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Dôrazný protest proti šíreniu xenofóbie, intolerancii a neznášanlivosti predstaviteľmi Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky v otázkach, aké Slovensko potrebuje parky pre prírodu a pre
život ľudí na vidieku.
Ctená pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár
Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič
Vážený pán minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj
Obraciame sa na vás v mene 11 regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, v mene ich
členov - viac ako milióna súkromných vlastníkov pôdy, vlastniacich temer 1 milióna hektárov lesov na
Slovensku - 3300 subjektov - kľúčových prvkov lokálnej ekonomiky jednotlivých dedín.
Ktorí ponúkajú spoluprácu a participáciu na udržateľnosti života na vidieku. A v prípade najcennejších
prírodných území ponúkajú svoju historickú skúsenosť po generácie prenášanú pri starostlivosti o krajinu.
Ktorí budúcnosť Slovenska vidia v UDRŽATEĽNÝCH PRÍRODNÝCH PARKOCH. S harmonickou
interakciou prírody a ľudských zásahov s priamou angažovanosťou a silným prepojením miestneho
obyvateľstva nie ako jednoduchých dodávateľov surovín a práce pozdĺž biologického reťazca ale ako
strategických partnerov v cenných prírodných územiach.
So zdesením sme si vypočuli na rýchlo zvolaný brífing ministra životného prostredia Ján Budaj, ktorý
v poobedných hodinách dňa 20.10.2020 na medzinárodný deň stromu zvolal do bratislavského parku. Kde
spustil KAMPAŇ na zásadnú transformáciu národných parkov. A spolu so štátnym tajomníkom Jurajom
Smatanom vyzvali na OFENZÍVU verejnosti na podporu ich KAMPANE.
Brífing, ktorý bol odpoveďou ministra Jána Budaja na našu ponuku budúcnosti Slovenska? Použiť
zmysluplne POL MILIARDY EUR na udržateľné prírodné parky a nie umelé, falošné národné parky? Len
pre prestíž úzkej skupinky ľudí. Ktorá sa nemôže pýšiť v zahraničí VLASTNÍCTVOM územia NÁRODNÉHO
PARKU?
Celý brífing sa niesol v bojovnom duchu uzurpovania si vlastníctva pôdy v národných parkoch. Ktoré
dnes údajne vlastnia štátne lesy a minister Jána Budaj požaduje, aby ich vlastnila štátna ochrana prírody.
Neuvedomujúc si, že štátne lesy nevlastnia štátne lesy ale ŠTÁT. Ergo OBČANIA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. A nič na tom nezmení, či ich správou bude poverený štátny podnik alebo príspevková, či
rozpočtová organizácia štátu. VLASTNÍCTVO ZOSTANE stále zapísané na vlastníka – SLOVENSKÁ
REPUBLIKA.
Brífing, ktorý sa niesol v duchu OFENZÍVY intolerancie, neznášanlivosti. A aj xenofóbie. Proti
súkromným vlastníkom lesov. Proti zraniteľnej skupine obyvateľstva na vidieku. Bez štipky tolerancie,
pochopenia, s prejavom chorobné strachu z miestnych vidiečanov. Ktorí sú brzdou k splneniu sna úzkej
skupiny – VLASTNIŤ ÚZEMIE. Ofenzívu vedenú cez webstránky či sociálne siete. K použitiu ktorých vyzval
v tejto kampani štátny tajomník Juraj Smatana mimovládne organizácie, expertov, odborníkov, aby vytvorili
silný TLAK. Dať údajne šancu národným parkom.
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Na čo minister Budaj začal po Bratislave Nahlas menovať ľudí, ktorí mali už v minulosti sen mať národný
park - Mikuláš Huba, Gaba Kaliska Eugen Gindl. Zabudol však spomenúť že v čase snívania ešte žiadna
kategorizácia svetovej organizácie IUCN nebola.
A spomenul celú GREENPEACE, menoval občianskeho aktivistu Jura Rizmana., Organizácie, ktorá má
v názve zelený mier. A spolu s novou nastupujúcou generáciou aktivistov MY SME LES vyzval na podporu
ofenzívy. Vraj, aby nezvíťazili developeri a podvodníci, ktorých zo štátnych lesov odváža NAKA .
Ctená pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár
Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič
Vážený pán minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj
Aj my sme les! Lebo lesom boli aj naši predkovia. Ktorí nám vytvorili tieto cenné územia, ktoré si
v súčasnosti chce prisvojiť úzka záujmová skupina pre svoju prestíž. Je pre nás neprijateľné neustále
poukazovanie z radou envirorezortu na miestne obyvateľstvo, ktorého jedinou vadou je, že sú drobnými
vlastníkmi pôdy, lesov, ktoré zdedili po svojich predkoch, že sú brzdou ochrany prírody a nepriamo ich viniť
zo súčasného katastrofálneho stavu lesov.
Je za hranicou znášanlivosti prirovnávanie drobných vlastníkov pôdy ku ziskuchtivým developerom či
dokonca podvodníkom, ktorých zo štátnych lesov vyberá NAKA
.
Je pre nás, občanov Slovenskej republiky neprijateľné, aby v čase rastu agresie ľudí vyzýval minister
a štátny tajomník na vyvinutie tlaku prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sú masívne zneužívané na šírenie
xenofóbie, intolerancii a neznášanlivosti.
Je to hlboko nezodpovedné – voči prírode aj voči ľudom.
Záverom, prosím, nebojujte s nami, aj my sme občania Slovenskej republiky.
A poďte sa s nami porozprávať o UDRŽATEĽNÝCH PRÍRODNÝCH PARKOCH.
Ktoré budú pre prírodu. A aj pre ľudí. Tak ako to prezentuje aj Európska komisia – v svojej Európskej
ekologickej dohode. Dajte šancu prírode a ľudom
Uzatvorme klimatický zmier a poďme sa po európsky dohodnúť – pre budúcnosť Slovenska.

V úcte a s pozdravom „ ZDRAVÉMU ZELENŠIEMU LESU ZDAR!“

Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE
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