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Desatoro pre les - 3
3. Najvýznamnejšie a najhodnotnejšie prírodné dedičstvo

predstavujú národné parky. Patria nám všetkým – nemajú slúžiť
bezohľadným účelovým ekonomickým záujmom úzkej skupiny ľudí.
Slovensko má medzi rozvinutými krajinami jednu z najväčších výmer
národných parkov. Čo by bolo samozrejme v poriadku, keby národné parky
vznikli na základe objektívneho zhodnotenia predmetu ochrany a nie na
základe lokálnych záujmov zainteresovaných skupín, ktoré nemali v čase ich
vzniku žiadne limity na predmet ochrany, výmeru, ekonomickú a sociálnu
udržateľnosť. Prečo by aj mali mať, keď takmer všetky vznikli za socializmu,
teda v čase keď „všetko patrilo všetkým“. V čase, kedy sa neuvažovalo o tom,
že hlavným cieľom je striktná konzervácia momentálneho stavu prírody a viac

ako tento dôvod vtedy zriaďovateľov motivovala snaha, aby sa pracujúci ľud
mal kde rekreovať, športovať, naberať sily do výrobného procesu...
A naozaj patria všetkým? Viac ako polovicu lesov vlastnia neštátni
vlastníci, v národných parkoch nevynímajúc. Ak si pozrieme Ústavu SR ako
základný a najvyšší právny dokument tohto štátu, tak zistíme niečo iné

čl.20.

Voľný pohyb v súkromných lesoch nie je v mnohých vyspelých krajinách
štandard a tam kde je, tak tam si návštevníci vysoko vážia, že sa môžu
zadarmo, prípadne za úhradu pohybovať po cudzích majetkoch. My sme si,
ako to už u nás býva, zobrali z minulého režimu to, čo nám vyhovuje a tvárime
sa, že žijeme v demokratickom kapitalizme a pritom tvrdíme, že praktiky
minulého režimu sme si odštrngali kľúčmi v novembri 1989.
Nezakrývajme, prosím, totalitné praktiky neformálneho zoštátňovania za
ušľachtilé ciele. Neštátne pozemky nepatria všetkým. Patria konkrétnym
vlastníkom, ktorí bez kompenzácií tolerujú využívanie ich pozemkov
cudzími osobami.
Vážení návštevníci, hlavne tá hlučná menšina, ktorá sa svojvoľne inštaluje
za zástupcu záujmov verejnosti, skúste si pri najbližšej výhrade voči
zablateným cestám a zvyškom po ťažbe uvedomiť, že sa pohybujete po
pozemkoch, ktoré niekto vlastní, platí za ne dane a robí opatrenia, aby ste
neprišli k úrazu zanedbaním jeho starostlivosti. A to všetko Z A D A R M O!
A čo sa týka tých „ekonomických záujmom úzkej skupiny ľudí“,
môžeme jedine súhlasiť. Tak isto by územia národných parkov nemali patriť ani
developerom, ktorí majú z toho nemalé zisky a ktorých aktivity, čuduj sa
svete, „samozvaní zástupcovia verejnosti“ akosi nechcú vidieť. Tak isto by tieto
územia nemali patriť ani samotným samozvaným, večne
kritizujúcim zoskupeniam, ktoré majú pocit, že majú na prírodu autorské práva,
že patrí iba im a že iba oni v nej majú výhradné postavenie, v rámci ktorého
z verejných prostriedkov realizujú projekty, ktoré prinášajú ekonomické benefity
práve im - úzkej skupine ľudí.

Ak bojujeme za spravodlivosť, správajme sa v mene spravodlivosti,
spravodlivo aj voči iným!

Čl. 20
(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má
rovnaký zákonný obsah a ochranu.
(4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v
nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za
primeranú náhradu.
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