného prostredia SR 

Ján Budaj 

Minister 

Nám. Ľ.Štúra 1 

81235 Bratislava 

Otvorený list 

 

V Liptovskom Mikuláši  12. Júla 2020 

Vec: Transformácia spoločnosti do ekologických limít prírody a petícia MOR HO!  

Vážený pán minister, 

nastavenie spoločnosti na transformáciu do ekologických limít si vyžaduje razantný a zároveň 

kvalifikovaný obrat v chápaní spoločnosti a jej vzťahu k prírode a možností ekologických systémov. 

Potešilo ma, že ste vo funkcii poslanca bol schopný zastaviť biomasaker. Vedecky podložené rozbory 

na základe experimentov v rokoch 2009, 2012 a ani v roku 2018 poslanci a ministerstvo hospodárstva 

neakceptovalo. Graf poklesu drevnej hmoty, ktorý ste použili v argumentácii som zostrojil v roku 

2011 na základe inventúry lesa známej ako NIML1. Graf poklesu zásob drevnej hmoty je platný aj po 

opätovnej inventarizácii lesa NIML2 po započítaní spoľahlivosti metodiky inventarizácie. Graf plne 

korešponduje s informáciami satelitov GFW, podľa ktorých SR prišlo o ekologické služby lesa na 

ploche lesných pozemkov cca 76 000 ha. Výpočet zároveň potvrdzuje zvýšenú ťažbu dreva v rokoch 

2010 až 2018 o cca 23 mil m3  pri navýšení ročnej ťažby o cca 50% oproti hodnotám stanoveným 

v NIML1. Značná časť tejto ťažby ide na vrub lykožrútovej kalamity. Aj preto je v prvom bode Petície 

Mor ho! požiadavka, aby boli vyšetrené a určené príčiny vzniku rozsiahlych ekologických škôd. 

Indikované škody znalcom Simonom dosahujú desiatky miliárd €, asi najväčšie známe škody 

v ekonomike SR. Naše podklady, ktoré obdržala Generálna prokuratúra dňa 5.decembra 2019 

hovoria o zmene lykožrúta z funkcie sanitára lesa na jeho predátora a teda zmena funkcie dobra na 

funkciu zla.  

S Vašim výrokom „medveď je národné bohatstvo SR“ možno len súhlasiť. Avšak opäť fakty hovoria 

jasne, že z plochy 3000 ha až 5000 ha sa životný priestor medveďa cez premnoženie scvrkol na cca 

300 ha a výsledkom je zásadné narušenie vzťahov v biotope medveďa. Medveď narušil potravinový 

reťazec do tej miery, že mnohé živočíchy sú už nie schopné reprodukcie a ich postupný úbytok 

znamená kolaps mnohých živočíchov, ako sú mravce ale nakoniec aj sústredený tlak rôznych ďalších 

chránených alebo premnožených predátorov vytvoril situáciu s úbytkom hlucháňa. Úbytok 

ekologických služieb lesa na úrovni 3,6% nemá ako vysvetliť úbytok hlucháňa a tak ako je folklórom 

bez zásahová zóna, ktorá nemá oporu v platnej legislatíve (nik ju nevie objaviť), tak aj interpretácia, 

podľa ktorej za zníženým stavom hlucháňa je zvýšená ťažba lesa, je limitovaná štatistikou a 

predstavuje v podstate zanedbateľný faktor. Premnožený medveď sa ale stal od roku 2008 

agresívnym s postupným nárastom rizika, kde údaje z Vysokých Tatier indikujú, že riziko spojené 
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s ťažkým ublížením na zdraví a smrťou človeka dosiahlo piatu úroveň. Otázka už nie je či dôjde 

k fatálnej udalosti, ale kedy k nej dôjde. Upozornil som GR pani Ing. K. Butkovskú v svojom liste, že sa 

jedná s vysokou pravdepodobnosťou o zanedbanie si povinnosti pri výkone funkcie, pretože nie je 

známy ani populačný, ani rizikový a ani regulačný model, podľa ktorého by bol stav populácie 

medveďa udržiavaný v autoreprodukčnom stave a súčasne by neohrozoval turistu, lesného robotníka 

a nepohyboval by sa po obciach a mestách, ktoré sú v kontakte s biotopom medveďa. Analýza údajov 

z  lokality CHKO Poľana, ktorá poskytuje lepšie podmienky pre život medveďa a jeho reprodukciu, tak 

ako mi ju popísali aktivisti „Pravda o medveďovi“ indikuje, že v populačnom modeli chýbajú 

medvede. Navyše, chýr o našich garbiaroch sa nesie štátmi EU, kde posledné medvede žili pred sto 

rokmi. Podľa tohto chýru sú naši garbiari schopní reparovať staré medvedie kože do takej podoby, že 

nie sú rozoznateľné od nových koží a tak aspoň v tejto časti remesiel si Slovensko udržiava vysoký 

štandard kvality. Samostatné uznanie si zaslúži aj výskum medveďa, pretože verejnosť bola 

informovaná, že na medveďa sa ako moderný nástroj používajú paintballové guličky. Údajne sú zvlášť 

vhodné pre rýchly zásah v mestách a obciach, kde sa medvede začali špacírovať. V priloženom 

materiáli Vám zasielam podklady, z ktorých vyplýva, že k ťažkému ublížení na zdraví už došlo a je 

potrebné, aby došlo k vyšetreniu, kto a prečo si zanedbal povinnosti a hlavne, je nutné odstrániť 

riziko stretu medveďa a človeka a nastaveniu rovnováhy v biotope medveďa. 

V rokoch 1999 až 2001 došlo k arizácii majetku občana v podobe dlhopisov FNM. Štát síce vyplatil 35 

mld Sk, ale občania uvideli len 6 mld Sk, zbytok 29 mld Sk bol vyplatený priekupníkom. To bolo možné 

len cielenou zmenou zákonov a s primeranou propagandou. Propaganda nahovorila občanovi, že 

sám sa slobodne rozhodol a predal dlhopisy pod cenu. Technika deformovania reality s poskytnutím 

ilúzie slobody v kombinácii s arizáciou majetku občana predstavuje moderný spôsob politiky, ktorú 

politológovia označili ako liberálny fašizmus. V štandardnom fašizme bola arizácia majetku občanov 

spojená s holokaustom. V modernej forme arizácie majetku, či už čiastočnej alebo úplnej je spojená 

s vytvorením ilúzie slobody. Podstata je ale taká istá. Znehodnotí sa majetok občana s cieľom jeho 

zmocnenia sa či už najprv aktami kúpy alebo vyvlastnenia do štátu a následne odpredaju zo štátu 

vybraným jednotlivcom. Aspoň takto sme si preložili predstavu, že pozemky v NP musia byť v majetku 

štátu. Podobný proces beží aj v II.pilieri dôchodkového sporenia, kde pri istine 9 mld € už vo fondoch 

chýba podľa NBS 2 až 7 mld €, čo je 20 až 70%. Opäť, vytvorenie ilúzie slobody v rozhodovaní 

u občana spôsobuje arizáciu jeho dôchodkov. Keďže tento typ politík je označený ako liberálny 

fašizmus, názov našej petície MOR HO! predstavuje symbolické vyjadrenie Povstania proti 

praktikám fašistov.  

Morálny problém riešenia tragédie spoločného majetku vyriešila nositeľka Nobelovej ceny Elinor 

Ostrem a teda ak je potrebné zriadiť NP v plánovanom rozsahu, cca dvojnásobnom ako majú iné štáty 

EU, problém nie je v tom, kto vlastní pozemky, ale ako sa usporiadajú vzťahy. Mám za to, že 

používaný slovník by mal opustiť pojem odškodnenie, ale mal by začať používať platby za ekologické 

funkcie lesa. Platby za ekologické služby lesa by mali byť zaradené ako súčasť štátneho rozpočtu, čo je 

ďalší bod našej petície. 

V svojom liste pani Butkovskej som upozornil na katastrofálny stav územia vo vzťahu k významnému 

nárastu požiarneho rizika. V súčasne prebiehajúcej práci výsledky indikujú, že došlo k významným 

porušeniam povinností pri riešení rizík spojených s požiarmi v lesoch. Plochy, ktoré vznikajú ako 
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dôsledok vetrovej alebo lykožrútovej kalamity nie sú vyznačované ako plochy so yvýšeným požiarnym 

rizikom a aj keď správca územia chce plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 543/2002 Z.z. 

a Vzhlášky 121/2002 Z.z. dochádza k neustálemu zakazovaniu prác zo strany štátnych orgánov, 

vydávaných paradoxne za ochranu prírody. Prax ukazuje, aké sú násedky týchto zákazov, 

porušujúcich dlhodobo overené postupy lesníckej praxe. Výsledky v Prosieckej doline, Suchej doline, 

v lokalite Mníchu a Jaloveckej doliny, Zadných Medoďolov a Javorovej doliny, Tichej a Kôprovej doliny  

a v iných vzácnych lokalitách hovoria jasne o príčinách rozpadu ekosystémov lesa. Hľadanie príčiny 

v klimatických zmenách je snaha o zakrytie zločinu spáchanom na prírode. Presne zločinom nazval 

rozpad lesa na Šumave prezident Miloš Zeman s otázkou, prečo Martina Bursíka nezatvorili do 

blázinca. Pretože iba blázon môže prezentovať hrôzu z Jaloveckej doliny či lokality Mnícha za 

vyvíjajúci sa prales. Sú to parametre bezpečnosti spojených s rizikom požiaru, ktoré nútia správcov 

území pristúpiť k uzatvoreniu dolín a zabráneniu fatálnym požiarom, z ktorých človek, ak sa ocitne 

v lokalite, nemá ako si zachrániť život. Opäť, nevyhodnocované riziko požiaru v lesoch a aktívna 

zábrana orgánov štátnej správy pri riešení požiarnych rizík v územiach so zvýšeným požiarnymm 

rizikom  znamená hrubé zanedbanie si povinností na poli požiarnej ochrany.  

Problém som indikoval pani Butkovskej – nie sú spracované vykonávacie vyhlášky, ktoré by 

upravovali riziká spojené s lesom a je jedno, či sú to riziká spojené s biotickými alebo abiotickými 

činiteľmi. Od roku 2002 bolo dosť času na plnenie si týchto povinností. To je obsahom štvrtého 

a piateho bodu petície MOR HO!, spracovanie legislatívy, ktorá odstráni umelo vytvorené 

legislatívne rozpory spojené s ekológiou lesa.  

Viac informácií je možné nájsť na stránkach www.zivyles.sk a www.honors.sk   

Z úcty k našim predkom sme zmenili pozdrav na 

 

                                                                                           MOR HO! 

                                                                                                            

              Dušan Lukášik 

predseda petičného výboru MOR HO! 
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