ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV
BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
ŠTUDENTSKÁ 20 , 960 01 ZVOLEN
_________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z 24. Valného zhromaždenia ZVSaSL BBk , konaného dňa 07.04.2017 vo Zvolene.
Prítomní: viď prezenčné listiny, účasť 51,5 % / 87 prítomných /.
Účasť hostí: Ing. Robert Zlocha , OÚ Banská, tiež aj v zastúpení Ing. Petra Kicku, MPRV SR,
Doc. Ing. Jaroslav Šálka, CSc, prorektor TU Zvolen, v zastúpení aj rektora TU, Ing. František
Štulajter, CSc., predseda PEFC Slovenska, Ing. Milan Dolňan v zastúpení SLK, Rady ZVNL SVK
a ZOL SVK, Ing. Ondrej Poprocký, ved. PaL odboru OÚ RS.
PROGRAM:
1. Otvorenie VZ
2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa
zápisnice
3. Správa o činnosti Združenia za rok 2017 a úlohy Združenia na rok 2018.
4. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia v roku 2017
5. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2018
6. Návrh Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018
7. Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení
fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných
a vzdelávacích lesníckych inštitúcii na Slovensku prijaté vo Vyšnej Boci 11.januára 2018.
8. Diskusia
9. Správa mandátovej komisie. Voľba členov predstavenstva a Dozornej rady
10.Návrh na Uznesenie
11.Ukončenie – záver
Ad.1. Otvorenie VZ:
Rokovanie 24. Valného zhromaždenia otvoril Ing. Igor Olajec, podpredseda ZVSaSL BBk.
Privítal hostí a členov Združenia. Konštatoval, že VZ je uznášania schopné. Počet prítomných
je 87, čo predstavuje 51,5 % účasť. Následne dal schváliť program valného zhromaždenia.
Program bol jednohlasne schválený. Valné zhromaždenie ďalej viedol Ing. Igor Olajec.
Ad.2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa
zápisnice:
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: RNDr. Šaár, Ing. Vanka, p. Michálek
Do mandátovej a volebnej komisie boli jednohlasne zvolení: Ing. Ivančáková, Ing. Stehlík,
p. Rusko

Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Dušan Hajšel a overovateľa zápisnice Ing. Ján Bartoš.

Ad. 3. Správa o činnosti Združenia za rok 2017 a úlohy Združenia na rok 2018:
Správu o činnosti Združenia za rok 2017 a návrh úloh na rok 2018 predniesol JUDr. Peter
Čiampor, predseda predstavenstva Združenia. Správa je nedeliteľnou prílohou zápisnice
z 24. Valného zhromaždenia.
Po prednesení Správy o činnosti a hlavných úlohách na rok 2018 JUDr. Petrom Čiamporom,
o slovo požiadal Ing. Robert Zlocha v mene svojom, ako aj v zastúpení Ing. Petra Kicku , GR
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, ktorý sa nemohol zúčastniť VZ
pre nemoc. Tlmočil pozdrav GR Valnému zhromaždeniu a všetkým, ktorí svojou prácou
prispievajú k rozvoju lesníctva na Slovensku. Potom pristúpil k oceneniu práce JUDr. Petra
Čiampora v prospech neštátneho sektora a lesníctva ako takého. Okrem iného povedal:
Produktívne obdobie svojho života po roku 1991 Peter zasvätil napĺňaniu zákona číslo
229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku,
ako aj zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Patrí medzi tých, ktorí stáli pri
zrode združovania a budovania štruktúr neštátnych lesov v BBK. Dlhé roky vykonával
a vykonáva funkciu predsedu Urbárskej lesnej a pasienkovej spoločnosti – PS Hronsek
a predsedu Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov BBK. Je dlhoročným
členom Rady združení neštátnych lesov Slovenska. Dlhé roky pracoval v poradných orgánoch
MPRV SR pri tvorbe legislatívnych zmien a ako člen koordinačnej medzirezortnej pracovnej
skupiny MŽP SR a MPRV SR. Najväčší kus práce odviedol v poradenskej a právnej pomoci pre
členov a nečlenov združenia a to bez finančnej odmeny. Svojím prístupom, charakterom,
skromnosťou a ochotou vždy pomôcť, si získal priazeň a obdiv celej členskej základne, ale aj
ľudí ktorí ho požiadali o pomoc. Preto mu MPRV SR udeľuje rezortné vyznamenanie: Medaila
MPRV SR 2. Stupeň – strieborná medaila. Tlmočil aj pozdravenie a poďakovanie od pani
ministerky Gabriely Matečnej.
K poďakovaniu za vykonanú prácu sa z poverenia Predstavenstva a v mene celého Združenia
pripojil aj Ing. Igor Olajec. Odovzdal JUDr. Petrovi Čiamporovi vecný darček a poprial mu ešte
veľa zdravia a úspechov pri napĺňaní nedokončených predsavzatí. Vyjadril presvedčenie, že
i naďalej v rámci možností bude pomáhať nášmu Združeniu a jeho nosná činnosť bude
poradenstvo a vzdelávanie.
Ad. 4. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia v roku 2017 :
Správu Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia za rok 2017 za Dozornú radu
Združenia predniesla členka Dozornej rady pani Vlasta Šimková. Správa je nedeliteľnou
prílohou zápisnice z 24. Valného zhromaždenia.
Pripomienky k Správe DR o finančnom hospodárení Združenia v roku 2017 zo strany
delegátov neboli.

Ad.5. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2018:
Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2018 predložil Ing. Dušan Hajšel, pracovník
kancelárie Združenia. Návrh v písomnej forme pri prezentácii obdržal každý delegát VZ.
Návrh je nedeliteľnou prílohou zápisnice z 24. Valného zhromaždenia.
Pripomienky k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2018 zo strany delegátov neboli.
Ad. 6. Návrh Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018:
Plán vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018 predložil Ing. Dušan Hajšel,
pracovník kancelárie Združenia. Návrh v písomnej forme pri prezentácii obdržal každý
delegát VZ. Návrh je nedeliteľnou prílohou zápisnice z 24. Valného zhromaždenia.
Pripomienky k Návrhu Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018
zo strany delegátov neboli.
Ad. 7. Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení
fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných
a vzdelávacích lesníckych inštitúcii na Slovensku prijaté vo Vyšnej Boci 11.januára 2018.
Memorandum v písomnej forme a v plnom znení obdržal pri prezentácii každý delegát VZ.
K lepšiemu pochopeniu Memoranda vystúpil Ing. Milan Dolňan, zástupca SLK, RZNL SVK
a ZOL SVK, ktorý sa aktívne podieľal na tvorbe tohto dokumentu.
Ad. 8. Diskusia :
Diskusiu viedol predsedajúci, Ing. Igor Olajec. Do diskusie sa prihlásili:
- Ing. František Štulajter, CSc., predseda PEFC Slovensko : hovoril o problémoch ktoré sa
PEFC-u týkajú a ktoré musí riešiť. Na trhu sú združenia, ktoré nie sú viazané, majú voľnosť
a sú účelové. IKEA si vytvorila podmienky pre seba a obmedzila súťaživosť
a transparentnosť. Mnohí zabudli, že hora nie je len fabrika na výrobu dreva, ale plní aj iné
veľmi dôležité poslanie. V hore by sme mali mať taký poriadok, ako doma na dvore. Herec
pán Ťapák raz pekne povedal : „ Toto sú lesy našich predkov a našich detí „ a mal 100 %
pravdu. Chybou je, že si to malo kto uvedomuje. Na záver odovzdal 6 našim PS tzv. tabuľky
označenia ich majetku. Sú to PS, ktoré využívajú služby PEFC.
- Ing. Róbert Zlocha v zastúpení OÚ Banská Bystrica a MPRV SR / GR sekcie lesníctva
a spracovania dreva /: Odovzdal pozdrav od GR Ing. Petra Kicku a pani ministerky Matečnej.
Poďakoval za pochvalu na adresu štátnej správy a ministerstva, ktorá odznela v správe
o činnosti Združenia. Každá úprimne mienená pochvala padne dobre. Pokiaľ hodnotíme
štátnu správu, treba v prvom rade brať do úvahy zákon. Vyjadrenia a stanoviská štátnej
správy musia byť v súlade so zákonom. Pochvalne sa vyjadril na adresu okresných úradov
v rámci BBK. Konkrétne spomenul Rimavskú Sobotu a tu prítomného vedúceho odboru Ing.
Ondreja Poprockého. Povedal, že tu cítime záujem a pomoc PS v rámci okresu RS. Chceme
chrániť práva vlastníkov neštátnych lesov. Mnoho krát život prináša také situácie, s ktorými
sa bežne nestretávame. Napríklad rozvod manželov a ich osobný vzťah k súkromnému
vlastníctvu podľa zákona 97/2013 Z.z. Hovoril o poriadku v PS, o programe starostlivosti o les

a o ochrane prírody. Na záver spomenul financovanie a možnosti čerpania finančných
prostriedkov do roku 2020.
- Ing. Igor Olajec – predsedajúci VZ : Vlastníctvo je zaväzujúce. Spomenul možnosti čerpania
finančných prostriedkov v 5. stupni ochrany prírody. Žiadosti je potrebné podať do
15.05.2018. Tiež hovoril o dobrej spolupráci s OÚ v Rimavskej Sobote, ale aj ďalšími.
Upozornil na špecifiká uzatvárania zmlúv o prenájme lesov zo strany PS. Je nutné aspoň raz
ročne vykonávať kontrolu, či sa dodržujú dohodnuté podmienky v zmluve a hlavne ako sa
dodržiava LHP. Požadovať odpočet OLH.
- RNDr. Jaroslav Šaár – mali sme chránené územie v 5. stupni ochrany. Vypracovali sme
žiadosť o dotáciu. Predložili sme žiadosť podľa pokynov na KÚ. Preklasifikovali nás nižšie a už
sme boli z kola o poskytnutie dotácie von. Keď si to nedáte urobiť, nemáte žiadnu šancu
dostať financie. Je to zlá skúsenosť, ale pre niečo dobrá.
- Ing. Róbert Zlocha -hovoril o vyhláške k zákonu č. 226, ktorá bola teraz schválená.
Informoval o stretnutí s Finančnou správou Banská Bystrica o platení daní. Vyslovil
presvedčenie, že v krátkej budúcnosti dôjde k zmenám. Na úpravách pracuje MPRV SR.
- Ing. Igor Olajec – poukázal na špecifiká postavenia PS. PS sú právnická osoba, ale špecifická.
Na obciach a v mestách sú rôzne výklady v problematike daní.
- Mgr. Peter Volentier – uvítal, že lesy je potrebné chrániť. Poukázal na skutočnosť, že malé
PS s výmerou 30- 200 ha majú veľké problémy. Chýbajú im hlavne financie. Ďalej hovoril
o problémoch ktoré trápia PS:
- práva poľovníctva, nerieši to ani zákon 97/2013 Z.z.
- reštitúcie pozemkov, orná pôda, pasienky
- problémy pri výstavbe líniových stavieb / výstavba tranzitov, stožiare , pätky .... / V katastri
je zavkladovaná ťarcha. Vecné bremeno je dávané na celú parcelu. Má to dopad aj na
miestne dane.
- podrobne sa zaoberal zákonom 97/2013 Z.z.
- problém daní pre PS. Tu by očakával pomoc zo strany štátu.
- rozobral problémy ktoré vznikajú pri prenájme lesov Štátnym lesom SR. Tu vidí možnosti
pomoci od MPRV SR v úprave zákona.
- poukázal na problémy vo vzťahu k SPF. Ak nie je doriešené vlastníctvo, tak je to potom
veľmi zle. Základ spočíva v doriešení vlastníckych vzťahov.
- PS sú viazané ekonomikou, príjmami a výdavkami. Malé PS majú tento problém. Myslí si, že
malých PS v našom združení je viac, ako tých veľkých.
- poukázal na problémy, ktoré sa vyskytujú pri chránených územiach, označené na LV.
- MPRV SR by malo viac finančne pomáhať PS pri budovaní ciest, výsadbe zničených
porastov. PS nevedia zabrániť prírodným kalamitám a záplavám.
Hovoril aj o tom, aké ešte poslanie plní les pre spoločnosť a štát ako keby túto skutočnosť
nebral do úvahy. Najviac to pociťujú malé PS.
- Ing. Róbert Zlocha – reagoval na vystúpenie Mgr. Volentiera. Spôsob vytvorenia lepších
ekonomických možností je spájanie sa do väčších celkov. Ale táto forma v súčasnosti je
nepriechodná. Prenájom je možné realizovať aj s iným subjektom, nie len so ŠL SR. Štát môže

nariadiť Štátnym lesom SR. OLH v PS môže štátna správa len upozorniť.
- Ing. Igor Olajec – v PS každý vlastník vystupuje sa svoj majetok, za svoje vlastníctvo. Vláda
SR nemá v pláne v tomto volebnom období otvárať zákon o reštitúciách. To čo je
rozpracované sa dokončí, nové veci sa otvárať nebudú. Problém elektrovodov je dlhodobí
problém. Tieto spoločnosti sú ekonomický veľmi silné a komunikácia s nimi je veľmi zložitá.
- Ing. Rastislav Raši, PhD., - poukázal na pretrvávajúce problémy pozemkových úprav. Tento
problém sa rieši veľmi dlho a vidí pomoc jedine cez MPRV SR.
- Ing. Igor Olajec , - čo sa týka pozemkových úprav, je to pravda, ale treba povedať aj to, že
niekedy po pozemkových úpravách je to horšie ako pred nimi.
- Ing. Ján Hudec – rozobral problémy okolo daní. Poukázal na chyby ktoré robia starostovia
obcí a primátori miest. Každý si to vysvetľuje osobite. Treba si uvedomiť, že PS preberá
povinnosť za vlastníkov aj v platení daní, daňovníkom je PS a nie občan - vlastník svojej
parcely. Bolo by vhodné požiadať o jednotné usmernenie starostov a primátorov cez MV SR.
Ďalej pokračoval na tému nelegálnosti dreva. Veľa sa o tom hovorí. EU tomuto problému
vôbec nerozumie a svedčí o tom ich smernica. Myslí si :“ Ak je raz drevo nelegálne vyťažené,
niet tej moci, ktorá by zabránila jeho obehu „. Tento problém je potrebné riešiť v zákone
o lesoch. Pomenovať riziká a tieto riziká rozpracovať, aby nevznikali.
Hovoril o neznámych vlastníkoch. Európsky priemer neznámych vlastníkov je 20%, u nás na
Slovensku cca 50 %. Tiež poukázal na potrebu dokončenia pozemkových úprav. Veľké
problémy sú s družstvami z minulosti. Robia si svoj biznis a nevieme tomu zabrániť.
Neznámy vlastníci to je už dnes vyriešení problém. Mnohí vlastníci ani nevedia že sú
vlastníkmi nejakej pôdy a čo s tým robiť ??? My sme problematickou cestou vybojovali cca
25 ha na dedov a pradedov. Ale ako to dostať do vlastníctva a do PS ??? To je problém.
Prejavil ľútosť nad tým čo sa na Slovensku stalo, mal na mysli smrť Jána Kuciaka a jeho
partnerky. Zamyslel sa nad tým, prečo sa len po tejto strašnej udalosti niektoré problémy
začali riešiť a dotiaľ sa týmto problémom nevenovala dostatočná pozornosť.
- Ing. Róbert Zlocha – Zákon o lesoch, jeho novela sa pripravuje a bude riešiť mnoho
problémov. Zdôraznil postavenie OLH v PS. Zo SPF budú vyčlenené prostriedky na riešené
problémov aj v PS. Tiež poukázal na problémy ktoré vznikajú pri pozemkových úpravách.
- Ing. Ján Stehlík – poukázal na skutočnosť, že obhospodarovateľmi lesov môžu byť subjekty
aj v inej forme, ako sú len PS. Netreba na nich zabúdať a mal by ich riešiť aj zákon 97/2013
Z.z. Ten ich doteraz neriešil.
- Ing. Igor Olajec – získané podiely majú nižšiu hodnotu, ako sú náklady na usporiadanie
vlastníckych vzťahov. Je to problém, ktorý je potrebné rozdiskutovať na výbore a VZ PS
a rozhodnúť ako ďalej. Vyslovujem uznanie tým, ktorý si zvolili tú ťažšiu cestu usporiadania
vlastníckych vzťahov.
- Ing. Igor Olajec ako predsedajúci VZ - vyzval všetkých prítomných delegátov, aby sa ešte
prihlásili do diskusie. Nakoľko už nikto neprejavil záujem vystúpiť, diskusia bola uzatvorená.

9. Správa mandátovej komisie. Voľba členov Predstavenstva a Dozornej rady:
Ing. Katarína Ivančáková predniesla správa mandátovej a volebnej komisie. Konštatovala, že
na Valnom zhromaždení je prítomných 87 zástupcov členov Združenia, čo v percentuálnom
vyjadrení činí : 51,5 %. To znamená, že VALNÉ ZHROMAŽDENIE JE UZNÁŠANIA SCHOPNÉ .
Predložila návrh kandidátky Predstavenstva a Dozornej rady , ako aj kandidátku
náhradníkov. Návrh kandidátky orgánov Združenia obdržal každý delegát pri prezentácii
v takejto písomnej forme:
NÁVRH KANDIDÁTKY ČLENOV PREDSTAVENSTVA A DR:
Po zvážení všetkých kritérií kreovania týchto orgánov, odstupujúce predstavenstvo
navrhuje nasledovné personálne zloženie Predstavenstva, DR a náhradníkov na ďalšie
volebné obdobie.
PREDSTAVENSTVO :
1. JUDr. Peter Čiampor
2. Ing. Igor Olajec
3. JUDr. Katarína Chlupová
4. Ján Karman
5 Ing. Rudolf Galgon
6. Ing. Katarína Ivančáková
7. Mgr. Martin Kvak
8. Ing. Milan Kostor
9. Ján Petráš
10. Ing. Juraj Peťko
11. Ing. Branislav Bosák
12. RNDr. Jaroslav Šaár
13. Ing. Milan Sarvaš, PhD.
14. Daniel Gelien
15. Daniel Kolesár

Okres BB
Okres ŽH
Okres ZV
Okres LC
Okres BR
Okres BB a SPF
Okres ZV
Okres KR
Okres DT
Okres BR
Okres BB
Okres VK
NLC ZV
Okres ŽH
Okres RS

DOZORNÁ RADA :
1. Ing. Mária Láskavá
2. Vlasta Šimková
3. Štefan Rusko

Okres ZV
Okres KR
Okres ZV

NÁHRADNÍCI DO PREDSTAVENSTVA A DR :
1. Ing. Rastislav Raši, PhD.
Okres BR
2. Ing. Ján Mozola
Okres ZV
3. Miroslav Snopko
Okres BB
4. Mgr. Peter Volentier
Okres ŽA

KANDIDÁTKA PREDSTAVENSTVA, DOZORNEJ RADY A NÁHRADNÍKOV BOLA SCHVÁLENÁ
PREDSTAVENSTVOM A DR NA ZASADNUTÍ DŇA 19.03. 2018. NÁHRADNÍK č.4 BOL NA
ZÁKLADE PÍSOMNÉHO NÁVRHU DOPLNENÝ 29.03.2018. PORADIE NEROZHODUJE.
Nakoľko neboli vznesené iné podnety a návrhy, predsedajúci Ing. Igor Olajec dal hlasovať v
celku za Predstavenstvo , za DR, za náhradníkov. Hlasovanie bolo jednohlasné a návrh
kandidátky bol schválený tak, ako ho navrhlo Predstavenstvo Združenia na svojom zasadnutí
19.03.2018 a ako ho dostali všetci delegáti pri prezentácii.
Ad. 10. Návrh na Uznesenie:
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie RNDr. Jaroslav Šaár.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE:
A. BERIE NA VEDOMIE :
1. Správu predstavenstva o činnosti Združenia za rok 2017.
2. Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení
fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných
a vzdelávacích lesníckych inštitúcii na Slovensku prijaté vo Vyšnej Boci 11.januára 2018.
B. SCHVAĽUJE :
1. Úlohy Združenia na rok 2018, prednesené v Správe o činnosti predsedom Združenia.
2. Správu Dozornej rady o výsledkoch finančného hospodárenia Združenia v roku 2017.
3. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2018.
4. Plán vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018.
5. Kandidátku na nasledujúce volebné obdobie štyroch rokov – členov Predstavenstva
Združenia, Dozornej rady Združenia a náhradníkov tak, ako ju predložil na schválenie VZ
predseda mandátovej a volebnej komisie.
C. UKLADÁ :
1. Predsedajúcemu VZ Ing. Igorovi Olajcovi v zmysle Stanov Združenia, článku VI., Ods. 2.,
zvolať mimoriadne zasadnutie nového predstavenstva a DR tu v priestoroch konania VZ ,
ktoré si zvolí nového predsedu združenia, predsedu DR a dvoch podpredsedov.
O výsledku informovať prítomných delegátov. Požiadať novozvoleného predsedu o krátky
príhovor k delegátom VZ .
T: ihneď
Z: Predsedajúci VZ Ing. Igor Olajec
Ing. Dušan Hajšel

2. Zabezpečiť realizáciu Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018.
T: 31.03.2019
Zodpovedný : predseda Združenia

3. Riešiť pripomienky vznesené zástupcami PS na 24.Valnom zhromaždení na najbližšom
zasadnutí predstavenstva. Prijať opatrenia a riešiť ich s kompetentnými inštitúciami.
T. ako v texte
Zodpovedný : predseda Združenia

Ad. 11.Ukončenie – záver :
Na záver sa k delegátom prihovoril novozvolený predseda Predstavenstva Združenia Mgr.
Martin Kvak. Okrem iného povedal :
Úvodom poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú dostal od členskej základne Združenia
a Predstavenstva Združenia. Využil priestor, aby sa v krátkosti predstavil:
Moje meno je Martin Kvak a od roku 2012 som predsedom Združenia vlastníkov lesov
Pozemkové spoločenstvo Hubník v obci Zolná. Mám 26 rokov a profesijne pracujem v oblasti
výskumu a vývoja v sfére spoločenských vied a taktiež pôsobím v oblasti cestovného
ruchu, mikro-regionálneho rozvoja a v oblasti rozvoja vidieka. Kontaktné údaje na mňa
môžete získať na webovej stránke združenia, alebo si ich môžeme vymeniť aj po skončení VZ.
Ďalej pokračoval. Mám záujem pokračovať a rozvíjať to, čo doterajšie vedenie Združenia za
25 rokov urobilo a vybudovalo. Prijímam to ako osobnú výzvu a tiež ako veľký záväzok. Som
si vedomý toho, že každá doba prináša svoje výzvy, a to v podobe nových možností, tak aj
nových problémov, ktoré je potrebné riešiť.
Už dlhšiu dobu pozorujem, že neštátny sektor potrebuje náležitú pozornosť a uznanie zo
strany štátnych orgánov, ale aj širšej verejnosti, ako na to poukázali aj iní. Neštátny sektor sa
v určitých prípadoch potrebuje dostať na úroveň štátneho sektora a potrebuje byť v takom
záujme, ako je tomu pri poľnohospodároch. Potrebujeme finančnú podporu tak, ako je tomu
v ich prípade. Posunúť nás niekde do tejto roviny si vyžaduje spoločnú prácu, jednotnosť,
súdržnosť a samozrejme lobby. Niekedy je to zložité a náročné, ale podľa mojich vlastných
skúseností, je to tá správna cesta.
V rámci mojich možností budem robiť čo bude v mojich silách, aby som pre vás v týchto
veciach uspel a aby sme mohli veci riešiť vždy s dôverou a to otvorene a priamo. Zároveň už
z tohto miesta do budúcnosti vítam spoluprácu a poskytnutú pomoc z vašej strany, pričom aj
od vás očakávam podnety a návrhy riešení našich spoločných problémov. Verím, že aj
spolupráca s MPaRV SR a s jeho generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva bude tak dobrá, ako doposiaľ a že v obojstrannom záujme nájdeme
otvorenosť, pochopenie a ochotu.
Na záver Vám ešte raz všetkým ďakujem. Týmto považujem program dnešného Valného
zhromaždenia za vyčerpaný. Želám Vám, vašim výborom, vašim členom PS do
nadchádzajúceho obdobia úspech a šťastný návrat domov. Ešte raz Vám ďakujem.
Týmto posledným vystúpením bolo Valné zhromaždenie skončené. Následne pozvaným
hosťom bol podaný spoločný obed v zmysle uznesenia Predstavenstva Združenia.

Prílohy k zápisnici:
1. Správa o činnosti Združenia za rok 2017 a úlohy Združenia na rok 2018.
2. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia v roku 2017
3. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2018
4. Návrh Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2018
5. Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení
fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných
a vzdelávacích lesníckych inštitúcii na Slovensku prijaté vo Vyšnej Boci 11.januára 2018.

Zápisnicu spracoval: Ing. Dušan Hajšel

Zápisnicu overil : Ing. Ján Bartoš

JUDr. Peter Čiampor
Predseda Predstavenstva ZVSaSL BBK

