Vážený pán predseda hnutia OĽANO, minister financií Mgr. Igor Matovič,
poznáme Vás ako bojovníka proti korupcii, mafii, bojovníka proti rozkrádaniu republiky,
bojovníka za spravodlivosť. Preto sa obraciame na Vás ohľadne novely zákona 543/2002 o OP, ktorá je
predkladaná pánom poslancom Šíblom za OĽANO.
Témou ochrany prírody sa isté skupiny, ktoré tvrdia, že sú ochranári, snažia polarizovať
spoločnosť. Práve kvôli predkladanej novele a kampani okolo nej sme my ľudia z vidieka vykresľovaní
ako ničitelia prírody a tí ktorým ide len o finančný prospech. Radi by sme Vám však vysvetlili, že tieto
tvrdenia sú absolútne nepravdivé. Práve my vidiečania sme tí, ktorí sa o našu krajinu staráme s láskou,
porozumením a najlepšie ako vieme, aj pre Vás, aj pre nás aj pre budúce generácie.
Práve preto nastal čas, kedy sme vyšli do ulíc, napriek tomu, že sme doma museli nechať prácu,
ktorá nás doma počká, alebo nájsť za seba náhradu, ktorá za nás tú prácu urobí (zvieratá musia jesť)
aby sme ukázali, koho všetkého sa toto v skutočnosti týka. Nejedná sa len o ľudí z prostredia lesníctva
a poľovníctva, ale dotkne sa to nás všetkých, či už hospodárov, farmárov, chovateľov oviec, kôz, koní,
kráv, ale aj včelárov a teda nás obyčajných ľudí na vidieku. Všetkým nám musí byť jasné, že táto novela
sa netýka len štátnych pozemkov, ale dotkne sa aj nás súkromných vlastníkov.
My sme práve tí, ktorí stoja na „druhej strane“ oproti tej „objednávke spoločnosti“.
Milý pán Matovič, už ste sa niekedy pozreli kto je tá „objednávka spoločnosti“, kto sú tí ľudia,
ktorí tvrdia že sú skutočnými ochrancami prírody a národných parkov?
Z fotky zverejnenej na stránke broz.sk a fotiek zverejnených na internete z protestov iniciatívy
Osloboďme národné parky a My sme les – príloha č.1 je jasné, že na proteste sa zúčastnili hlavne
členovia BROZ aj s jej hlavnými predstaviteľmi. Tak toto je tá objednávka spoločnosti? Jedna záujmová
skupina?
Kto je vlastne BROZ? Je to Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ktorého
zakladateľom a členom je práve poslanec OĽANO Jaromír Šíbl, príloha č.2 – podpisové vzory na ktorých
vystupuje ako podpredseda BROZ. Z ľahko dostupného zdroja a to centrálneho registra zmlúv, je
zrejmé, že tomuto združeniu sa výborne darí v čerpaní finančných prostriedkov, aj za pôsobenia pána
ministra Budaja – tiež poslanca OĽANO. A kto vlastne riadi MŽP na úseku ochrany? Mimovládky alebo
minister?
Projekty do ktorých sa zapojila BROZ a bolo v nich čerpaných 55 miliónov EUR uvádzame
v prílohe č.3.
Napríklad taký projekt Ochrana sysľa pasienkového celkovo za 5 428 988 EUR, z toho
3 641 849 EUR pre BROZ! To ako vážne? Nie je to tá posratá kompa len v bledoružovom?
„Zlodeji zo smeru si povedia že musia s prepáčením aj na posratej kompe ukradnúť 50 miliónov
Eur, si myslíte že toto vám budú vaši voliči donekonečna žrať? Si myslíte že jedia seno?“
Link na video https://www.youtube.com/watch?v=iDa-bCPNCh4&t=4s
...že musia aj na posratom sysľovi... a nežereme seno.
Ľudia nerozumejú takej kompe, ale sysľa už videli, aj sadenie stromčekov, aj stavanie oplôtkov,
ale presviedčať, že taká ochrana sysľa má byť za 5,4 milióna EUR, to vážne?
„My sme presvedčení o tom že 35 krát tak ako teraz v skúšobnej prevádzke sa to dá robiť za
štvrtinovú cenu, len zlodeji...“ My sme presvedčení, že toto sa da robiť za 1/100 ceny, len ...

Vážený pán Matovič, verejne ste vyhlasovali, že budete bojovať proti zlodejom a rozkrádaniu
republiky, ľuďmi ako sú práve títo , ktorí sa skrývajú pod rúško ochrany prírody. Z hore uvedeného je
zrejmé, že motiváciou nie je ochrana prírody, ale čerpanie obrovských dotácií na nezmyselné
a neodkontrolovateľné projekty z ktorých majú títo „ochrancovia“ osobný finančný prospech. A že
nepôjde o malé peniaze ani do budúcna, ale o balík vyše miliardy eur.
„Ja urobím všetko pre to a verím že aj v opozícii všetci, že sa tu nenájde zradca, ktorý bude
schopný asistovať zlodejom.“
Znepokojuje nás, že vy ako bojovník proti korupcii a rozkrádaniu sa k tejto téme nijako verejne
nevyjadrujete, nekomentujete ju a dovolíte Vášmu ministrovi urážať 2,7 milióna obyvateľov vidieka,
tvrdiť o nich, že sú starí hlupáci, nesvojprávni ľudia, ktorým musia povedať čo si majú myslieť, papaláši,
zlodeji a iné výrazy ktoré používa na našu adresu pán minister. Tam kde by mala prebiehať rovnocenná
debata, ale argumenty chýbajú, tak sa používajú len urážky a osočovanie.
Chodíme do Bratislavy ako účastníci protestu proti tejto novele, opakovane vyjadrujeme
nesúhlas, avšak v médiách priestor nedostávame. Tak ako boli médiá manipulované za vlády smeru,
tak sú aj teraz a nie je nám umožnené v médiách predostrieť svoj pohľad na vec, pretože sme médiami
odignorovaní.
A čo robia poslanci? To isté čo médiá. Ignorujú nás a a bez štipky úcty k našim životom sú
schopní už po niekoľký krát všetkými dostupnými spôsobmi odsúvať hlasovanie, kvôli tomu, aby zlomili
3-4 poslancov, lebo nemajú dostatočnú podporu tohto zločinu storočia.
„Vy ste nechali človečenstvo pred bránami parlamentu, vy ste iba telesné schránky, bez svedomia
bez všetkého , bez štipky úcty skutočnej úcty k ľudom, ktorí platia dane, aby vy ste to mohli
kradnúť“
Aby ste si nemysleli, že je to iba o našich emóciách, a tom že sa tu kradne...
Čo sa týka samotnej novely, bude katastrofou pre Slovensko z nasledovných dôvodov:
•

•

•
•

Predkladaná novela nehovorí len o národných parkoch tak ako je verejnosti prezentované, ale
celkovo o chránených územiach, ktorými sú aj ochranné pásma národných parkov, chránené
krajinné oblasti, chránené vtáčie územia, územia európskeho významu a iné.
Máme za to, že tak dôležitá novela zákona ako je táto, nemôže byť zbúchaná bez akýchkoľvek
dopadových štúdií na nás domáce obyvateľstvo (a aj keď takáto štúdia existuje na Muránsku
planinu, tak je ŠOPkou zatajená a napriek jej neskoršiemu zverejneniu vami poslancami
odignorovaná).
novela ako je táto, nemôže byť presadzovaná tak pokútnym spôsobom, ale musí prejsť riadnym
legislatívnym postupom a pripomienkovým konaním.
ak chceme nejaké územie chrániť tak najprv musíme jasne definovať o aké územie sa jedná, to
znamená všetky naše národné parky je potreba najprv prehodnotiť, následne spraviť zonáciu
daných území a až v poslednom rade riešiť právomoci a kompetencie na týchto územiach, nie
od konca ako to robíte teraz.

Erik Baláž sa dňa 5.6.2019 vyjadril v článku pre Interez: „Podľa mňa máme 0 národných parkov.
Jediný národný park ktorý má reálne chránené územia je Tatranský národný park. Museli by sme ale
prižmúriť oči nad strediskami v centrálnej časti najmä Vysoké Tatry od Štrbského plesa po Tatranskú
kotlinu a pozerať sa len na jeho najprísnejšie chránené územia ako napr. Tichá a Kôprová dolina.“

Pokiaľ Erik Baláž vnímaný médiami ako odborník na danú tému tvrdí, že na Slovensku máme 0
národných parkov, je skutočne nevyhnutné urobiť inventúru chránených území prostredníctvom
zonácie národných parkov a až potom realizovať presuny správ chránených území.
My všetci sme za ochranu prírody, ale nie za takú, ktorá je motivovaná iba dotáciami a vyženie
ľudí z vidieka. Myslíte si že by sme ničili svoj milovaný kraj v ktorom žijeme, chceme žiť a budeme žiť?
Vážený pán Matovič, ľudia Vás volili práve kvôli tomu, aký ste boli bojovník za práva ľudu, na
ktorom boli páchané krivdy politikmi. Kde ste teraz?
My vidiečania Vás preto prosíme, o Vašu iniciatívu aj v tejto krivde. Pretože aj mnohí z nás Vás
volili a verili Vám. Ďakujeme.

Príloha č.1 – fotky účastníkov protestu a fotky členov BROZ

Fotka členov zverejnená na Facebooku BROZ

Fotka z protestu 3. novembra 2021

Fotka z protestu 9.11.2021 – „objednávka spoločnosti“

Fotky protestujúcich z 9.11.2021 z internetu porovnané s fotkou zverejnenou na Facebooku BROZ

A nájde sa ich tam oveľa viac....

Príloha č.2 – podpisový vzor , podpísaný predkladateľ novely Jaromír Šíbl ako štatutár –
podpredseda BROZ

Príloha č.3 – Zoznam vybraných projektov v ktorých sa zapojila BROZ
názov projektu

rozpočet
projektu

Ochrana korytnačky močiarnej na vybraných lokalitách južného slovenska

651 194

Dynamické línie života Dunaja

3 785 787

Ochrana sysľa pasienkového
Obnova endemických druhov rastlín a suchomilných trávinno-bilinných biotopov v
kontaktnej zóne panónskeho a alpského biogeografického regiónu

5 428 988

Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

2 672 353

Obnova biotopov a druhov subpanónskych trávinnobylinných porastov

3 112 940

5 279 511

Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
5 586 121
Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 v pôsobnosti
juhočeského kraja a na južnom Slovensku
3 068 031
Ochrana vybraných druhov hmyzu v cezhraničnom regióne Západných Karpát

1 643 310

Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

338 142

Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru 61 169
Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a Rakúsku

57 840

Obnova a manazment dunajských lužných biotopov
Ochrana populácií ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch
vnútrozemskej delty Dunaja
Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajskomoravskom regióne

5 355 446

Ochrana dážďovika tmavého a netopierov v budovách na Slovenku

1 481 248

Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

3 422 169

Obnova endemicých panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku
Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v ČR a na
Slovensku

2 367 530

Ochrana piesočných a lutných stanovíšť voči inváznym druhom

40 881
55 137 556

SPOLU

4 253 013
3 676 064

2 855 819

EUR

