Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
V Snine 16.2. 2008
VEC: Stanovisko k Správe o hodnotení vplyvov Strediska zimných športov Biele kamene
na životné prostredie.
Sme združenie, ktorého cieľom je brániť prírodu a krajinu predovšetkým pohoria Vihorlat a
jeho okolia. Združenie vzniklo ako opozícia za účelom ochrany životného prostredia
v období, kedy sa začalo uvažovať o plánovanej výstavbe Strediska zimných športov Biele
Kamene v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Hlavným
cieľom združenia v procese posudzovania uvedeného strediska zimných športov je zabrániť
akémukoľvek odlesneniu a výrubu lesa v chránených územiach. Momentálne má združenie
319 členov starších ako 18 rokov zapísaných v knihe členov. Z toho je 218 členov s trvalým
pobytom v katastri obcí priamo dotknutých pripravovaným projektom Biele Kamene. Zvyšok
sú členovia z bližších i vzdialenejších slovenských obcí. Orgánom združenia je deväťčlenná
rada vrátane štatutára organizácie.
Všetci členovia rady sa oboznámili so správou, ktorú sme získali na www.enviroportal.sk.
Štatutár združenia a členovia rady sa osobne zúčastnili na verejnom prerokovaní správy
konanom dňa 15.1. 2008 na obecnom úrade v Zemplínskych Hámroch. Radoví členovia boli
o problematike informovaní v podobe článkov v regionálnej tlači a prostredníctvom našej
www.zelenykamen.sk . Na základe negatívnych ohlasov sme sa rozhodli touto formou
pripomienkovať Správu o hodnotení vplyvov SZŠ Biele kamene na životné prostredie.
Žiadame Ministerstvo životného prostredia SR, aby vydalo zamietavé záverečné
stanovisko pre projekt Strediska zimných športov Biele kamene.
Tento projekt výrazne zasiahne do regiónu, v ktorom žijeme, a tento zásah má pre nás viac
negatív ako pozitív. Predovšetkým znehodnotí krásnu prírodu, ktorá nás obklopuje
a z krajinárskeho hľadiska naruší krásnu panorámu nad okolitou krajinou. To znamená jej
dominantu, ktorou je Sninský kameň a lesy v jeho okolí. Tieto lesy sú ako máloktoré v našom
okolí, minimálne narušené ťažbami, a to z dôvodu ich ochrany zo strany samotných lesníkov,
keďže sa jedná o ochranné lesy. Navyše, prípadná realizácia tohto projektu čiastočne
znemožní rozvoj tzv. ľahkej turistiky, ktorej niektoré podoby sú v regióne prirodzene
rozvinuté aj bez výraznejšej propagácie a reálne fungujúcich služieb. Je to hlavne vďaka
potenciálu našej prírody, ktorý bude výrazne znehodnotený práve prípadnou realizáciou
projektu Biele kamene, ktorý má paradoxne veľa sociálno-ekonomických otáznikov.

Ministerstvu boli v minulosti od nášho združenia zaslané viaceré stanoviská, na ktorých
naďalej trváme. Výstavbu lyžiarskeho strediska pod 1000m n. m. v období globálneho
otepľovania, keď sa evidentne posledné roky otepľuje, pokladáme za veľmi riskantný pokus.
V správe sa, okrem iného, píše, že projekt Biele kamene nadväzuje na úspešný projekt
Sninské rybníky. Len veľmi málo občanov si podľa našich poznatkov myslí, že projekt bol
úspešný a letný turistický ruch v danej lokalite funguje len zo zotrvačnosti a neustále upadá.
Po týchto skúsenostiach je veľmi diskutabilné, či združenie Biele kamene je schopné
realizovať tak náročný a rizikový projekt, keď časť členov tohto združenia nie je schopná
rozvinúť rozvoj letnej turistiky, v ktorej ma táto lokalita podstatne väčší prirodzený potenciál
ako je to v prípade zjazdového lyžovania. Vzhľadom na malú výdatnosť a nedostatok
zdrojov vody je rizikové aj nevyhnutné zasnežovanie, ktoré ako jediné môže zabezpečiť
dostatok snehu v danej lokalite. V predmetnom území sa nachádza kamenitá pôda, ktorá je
náchylná na eróziu, a preto je väčšina dotknutých lesov zaradená do kategórie ochranné lesy
a ťažba sa tu takmer vôbec nevykonáva. Ak dôjde k trvalému odlesneniu je odôvodnené riziko
vzniku erózie pôdy, čo by znamenalo, že na lokalite zostane veľa balvanov, a teda bude
potrebné podstatne väčšie zasnežovanie ako sa momentálne uvažuje. Taktiež nie je dostatočne
podložené tvrdenie, že stredisko bude navštevovať požadované množstvo lyžiarov vzhľadom
ku kapacitám strediska. Tento fakt pripomíname, pretože sociálny aspekt projektu je v správe
uvádzaný ako jedno z hlavných pozitív a kladných bodov v závere. Toto sú pretlmočené
názory a obavy tunajších obyčajných ľudí, ktorí nevidia v projekte Biele kamene sľubovanú
spásu regiónu, práve naopak. Apelujeme, aby tí, čo za nás rozhodujú, nerozhodli zle, pretože
následky zlých rozhodnutí nebudú znášať tí, čo rozhodli, ale my, ktorí tu zjazdovky a Biele
kamene nechceme.
Podrobné a odbornejšie argumenty sú uvedené v stanovisku Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK Východné Karpaty. S týmto stanovisko sa rada Zeleného kameňa
jednohlasne stotožnila, a preto môže MŽP SR pokladať argumenty z tohto stanoviska aj
za naše.
S pozdravom
Viliam Bartuš
Štatutár o.z. Zelený kameň

