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Vážený pán 
prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska


V Bratislave 25. júla 2017


Vec: Otvorený list 
 
Vážený pán prezident,
koncom júna 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže pre školy Tatrytieri, ktorej iniciátorom a hlavným sponzorom je spoločnosť TMR – Tatry Mountain Resorts, prepojená s finančnou skupinou J & T. Zaregistrovali sme, že ste prevzali nad podujatím záštitu, čo nás prekvapilo o to viac, že v mnohých iných oblastiach Vás považujeme za garanta pozitívneho smerovania Slovenska.
Tento projekt (vrátane garancie zo strany štátnej inštitúcie – Slovenskej agentúry životného prostredia) považujeme za kontroverzný až amorálny a školy sme sa snažili upozorniť na jeho pozadie, spojené s devastačnými aktivitami firmy TMR v najcennejších častiach našej prírody, v národných parkoch, ba i v národných prírodných rezerváciách. Tieto aktivity sa dlhodobo odohrávajú na hrane zákona o ochrane prírody (a podľa nášho názoru neraz i za ňou). Situácia je taká vážna, že Svetová únia ochrany prírody (IUCN), ktorá je arbitrom pri medzinárodnom posudzovaní (akceptácii a kategorizácii) národných parkov, pohrozila Slovensku, že TANAP "zásluhou" nadmerných investično-devastačných aktivít o svoj štatút príde. Ak sa dnes TMR tvári ako protagonista ochrany prírody a chce o tom s Vašou podporou presviedčať aj naše deti, nemôžeme mlčať, keďže ide o šírenie morálneho relativizmu najhrubšieho zrna, teda zla, ktoré v mnohých iných oblastiach veľmi správne pranierujete.
Vaša záštita sa dá v týchto súvislostiach chápať ako obhajoba postupov nielen tohto developera, ale aj širšie – ako uprednostnenie súkromných investorských a developerských záujmov pred ochranou celospoločenských hodnôt, teda pred verejným záujmom. Tento problém vnímame o to citlivejšie, že hlavnou cieľovou skupinou spomínaného projektu sú školy, ktoré by mali byť šíriteľmi nielen vzdelanosti, ale aj kritického myslenia, kultúrnosti, ohľaduplnosti (k ľuďom i prírode), zásadovosti a morálky.
Vážený pán prezident,
vyjadrujeme týmto otvoreným listom svoje znepokojenie, sklamanie a nesúhlas s podporou a propagáciou uvedeného projektu a dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste svoju podporu vyššie spomínanému projektu prehodnotili a odriekli. Dovoľujeme si Vás tiež požiadať, aby ste v budúcnosti kritickejšie posudzovali žiadosti o záštitu nad podobnými kontroverznými aktivitami, zavádzajúcimi a demoralizujúcimi verejnosť s dôrazom na deti a mládež. V prípade Vášho záujmu Vám radi dáme do pozornosti iné projekty a aktivity, ktoré by si Vašu záštitu (a tým aj pozornosť verejnosti) zaslúžili nepomerne viac, keďže smerujú čisto k verejnému záujmu – ochrane prírody.
V závere si Vás dovoľujeme, vážený pán prezident, upozorniť na závažnosť problematiky ochrany prírody a životného prostredia, ktorá sa v našej spoločnosti nebezpečne podceňuje. V 21. storočí si však žiadny zodpovedný a predvídavý politik či štátnik nemôže dovoliť nevidieť, bagatelizovať a nereflektovať akútne ekologické a environmentálne problémy u nás i vo svete.
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