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

 

Rok 2017 bol posledným rokom tohto volebného obdobia, kde prioritou našej práce  bola aktívna 

účasť na novelizácii zákonov 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, zákona o lesoch, zákona 

o poľovníctve a zákona o reštitúciách.  Novely zákonov neboli schválené v Národnej rade SR do konca 

roka 2017 čo nás mrzí a prešli do roku 2018.  Dnes môžeme konštatovať, že v Národnej rade SR  bola 

dňa  14. marca 2018 schválená novela zákona 97/2017 Z.z.,  zákona,  ktorý nás najviac zaujímal 

a ktorému sme venovali najväčšiu pozornosť.  Novela zákona nenaplnila očakávanie všetkých členov 

PS, ale nás znovu posunula dopredu. Uvedomujeme si zložitosť tvorby  legislatívnych zmien, 

získavame pri nich skúsenosti a motiváciu do ďalšej našej práce.  

Významným dokumentom, možno povedať až prielomovým v novodobých dejinách SR , bolo 

podpísanie MEMORANDA o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení 

fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích 

lesníckych inštitúcií na Slovensku, ktoré ste dostali pri prezentácii a ku ktorému sa budete môcť 

vyjadriť v diskusii. 

Signatári memoranda dali jednohlasne  najavo, že berú zodpovednosť za naplnenie historického 

odkazu naších predkov, ktorá nás zaväzuje odovzdať nasledujúcim generáciám zdravé, zelené 

životaschopné lesy. Že si uvedomujú, že les je popri plnení všetkých celospoločenských funkcií aj 

predmetom súkromného vlastníctva občanov nášho štátu, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej 

republiky.  

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 cca 

102 800 ha.  Z tohto počtu je  168 PS,  ktorí sú členmi nášho združenia  a hospodária na ploche 

s výmerou  cca 40 000 ha. 

Určite mi dáte za pravdu, že naše pretrvávajúce problémy  sa nám nedarí  riešiť podľa našich predstáv 

a dodnes sme ich ani nevyriešili. Mám na mysli  Elektrovody, neznámy vlastníci  a iné.  Kladieme si 

veľa krát otázku aj na predstavenstve,  prečo je to také pomalé a neriešiteľné. Jediná odpoveď na 

túto otázku je:  nie vždy  bola politická vôľa tieto problémy riešiť. Na druhej strane aj zo strany PS 

neboli prijaté adekvátne opatrenia k riešeniu týchto problémov. Myslíme si, že  súkromnému sektoru 

sa nevenuje  toľko pozornosti , ako by si z hľadiska národného hospodárstva zaslúžil. Netvrdíme, že sa 

o naše problémy  MPaRV SR  nezaujíma,  ale presadzovanie  našich záujmov  je pomalé  a hlavne 

komplikované. 

Máme dlhoročné skúsenosti a vieme, že problémy sa  vždy  riešili  a  riešia v Bratislave, politika sa 

robí v  Bratislave a na to treba mať tam ľudí, kontakty,  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. Chcem 

veriť  tomu, že po nás , ktorí sme pred 25 rokmi zakladali toto združenie prídu mladší,  s novým 

myslením, s novým elánom.  Nadviažu na to čo sme urobili my, poučia sa z našich úspechov 

a neúspechov, z našich chýb  a  súkromné vlastníctvo  dostanú na úroveň štátneho sektora.  Nájdu 

spôsob ako to dokázať,  ako to urobiť. Zaželáme im k tomu veľa síl, nebojácnosti, odvahy, zdravej 

drzosti  a  na strane druhej aj veľa  diplomacie  a ako sa hovorí aj  štátnickej múdrosti.  

 

Vážené dámy, vážení páni, 

rok 2017 bol rokom  práce na novelách už spomínaných zákonov. Bol rokom zjednotenia sa všetkých 

obhospodarovateľov lesov na Slovensku  ktorí sú zodpovední za hospodárenie v lesoch a zveľaďovaní 



lesníctva v našej krajine. Na prvé počutie jednoduchá slovná fráza. Ja si myslím, že je to nie celkom 

tak. Dokázali sme sa zjednotiť a tým sme vytvorili silu ako partnera vlády SR. Ak dokážeme byť 

jednotní a zásadový v tom čo sme všetci podpísali, posunieme sa dopredu a vláda bude musieť  medzi 

svoje priority vsunúť aj naše požiadavky. Čo tiež oceňujem, našlo sa riešenie  spoločného postupu 

v lesníckej komunikácii. Je len na nás všetkých, ako dokážeme to,  čo sme dali na papier uplatňovať 

v každodennom živote. 

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  84 %-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. 

Riešilo a vyjadrovalo sa k legislatívnym návrhom z dielne MPaRV SR ako aj MŽP. Uznesenia  ktoré  boli 

prijaté na VZ  pred rokom boli  všetky splnené. Zápisy zo zasadnutí  Predstavenstva ste si mohli 

prečítať na našej webovej stránke. Podobne aj zápisy z Valných zhromaždení. Predstavenstvo má 

názor,  že všetci členovia sú dostatočne  informovaní  o  činnosti predstavenstva, predsedu  a  

kancelárie združenia. Je len na vás, či ste tieto možnosti využívali. 

Predstavenstvo vyjadrilo nespokojnosť  s platením  členského príspevku ako  hlavnou podmienkou 

členstva v združení v zmysle stanov združenia a zrušilo členstvo pre nezaplatenie členského týmto PS: 

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

spoločnosť  Bzovská Lehôtka.  Je nám toho ľúto, ale Stanovy je potrebné rešpektovať a plniť. O znovu 

prijatie po splnení všetkých podlžností  požiadala Lesná spoločnosť Gregorova Vieska. 

Pokračovali sme  v spresňovaní  evidencie našich členov. K dnešnému dňu  máme 168 členov. 

Spresnili sa adresy  pre doručovanie poštových zásielok, e-mailové kontakty  a  telefónne kontakty. 

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

spôsobom. Máme v ažurite  poistenie  členov Lesnej stráže. Všetci členovia Lesnej stráže majú doklad 

o poistení v poisťovni UNIQA.  Náš cieľ bol, aby neboli problémy v prípade, že dôjde k poistnej 

udalosti  a  bude  potrebné plnenie zo strany poisťovne.  Máme uzatvorené poistky za dobrú  cenu.  

Poistených máme 117 členov LS. Taktiež  aj tu vás prosím o nahlasovanie  všetkých zmien, písomnou 

formou  poštou, alebo e-mailom.  

 

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

2017  sme splnili.   

Špecifický seminár ktorý organizujeme každý rok je pre ekonómky a účtovníčky. Je zameraný 

na ekonomické témy vždy  po schválení rozpočtu SR v NR. Táto skupina je veľmi vďačná a na 

seminári dosahuje už dlhodobo účasť cez 90 poslucháčov, čo  je cez 54 % - tná 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 rýchleho  prenosu informácii od nás na 

Pozemkové spoločenstvá. 

16 novembra 2017 sme zorganizovali seminár k novele zákona 97/2013 Z.z. a zákona 

504/2003. Prednášateľmi boli Mgr. Martin Illáš a Ing. Pavel Bútor z MPa RV SR. Účasť bola 

65,5 % - tná. Na seminári sme sa dohodli, že seminár k novele zákona 97/2013 Z.z. 

zopakujeme aj v roku 2018. Predpokladáme, že to zvládneme do 30. júna. 



Myslíme si, že záujem a účasť  zo strany pozemkových spoločenstiev nie je taká, akú sme 

očakávali, i keď témy čo by ste chceli počuť si navrhujete a schvaľujete  samí.  Rady by sme 

poznali vaše pripomienky a názory, ako organizovať takéto semináre, aby účasť bola vyššia, 

aby sme vás zaujali, aby investované peniaze do seminárov  priniesli požadovaný efekt.  

 

Vážení delegáti,  

I v tomto roku 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 dôkazy,  že 

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

ako v minulosti hlavne cez našu webovú stránku  a elektronickou  formou.  

Podľa informácií  ktoré máme, cez 72 % Pozemkových spoločenstiev už 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 pritom najlacnejšia forma 

informácií pre Vás. I nečlenovia sa obracajú na nás s prosbou o radu na základe toho, že 

navštívili našu webovú stránku. 

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

pozemkové spoločenstvá čo najviac informácií. Boli by sme rady, keby na každé PS sme mali 

e-mailovú adresu a e-mailom sme vám mohli posielať aktuálne informácie. 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. Bolo by 

prospešné, keby ste našli formu spolupráce s účtovníčkami aj v tejto oblasti. 

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, počas roka sme odkomunikovali 212 e-mailov, v kancelárii 

Združenia sme prijali 36 zástupcov PS, pomohli sme 9 nečlenom  združenia  a cez telefón sme 

mali niekoľko desiatok telefonátov. 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.  



 

Počas roka sme taktiež robili dotazníkový prieskum o postavení Odborného lesného 

hospodára v súkromnom sektore, konkrétne na Pozemkových spoločenstvách. Chcem Vám 

poďakovať za súčinnosť.  

 

Zúčastňovali sme sa takmer všetkých akcií, odborných seminárov, prednášok, diskusií,  

stretnutí,  kde sa riešili problémy lesa, životného prostredia a súkromného sektora. 

 

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

členmi tejto Rady sú predsedovia a tu  presadzujeme riešenie  problémov dotýkajúcich sa 

neštátnych lesov na Slovensku. Má to väčšiu silu, lebo Rada zastrešuje neštátny sektor.  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  je 

zabezpečená informovanosť  MPRV  SR. Na rade sú riešené aktuálne problémy neštátneho 

sektora, ale tiež aj celospoločenské problémy lesov a životného prostredia krajiny. Nosnou 

témou roku 2017 boli pripravované spomínané novely zákonov, Memorandum, likvidácia 

likožrúta a iné. Zasadnutia Rady za naše Združenie sa zúčastňuje  predseda združenia. 

Taktiež  sme členmi PEFC Slovensko, čo je organizácia pre certifikáciu lesov, kde v rámci 

možností presadzujeme požiadavky PS ako neštátneho sektora a aktívne sa podieľame na 

činnosti PEFC. Povinnosti  ktoré  nám  z členstva vyplývajú si plníme. Tu nás zastupuje Ing. 

Olajec, podpredseda združenia a člen nášho predstavenstva  ktorý je delegovaný za 

spracovateľov dreva Ing. Vanka. 

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 území  mesta  Zvolena. Takým  nepísaným lídrom  združenia je NLC  Zvolen 

a Technická univerzita. Ide nám o to, aby sme spoločnými aktivitami dostali mesto  Zvolen  

do povedomia ľudí  na  Slovensku, ako mesto  lesníctva. 

 

Počas roka bola dobrá spolupráca s NLC  Zvolen, Technickou univerzitou Zvolen, Slovenským 

pozemkovým fondom – pracovisko Zvolen a Banská Bystrica, Obvodnými úradmi – odbormi 

pozemkovými a  lesníctva vo Zvolene, v Banskej Bystrici, v Brezne, v Lučenci, Veľkom Krtíši  

a ďalšími  v Banskobystrickom  kraji.  

Osobite chcem poďakovať pani ministerke Matečnej, za osobné prijatie zástupcov  

neštátneho  sektora  na pôde  ministerstva s cieľom  hľadania  riešení  našich problémov.  Ale 

aj generálnemu riaditeľovi Ing. Kickovi  za  spoluprácu a pomoc počas celého roka 2017. 

Taktiež  chcem sa poďakovať pracovníkom MPaRV  SR Mgr. Martinovi Illašovi a Ing. Pavlovi 

Bútorovi, Ing. Robertovi Zlochovi z Okresného úradu Banská Bystrica – odboru opravných 

prostriedkov,  kde  spolupráca  počas roka 2017  bola dobrá.  

Poďakovanie  patrí  aj RTVS, redakcii v Banskej  Bystrici Ing. Škorňovi,  za  reláciu  farmárska  

revue,  ktorá pomáhala  zviditeľniť prácu  nášho združenia. 

Poďakovanie  patrí aj  redakcii časopisu  Les a letokruhy šefredaktorovi Ing. Gogolovi. Okrem 



celospoločenských odborných  lesníckych  tém,  dávame do pozornosti dve stránky  časopisu,  

ktoré sú  venované  iba našim  problémom  neštátnych  lesov  pod  názvom : Vy  sa pýtate, 

my odpovedáme, kde odpovedá Ing. Bútor.  Tieto otázky  a odpovede  si  môžete spolu  

s ďalšími odbornými  článkami prečítať  aj na našej  wébovej  stránke vždy každý  mesiac.   

 

Chcem sa poďakovať všetkým Pozemkovým spoločenstvám, ich  predsedom a členom 

výborov, ktorí nám odviedli 2% zo svojich daní. Pomohli ste Združeniu. Tieto prostriedky sme 

použili na výchovno vzdelávaciu činnosť.  

 

Chcem sa poďakovať MPRV SR a menovite generálnemu riaditeľovi Ing. Petrovi Kickovi  za 

Dotáciu v sume 5 000,- EUR na výchovno vzdelávaciu činnosť. Z dotácie sme si mohli dovoliť 

kúpiť nový počítač, farebnú tlačiareň,  dataprojektor, premietacie plátno, program offiss 

a ďalšie veci. Prostriedky sme využili účelovo podľa zmluvy. 

Vážené  dámy, vážení  páni,  

 

Aké sú naše hlavné úlohy na rok 2018: 

- 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.  

- realizovať plán vzdelávacej  a poradenskej činnosti na rok 2018,  

- rozšíriť  našu  členskú základňu Združenia. Ťažko povedať o koľko členov, ale hlásia sa do  

  združenia Pozemkové spoločenstvá aj z iných krajov. 

- pokračovať v dobrej spolupráci s MPRV SR pri  riešení pretrvávajúcich  problémov 

- napĺňať MEMORANDUM  prijaté vo Vyšnej Boci 

 

A čo povedať na záver ? Je to akési nostalgické.  

 

Končí sa volebné obdobie. Končím aj ja na funkcii predsedu združenia. Vždy som tu bol pre 

Vás a vždy som sa snažil presadzovať vaše záujmy v prospech tohto združenia. Nebola to 

ľahká cesta. Bola to cesta zložitá ktorou sme spolu prešli. Práca ktorú som robil a ktorú sme 

spolu robili nás napĺňala a posúvala dopredu. Nepodarilo sa všetko, ale môžem povedať,  že 

spolu sme dokázali zvládnuť všetky úlohy ktoré boli pred nás postavené. 

Dovoľte mi poďakovať v mene  svojom, ale aj v mene  predstavenstva všetkým pozemkovým 

spoločenstvám združenia, ich predsedom, výborom a Dozorným radám za vykonanú prácu.  

Tiež chcem poďakovať členom Predstavenstva, Dozornej rady združenia. Vážim si vašu prácu 

a váš čas, ktorý ste venovali tomuto združeniu. Vážim si to, ako ste pristupovali k riešeniu 

problémov. Našli ste si čas na každé zasadnutie predstavenstva a svojím osobným pričinením 

posúvali naše Združenie dopredu.  

 



 

 

Ďakujem Vám všetkým za dlhoročnú spoluprácu a taktiež všetkým hosťom, ktorí  aj dnes 

svojou účasťou dali najavo, že si našu  prácu vážia. Novému funkcionárskemu kolektívu 

ktorí vznikne po voľbách želám veľa úspechov, sily, trpezlivosti a múdrosti pri napĺňaní  

a presadzovaní našich záujmov. 

Ešte raz všetkým ďakujem. 

 

 

 

 


