
 

 

 

Bajkalská 25, 82718 Bratislava 212, Slovensko, tel./fax: (421 2) 5341 7207,  
e-mail: tis@transparency.sk, www.transparency.sk 
 
 

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1  
813 70 Bratislava 

 
 
 
                                                                                                      V Bratislave, 13.októbra 2009 
 
Vážení členovia vlády Slovenskej republiky,                                                                             
 
 
touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť s návrhom na podanie podnetu pre štátne 
vyznamenanie, Rád Ľudovíta Štúra, ktoré prezident SR každoročne udeľuje za mimoriadne 

zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochrana, obrana a 

bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy 

štátu, rozvoj v oblasti hospodárstva SR, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, 

kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR 

v zahraničí.  
 
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) sa rozhodla na toto 
ocenenie nominovať Jána Mičovského, referenta komunikačného odboru Lesy Slovenskej 
republiky.  
 
Ján Mičovský preukázal pri výkone svojej profesie občiansku statočnosť, keď oznámil nekalé 
praktiky v štátnom podniku Lesy SR napísaním otvoreného listu generálnemu riaditeľovi 
Jozefovi Minďášovi. Vyjadril v ňom presvedčenie, že vývoj v danom štátnom podniku sa 
uberá smerom, ktorý je neakceptovateľný. Riaditeľovi vyčítal najmä predaje majetku a 
nevýhodné prenajímanie poľovných revírov. 
 
Stovky zamestnancov v spontánnej reakcii (osobne, telefonicky, e-mailom) vyjadrilo podporu 
otvorenému listu, čím upozornili premiéra SR a ministra pôdohospodárstva na klientelizmus 
pri hospodárení v tomto podniku. Rovnako podali na Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici 
trestné oznámenie vo veci spáchania trestného činu nehospodárneho nakladania so štátnym 
majetkom. V oznámení uviedli konkrétne 27 prípadov1 nakladania s majetkom v Lesoch SR, 
                                                 
1 Týkajú sa prenajímania poľovných revírov, netransparentných predajov nehnuteľného majetku bez korektných 
výberových konaní a ovplyvňovanie rozhodnutí vedenia tohto podniku klientelizmom a lobistickými skupinami, 
ďalej zmlúv na poskytovanie služieb aj predajov dreva, nevýhodné zámeny lukratívnych pozemkov, zbytočné 
školenia za milióny korún, nevýhodné prenájmy vychytených poľovných revírov, zmluvy s mediálnymi firmami, 
ktoré na Lesoch dobre zarábali, atď. 
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pri ktorých majú podozrenie z trestnej činnosti. Týkajú sa prenajímania poľovných revírov, 
predajov nehnuteľného majetku, zmlúv na poskytovanie služieb aj predajov dreva. Zoznam na 
štyroch stranách jednoznačne poukazuje na dlhodobé úniky peňazí zo zadlženého štátneho 
podniku. 
 
Na túto aktivitu nadviazali štátni lesníci spustením celoslovenskej petície2 proti zneužívaniu 
lesov na Slovensku a za ich odborné a transparentné obhospodarovanie, bez koristníctva, bez 
politického vplyvu a vplyvov lobistických a záujmových skupín.  
 
Premiér Robert Fico následne rozhodol o odvolaní riaditeľa štátnych lesov Jozefa Minďáša a 
celého vedenia. Predpokladáme, že sa tak rozhodol aj na základe informácii, ktoré sa dostali 
na verejnosť vďaka občianskej statočnosti Jána Mičovského. Rozhodnutím odvolať vedenie 
daného štátneho podniku tak premiér Robert Fico de facto uznal výhrady formulované Jánom 
Mičovským. Z funkcie boli odvolaní aj rozvojovo-technický riaditeľ, ekonomický a obchodný 
riaditeľ štátneho podniku Lesy SR.  
 
TIS preto navrhuje Jána Mičovského na štátne vyznamenanie, ktoré každoročne udeľuje 
prezident Slovenskej republiky. Ján Mičovský je v súčasnosti príkladom zamestnanca, ktorý 
sa osobne zasadil za zvýšenie transparentnosti v štátnom podniku Lesy SR. 
 
 
 
 
S pozdravom, 
  
Gabriel Šípoš                                   
Transparency International Slovensko  
 
 
Emília Sičáková-Beblavá                 
Transparency International Slovensko  
 
 
Pavel Nechala 
Transparency International Slovensko  

                                                 
2 "Sme proti tomu, aby lesy boli predmetom politického obchodovania!“ uvádza sa v petícii. 


