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       Minister životného  prostredia koncom roka 2017 konečne povedal, prečo sa 

v posledných mesiacoch vedie proti lesníkom kampaň plná lží, poloprávd, 

informácií, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Chce pre svoj rezort viac kompetencií, 

správu časti slovenských lesov a bezzásahový režim na obrovskej výmere. 

     Minister životného prostredia však nikde a nikdy nepovedal, koľko tisíc ľudí 

zamestnaných v rámci lesnícko-drevárskeho komplexu príde o prácu, o koľko 

príjmov z daní a odvodov príde štátny rozpočet, o koľko príjmov z daní z 

nehnuteľností prídu rozpočty miest a obcí, koľko budú štát stáť náhrady pre 

neštátnych vlastníkov lesov. 

     Vo verejnosti sa jednostranne vytvára predstava, že lesníci len bezohľadne 

rúbu drevo a nič iné ich nezaujíma. Ale my zalesňujeme, chránime mladé 

stromčeky - ktoré zo satelitných snímok nevidno a vraj nie sú les, vychovávame 

tieto údajne neexistujúce lesy, prevažnú časť príjmov zarobených ťažbou dreva 

vraciame späť lesu. Pri tom rešpektujeme zákony tejto krajiny a všetky 

obmedzenia, ktoré pre nás vyplývajú z ochrany prírody a krajiny. Potrebu 

ochrany prírody, jej zachovania pre ďalšie generácie plne chápeme. Lesníci 



 

vyhlasovali prvé chránené územia, keď slovo ochranár neexistovalo. My sme 

nezlyhali, naopak. Celé nami spravované lesy sú obhospodarované podľa plánov 

starostlivosti. Naopak, ochrana prírody nemá pre väčšinu chránených území 

schválené programy starostlivosti, nie je schválená zonácia národných parkov, 

nie je zabezpečená ochrana karpatských bukových pralesov. Naozaj tu zlyháva 

štát, to aktéri kampane My sme les hovoria, ale prstom ukazujú na lesníkov. 

     Preto sa na Vás obraciame touto formou. V médiách nemáme dostatok 

priestoru informovať, vysvetľovať. Tak to skúsime takto. Budeme Vám posielať 

krátke pravdivé informácie o stave slovenských lesov, lesníctve, ochrane prírody, 

budeme ich dávať do súvislostí, porovnávať s okolitými štátmi. Múdry človek si 

tvorí úsudok na základe viacerých názorov.  Venujte nám teda chvíľku času, 

prečítajte si, čo Vám pošleme, overte si, či Vám hovoríme pravdu. A ak Vás naše 

informácie zaujmú, pošlite ich, prosíme Vás, svojim deťom, rodičom, príbuzným, 

priateľom. Všetko je a bude s linkom na FB (viď prepojenia nižšie), kde pripíšte 

Váš komentár, názor. Veríme, že aj my dokážeme zmobilizovať množstvo ľudí, 

lebo ide o budúcnosť našej krajiny, o ľudí žijúcich na vidieku, pracujúcich v 

lesoch, na pílach, v celulózkach a papierňach, poľovníkov, turistov, cyklistov ... 

Toto sa týka nás všetkých. 
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V prípade, že sa chcete podeliť o informácie: 

pravda_o_lese@slsk.sk  

 

Tu sa môžete odhlásiť z odberu prípadne upraviť svoje nastavenia.  
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