
Vážený pán generálny riaditeľ,  ctení hostia, vážené dámy, vážení  páni, 

 

Dňa 24.júna 1991 nadobudol účinnosť zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 

a inému poľnohospodárskemu majetku. 

     Tento zákon vtedajšie Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky prijalo 

v snahe zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom 

poľnohospodárskeho a lesného majetku  v  období  rokov 1948 až 1989. 

Cieľom tohto zákona bolo dosiahnuť  zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu, 

obnovením pôvodných vlastníckych vzťahov  k  pôde v súlade so záujmami hospodárskeho rozvoja 

vidieka, ako aj v súlade  s požiadavkami na tvorbu krajiny a životného prostredia. 

     Týmto zákonom bol  daný  impulz aj na vrátenie užívacích a vlastníckych  práv k pôvodným 

urbariátom,  komposesorátom  a  iným spoločnostiam.   

     Pre lepšie pochopenie a naplnenie tohto zákona, ktorý bol mnohokrát novelizovaný a ku ktorému 

sa  prijímali ďalšie zákony, sa pred 25 rokmi vytvorilo Združenie vlastníkov súkromných , 

spoločenstevných  a  obecných lesov Zvolensko – Hontianskeho regiónu so sídlom vo  Zvolene.  

Bolo to   z  iniciatívy pracovníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve,  ktorí  tu niektorí aj medzi nami 

sedia,   pánov  Ing. Jána Bartoša, Ing. Jána Šajbana,  už nebohého Ing. Pavla Mikleša  a ďalších. Ale na 

strane druhej treba spomenúť  aj  obetavých a zanietených ľudí  v  Pozemkových spoločenstvách. 

Mohol  by som teraz menovať celú radu obetavých jedincov po obciach Banskobystrického regiónu, 

ktorí robili veľmi náročnú prácu bez skúseností, bez odborných znalostí  a  za vlastné peniaze. Robili 

to  s vidinou,  že súkromné vlastníctvo je niečo posvätné  a chyby minulosti sa napravia.  Všetci si 

zaslúžia náš obdiv, našu úctu a naše veľké ďakujem. Teší ma to o to viac, že mnohí sedia aj tu medzi 

nami. Ešte raz – ďakujem Vám. 

 Stanovy nadobudli  účinnosť ich schválením delegátmi regionálneho zhromaždenia dňa 30.novembra 

1991  tu  kde dne sedíme,  v priestoroch Reštaurácie Centrum vo Zvolene. Združenie bolo 

zaregistrované v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. na Ministerstve  vnútra Slovenskej republiky. Jeho 

prvým predsedom bol  zvolený pán Ing. Ján Bartoš. Týmto boli založené začiatky združovania sa 

vlastníkov súkromných, spoločenstevných  a  obecných lesov  s  pôsobnosťou na území okresu 

Zvolen, ktorého výročie si  tu dnes  s malým časovým odstupom  pripomíname. 

V krátkom časovom odstupe  sa  vytvorené združenie stalo členom Slovenského  združenia vlastníkov 

súkromných, spoločenstevných  a  obecných lesov Slovenska, ktoré  po krátkej činnosti neslávne 

zaniklo.  

Novozaložené združenie  sa  čoraz viac dostávalo do povedomia vlastníkov súkromných a  

spoločenstevných  lesov  v  kraji. Narastala požiadavka  po nových informáciách a združovania sa. 

Preto naše existujúce združenie sa rozhodlo prehodnotiť svoje Stanovy s cieľom rozšíriť teritoriálnu 

činnosť  existujúceho združenia. 

Na ustanovujúcom zhromaždení  dňa 20.11.1993 boli prijaté nové stanovy a nový názov:  Združenie 

vlastníkov súkromných, spoločenstevných  a obecných lesov  Pohronsko – Novohradského regiónu, 

praktický s teritoriálnou pôsobnosťou  Banskobystrického kraja.  Zhromaždenie zvolilo 15  členné 

predstavenstvo,  5 člennú  Dozornú radu a predsedom sa stal Ing. Milan Golis. 

Takto konštituované združenie vyvíjalo svoju činnosť do polovice roku 1994 , kedy sa vzhľadom na iné 

štruktúry  a  odlišný spôsob hospodárenia rozhodli  obecné lesy vystúpiť  z  tohto združenia  a dňa 

10.novembra 1994 si vytvorili samostatný subjekt: Združenie obecných lesov Slovenskej republiky. 

Týmto došlo k značnému oslabeniu  Združenia  Pohronsko – Novohradského regiónu , ako po 



ekonomickej stránke, tak aj z pohľadu odchodu odborníkov na lesné hospodárstvo. 

Napriek tomu  sa činnosť združenia  Pohronsko – Novohradského regiónu stabilizovala a pokračovala 

pod týmto názvom do  27.apríla 2002. 

Týmto dátumom  bol na valnom zhromaždení  prijatý súčasný názov:   Združenie vlastníkov 

spoločenstevných  a  súkromných lesov Banskobystrického kraja. Táto zmena sa postupom času 

ukázala  ako  opodstatnená  a  správna. 

V rámci Banskobystrického kraja  je  podľa zákona č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách 

v súčasnosti  registrovaných  521  pozemkových spoločenstiev, ktoré hospodária  na výmere 102 768 

ha.  Z tohto počtu je  171 PS,  ktorí sú členmi nášho združenia  a hospodária na ploche s výmerou  cca 

34 999 ha. 

Toto je krátka história združovania  sa vlastníkov súkromných  a  spoločenstevných  lesov  v  

Banskobystrickom kraji.  Pokladáme za povinnosť vracať sa do úplných začiatkov a takto pripomínať 

nastavajúcej generácii  cestu, ktorou sme museli prejsť, aby sme sa dostali na úroveň ktorú teraz 

máme. Nebola  to  ľahká cesta. Naše problémy  sa neriešili podľa našich predstáv a môžem 

zodpovedne povedať , že sa nevyriešili  dodnes. Problém Elektrovody, neznámy vlastníci  a iné 

problémy,  ako keby nebola politická vôľa.  Súkromnému sektoru sa nevenuje  toľko pozornosti , ako 

by si z hľadiska národného hospodárstva zaslúžil. Máme  pocit  ako  keby nám dochádzali sily,  alebo,   

ako keby  sme  boli  znechutení  neriešením  našich  problémov.  Veľa krát sme si položili otázku, 

prečo je to tak ? S podobnými  problémami zápasili a zápasia  možno aj iné organizácie a    

podnikateľské záujmové skupiny.  Čo nás trápilo a  trápi je  to, že prioritou rezortného  ministerstva je 

poľnohospodárstvo  a  lesníctvo  je akoby druhoradé. A čo nás trápi najviac je to, že súkromný sektor 

lesníctva  je  treťoradý. Netvrdíme, že sa o naše problémy nezaujíma,  ale presadzovanie  našich 

záujmov  je pomalé  a  hlavne komplikované.   

Povedzme si  to otvorene bez servítky: Veci sa  vždy  riešili  a  riešia v Bratislave, politika sa robí v  

Bratislave a na to treba mať tam ľudí,  čas a hlavne peniaze. A to sú  zrnká mozaiky našej spokojnosti  

a  nespokojnosti, prečo sme tam kde sme  a  nie tam, kde by sme chceli byť. Chceme veriť  tomu, že 

po tých, ktorí pred 25 rokmi zakladali toto združenie prídu mladší,  s novým myslením, s novým 

elánom.  Nadviažu na to čo urobili ich predchodcovia, poučia sa z ich úspechov a neúspechov, 

z našich chýb  a  súkromné vlastníctvo  dostanú na úroveň štátneho sektora.  Nájdu spôsob ako to 

dokázať,  ako to urobiť.  To je náš sen.  My  im želáme k tomu veľa  síl, nebojácnosti, odvahy, zdravej 

drzosti  a  na strane druhej aj veľa  diplomacie  a múdrosti. Ako však ukázalo tých 25 rokov, združenie 

malo a má svoje opodstatnenie aj do ďalších rokov. Záleží to len a len na pochopení PS v kraji, ale 

i mimo jeho  hraníc, lebo sme otvorení  ako združenie aj pre ostatné PS na Slovensku. 

Vážené dámy, vážení páni, 

rok 2016 bol tak  trochu špecifickým rokom.  Bol rokom očakávania, čo bude po voľbách. Urobila to 

predvolebná  kampaň, samotné parlamentné voľby , nový parlament  a nová exekutíva. Pred rokom 

na  VZ  sme s očakávaním schválili MEMORANDUM „ POZÍCIE  NEŠTÁTNYCH  LESOV SLOVENSKA  PRE  

PARLAMENTNÉ  VOĽBY  2016“ ktoré bolo schválené aj v Rade neštátnych lesov Slovenska.  Požadovali 

sme zapracovať  naše požiadavky do Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020. Pravdu 

povediac , už vopred  sme vedeli , že všetky naše požiadavky  nebudú zapracované do Programového 

vyhlásenia vlády,  ale  sme dúfali, že sa tam dostanú aspoň tie, čo nás trápia dlhé roky.  Chceme  

oceniť,  že MPRV SR vytvorilo pracovné skupiny  k novelizácii  zákonov  o lesoch, reštitúciách, 

poľovníctve a pozemkových spoločenstvách. Do komisie  pre reštitúcie sa dostal náš podpredseda 

Ing. Igor Olajec a v komisii  o Pozemkových spoločenstvách som ja.  Chcem touto cestou poďakovať 

všetkým , ktorí poslali svoje pripomienky a návrhy k týmto zákonom. My sme ich spracovali a poslali 



na MPRV SR.  Budeme robiť  všetko preto, aby sme do noviel zákonov presadili  čo najviac našich 

požiadaviek,  ktoré priniesol život a ktoré nás trápia. Aký bude konečný efekt – zhodnotíme na VZ  o  

rok v roku 2018. Chcem ale veriť, že zvíťazí zdravý rozum  nad politikárčením a osobnými záujmami  

skupín  a  jednotlivcov.  

 

Predstavenstvo  Združenia  v zmysle Stanov Združenia  svoje  poslanie zvládlo. Počas roka  zasadalo 4-

krát ako je to dané v našich Stanovách  a riešilo aktuálne problémy. Priemerná účasť  na zasadnutiach 

bola  86%-ntná. Predstavenstvo vždy bolo informované o finančnej situácii združenia, o platení 

členského príspevku a poistného  členov LS. Bolo informované  o aktivitách kancelárie Združenia 

medzi zasadnutiami  a vyjadrovalo sa ku všetkým podstatným témam činnosti Združenia. Uznesenia  

ktoré  boli prijaté na VZ  pred rokom boli  splnené. Zápisy zo zasadnutí  Predstavenstva môžete nájsť 

na našej webovej stránke v plnom znení. Podobne aj zápisy z Valných zhromaždení. To znamená, že 

všetci členovia sú informovaní  o  činnosti predstavenstva, predsedu  a  kancelárie združenia. 

Predstavenstvo vyjadruje nespokojnosť  s platením  členského príspevku ako  hlavným a  

principiálnym zdrojom príjmu Združenia.  Za rok 2016 si svoje základné povinnosti nesplnili : Lesná 

spoločnosť Gregorova Vieska,  Spolok  lesomajiteľov PLEŠ,   Urbár JAVOR - Divín Lazy,   Bývalí 

urbarialisti  a želiari obce Píla,  Urbárska spoločnosť  Bzovská Lehôtka.  Podľa Stanov Združenia by 

mali byť vylúčení, preto Vás prosíme  o vyjadrenie  sa k tejto téme. Čo urobíme  s neplatičmi 

členského ?  Ako  máme pristupovať  k neplatičom  aj do budúcnosti ? 

Veľký kus práce sme urobili v spresnení  evidencie našich členov. Dnes máme 171 členov. Spresnili sa 

adresy  pre doručovanie poštových zásielok, e-mailové kontakty  a  telefónne kontakty. Chcem vás 

poprosiť,  prípadné zmeny  ktoré u vás nastanú – nahláste do kancelárie združenia  akým koľvek 

spôsobom. Takmer  rok sme pracovali na poistení  členov Lesnej stráže. Išlo nám o to, aby neboli 

problémy v prípade, že dôjde k poistnej udalosti  a  bude  potrebné plnenie zo strany poisťovne.  

Máme uzatvorené dobré poistky, za veľmi dobrú cenu.  Keby ste sa poisťovali individuálne, zaplatili 

by ste za poistenca  cez 70,- EUR, čo je 11 krát viac,  ako platíte teraz  cez Združenie. Cez  Združenie  

na základe podkladov  máme poistených  117 členov LS. Taktiež vás prosím o nahlasovanie  všetkých 

zmien,  ktoré  vzniknú  u vás  doma  písomnou formou  poštou, alebo e-mailom.  

 

Veľká pozornosť sa venovala  vzdelávacej činnosti našich členov. Ciele ktoré sme si schválili na 

poslednom VZ,  sme splnili.   

Zorganizovali  sme exkurziu  so zástupcami firmy Slovwood a.s.  v SCP Ružomberok, ktorá sa  

uskutočnila v dňoch 6. júna 2016 až  9.júna.2016. Exkurziu celkom absolvovalo : 21 našich 

členov združenia. 

Nevieme vyhodnotiť, či akcia splnila svoj účel, alebo  nenaplnila vaše očakávanie. 

Druhý seminár sa konal 28. júna 2016 na tému : Sortimentácia a ocenenie  drevnej hmoty.  

Lektormi boli Doc. Ing. Suchomel, CSc.  a  Ing. Gejdoš. Daná problematika bola obsiahnutá v 4 

hodinách audio projekcie  a hovoreného slova. Máme  zato, že to  bolo kvalifikovanými 

lektormi z Technickej univerzity Zvolen. Čo nás nemilo prekvapilo, bola slabá účasť na 

seminári. Rozposlali sme celkom 170 pozvánok a seminára sa zúčastnilo iba 34 osôb, čo v 

percentuálnom vyjadrení  činí  20 percentnú  účasť. 

Náklady na semináre  v  dnešnej dobe sú nemalé / kancelárske potreby, toner, poštovné, 

poplatok za prenájom priestorov, odmena lektorom a ďalšie náklady / sa pohybujú od 500 



do 800,- EUR  na jeden seminár. Tento seminár nás stál cca 580,- EUR. 

Tretí seminár sa konal 14. októbra 2016 s týmito  témami: 

- Zákon č.182/2014 Z.z o lesoch, s lektorom Ing. Robertom Zlochom 

- Zákon č. 97/2013 Z.z.  o Pozemkových spoločenstvách, s lektorom Ing. Pavlom  Bútorom 

Počet pozvaných : 170.   Počet prítomných :  80.   Percentuálna účasť : 47 %. 

Na tento seminár sme požadovali od vás zaslať otázky na diskusiu vopred. Otázky nám 

zaslalo : 7 pozemkových spoločenstiev z celkového počtu : 170  PS.  

Náklady na seminár boli cca 640,- EUR.  

Prvý seminár bol zameraný na ekonomické témy a cieľovou skupinou boli ekonómky 

a účtovníčky a  pár funkcionárov,  ktorých ekonomika zaujíma. Táto skupina je veľmi vďačná 

a na seminári dosahuje už dlhodobo účasť cez 90 poslucháčov. Čo  je cez 54 % účasť.  Platí  

zásada,  že  dobré výsledky sú tam, kde  je poriadok v účtovníctve a  v  ekonomike. Tézy 

a výklad niektorých zákonov sme zoskenovali a dali na webovú stránku. Takto to budeme 

robiť aj do budúca. To je jediná  efektívna cesta. 

 

Myslíme si, že účasť, záujem  zo strany pozemkových spoločenstiev je malý, i keď témy čo by 

ste chceli počuť si navrhujete a schvaľujete  samí.  Rady by sme si vypočuli vaše pripomienky 

a názory, ako organizovať takéto semináre, aby účasť bola vyššia, aby sme vás zaujali, aby 

investované peniaze do seminárov  priniesli požadovaný efekt. Nepodceňujeme vedomostnú 

úroveň predsedov pozemkových spoločenstiev a členov výborov. Sme však toho názoru, že 

takéto školenia rozšíria  vaše poznania, vašu vedomostnú úroveň a prinesú nové poznatky, 

nové prvky v myslení, čo určite má vplyv na celé pozemkové spoločenstvo. 

 

Veľa  úsilia sme venovali zlepšeniu komunikácie s pozemkovými spoločenstvami. Máme na 

mysli verbálnu komunikáciu osobnú pri osobných stretnutiach, cez telefón, e-mailom, ale 

tiež prostredníctvom našej webovej stránky. Máme nie len pocit, ale i dôkazy,  že 

komunikačné toky sa zlepšili, zintenzívnili a hlavne k vám sa dostáva ďaleko viac informácii 

ako v minulosti cez našu webovú stránku  a elektronickou  formou.  

Podľa informácií  ktoré máme, cez 67 % Pozemkových spoločenstiev pracuje s internetom. 

Niektorí viac, niektorí menej, ale sú aj takí, kde internet a e-mailová komunikácia je 

samozrejmosťou, nevyhnutnou dennou potrebou.  

Predpokladáme že všetci viete, že Združenie  má svoju webovú stránku. Jedna časť  je 

prístupná všetkým, to znamená i nečlenom a jedna časť je  neverejná a prístup majú iba 

členovia  Združenia. Každé Pozemkové spoločenstvo dostalo prístupový kód  a má prístup 

k informáciám.  Je to najrýchlejšia forma, operatívna forma  a  najlacnejšia forma informácií 

pre našich členov Združenia. Málo sa využíva forma diskusie cez webovú stránku, kde by ste 

si aj navzájom mohli vydiskutovať svoje problémy  so svojimi kolegami  medzi  PS. 

Neverejná kódovaná časť má 6  oblastí: 

- dokumenty z našich valných zhromaždení 

- materiály z predstavenstva združenia 

- dokumenty  z činnosti Rady  združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 



- dokumenty týkajúce sa legislatívy – odborné stanoviská, výklady zákonov a pod. 

- problematika  a  komunikácia s  verejnou správou 

- rôzne ostatné informácie a oznamy ktoré súvisia s našou prácou 

V priemere našu stránku mesačne navštevuje okolo  350 respodentov. Najviac sme 

zaznamenali 1066 záujemcov za jeden  mesiac. Stránku a počítač nám napadli aj hekeri 

a zničili veľké množstvo informácií a bolo obdobie, keď sme nefungovali.  

Budeme v tomto trende pokračovať a robiť všetko preto, aby sme dostali k vám na 

pozemkové spoločenstvá čo najviac informácií. Inej cesty niet. Je len na vás predsedoch 

pozemkových spoločenstiev, na výboroch, ale aj na členoch, ako dokážete s týmito 

informáciami pracovať a  zužitkovať ich v každodennej práci. Dobrá spolupráca je s vašimi 

ekonómkami a účtovníčkami. Tie k počítaču majú bližšie. 

Máme záujem, aby ste boli informovaní čo robíme pre vás, a čo  robí aj Rada združení 

neštátnych lesov Slovenska. Na druhej strane počúvame aj kritické názory : „ Aký to má 

význam byť členom združenia, či len platiť členské a nepociťovať a neužívať  žiadne výhody „.  

Aj také sú názory.  Môžeme zodpovedne povedať, že každého kto prejavil  záujem sme prijali  

a prijmeme, vypočuli  a  vypočujeme, snažíme sa poradiť, pomôcť a na každý písomný 

podnet reagujeme, odpovedáme písomne, alebo  ústne. E-mailová komunikácia sa pomaly 

zlepšuje a považujeme  ju za perspektívnu do budúca. 

Podľa štatistiky ktorú si robíme, za jeden rok sme odkomunikovali 196 e-mailov, v kancelárii 

Združenia sme prijali 45 zástupcov PS, pomohli sme 15 nečlenom  združenia  a cez telefón 

sme mali cca 136 telefonátov  s našimi členmi. Okrem toho fungovala  klasická písomná 

forma spolupráce  poštou. 

Či je to dosť, alebo málo, nechám na Vaše posúdenie. Očakávame vaše podnety a návrhy 

v diskusii. Lebo  len  vzájomná  komunikácia  nás  posúva dopredu. Sme  prístupný aj  kritike 

pokiaľ je konštruktívna  a zlepší  našu  činnosť  združenia. 

 

Ako je vám dobré známe, sme členmi Rady združení neštátnych lesov Slovenska kde  sa 

pokúšame presadzovať problémy dotýkajúce sa neštátnych lesov na Slovensku. Má to väčšiu 

silu, nakoľko za tým je niekoľko násobne väčší počet PS.   Na zasadnutia Rady sú prizývaní aj 

zástupcovia MPRV SR,  generálny riaditeľ Ing. Kicko, alebo niektorý iný poverený pracovník 

zo sekcie lesníctva  a spracovania dreva.  Tým  informovanosť  MPRV  SR  je  dobrá.  Urobiť sa 

rozhodne  dalo viac.  

Sme taktiež členom PEFC Slovensko, ktorý je národným riadiacim orgánom Slovenského 

systému certifikácie lesov. kde v rámci možností presadzujeme požiadavky PS ako 

neštátneho sektora. Povinnosti  ktoré  nám  z členstva vyplývajú si plníme. Doposiaľ  nás vo 

výkonnom orgáne zastupoval pán Štefan Rusko, za čo mu patrí poďakovanie. Po dohode s  

predsedom PEFC,  v roku  2017  bude naše zastúpenie vo výkonnom orgáne  podpredsedom 

združenia ing. Igorom Olajcom. 

V roku 2016 sme sa stali členom: „ Mesto Zvolen, mesto lesníctva. „ Podpísali  sme  spoločné  

MEMORANDUM  o spolupráci. Tu  majú zastúpenie  všetky lesnícke  inštitúcie,  ktoré  sa 

nachádzajú  na teritóriu  mesta  Zvolena. Takým  nepísaným vodcom  združenia je NLC  



Zvolen. Ide nám spoločne o to, aby sme aktivitami  a  propagáciou  výraznejšie dostali mesto  

Zvolen  do povedomia ľudí  na  Slovensku, ako mesto  lesníctva  a naopak. 

Počas roka bola dobrá spolupráca s Národným lesníckym centrom  Zvolen, Technickou 

univerzitou Zvolen, Slovenským pozemkovým fondom – pracovisko Zvolen, Obvodnými 

úradmi – odbormi pôdohospodárstva a  lesníctva vo Zvolene, v Banskej Bystrici, v Brezne  

a ďalšími  v Banskobystrickom  kraji, ako aj s Ing. Zlochom  z odboru opravných prostriedkov 

OU Banská Bystrica. 

Osobite chcem poďakovať  generálnemu riaditeľovi Ing. Kickovi  za  spoluprácu a pomoc 

počas celého roka 2016. Chcem veriť, že sa nám podarí v rámci novelizácie spomínaných 

zákonov vyriešiť  dlhotrvajúce problémy v Pozemkových spoločenstvách. Taktiež  chcem sa 

poďakovať pracovníkom odboru legislatívy MPRV  SR,  kde  spolupráca  počas roka 2016  

bola dobrá.  Pri riešení právnych   problémov vždy reagovali operatívne a  v  krátkom čase 

zaujali  písomné  stanovisko k nášmu  dopytu  čo  si vážime a oceňujeme. 

Poďakovanie  patrí  aj  Slovenskej  televízii, redakcii v Banskej  Bystrici Ing. Škorňovi,  za  

reláciu  farmárska  revue, kde spolupráca  bola dobrá. Pomáhala  zviditeľniť našu  prácu, naše  

problémy, ale aj naše úspechy. 

Poďakovanie  patrí aj  redakcii časopisu  Les a letokruhy. Okrem celospoločenských 

odborných  lesníckych  tém,  dve stránky   časopisu  sú  venované  našim  problémom  

neštátnych  lesov  pod  názvom : Vy  sa pýtate, my odpovedáme. Na otázky  odpovedá pán 

ing. Bútor a môžete si ich prečítať každý mesiac spolu  s ďalšími odbornými  článkami aj na 

našej  wébovej  stránke.  

Vážené  dámy, vážení  páni, 

Aké sú naše hlavné úlohy na rok 2017: 

- aktívne pokračovať v presadzovaní našich dlhodobých požiadaviek v pracovných skupinách  

  pripravujúcich novelizáciu zákonov o lesoch, reštitúciach, poľovníctve a pozemkových  

  spoločenstvách 

- pokračovať vo zvyšovaní úrovne našej webovej stránky. Skvalitniť informačné toky smerom  

  k členskej základni. Zvýšiť o 10 % sledovanosť  stránky. 

- realizovať plán vzdelávacej  a poradenskej činnosti na rok 2017,  

- rozšíriť  našu  členskú základňu Združenia o nových členov aj za pomoci OU BBK. 

- skvalitniť  a  zintenzívniť spoluprácu s MPRV SR pri  riešení pretrvávajúcich  problémov 

- hľadať nový model postavenia neštátneho sektora na Slovensku 

A čo povedať na záver ? 

Ďakujem  v mene  svojom, ale aj v mene  predstavenstva, všetkým pozemkovým 

spoločenstvám ktorí sú  členmi  tohto združenia, ďakujem všetkým predsedom, ďakujem 

výborom a DR pozemkových spoločenstiev. Vykonali ste kus dobrej a poctivej práce.  

Ďakujem členom Predstavenstva a Dozornej rade združenia.  Vážim si vašu prácu , váš 

prístup a váš čas, ktorý venujete tomuto združeniu.  

Ďakujem zástupcom MPRV SR a všetkým hosťom, ktorí svojou účasťou dali najavo, že si našu  

 a vašu prácu vážia.  Ešte raz všetkým ďakujem. 

 



 

 

 


