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V Liptovskom Mikuláši  24. júla 2020 

 

Vec: Verejná výzva 

 

 

V prílohe Vám zasielam Verejnú výzvu na prijatie politickej zodpovednosti. 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                  

Ing. Dušan Lukášik, CSc. 

                                                                                    predseda petičného výboru MOR HO! 
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V E R E J N Á     V Ý Z V A 

 

na prijatie politickej zodpovednosti Mgr. Juraja Smatanu, štátneho tajomníka 

Ministerstva životného prostredia, za škody, ktoré vznikli na ekologických 

systémoch lesa v Tichej a Kôprovej doline ako dôsledok 11 dňovej blokády, ktorú 

podľa denníka SME osobne organizoval v apríli 2007.  

Organizovaná blokáda Mgr. Jurajom Smatanom spôsobila zabránenie 

spracovania vetrového polomu z novembra 2004 lesníkmi spolu s lykožrútom 

podľa platnej legislatívy, kedy bol posledný termín likvidácie lykožrúta spolu 

s polomom. 

Následne lykožrút z polomov vyletel a spôsobil rozsiahle škody na smrečinách 

v Tichej a Kôprovej doline a v Západných Tatrách. 

Vyčíslené škody TANAP-om v Tichej a Kôprovej doline v rokoch 2005 až 2013 ako 

dôsledok podkôrnikovej kalamity sú 163 100 m3 , t. j. cca 163 100 ks dospelých 

stromov. 

Podľa znaleckého posudku číslo 33/9/2008 znalca z oboru lesného hospodárstva 

Ing. Karela Simona, každý živý strom poskytuje priemerne ekologické služby 

v hodnote cca 1 000 € . 

Škoda ako dôsledok lykožrútovej kalamity je na ekologických službách lesa 

v rokoch 2005 až 2013 orientačne na úrovni 160 mil.€, pričom rozhodujúca časť 

škôd predstavuje priamy dôsledok blokády, ktorú ste osobne organizoval. 

Vyzývame Mgr. Juraja Smatanu, štátneho tajomníka Ministerstva životného 

prostredia, na prijatie osobnej zodpovednosti v zmysle deklarovanej politickej 

kultúry zmeny do polovice mesiaca august formou odstúpenia z funkcie štátneho 

tajomníka. 

 

 

                                                                                    

           Ing. Dušan Lukášik, CSc 

predseda petičného výboru MOR HO! 
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