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Okresná prokuratúra Poprad, 

Mgr. Renáta Aftanasová  

prokurátorka okresnej prokuratúry 

Štefániková 100 

058 01 Poprad 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 12. Apríla 2020 

 

 

Vec: Vaše listy: 

1.  1Pn 70/20/7706-2 zo dňa 30. 1.2020 

2. 1Pn 70/20/7706-32 zo dňa 19.03.2020 

 

V liste 1Pn 70/20/7706-2 zo dňa 30. 1.2020   mi oznamujete nasledovné: 
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V liste 1Pn 70/20/7706-32 zo dňa 19.03.2020 oznamujete: 

 

 

 

 

 

V oboch listoch konštatujete, že došlo k podrobnému preskúmaniu a vyhodnoteniu skutočností, 

ktoré som uviedol v podaní a jeho prílohe ako súčasť podania v rozsahu cca 350 strán odborného 

textu. Môžem len skonštatovať, že Vaše vyjadrenie v listoch je založené na tvrdení, že  postup spĺňa 

kritériá odbornej a náležitej starostlivosti vyjadrenej v §26 zákona 154/2001 Z.z. , poprípade inej 

legislatívnej normy spĺňajúcej kritériá pre výkon verejnej funkcie. 

Tým, že ste sa odvolala na spis č.k. 1Pv 16/14/7706 a ČVS:ORP-790/OEK-PP-2008  a č.k. 1 Pv 

16/14/7706-91 zo dňa 2.12.2016, ktorý nemám k dispozícii, došlo k situácii, ktorý veda pozná pod 

pojmom asymetria v informáciách (Akerlof, 2001). Jednoducho ste neuviedla rozhodujúce vecné 

závery z analýz týchto spisov. Uvádzate len všeobecné záverečné konštatovanie v systéme, kde, ako 

je to v práve zvykom, je forma povýšená nad obsah. 
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Moje podanie je založené na najmodernejších systémových prístupoch k lesu nasledovne: 

1. Les chápem ako autopoetický, disipatívny, komplexný, adaptívny nelineárny systém. Na 

systémovej úrovni boli tieto prístupy vypracované fyzikmi pre popis živých organizmov. Je 

úplne jedno, či sa tento popis použije na človeka s 35 miliardami buniek a ďalšími 35 

miliardami organizmov žijúcich v organizme človeka a s ním v symbióze, alebo na les. 

Publikácia, venovaná takémuto prístupu k lesu vyšla v roku 2014 (Messier, 2014). Keďže 

používa inštrumentárium, ktorý je mne ako fyzikovi známy, nemal som problém urobiť 

nadstavbu nad biológiou lesa, ktorú štandardne používa slovenská vedecká obec. Nie je 

známe z vedeckej obce, aby bol les spracovaný z takéhoto pohľadu. Pokiaľ teda akceptujem 

Vaše vyjadrenie o o rozsiahlom vyšetrovaní  a podrobnom preskúmaní a vyhodnotení 

skutočností, vyšetrovateľ v Poprade v roku 2008 výrazne predbehol dobu a bol zhruba 

desať rokov pred vedeckou obcou v obore lesníctvo v SR. Veľmi rád sa zoznámim s jeho 

vyšetrovaním lesa ako komplexného adaptívneho systému.  

2. Popri komplexných nelineárnych systémoch sa v systémovej analýze používa aj teória, ktorú 

veda pozná pod pojmom teória chaosu. Presne táto teória umožňuje rozoznať riadiacu 

rovinu systému a odlíšiť ju od roviny chaosu, ako nevyhnutnej roviny pre vznik živého 

organizmu. Jedným z faktov je, že riadiacu rovinu je možné zistiť len experimentálne, čo 

lesníkom trvalo overovaním postupov cca 300 rokov. Lesníctvo predstavuje diamant 

v kultúrnom dedičstve Slovenska a spoločnosti. Živé organizmy ale sú skúmané ochranou 

prírody v rovine chaosu a aj preto majú celkom iné poslanie ako lesník. Predpokladám, že 

vyšetrovateľ podrobne preskúmal a vyhodnotil obe roviny lesa a príslušných funkcií 

priradené k jednotlivým rovinám v systéme les.  

3. Stresový systém, spracovaný v diele Georg Fink a kolektív v ôsmich zväzkoch (Fink, 2016) 

(Fink, 2017) (Fink, 2007) (Fink, 2010) (Fink, 2010) som v zmysle vyššie uvedeného 

systémového prístupu adaptoval pre analýzu stresových parametrov lesa, kapacity 

autoregulačných funkcií lesa, vyjadrené v platnej legislatíve. Tiež som analyzoval kritický 

bod, kedy dochádza k preklopeniu negatívnej spätnej väzby na pozitívnu. Je to bod, ktorý 

znamená, že les speje neodvratne k svojmu zániku a ukazuje, akým spôsobom je cez 

procesy prírody nutné interpretovať §29 písmeno d) zákona 543/2002 Z.z. a platnú 

legislatívu v podbe vyhlášok a noriem.  Z Vášho vyjadrenia vyplýva, že takéto analýzy už boli 

vykonané vyšetrovateľom v Poprade, hoci pani generálna riaditeľka Katarína Butkovská 

z MŽP nemá o týchto procesoch žiadne vedomosti a nevie interpretovať s odbornou 

starostlivosťou príslušné ustanovenia zákona 543/2002 Z.z. §29 písmeno d). Veľmi rád sa 

zoznámim s postupom vyšetrovateľa, keďže logicky vyplýva z Vášho stanoviska, že všetky 

tieto rozbory boli urobené podrobne, boli preskúmané a vyhodnotené.  

4. Teória neurčitosti, pôvodne vypracovaná fyzikom Heisenbergom (Heisenberg, 2001) je dnes 

široko používaná pre analýzu výskytu rôznych javov, ako je požiar, vietor o príslušnej sile ale 

aj výskyt lykožrúta. Keďže pri vytvorení polomu sa menia biologické podmienky, strom 

stráca obranné schopnosti ale stále dostatočne vyživuje populáciu lykožrúta, mení sa jeho 

gradácia. Ilustratívny výpočet pre polom v Tichej doline z novembra 2004 je konfrontovaný 

s realitou, kedy v roku 2008 padlo cca 150 ha lesa v okolí Tichej doline, čo plne korešponduje 

s analýzou, ktorú som Vám postúpil. Opäť musím konštatovať, že z Vášho vyjadrenia vyplýva, 

že problém bol podrobne preskúmaný a vyhodnotený. Veľmi rád sa s ním zoznámim. 
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5. Problém, ktorý som uviedol ako závažný problém je, že v argumentáciách je často zamenená 

vedomosť, ako výsledok základného výskumu, za znalosť ako výsledok aplikovaného 

výskumu a vývoja, často realizovaného v lesníctve 20 až 50 rokov, kým sa vedomosť preverí 

a uplatní sa ako znalosť a nadobudne oprávnenie na zaradenie do lesníckych postupov. Pre 

Vašu informáciu, Pierce uvádza, že v 70tych rokoch bolo potrebných 60 vedecky získaných 

vedomostí preveriť v procese aplikovaného výskumu a vývoja, kým sa jedna uplatnila v praxi 

v podobe znalosti (Pierce II, 1988). Doba pokročila a Koulopoulos v roku 2010 uvádza, že je 

to už jedna z tristo (Koulopoulos, 2009). Inými slovami, ak použijem v argumentácii 

vedomosť, mám pravdepodobnosť 0,00333, že sa stane znalosťou a teda že v riešení je 

aplikovateľná. Ak ale použijem naraz dve vedomosti, zaťažím výsledok chybou na úrovni 

0,000009, prakticky už dve vedomosti spôsobia, že výsledok je nepoužiteľný v praxi a ak sa 

použije, tak dôjde s istotou k škodám, v prípade lesa k škodám veľkého rozsahu. Taký 

charakter majú rozhodnutia o zmene overených postupov v lesníckej praxi. Ako uvádzate, 

tento problém znalostnej krivky a zámeny vedomostí so znalosťami vyšetrovateľ podrobne 

preskúmal a vyhodnotil. Opäť, rád sa zoznámim s takouto analýzou. Vedci majú často snahu 

argumentovať svojimi vedeckými prácami, ale keď sa spýtate na primeraný experiment, 

oprávňujúci rozhodnúť o tvrdení cez kritérium praxe, odpoveďou je, ja mám 130 vedeckých 

prác a my svojimi teóriami hovoríme druhým, čo majú robiť. Otázka je, ako vedia, že majú 

pravdu? Moderný marketing pošliapal etiku vo vede, čo sa dá dokumentovať na mnohých 

skutočnostiach. 

6. Samostatnú kapitolu tvoria systémové bezpečnostné modely.  Sú to Kaplanove štruktú-

rované modely (Kaplan, 1999), ktoré umožňujú posunúť samotné bezpečnostné analýzy 

(Taleb, 2007) do modelov, skúmajúcich také javy, ako sú sabotáže alebo teroristické činy. 

Všetku odbornú literatúru som Vám precízne v jednotlivých kapitolách poskytnutých 

podkladov citoval, takže očakávam, že dokumenty vyhotovené vyšetrovateľom budú 

obsahovať analýzy moderných prístupov v konfrontácii s prístupmi použitými v rokoch 2008 

až 2016 na ktoré sa odvolávate. 

7. V samostatnej časti som sa dotkol aj problematiky vplyvu globálnych klimatických zmien na 

lokálne procesy v lese. Použil som overený Strahlerov model bilancie energie (Strahler, 

2006), z ktorého vyplynulo, že len 2% problému je možné prisúdiť klimatickej zmene ako 

dôsledok nárastu emisií v ovzduší a až 98% problému je možné prisúdiť vetrovej 

a lykožrútovej kalamite, pričom stresový systém ukazuje jasne, že lykožrútová kalamita je 

dôsledkom porušenia platnej legislatívy. Tu je samozrejme viac možností, od chyby 

v analýzach v rokoch 2008 až 2016 až po problémy, ktoré v súčasnosti verejnosť kriticky 

posudzuje, či už sú to postupy vyšetrovateľov, prokuratúry alebo sudcov, k tomu sa ja 

vyjadrovať nebudem. Preto si myslím, že vyšetrovateľ bol povinný preveriť Strahlerov model 

energetickej bilancie Zeme a jeho aplikáciu na les a zistiť, čo je skutočne príčinou vzniku 

rozsiahlych škôd na ekologických systémoch lesa. Dovolím si zdôrazniť Vaše stanovisko, že 

moje podanie bolo podrobne preskúmané a vyhodnotené s odbornou a náležitou 

starostlivosťou v súlade s §26 zákona 154/2001 Z.z.  

8. Ako konštatujete v svojom liste, v mojom podaní som Vám poskytol metodiku pre analýzu 

vzniku ohnísk lykožrútov a ich šíreniu pre 38 rôznych subjektov, vlastníkov lesa v Západných 

Tatrách. Pozícia analytika a teda aj vyšetrovateľa je, že nemôže vedieť, kde ohniská vznikly 

a preto musí chápať, že do lesov subjektu X mohli vletieť lykožrúty z ktorého koľvek ohniska. 

Mýtus o dolete lykožrúta do 500 metrov vyvrátili merania v Kanade, kde ukázali, že vzdušné 
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prúdy prenesú lykožrúta aj cez hrebene Skalistých hôr do vzdialenosti cca 200 km. Inými 

slovami, z jedného ohniska je schopný lykožrút zasiahnuť celé Vysoké, Západné, Nízke Tatry 

a Chočské pohorie.  Keď si predstavíte to množstvo kombinácií, ktoré musel vyšetrovateľ 

preskúmať, ak chcel vylúčiť porušenie platnej legislatívy, skutočne obdivujem jeho 

výkonnosť a objem vykonanej práce v čase od 15teho januára 2020 do 30. Januára 2020. 

Opieram sa o Vaše tvrdenie, že moje podanie neobsahuje nové skutočnosti. Bude zaujímavé 

vidieť rozsiahlu dokumentáciu z tejto analýzy ohnísk lykožrúta a jeho šírenia, ktoré síce vidno 

dodnes voľným okom na holoruboch v Západných Tatrách, ale možno ich vyšetrovateľ 

nedovidel. 

9. Samostatný problém tvorí psychologický model, ktorý Zimbardo nazval Luciferov efekt 

(Zimbardo, 2007) a ktorý využíva fašistické metódy práce analyzované Milgramom v jeho 

diele Podriadený autorite (Milgram, 2009). Práve tento model a jeho analýza umožňuje 

nájsť súvislosti a vzťahy medzi obchodníkom, politikmi, štátnou správou, aktivistami 

a jednotlivými porušeniami zákona, napriek tomu, že sa jedná o distribúciu zodpovednosti 

medzi činom a prijímateľom výhod z porušenia zákona. Exminister Janoušek, ktorý už 

nastúpil do výkonu trestu sa cíti stále nevinný. Je to ilúzia efektu modelu Lucifera, ktorý 

deformuje realitu príslušnému zodpovednému pracovníkovi.  Práve analýza Zimbardovho 

modelu umožňuje pochopiť širšie súvislosti môjho podania. Ak v predchádzajúcich bodoch 

som vyslovil presvedčenie, že vyšetrovateľ mohol mať spracované rozsiahle analýzy lesa  cez 

moderné prístupy, tak v prípade modelov Zimbarda a Milgrama som skôr skeptický ako 

presvedčený, že vykonal analýzu s odbornou a náležitou starostlivosťou v súlade s §26 

zákona 154/2001 Z.z., ale stále nevylučujem túto možnosť. 

 

Je samozrejme možné poukázať aj na ďalšie prvky systémovej analýzy lesa, ktorú som Vám 

predložil na posúdenie, ale už vyššie uvedených deväť bodov znamená ohromnú prácu vyšetrovateľa, 

celého teamu znalcov a odborníkov ani nie tak v biológii lesa ale analýz na systémovej úrovni, čo je 

nadstavba nad biológiou lesa, argumentovanou určite v podaní na ktoré sa v svojom rozhodnutí 

odvolávate. No a analýza Milgramových a Zimbardových modelov si vyžaduje skutočne rozsiahly 

objem práce. 

Pokiaľ by ste sa rozhodli umožniť mi prístup aj k spisu spojeného s uznesením o zastavení 

trestného stíhania zo dňa 02.12.2016, č.k. 1Pv 16/14/7706-91,mohol by som osobne preskúmať 

totožnosť jednotlivých skutkov a hlavne posúdiť, či skutočne rozsiahla systémová nadstavba nad 

biológiou lesa nepriniesla nové skutočnosti. Tým by ste odstránila už citovaná asymetria 

v informáciách, ktorú ste vytvorili. 

Na druhej strane, pokiaľ v spise sú uložené dokumenty vyšetrovateľa vykonané s odbornou 

a náležitou starostlivosťou v písomnej podobe, viem posúdiť ich kvalitu aj bez prístupu k spisu, na 

ktorý ste sa odvolali. 

Z môjho pohľadu sa jedná o indikovanú škodu na ekologických systémoch lesa v rozsahu, ktorý je 

najväčší v dejinách SR. Moju žiadosť predseda vlády Peter Pellegríny nedal na jednanie vlády a vláda 

nezaviazala uznesením konať ministra vnútra a generálneho prokurátora, ale Úrad vlády poslal moje 

podanie na Ministerstvo životného prostredia, odkiaľ som dostal odpoveď na úrovni aktivistu a nie 

odpoveď, ktorá nesie znaky odbornej starostlivosti, dokonca ani po opätovnom upozornení pani 

generálnej riaditeľky. 
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Po preštudovaní spisu môjho podania sa následne rozhodnem o ďalšom postupe a to: 

1. Pokiaľ budete akceptovať moje argumenty, môžete sa rozhodnúť a obnovíte vyšetrovanie 

2. Pokiaľ nenájdem príslušné analýzy spracované písomne a splňujúce kritériá §26 zákona 

154/2001 Z.z. budem zvažovať o požiadanie krajskej prokuratúry o preskúmanie podania. 

3. V súčasnosti realizujeme rozšírenie celého materiálu o ďalšie analýzy s tým, že budú 

postúpené pre potreby vlády SR. Je na pánu predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, či zvolí 

opakovaný postup podľa vzoru predsedu vlády Petra Pellegríniho a pošle opäť záležitosť na 

vybavenie do kolečka - ministerstvo a bezduchá odpoveď nekompetentnej riaditeľky, alebo 

vezme problém vážne. Nie je žiadny problém podať rozšírené podanie ako nové. 

Vzhľadom na to, že majitelia podielov v urbároch mali znehodnotené majetky, ktoré neochránil 

buď vedenie urbáru, alebo štát, dochádza k radikalizácii spoločnosti hlavne preto, že jednoduché 

skutočnosti sú prevracané naruby, čo vie posúdiť aj bežný majiteľ podielu. Je smutné, že sa 

problémom odmietol zaoberať predseda vlády Peter Pellegríny, že prokuratúra dávno nekonala ex 

offo  a ľudia sú skeptickí k objektívnemu posúdeniu skutočnosti a skutkov. 

Preto Vás týmto žiadam o určenie termínu a miesta, kde budem môcť nahliadnuť do spisu 

spojeného s mojím podaním zo dňa 5. Decembra 2019 na generálnu prokuratúru. Je na Vás 

rozhodnúť sa, či mi sprístupníte aj obsah spisu č.k. 1Pv 16/14/7706-91 zo dňa 02.12.2016 

a súvisiacich spisov spojených s vyšetrovaním. 

V prípade, že pre moje potreby ste schopná zabezpečiť obsah spisu v elektronickej podobe 

a odovzdať mi spis na kľúči za protihodnotu, privítal by som tento typ nahliadnutia do spisu aj 

s prípadnou úhradou nákladov. 

S úcty k našim predkom sme zmenili pozdrav na Mor ho! 

 

 

                                                                                                                      Ing. Dušan Lukášik, CSc 

 

From: Honors [mailto:honors@stonline.sk]  

Sent: Sunday, April 12, 2020 9:42 PM 

To: 'podatelna.oppp@genpro.gov.sk' 

Subject: List 

Dobrý deň, 

V prílohe Vám zasielam list na  pani prokurátorku Mgr. Renátu Aftanasovú. 

S pozdravom 

Ing. Dušan Lukášik, CSc 

HONORS, a.s. 

Mob: +421 910 237 237 

e-mail: honors@stonline.sk 

www.honors.sk 

mailto:honors@stonline.sk
http://www.honors.sk/


Ing. Dušan Lukášik,CSc Námestie osloboditeľov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš  

7 
 

 

 

 



Ing. Dušan Lukášik,CSc Námestie osloboditeľov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš  

8 
 

 

 

Použitá literatúra: 

Akerlof G.A.,l Spence,M., Stiglitz, J.E., Markets with Asymmetric Information [Online] // 

Nobelprize.org The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. - 

Commitee, Nobel Prize, 2001. - 3. január 2012. - http://ideas.repec.org/p/ris/nobelp/2001_001.html. 

Fink G., ed. Hadbook of Stress I,II [Kniha]. - London : Elsevier , 2016. 

Fink G., ed. Stres: Neuroendocrinology And Neurobiology [Kniha]. - London : Academic Press Elsevier, 

2017. 

Fink G., ed., Encyclopedia of Stress [Kniha]. - New York : Elsevier, 2007. - Zv. 1,2,3,4. 

Fink G., ed., Stress Consequences [Kniha]. - Oxford : Academic Press, 2010. 

Fink G., ed., Stress Science [Kniha]. - Oxford : Academic Press, 2010. 

Heisenberg W., The Uncertainty Principle [Online] // Stanford Encyclopedia of Philosophy. - Stanford 

University, 2001. - 14. 2 2019. - https://plato.stanford.edu/entries/qt-uncertainty/. 

Kaplan S., Visnepolsschi, S., Zlotin,B., Zusman,A., New tools for failure and risk analysis: anticipatory 

failure determination (afd) and the theory of scenario structuring [Kniha]. - Southfield : Ideation 

International , 1999. 

Koulopoulos Thomas M. Innovation Zone How Great Companies Re-Innovate for Amazing Success 

[Kniha]. - Mountain View, California : Davis Black Publishing , 2009. 

Messier Ch., Puettmann, K.j., Coates, K.D., The Complex Adaptive System [Časť knihy] // Managing 

Forest as Complex Adaptive System / aut. knihy Messier Ch., Puettmann, K.j., Coates, K.D., eds.,. - 

New York : Routledge, 2014. 

Milgram S., Obiedence To Authority [Kniha]. - New York : HarperCollins, 2009. 

Pierce II J.A., Richard B. Robinson Jr. Strategic Management Strategy formulation and 

Implementation [Správa]. - Homewood Illinois : Richard D. Irwin Inc., 1988. 

Strahler A, Introduction Physical Geography [Kniha]. - 2006. 

Taleb N.N., The black swan: the impact of highly improbable [Kniha]. - New York : Random House, 

2007. 

Zimbardo P. The Lucifer Effect [Kniha]. - [s.l.] : Random House Inc., 2007. 

 


