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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia predstavenstva Združenia vlastníkov  spoločenstevných  a súkromných  lesov  

Banskobystrického  kraja,  ktoré  sa  uskutočnilo dňa 19. novembra  2018  o 13.00 hod. v zasadačke  

Vysokoškolského  lesníckeho  podniku  TU  vo  Zvolene,  Študentská  ul. č.20. 

 

 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny  

 

P R O G R A M : 

1. Informácia o činnosti Združenia a aktivitách predsedu Združenia od posledného Predstavenstva 

Združenia a úlohy na najbližšie obdobie – Mgr. Kvak 

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia predstavenstva – Ing. Hajšel 

3. Informácia o činnosti Rady združenia neštátnych lesov Slovenska – Mgr. Kvak  

4. Informácia zo Snemu URZVNL Slovenska, konferencií v Košickej Belej, na Sliači a v Demänovskej 

Doline – Mgr. Kvak 

5. Informácia o pracovnom stretnutí predsedov PS na Horehroní – Ing. Galgoň 

6. Informácia o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia členských príspevkov 

a poistenia členov lesnej stráže za rok 2018, Dotácia z MPRV SR – Ing. Hajšel 

7. Zrekonštruovaná webová stránka Združ. – základný zdroj informovanosti PS – Mgr. Kvak 

8. Schválenie internej smernice Združenia o ochrane osobných údajov – Mgr. Kvak 

9. Rôzne: 

9.1: Napĺňanie záverov MEMORANDA z Vyšnej Boci / transformácie, zjednocovanie, lesnícka 

komunikácia/ - Mgr. Kvak 

9.2: List Predsedovi vlády SR 

9.3: Formy komunikácie kancelárie združenia, predsedu Združenia s členmi Predstavenstva a  

DR pre zlepšenie informovanosti  oboch strán. Registrácia na prijímanie 2% podielu zaplatenej 

dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku   

2018 (3.10.2018 pod spisovou značkou NCR po 371/2018). Diskusia. – Mgr. Kvak, Ing. Hajšel 

10.   Prijatie uznesení a záver – Mgr. Kvak 

 

OTVORENIE 

 

Zasadnutie  predstavenstva otvoril a viedol predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. Privítal všetkých  

prítomných. Konštatoval, že  predstavenstvo je uznášania schopné.  Predložil  na  schválenie  program 

doplnený o list Predsedovi vlády SR. Program bol jednohlasne schválený. Za spracovateľa zápisnice 

bol schválený Ing. Dušan Hajšel a za overovateľa zápisnice Štefan Rusko (člen dozornej rady). 

 

ROKOVANIE 

 

AD.1.: INFORMÁCIA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA A AKTIVITÁCH PREDSEDU ZDRUŽENIA OD 

POSLEDNÉHO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA ZDRUŽENIA A ÚLOHY NA NAJBLIŽŠIE 

OBDOBIE 

 

Informáciu vypracoval a predložil predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. V písomnej forme bola zaslaná e- 

mailom všetkým členom Predstavenstva a DR 15.11.2018. Obsahom informácie bolo nasledovné: 

 

A. Informácia o hlavných podujatiach predsedu Združenia  
• 27.06.2018: Účasť na zasadnutí Rady združení neštátnych lesov Slovenska (budova Lesného 

podniku mesta Zvolen, Zvolen). 

• 03.07.2018: Účasť na zasadnutí Lesníckeho mediálneho tímu v NLC (NLC, Zvolen).
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• 13.07.2018: Pracovné rokovanie na Okresnom úrade Rimavská Sobota (Okresný úrad RS, 

Rimavská Sobota). 

• 15.08.2018: Účasť v relácii v Rádiu Regina (Štúdio RTVS, Banská Bystrica). 

• 9. – 10.10.2018: Účasť na medzinárodnej konferencii Lesy pre spoločnosť (Hotel DAM, Košická 

Belá). 

• 10.10.2018: Okresné stretnutie s predsedami PS na Horehroní (Reštaurácia Bumbaras, Polomka). 

• 17.10.2018: Účasť na zasadnutí Predsedníctva ÚRZVNLS (Hotel Bystrina, Demänovská Dolina). 

• 27.10.2018: Účasť na zasadnutí Snemu ÚRZVNLS (Penzión Javorník, Makov). 

• 06.11.2018: Účasť na výročiach lesníckeho výskumu a inštitucionalizovaného lesníckeho 

výskumníctva na Slovensku (Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen). 

• 14.11.2018: Účasť na rokovaní Lesníckeho mediálneho tímu (Hotel Franco, Zvolen). 

B. Informácia o priebežných aktivitách predsedu a kancelárie Združenia 
• Vybavovanie žiadostí o poradenstvo a pomoc pri riešení problémov členov Združenia 

(Poskytovanie podpory alebo poskytovanie odpovedí vo forme názorov, posudkov, výkladov alebo 

usmernení a to prostredníctvom e-mailov alebo prostredníctvom telefonických alebo osobných 

rozhovorov): 

o PS Horné Rykynčice 

o PS Šumiac 

o PS Mýtna 

o PS Breziny 

o PS Čerín 

o PS Kľačany 

o PS Tekovská Breznica 

o PS Čačín 

o PS Tisovník 

o PS Telgárt 

o PS Šurice 

• Vyhotovovanie materiálov pre členov Združenia: 

o vzorové materiály pre zavedenie systému ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. 

z.),  

o vzorové materiály pre zavedenie Systému náležitej starostlivosti (Nariadenie EÚ č. 

995/2010) 

o vzorové znenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve (zákon č. 97/2013 Z. z.) 

• Vyhotovovanie iných dôležitých dokumentov: 

o vypracovanie a odoslanie návrhu na novelizáciu Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 

Z. z.), 

o vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu a pristúpenie k zmluve o jej poskytnutí, 

o vypracovanie materiálov pre zavedenie systému ochrany osobných údajov pre Združenie 

(zákon č. 18/2018 Z. z.). 

• Konzultovanie problémov a ich riešení s orgánmi štátnej správy (Úrad na ochranu osobných údajov, 

MPaRV SR, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, a iné). 

C. Úlohy predsedu a kancelárie Združenia 
• Aktuálne: 

o Poskytovať usmernenia členom Združenia formou konzultácie a poradenstva. 

o Pokračovať v konzultáciách s orgánmi štátnej správy pri riešení problémov pozemkových 

spoločenstiev a vlastníkov lesov. 

o Vyžiadavať od členov Združenia návrhy na zorganizovanie školení, stretnutí, konzultácií, 

prípadne inej činnosti Združenia. 

o Usilovanie o posilnenie Združenia prostredníctvom rozširovania členskej základne. 

o Udržiavať informovanosť členov a úroveň zavedenej informatizácie Združenia prostredníctvom 

internetovej stránky. 

• Plánované: 

o Vypracúvať návrhy na úpravu právnych predpisov.  
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o Vyhotovovať všeobecné materiály pre členov Združenia.  

 

AD. 2.: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z POSLEDNÉHO ZASADNUTIA 

PREDSTAVENSTVA 

 

Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia  Predstavenstva vykonal Ing. Hajšel.  Konštatoval, že 

všetky prijaté uznesenia  boli v termínoch splnené.  Vyhodnotenie plnenia uznesení bolo členom 

Predstavenstva a DR  zaslané 15.11.2019 písomnou formou  e-mailom. 

 

U Z N E S E N I E  ZO  ZASADNUTIA 25.06.2018: 

 

C./ Predstavenstvo  ukladá: 

1. Predsedovi Združenia  obrátiť sa na MPaRV SR s požiadavkou, aby pri tvorbe zákona o miestnych 

daniach boli oslobodené PS ktoré obhospodarujú les do 50 rokov a dane sa stanovovali podľa ťažby  

drevnej hmoty v príslušnom roku. 

T: 31.10.2018        Z: Mgr. Martin Kvak  

 VYHODNOTENIE: Plnené 
Cez osobné kontakty sa predseda Združenia a pracovník kancelárie združenia obrátili  na MPRV 

SR, MF SR a  niektorých poslancov NR SR. Dospeli k záveru, že požiadavka by v súčasnej dobe 

bola zamietnutá.  Požiadavka si vyžaduje širokú diskusiu hlavne so ZMOSOM, ŠP Lesy SR  

a podporu celého politického spektra. Naformulovanie znenia zákona je veľmi náročné.  Tento 

problém je potrebné otvoriť na Rade ZVNL Slovenska.  

K danému problému bola diskusia , ktorá dospela ku spoločnej dohode. Poverila predsedu 

Združenia iniciovať stretnutia so zástupcami ZMOS SR, Lesy SR š.p., ÚNIA  regionálnych združení 

vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ÚNIA diecéznych lesov  Slovenska,  ZOL SR, SLK SR  

a prerokovať  s nimi postup oslobodenia obecných daní za lesné  porasty do prvej prebierky. Potom 

sa k tomu Predstavenstvo Združenia vráti a posúdi závery rozhovorov predsedu zo zástupcami 

neštátnych lesov a SLK. 

 V rámci problému obecných daní prítomní riešili tieto problémy, kde na otázku bola aj odpoveď: 

- Kto určuje cenu pôdy. Cena pôdy je určená zákonom. Cena pôdy môže byť určená znaleckým 

posudkom. Cenu pôdy stanovujú aj taxátori. Každý porast má inú cenu- inú hodnotu. Bola položená  

otázka ako je to v zahraničí ? Na otázku nebola daná odpoveď. Výška dane je v kompetencii  

obecného a mestského zastupiteľstva a schvaľuje sa vo VZN obce a mesta. Je výhodou ak   

v zastupiteľstve sedia vlastníci lesov.  

2. Predsedovi Združenia zaslať neplatičom členského príspevku  list, aby si splnili základnú povinnosť 

v zmysle Stanov Združenia a uhradili členský príspevok najneskôr do  30.09.2018. 

T: 30.07.2018        Z: Mgr. Martin Kvak  

 VYHODNOTENIE: Splnené 23.07.2018 

3. Predsedovi Združenia vypracovať Smernicu „Ochrana osobných údajov„ a zverejniť ju na webovej  

stránke Združenia pre našich členov. 

T: 30.06.2018        Z: Mgr. Martin  Kvak 

 VYHODNOTENIE: Splnené 04.07.2018 

4. Vypracovať a zaslať žiadosť na MPRV SR o dotáciu na rok 2018 v sume 5 000,- € , účelovo na  

vzdelávaciu a poradenskú činnosť Združenia. 

T: 15.09.2018        Z: Mgr. Martin Kvak  

VYHODNOTENIE: Splnené 04.08.2018. 15.11.2018  

Bola obojstranne podpísaná zmluva z MPRV SR  na sumu 5 000,- EUR. Dotáciu vyčerpáme do 

konca roka 2018. 

5. Zaslať List – Stanovisko Predstavenstva k TB parlamentnej strany OĽaNO v spravodajskej televízii   

TA3 12.06.2018 na zverejnenie do TASR a mesačníka Les & Letokruhy. 

T: 15.07.2018        Z: Mgr. Martin Kvak  

VYHODNOTENIE: Splnené 8.8.2018 (Spätná reakcia na náš list nebola) 
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6. Predsedovi Združenia vypracovať „NÁVOD“ ako si upraviť  Zmluvu na PS v zmysle novely zákona   

97/2013 Z.z. Tento materiál zverejniť  len pre členov na webovej stránke Združenia. 

T: 30.09.2018        Z: Mgr. Martin  Kvak   

VYHODNOTENIE: Splnené 15.10.2018 
7. Predsedovi Združenia vypracovať Smernicu v zmysle Nariadenia EP a Rady EU č. 995/2010   

a vykonávacieho nariadenia EU č. 607/2012  a zverejniť ju na webovej stránke Združenia pre našich  

členov. 

T: 30.09.2018        Z: Mgr. Martin  Kvak  

VYHODNOTENIE: Splnené 20.07.2018 

8. Predsedovi Združenia listom upozorniť MPaRV SR na nesúlad zákonov o Osobnom bankrote  

a Zákona 97/2013 Z. z.  a požiadať MPaRV SR  o operatívne riešenie nedokonalosti týchto   

zákonov cez vládu SR. 

T: 30.09.2018        Z: Mgr. Martin Kvak  

VYHODNOTENIE: Splnené  16.10.2018.  

Pripravili a zaslali sme návrh novely Exekučného zákona č.233/1995 Z. z., kde sme požadovali 

zmeny v § 42, 135, 137 citovaného zákona. Žiadali sme zosúladiť ustanovenia novelizovaného zákona 

97/2013 s exekučným zákonom, aby exekútor konal tak, ako je to pri bytových spoločenstvách.  To 

znamená, aby PS malo prednostné právo vstúpiť do exekučného konania a uchádzať sa o kúpu 

pozemkov ktoré sú v exekúcii a patria do daného PS.  

 

AD. 3.: INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY ZDRUŽENIA NEŠTÁTNYCH LESOV SLOVENSKA 

 

Informáciu  podal predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. Podrobne informoval  podľa zápisnice zo 

zasadnutie Rady. 

Zasadnutie RZVNL Slovenska sa konalo 27.júna 2018 v sídle ZOL SR s týmto programom: 

1.Otvorenie  

2.Novela zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch, medzirezortné pripomienkové konanie, prerokovanie    

    predbežných pripomienok s generálnym riaditeľom sekcie lesníckej a spracovania dreva MPRV SR    

    Ing. Petrom Kickom  

3.Priebeh novelizácie ostatných zákonov- zákon o poľovníctve, zákon o ochrane prírody  

4.Schválená novela zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, informačné aktivity v   

   regiónoch Slovenska 

5.Aktuálne problémy vzťahov ochrany prírody a vlastníkov lesov- zonácia TANAP, Poloniny...  

6.Smernica EK o ochrane osobných údajov, dopady na lesné podniky, informačné aktivity  

7.Diskusia na tému: "Hľadanie nového modelu pre jednotné zastupovanie vlastníkov lesov pred  

   orgánmi štátnej a verejnej správy" 

8.Rôzne  

9.Záver     

Zasadnutia za naše Združenie sa zúčastnil predseda Združenia Mgr. Martin Kvak, ktorý členom 

Predstavenstva odprezentoval priebeh rokovania  tak, ako bol zapísaný v zápisnici z rokovania Rady. 

 

K 2. bodu programu: 

Ing. Vanko uviedol novelu zákona o lesoch, ktorá je do 13.7.2018 v medzirezortnom pripomienkovaní; to 

je aj termín, do ktorého možno vzniesť pripomienky. Navrhol, aby sa pripomienky členov Rady dali 

jednotne. Konštatoval dve všeobecné poznámky: 

- novela zákona je veľmi rozsiahla a má nadväznosť na iné zákony, je potrebné najmenej týždeň na jej 

podrobné preštudovanie 

- ministerstvo nezabezpečilo vyvážené postavenie štátnych a neštátnych lesov; organizácie štátnych lesov 

sú v nadradenom postavení. 

Ďalej Ing. Vanko tlmočil zásadné pripomienky k novele: 

1. Nerieši sa terminologicky postavenie pozemkových spoločenstiev – najmä pri § 4 – evidencia lesných 

pozemkov - treba doplniť; ods. 5 – písm. d – za vlastníkov lesných pozemkov sa považujú aj právnické 

osoby, založené vlastníkmi lesných pozemkov podľa osobitného zákona. 
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2. Opatrenia § 4 ods. 5 sa neuplatnia na JPRL, ktoré nie sú s definovaným vlastníctvom – Ing. Kicko – 

inými dokladmi možno identifikovať oprávnenosť na JPRL. 

3. § 50, ods. 1 – prečo má štát predkupné právo? – Ing. Kicko – aby sa lesné pozemky nepredávali 

cudzincom, vychádza sa z vyššej ochrany lesných pozemkov v ústave; vylúčiť predkupné právo štátu pri 

blízkych  osobách a spoluvlastníkoch lesných pozemkov. 

4. § 51 – osobitné obhospodarovanie lesných pozemkov – ods. 3  obhospodarovanie lesných pozemkov 

neznámych vlastníkov – Ing. Kicko -  ide najmä o lesy  vlastníkov, ktorí sa o svoje lesy nestarajú – 

nemajú OLH, nehospodária - § 51 ods. 1 a 2  - správcami týchto pozemkov sú štátne lesy (ods. 8), ale oni 

môžu postúpiť obhospodarovanie iným subjektom; Ing. Vanko – postúpiť to subjektu, ktorý je vlastníkom 

alebo obhospodarovateľom susedných pozemkov. 

5. Náklady a výnosy – nerieši sa v novele, čo so ziskom a kto bude tento proces verifikovať – Ing. Dolňan – 

novela je progresom oproti pôvodnému zákonu – navrhuje neriešiť túto problematiku; Ing. Ovseník – 

bude mať obhospodarovateľ takýchto pozemkov právo vystupovať ako oprávnená osoba voči napr. 

poľovníkom, ochrane prírody a pod. ? – Ing. Kicko – nie, toto je právo vlastníka a nemožno mu ho 

odobrať. 

6. § 55 – podpora štátu lesným podnikom – chýba ocenenie a úhrada ekosystémových služieb – verejnosť 

chápe lesy len ako objekt rekreácie, cykloturistiky a pod., ale vlastníci platia dane za verejnosti prospešné 

služby, navrhuje riešiť to cez poplatok za ubytovanie, resp. miestny poplatok; Ing. Ovseník – 

obhospodarovateľ by mal dostať dotácie na údržbu chodníkov, cyklotrás ... riešiť vyhláškou (novelou). 

7. § 16 – ods. 7 – vyhlasovanie lesov osobitného určenia – súhlasí sa, vychádza zo zákona o ochrane 

prírody. 

8. Evidencia lesných pozemkov – sú lesné úrady pripravené na úlohy s tým súvisiace?  - už dnes nestíhajú – 

Ing. Kicko – treba vzniesť požiadavku na posilnenie kapacity okresných úradov – odborov pozemkových 

a správnych. 

9. Závažnou príčinou zlého stavu lesov je znečistené ovzdušie – treba žiadať, aby environfond vydával 

každý rok výzvy na projekty na obnovu lesov zničených nepriaznivým ovzduším. 

Ďalšie pripomienky členov RZVNL: 

- Ing. Ovseník – majú podnety od členov ich Únie; zásadným princípom by mohlo byť obmedzenie 

obmedzení; treba riešiť postavenie OLH – je to de facto štátna funkcia, ale platí ho vlastník lesa, 

problematika nedostatku ľudí sa prejavuje aj pri súčasnej (generačnej) výmene OLH. 

Závery z rozpravy: 

Ing. Vanko vypracuje jednotné stanovisko k novele lesného zákona, členovia Rady mu doručia 

pripomienky svojich členov do 7.7.2018, on to pošle na právny portál ako stanovisko neštátnych lesov. 

 

K 3. bodu programu: 

Informáciu k zákonu o poľovníctve podal Ing. Kicko – zákon je hotový, pracovala na ňom komisia, jej 

členovia obdržia poslednú verziu návrhu zákona. 

Dôležité novinky: 

- za škody zverou zodpovedá užívateľ poľovného revíra, pri počtoch zveri nad normované stavy je povinný 

platiť za škody, spôsobené zverou, 

- v dňoch 3. – 4. 7. 2018 sa zákon predstaví verejnosti a do konca augusta bude  schválený v porade 

vedenia MPRV SR, 

- užívateľ poľovného revíru nezodpovedá za škody zverou, ak vlastník pozemkov pestuje jednu plodinu na 

veľkej výmere (50 ha a viac) a nemá vytvorené ochranné pásy, 

- vlastník pozemkov sa bude vyjadrovať k plánom chovu a lovu a ďalším dokumentom; je snaha znížiť 

stavy zveri, 

- sú trenice medzi poľovníckou komorou a poľovníckym zväzom. 

 

K 4. bodu programu: 

Ing. Vanko informoval, že bola schválená novela zákona č.97/2013 Z.z. 

Mgr. Kvak navrhuje inicializovať zmenu tohto zákona v otázke podielov pri nejasných výmerách 

vlastníckych podielov.  

Ing. Vanko navrhuje spojiť sa ZVSaSLBB a Únie RZVNL pri organizácii školení pre členov. 
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K 6. bodu programu: 

Ing. Vanko požiadal Ing. Kicka o pomoc pri realizácii smernice EÚ o ochrane osobných údajov 

v pozemkových spoločenstvách – stanovisko -  Ing. Kicko žiada poslať mu konkrétne otázky, on ich postúpi 

odborníkom na vybavenie. 

 

K 7. bodu programu: 

Diskusiu na tému: "Hľadanie nového modelu pre jednotné zastupovanie vlastníkov lesov pred orgánmi 

štátnej a verejnej správy" uviedol Ing. Vanko: 

- aktuálna je otázka, či vyhovuje súčasná štruktúra alebo  treba hľadať nový model, 

- silná je poľnohospodárska a potravinárska komora, ale jej členmi sú výlučne súkromné podniky;  

- v lesnom hospodárstvo existuje štátny podnik, ktorý je politickou organizáciou a s politickou nomináciou 

generálneho riaditeľa, súčasná situácia je výsledkom politických snáh, štátne lesy nikdy nebudú nezávislé 

– musia plniť požiadavky vládnucich štruktúr, 

- treba jednotné zastúpenie, chorobou lesníctva je jeho nejednotnosť; Slovenská lesnícka komora sa 

súčasnosti  viac angažuje vo veciach, v ktorých doteraz nevystupovala, 

- treba otvoriť diskusiu na túto tému – treba jednotné zastúpenie?, treba profesionalizáciu vedenia 

zastúpenia?, je potrebný aspoň minimálny aparát jednotného zastúpenia?, ako získať financie na činnosť ? 

- využijeme lesnícku komoru s predpokladom jej transformácie, aby sa stala reprezentantom všetkých 

lesníckych subjektov?, má štruktúru, treba získať financie – sme úzkoprsí, 

- neštátne lesy (mimo cirkevných a obecných lesov) majú milión problémov, ktoré nie sú zaujímavé pre 

štátne lesy, ktoré chcú zachovať súčasný stav bezo zmien 

- súčasný stav je taký, že nestačíme na úlohy ani fyzicky, ani personálne, ani odborne. 

V rozprave z tomuto bodu vystúpili: 

Ing. Dolňan: 

-  skúsenosti z činnosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory,  

-  poznatky z Českej republiky – komora lesnícka a drevárska, súkromní vlastníci lesov ČR nechcú  

 byť jej členmi, 

- je predsedom lesníckej komory; legislatívna komisia dostala pokyn pripraviť návrh na zmenu stanov 

komory,  

- problém súkromných a spoločenstevných vlastníkov lesov nie sú v záujme pozornosti štátnych lesov, ani 

predstavenstva Lesníckej komory, treba rozbehnúť Memorandum, napĺňať jeho ciele a raz ročne 

vykonať vyhodnotenie plnenia cieľov. 

Ing. Ovseník - pozrieť sa na SOS (Slovenský ochranársky snem) – od neho  vychádzajú zásadné 

stanoviská, analogicky vytvoriť lesnícky kongres/lesnícky snem ako združenie organizácií s jasnou 

štruktúrou, možno treba využiť podpísané Memorandum. 

Ing. Čekovský – ťažko dať spolu do jednotnej lesníckej organizácie množstvo organizácií a spolkov, ktoré 

v lesníctve existujú (lesné škôlky, taxátori, ochranári, NLC, lesná pedagogika, Lesy SR, …). Treba ich raz 

za čas zvolať a vyjasniť si stanoviská. Odporúča fungovanie na neformálnej báze – príkladom je RZVNL, aj 

kongres bude skôr manifestačný organ. 

Mgr. Kvak – odporúča, aby neštátni vlastníci lesov ostali samostatní. 

 

K 8. bodu programu: 

V bode rôzne vystúpili: 

- Ing. Ovseník: 

-  otázka na Ing. Kicka – je zabezpečené ich prijatie premiérom? – Ing. Kicko – zabezpečovali to cez 

ministerku, asi sa uskutoční na pôda MPRV SR – príde pozvanie, 

- ochrana hlucháňa – znížila sa požadovaná rozloha pásma ochrany – už ide „len“ o 21 000 ha 

v štátnych lesoch, 

- kúpa lesných pozemkov – MŽP SR kúpilo lesné pozemky Grécko-katolíckej cirkvi, ktoré má 

v súčasnosti v prenájme LPM Ulič, 

- treba prehodnotiť CHKÚ a NP – tlačiť, aby to zafinancovala vláda, 
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- závery z okrúhleho stola, zvolaného MŽP SR na základe nóty Únie RZVNL – podľa ochrancov 

prírody jediné správne opatrenia sú úplné zákazy akejkoľvek činnosti v lesoch, 

- protestná nóta – Ing. Greguška ju odovzdá v Bruseli. 

- Ing. Vanko - na základe uskutočnených vystúpení si už aj ochrana prírody uvedomuje postavenie 

vlastníkov lesov.  

- Ing. Kicko – stanovisko premiéra k hlucháňovi je, že LPM Ulič odstúpi lesy na ochranu hlucháňa, ale 

štát bude ročne dotovať LPM Ulič 800 tis. EUR na činnosť podniku. 

- Ing. Dolňan – otázka na Ing. Ovseníka – aký okrúhly stôl sa konal s MŽP SR? – Odpoveď – na základe 

protestnej nóty, ktorú odovzdala Únia RZVNL Ing. Mikovi. 

- Ing. Ovseník : 

- MŽP SR opätovne zvoláva okresné úrady k problematike ochrany hlucháňa – budú sa vydávať 

upozornenia na vydanie rozhodnutia na zákaz činností – najmä zastavenie ťažby dreva, 

- informácia z pondelka – pripravuje sa aktualizácia CHVÚ, 

- prebieha zonácia Muránskej Planiny, zonácia Slovenského Raja nám ušla, 

- treba sa dohodnúť, ako informovať a upozorňovať členov, aby venovali pozornosť aktualizácii CHVÚ 

a poskytnúť im argumenty k rokovaniam; vzájomne sa treba informovať o akciách pripravovaných 

ŠOP. 

 

AD. 4.: INFORMÁCIA ZO SNEMU URZVNL SLOVENSKA, KONFERENCIÍ V KOŠICKEJ 

BELEJ, NA SLIAČI A V DEMÄNOVSKEJ DOLINE 

 

Ústnu informáciu  podal predseda Združenia Mgr. Martin Kvak: 

 4. 10. 2018 sa zúčastnil  akcie „  Sliačske poobhliadnutie „ ktoré organizovala Technická univerzita – 

Lesnícka fakulta vo Zvolene. Sliačske poobhliadnutie  moderné, prírode blízke hospodárenie vo svetle 

záverov medzinárodnej konferencie Sliač 1956, venovanej výberkovému hospodáreniu v lesoch. Na 

konferencii odznelo celkom 26 odborných vystúpení spojených s diskusiou. Technická univerzita  vo 

Zvolene následne spracovala všetky odborné vystúpenia do knižnej publikácie. Uvedenú publikáciu si je 

možné zapožičať u nás v kancelárii Združenia , alebo v knižnici TU. 

 9.-10.10.2018 sa predseda Združenia zúčastnil 4. medzinárodnej konferencii vlastníkov 

a obhospodarovateľov lesov na Slovensku v Košickej Belej. Konferenciu organizovalo  Gemerské 

regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov. Hlavné témy konferencie boli : Postavenie vlastníkov 

lesov, Ochrana prírody a vlastník lesa a Aktuálne poznatky o stave a vývoji lesov.  

 17.10.2018 sa konalo pracovné stretnutie ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov 

Slovenska  v hoteli Bystrina v Demänovskej Doline, kde sme dostali pozvanie. Tohto stretnutia sa 

zúčastnil predseda Združenia Mgr. Martin Kvak.  Hlavnou témou bola príprava Snemu ÚNIE. Oficiálne 

nám bolo navrhnuté, aby sme ako združenie vstúpili do ÚNIE a dostali by sme aj miesto podpredsedu 

ÚNIE za stredoslovenský región. Táto ponuka  bola zobratá na vedomie s tým, že ju prerokujeme na 

zasadnutí Predstavenstva 19.11.2018 a dáme k tomu oficiálne stanovisko. Taktiež ÚNIA  sa zaoberala 

prípravou  demonštrácie nespokojnosti vlastníkov neštátnych lesov Slovenska v tatranskej javorine 

počas výjazdového zasadnutia vlády SR.  

 27.10.2018 sa predseda Združenia na základe pozvania ÚNIE zúčastnil SNEMU ÚNIE regionálnych 

združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska za roky 2014 – 2018, ktorý sa konal v penzióne 

Javorník – Kysuce v Kopaniciach v Makove.  Snem prijal aj nové stanovy ÚNIE, zvolil si novú 

Dozornú radu, kooptoval Gemerské regionálne združenie za svojho člena, schválil Strategické Priority 

súkromných a spoločenstevných vlastníkov lesov na roky 2021 – 2027 pre Zelenšie Slovensko, 

Rezolúciu  ÚNIE pre Zelenšie Slovensko a ďalšie dokumenty. Delegátov Snemu pozdravil náš predseda 

aj v mene Predstavenstva a všetkých členov nášho Združenia a poprial im veľa úspechov. Okrem iného 

povedal, že máme spoločné problémy a preto naša spolupráca je potrebná . Musíme hľadať prieniky  pri 

presadzovaní našich záujmov.  

 6.11.2018 sme boli pozvaný NLC vo Zvolene do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene pri 

príležitosti 120-výročia lesníckeho výskumu na Slovensku a 40. výročia ďalšieho vzdelávania v lesnom 

hospodárstve na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnil predseda Mgr. Martin kvak. 
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Diskusia: 

 JUDr. Čiampor sa vrátil v spomienkach do minulosti, kde priblížil vývoj formovania nášho Združenia.  

Poukázal na problémy ktoré vtedy nastali. Nemali by sme sa vracať tam, kde sme sa sklamali  

a s kadiaľ sme odišli. Tiež povedal, že sa mu nepáči spôsob presadzovania požiadaviek súkromných   

vlastníkov. V ÚNII cítiť politické ambície niektorých funkcionárov, čo považuje za zlé. Niektorí ich   

členovia vystúpili z ÚNIE a vstúpili do nášho združenia. 

 Ing. Galgon: Treba zvážiť výhody a nevýhody. Absolvoval niektoré stretnutia poriadané ÚNIOU a má   

skúsenosti s ich štýlom práce. Nevidí dôvod, prečo by sme mali do ÚNIE vstúpiť. Hovoril aj o ich   

činnosti na Horehroní, kde sa pravidelne stretávajú a riešia spoločné problémy. Dostane aj mandát  

na riešenie problémov v našom združení na Predstavenstve Združenia. 

 Ing. Bosák: Myslí si, že naše Združenie je funkčné, pracuje v prospech PS a súkromných vlastníkov,   

nemá vnútorné rozpory. Ak spolupráca, tak spolupráca na základe dohody. Nie je za vstup do ÚNIE. 

 Ing. Olajec: Štýl práce v ÚNII sa mu nepáči. Je konfrontačný. To nie je náš cieľ, to nie je cesta ktorou  

by sme sa mali uberať. Pokiaľ sa Združenie rozhodne vstúpiť do ÚNII, jeho  PS ktoré zastupuje zo   

Združenia vystúpi. 

 Mgr. Kvak: Vyjadril presvedčenie o výhode začlenenia sa do ÚRZVNLS založené na princípe spájania 

síl, ktoré je potrebné pre efektívnejšie presadzovanie záujmov a nárokov členov Združenia. Naproti 

tomu ale vyjadril dištancovanie sa od niektorých spôsobov prezentácie jej názorov a nárokov s tým, že 

pokiaľ by bolo možné niektoré metódy presadzovania jej nárokov pozmeniť, tak sa za členstvo v Únii 

postaví. Ďalej sa vyjadril ohľadom ďalšej potreby spájania síl a to na úrovni celého neštátneho sektora, 

k čomu informoval o záujmoch transformovať RZVNLS, respektíve nájsť efektívnejší pracovný model 

pre túto úroveň organizácie združovania. Informoval, že Rada momentálne nemá právnu subjektivitu 

a je len označením stretnutí reprezentanta ÚRZVNLS, ZVSaSLBBK, Diecéznych lesov a Združenia 

obecných lesov. 

 Ing. Hajšel: Rada ZVNL Slovenska by mala zastupovať neštátny sektor vo vzťahu k vláde, potrebné je 

dotiahnuť jej právnu formu, jej registráciu a Stanovy.  

Po diskusii Predstavenstvo Združenia odmietlo ponuku vstupu do URZVNL Slovenska. 

 

AD. 5.: INFORMÁCIA O PRACOVNOM STRETNUTÍ PREDSEDOV PS NA HOREHRONÍ 

 

Informáciu o stretnutí podal člen Predstavenstva Združenia Ing. Rudolf Galgon, hlavný organizátor 

regionálneho stretnutia. Stretnutie sa uskutočnilo 10.10.2018 v reštaurácii Bumbaras v Polomke  za účasti 

predsedu Združenia Mgr. Martina Kvaka s týmto programom: 

1. Novela zákona o PS č. 97/2013 Z. z. 

2. Zmluva o PS, stanovy spoločenstva : prezentácia materiálu z webovej stránky Združenia. 

3. Vyhláška č. 226/2017 o poskytovaní podpory v LH 

4. Ceny dreva, odbyt dreva: možnosti, realita, skúsenosti, výmena názorov 

5. Veľký počet listov vlastníctva, veľký počet podielov, veľký počet vlastníkov 

6. Odčlenenie majetku zo spoločnej nehnuteľnosti a predaj majetku 

7. Webová stránka ZVSaSLBBK, používanie členmi 

8. Činnosť ZVSaSLBBK, činnosť RZVNL Slovenska 

9. Rôzne, podľa záujmov zúčastnených  

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia PS z Telgártu, Šumiaca, Pohorelej, Heľpy, Závadky nad Hronom, 

Polomky. Takéto stretnutia Ing. Galgon organizuje každý rok. Stretnutia majú už svoju tradíciu a sú 

prínosom pre prácu Pozemkových spoločenstiev.  

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak poďakoval Ing. Galgonovi  za zorganizovanie stretnutia, za dobre 

odvedenú prácu a požiadal ostatných aby ho nasledovali vo svojich regiónoch.  Prílohou tejto zápisnice je aj 

zápis z pracovného stretnutia predsedov PS na Horehroní. 
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AD. 6.: INFORMÁCIA  O STAVE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA BÚ ZDRUŽENIA 

A STAVE PLATENIA  ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV A POISTENIA ČLENOV LS  ZA ROK 2018. 

DOTÁCIA Z MPRV SR 

 

Informáciu  o stave finančných prostriedkov na BÚ združenia a stave platenia  členských  

príspevkov a poistenia členov LS  predniesol  Ing. Dušan Hajšel. Informácia bola doručená v písomnej forme 

všetkým členom predstavenstva a DR e- mailom. Konštatoval  tieto skutočnosti: 

 

Počet členov združenia : 174. 

Stav bežného účtu k 13.11.2018: 5 847,39 €  

Stav hotovosti k 13.11.2018 : 1 055,19 € 

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2018 : 174  v sume:   9 921,54 € 

Počet uhradených faktúr : 170  v sume:   9 828,75€ ,  % podiel : 98 % 

Počet neuhradených  faktúr : 4  v sume  92,79 € 

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS :  76  v sume :  1 230,00 €, z toho VšLP 210,00 € 

Počet  uhradených  faktúr :  75  v sume:  1 220,00 €, percentuálny podiel: 99 % 

Počet neuhradených  faktúr  :  1  v sume : 10,00 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu :  1 615,18 €   

Neplatiči členského príspevku za rok 2018:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PS, Lesná spoločnosť Gregorova Vieska  44,79 €   

PS, Javor Divín  5,31  € 

Lesné pozemkové spoločenstvo – bývalý urbár OPAVA  31,56 € 

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo  STOŽOK  11,13 €  

Spoločenstvo urbáru, PS Horné Opatovce za LS  10,00 € 

Požiadal všetkých  prítomných členov Predstavenstva a  DR, aby  v rámci svojich kontaktov pomohli uhradiť 

základnú povinnosť  každého členia Združenia „ ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU„. 

Predstavenstvo vyjadrilo jednomyseľný názor, že je potrebné opakovane vyzvať neplatičov na 

splnenie si svojich základných povinností. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu  aj po ďalšom vyzvaní, 

postupovať v zmysle Stanov Združenia.  

 

AD. 7.: ZREKONŠTRUOVANÁ WEBOVÁ STRÁNKA ZDRUŽENIA – ZÁKLADNÝ ZDROJ 

INFORMOVANOSTI PS 

 

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak informoval o ukončení prác na rekonštrukcii webovej stránky 

Združenia. Stránka je schopná poskytovať členom Združenia veľké množstvo informácii, ktoré sú potrebné 

pre prácu PS. Taktiež rýchlou formou sa klient dostane k informáciám MPRV SR, Výzvam, informáciám 

SLK a SPK, interným záležitostiam Združenia a iným potrebným informáciám, ktoré Združenie 

zhromažďuje, spracúva a poskytuje. Taktiež môže vyvolať diskusiu k určitému problému, môže si stiahnuť  

rôzne návody a usmernenia k tvorbe  interných smerníc  a dokumentov. Sme toho názoru, že každé PS by 

malo stránku navštíviť  minimálne raz za 2 týždne. 

Taktiež poukázal na toky informácii formou e-mailov,  hlavne pre členov Predstavenstva Združenia. 

Treba si uvedomiť aj to, že očakávame aj spätnú väzbu – vaše vyjadrenie, vaše stanovisko. 

 

AD. 8.: SCHVÁLENIE  INTERNEJ SMERNICE ZDRUŽENIA O OCHRANE OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 

 

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak uviedol Smernicu  o Ochrane osobných údajov ZVSaSL BBK. 

Návrh bol zaslaný vopred mailom každému členovi Predstavenstva a DR. Smernica bola jednohlasne 

schválená. 

Diskusia: Ing. Kostor – budeme sa brániť, aby sme každému jednotlivcovi posielali na podpis  tlačivo na 

danie súhlasu so spracovaním osobných údajov, keď všetko je dnes na internete. 

 

AD. 9.: RÔZNE 
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AD. 9.1: Napĺňanie záverov MEMORANDA z Vyšnej Boci (transformácie, zjednocovanie, lesnícka 

komunikácia) 

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak hovoril o napĺňaní MEMORANDA v praxi. Citoval  odstavec, 

kde sa signatári zaväzujú spolupracovať v daných oblastiach. Konštatoval, že má pocit, ako by sa prijaté 

Memorandum nenapĺňalo v praxi okrem mediálnej prezentácii. Ale i tam sú  väčšie možnosti. Poukázal 

na aktivity  ÚNIE, ktoré nám ako Združeniu nikdy nebudú vlastné. V mnohých odborných stanoviskách 

sme jednotný, ale od spôsobu prezentácie sa dištancujeme. Poukázal aj na Radu ZVNL Slovenska. Nemá 

právnu formu. Ide len o akýsi klub zástupcov neštátnych lesov. Znovu sa potvrdzuje roztrieštenosť 

neštátneho sektora. A práve tieto skutočnosti vyhovujú exekutíve SR. Informoval o pripravovanej aktivite 

SLK: „Zelená kvapka krvi pre zdravý les„ v sobotu 24.11.2018 od 10.00 hod do 13.00 hod. na Námestí 

SNP vo Zvolene. Dal na zváženie o dobrovoľnej účasti na uvedenej akcii a v duchu a pocte k vzťahom 

s hlavným iniciátorom podujatia, Slovenskou lesníckou komorou, požiadal prítomných zástupcov 

o osobné rozšírenie a popozývanie našich členov i nečlenov na toto podujatie. Otvoril tému : „Vstupu do 

SLK„ Hovoril o pozitívach, ale aj prípadných negatívach. 

Diskusia:  

 Ing. Kostor: Nerobme z toho politiku a politické hry. Námestia nič nevyriešia. Robiť zhromaždenia  

proti zhromaždeniam, to nie je cesta ktorá by viedla k úspechu. I keď na všetko je vždy kus pravdy. 

 Mgr. Kvak: Vyjadril súhlas s názorom Ing. Kostora v tom, že sa mu nepáči spôsob presadzovania 

nárokov prostredníctvom pouličných nátlakových akcií, ako aj preberanie tých pracovných metód, 

ktoré u svojich oponentov odsudzujeme. Vyjadril presvedčenie, že je potrebné veci robiť otvorene, 

priamo a s čistým svedomím, čo do praxe navrhol realizovať v najbližšom prípade takým spôsobom, 

že aj blížiace sa podujatie na námestí by malo niesť skôr názov „Slovenský lesný konvent“ alebo 

„Slovenský konvent o lesoch“, aby už samotný názov demonštroval hlavnú a nosnú ideu tohto 

podujatia. 

 Ing. Galgon: Poukázal na skutočnosti, ktoré sa udiali okolo hlucháňa. Koľko bolo okolo toho kriku   

a nakoniec aj tak tam nie je hlucháň, lebo les z dôvodov lykožrúta vyschol. Tiež poukázal na 

správanie sa ochranárov vo Východnej , kde sa malo na základe povolenia ťažiť 5 000 ha. Ochranári  

sa pouväzovali okolo  stromov reťazami a tak sa vytvorili podmienky pre televízne štáby. U nás na  

Slovensku sú hlavní tí, ktorý les chránia a nie tí, ktorý ho obhospodarujú v zmysle zákona  

a vedeckých poznatkov. 

 JUDr. Čiampor: Bolo by dobré, keby problematika súkromného vlastníctva lesov a pôdy sa dostala  

aj do učebných osnov ZŠ. 

 Ing. Olajec: Na záchranu hlucháňa je teraz výzva  3 MIO EUR. 

 

AD. 9.2: List Predsedovi vlády SR  

Predseda Združenia a pracovník Združenia pripravili návrh listu Predsedovi vlády SR. Následne ho 

prerokovali s podpredsedami Združenia a po korektúrach ho predkladajú na schválenie Predstavenstvu 

a DR Združenia v tejto podobe: 

 

Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky,  

 

sme Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja so sídlom 

v meste Zvolen - v meste lesníctva. Máme 174 členov, ktorí hospodária na ploche cca 40 000 ha. Sme 

otvorené Združenie a našou hlavnou úlohou je starať sa o odborný rast našich členov, poskytovať  

poradenskú pomoc a hájiť záujmy našich členov.  

Znepokojuje nás  dianie okolo nás, nakoľko sa nás to bytostne dotýka. Nie sme zástancovia verejných 

protestov, komunikácie cez médiá a vnášanie politického boja politických strán pri tak závažnej téme, 

ako je ochrana a hospodárenie v našich lesoch.  

Poznáme a rešpektujeme Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 -2020 v kapitole 

„Pôdohospodárska politika  a Environmentálna politika“. Nechceme teraz hodnotiť, ako sa napĺňa toto 

Programové vyhlásenie vlády, lebo  ešte neuplynul čas na uskutočnenie jednotlivých zámerov, ale to čo 
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sa teraz robí, nie je prínosom pre Slovensko  práve teraz, keď SR je predsedajúcou krajinou FOREST 

EUROPE – najvyššieho politického fóra ministrov zodpovedajúcich za lesy v jednotlivých krajinách 

Európy  zameraného na ochranu a podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. V roku 2020 

by malo Slovensko organizovať 8. Ministerskú konferenciu, ktorá príjme  nové konsenzom expertov vlád 

členských štátov EÚ a medzinárodných  inštitúcií odporučené politické záväzky  vo vzťahu k TUOL. 

Myslíme si, že terajšia situácia nie je najlepšou vizitkou Slovenska,  ako predsedajúcej  a hostiteľskej 

krajiny FOREST EUROPE. Ak si nevieme upratať doma ako môžeme byť príkladom pre ostatných.  

Lesy sa u nás racionálne a plánovane obhospodarujú  už 300 rokov, lesnícke postupy boli v praxi 

vyskúšané, overované  s cieľom produkcie obnoviteľnej suroviny za predpokladu  zachovania 

stálozelených   lesov pre súčasnú, ale aj budúcu generáciu. Nespochybňujme prácu čestných 

a svedomitých lesníkov, preto nám nedá inak len podporiť  argumenty kolegov. 

Naše Združenie sa pripája k odbornému stanovisku  PEFC Slovensko zo dňa 5.11.2018, ktoré 

Vám bolo zaslané v otvorenom liste v plnom rozsahu. Taktiež zdieľame a podporujeme  oprávnené 

požiadavky našich partnerov- kolegov z UNIE REGIONÁLNYCH  ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV  

NEŠTÁTNYCH  LESOV  SLOVENSKA.  

Vážený pán predseda vlády SR, 

veríme, že pevne stojíte  za Vašim  vyjadrením počas výjazdového rokovania pod Tatrami  23.októbra 

2018, kde ste okrem iného povedal : „... cieľom bolo nájsť konsenzus medzi ochranármi a lesníkmi vo 

vzťahu k ochrane prírody a hospodáreniu v lesoch. Snažili sme sa eliminovať akékoľvek emócie , pretože 

cítime, že táto téma vyvoláva značné celoslovenské napätie. Preto som požiadal obe strany, aby sme 

eliminovali toto pnutie v spoločnosti. Som rád, že sme našli zhodu. Ukazuje sa , že keď sa chce, tak 

lesníci a ochranári vedia spolupracovať. Takým veľmi dobrým príkladom je chránená oblasť Poľana. 

Pred schvaľovaním novely zákona o ochrane prírody a predložením nového zákona o lesoch budú musieť 

zástupcovia oboch organizácií zasadnúť za spoločný stôl a hľadať konsenzus. Oba tábory sú občanmi 

Slovenskej republiky a musí byť našim spoločným záujmom na jednej strane chrániť  prírodu a na druhej 

strane do tej miery, kde je to možné, rešpektovať vlastnícke práva. „   

Verte  nám, že máme dlhodobo snahu sadnúť si za stôl s odbornými argumentmi a konečne  sa 

dohodnúť na lokalitách ochrany, stratégii obhospodarovania lesov,  ale aj na kompetenciách  

a zodpovednosti za prijaté rozhodnutia.  

Sme si vedomí, že to nebude ľahké a nebude to vyriešené v krátkom časovom horizonte. 

Preto očakávame od Vás, že využijete všetky svoje právomoci a svoj vplyv na naštartovanie odborného 

dialógu a na určenie časovej postupnosti pre vyriešenie a uzatvorenie jednotlivých  nastolených tém.   

Tento list bol prerokovaný a jednomyseľne schválený na Predstavenstve  Združenia  19.11.2018. 

 

S úctou 

  

Mgr. Martin Kvak, predseda Združenia  

JUDr. Peter Čiampor, prvý podpredseda Združenia  

Ing. Igor Olajec, druhý podpredseda Združenia   

 

Potrebné je povedať, že naše Združenie sa dištancuje od prejavov na ulici, cez médiá a presadzuje 

a uplatňuje formu dialógu slušnou formou bez invektív a za rokovacím stolom. Preto volí aj túto formu 

komunikácie s Predsedom vlády SR a rezortnými ministrami vlády SR.  

List bol jednohlasne schválený s tým, že bude na vedomie zaslaný ministerke pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR a ministrovi ŽP SR. 

 

Ad. 9.3: Rôzne 

Ing. Hajšel  informoval o registrácii Združenia na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu 

za zdaňovacie obdobie roku 2018: Registrácia bola vykonaná 3.10.2018 pod spisovou značkou NCR po 

371/2018. Začiatkom januára rozpošleme na PS listy s prosbou, na odvedenie podielu zo zaplatenej dane.  

Poprosil aby členovia Predstavenstva išli vzorom a taktiež sa prihovorili u svojich kolegov v rámci 

regiónov nášho Združenia. Peniaze budú využité účelovo na vzdelávaciu a poradenskú činnosť.  
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Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak  a pracovník kancelárie Združenia Ing. Hajšel informovali členov 

Predstavenstva a DR  o vzájomnej komunikácii prostredníctvom e-mailu a webovej stránky. 

Je žiadúce, aby členovia Predstavenstva a DR pravidelne navštevovali webovú stránku a viedli k tomu aj 

ostatných predsedov PS v rámci svojho regiónu. Do budúca máme záujem, aby ste dostávali viac 

materiálov, viac informácii mailom. Tiež pred zasadnutím Predstavenstva  a DR budeme posielať 

materiál ktorý bude predmetom rokovania Predstavenstva a DR.  Menej budeme využívať poštu a viac IT. 

Táto forma komunikácie sa bude musieť stať dennou potrebou a samozrejmosťou. 

 

DISKUSIA,  VÝMENA  NÁZOROV   K ROZNYM  TÉMAM:  

 Vstúpiť alebo nevstúpiť do SLK?  
o Predseda informoval prítomných o návrhu zo strany SLK na vstúpenie do nej s cieľom 

posilnenia postavenia a možnosti vyjednávania spoločných nárokov. Informoval, že SLK je 

vytvorená zo zákona.  

o Niektorí členovia predstavenstva sa vyjadrili, že SLK má väčšiu váhu ako ÚNIA, alebo   

združenie. SLK má viac ako 440 členov – FO a viac ako 22  organizácii (firiem). 

o Predseda vyjadril svoj názor, že on z princípu nie je za vstúpenie do SLK a to z dôvodu 

rozdielneho postavenia, poslania a hlavne záujmov našich organizácií. 

o Prevládol názor, že SLK by nám mohla pomôcť pri presadzovaní našich požiadaviek. 

o Predstavenstvo poverilo predsedu Združenia jednať s predsedom SLK o možnej Zmluve 

o spolupráci Združenia a SLK. 

 Život priniesol problém dostupnosti lesa občanom SR  a spätne finančné odškodnenie zo strany  

štátu za využívanie lesa občanmi. Treba si uvedomiť, že občania sa pohybujú a užívajú súkromné   

vlastníctvo. Posúdiť to aj pohľadu Ústavy SR.  Širokou celospoločenskou diskusiou pripravovať  

podklady  k novelizácii zákona 97/2013 Z. z. Taktiež prehodnotiť pôsobenie rôznych záujmových  

skupín na súkromnom vlastníctve.  

 Členovia Predstavenstva Združenia  navzájom diskutovali na tému dotácii, o komplikovanosti  

žiadostí o dotáciu. Prácne sú prílohy a potom výsledný efekt je nulový. Požiadavky majú  

na dotácie na prerezávky. PS požaduje podľa prepočtu na danú výmeru 10 000,- EUR a dostane 

3 000,- €.  Aj  3000,- €  pomôže.  V kalkulácii je 5,- € na ha. Na OÚ nemajú s týmto skúsenosti.  

 Daniel Kolesár (člen predstavenstva) položil tri otázky na ktoré by rád počul odpoveď: 

1. „Ako to bude s výzvou na mimoprodukčnú činnosť?“ Odpoveď zo strany predsedu a Ing. 

Galgoňa: Výzva je zverejnená na stránkach združenia. 

2. „Ako to bude s vyplácaním podielov pre SPF ? Ako sa majú správať PS?“ Odpoveď predsedu: 

Tu je potrebné sa riadiť v intenciách ustanovení § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. 

3. „Akú silu na Slovensku ma PEFC a aké je jeho postavenie v porovnaní s FSC?“ Na túto otázku 

odpovedal Ing. Olajec, ktorý uviedol, že rozdiel medzi nimi je v tom, že FSC má prísnejšie 

kritériá čo sa týka ohľadu na životné prostredie. Je už na odberateľoch, respektíve 

spracovateľoch dreva, drevo ktorej certifikácie sa rozhodnú odberať.  

 

AD. 10.: PRIJATIE UZNESENÍ A ZÁVER 

 

Predseda združenia v zmysle výsledkov prerokovaných záležitostí návrh na prijatie uznesenia zo 

zasadnutia. Predstavenstvo sa tým jednohlasne uznieslo na nasledujúcich veciach: 

 

A./ Predstavenstvo  berie na vedomie: 

1. Informáciu o činnosti Združenia a aktivitách predsedu Združenia od posledného zasadnutia 

Predstavenstva a úlohy na najbližšie obdobie prednesenú predsedom združenia. 

2. Písomnú informáciu prednesenú Ing. Hajšelom o kontrole plnenia uznesení  zo zasadnutia 

predstavenstva 25.06.2018.  

3. Ústnu Informáciu o činnosti Rady združenia neštátnych lesov Slovenska prednesenú predsedom 

Združenia Mgr. Kvakom.     
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4. Ústnu informáciu zo Snemu URZVNL Slovenska, konferencií v Košickej Belej, na Sliači 

a v Demänovskej Doline  prednesenú predsedom Združenia Mgr. Kvakom. 

5. Ústnu informáciu o pracovnom stretnutí predsedov PS na Horehroní prednesenú členom 

Predstavenstva a hlavným koordinátorom stretnutia  Ing. Galgonom. 

6. Písomnú informáciu o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia členských 

príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2018 a o stave  Dotácie z MPRV SR prednesenú 

Ing. Hajšelom. 

7. Ústnu informáciu o zrekonštruovanej webovej stránke Združenia  ako základného zdroja 

informovanosti PS prednesenej predsedom Zduženia Mgr. Kvakom a Ing. Hajšelom.    

8. Informáciu o Registrácii Združenia  na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za 

zdaňovacie obdobie roku 2018 / 3.10.2018 pod spisovou značkou NCR po 371/2018 / prednesenú 

Ing. Hajšelom.  

9. Informáciu o napĺňaní záverov MEMORANDA z vyšnej Boci podanú predsedom Mgr. Kvakom. 

10. Ústnu informáciu o formách komunikácie kancelárie Združenia s členmi Predstavenstva a DR pre 

zlepšenie informovanosti oboch strán prednesenú predsedom Združenia Mgr. Kvakom a Ing. 

Hajšelom. 

B./ Schvaľuje:  

1. Internú  Smernicu Združenia o Ochrane osobných údajov ZVSaSL BBK. 

2. List Predsedovi vlády SR 

3. Odmieta ponuku vstupu do URVNL Slovenska. 

4. Postup komunikácie  v mene Združenia navonok tak, že v prípadoch potreby rýchleho a vážneho 

stanoviska predseda združenia zvolá podpredsedov a pracovníka kancelárie  

za účelom prerokovania postupu a zaujatia stanoviska, ktoré musí byť jednohlasné.  

Taktiež si vyžiada mailom aj stanovisko členov Predstavenstva a DR k danému problému. 

C./ Ukladá: 

1. Predsedovi Združenia zaslať neplatičom členského príspevku  list, aby si splnili základnú  

povinnosť v zmysle Stanov Združenia a uhradili členský príspevok najneskôr do    

31.12.2018. Pokiaľ tak neurobia, zrušiť im členstvo v Združení v zmysle Stanov Združenia. 

T: 15.12.2018        Z: Mgr. Martin Kvak  

2. Predsedovi Združenia iniciovať stretnutia so zástupcami ZMOS SR, Lesy SR š. p., ÚNIA  

regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ÚNIA diecéznych lesov  

Slovenska,  ZOL SR, SLK SR a prerokovať  s nimi postup oslobodenia obecných daní za lesné   

porasty do prvej prebierky. 

T:  30.04.2019                                                                      Z: Mgr. Martin  Kvak  

3. Predsedovi Združenia rokovať s predsedom SLK o spolupráci medzi SLK a ZVSaSL BBK na 

základe uzatvorenej zmluvy. Respektíve hľadať čo najvýhodnejší model spolupráce. Do najbližšieho 

Predstavenstva pripraviť návrh riešenia vzájomnej spolupráce so SLK. 

T: 31.01.2019        Z: Mgr. Martin Kvak  

4. Predsedovi Združenia hľadať  právnu organizačnú formu neštátneho sektora, ktorá by zastrešovala   

neštátny sektor a tým dokázala presadzovať záujmy neštátneho sektora, hlavne súkromného  

vlastníctva. 

T: 15.06.2019        Z: Mgr. Martin Kvak  

5. Predsedovi Združenia preveriť možnosti uchádzania sa o finančné prostriedky z výzvy na mimo   

 reprodukčnú činnosť a informovať svojich členov cez webovú stránku. 

T:  30.01.2019                                                                         Z: Mgr. Martin  Kvak   

6. Predsedovi Združenia odkonzultovať  vyplácanie podielov pre SPF a informovať členskú základňu  

prostredníctvom webovej stránky Združenia. 

T:  do 30.01.2019       Z: Mgr. Martin  Kvak  

7. Predsedovi Združenia informovať členov ZVSaSL BBK o pripravovanom podujatí „ Zelená kvapka   

krvi  pre zelený les „ organizovanom SLK  24.11.2018 na Námestí SNP vo Zvolene cez  webovú  

stránku Združenia. 

T:  do 20.11.2018                                                                          Z: Mgr. Martin Kvak 
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Na záver predseda Mgr. Martin Kvak  poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej rady za aktívnu 

účasť a za vecné pripomienky a námety. Taktiež im poďakoval za celoročnú prácu. Požiadal  členov 

Predstavenstva a DR aby odovzdali pozdravy aj členom výborov a taktiež aj všetkým členom PS. Keďže 

zasadnutie predstavenstva je posledné v tomto roku, poprial všetkým spokojné prežitie vianočných sviatkov 

a šťastný nový rok 2019. Predstavenstvo bolo ukončené 16:05 hod. 

 

 

Zápisnicu  spracoval: Ing. Dušan  Hajšel  

 

v ................................................... dňa ............................. ..................................................... 

 

Zápisnicu overil: Štefan Rusko 

 

v ................................................... dňa ............................. ..................................................... 

 

 

Zápisnicu schválil: 

 

V ..............................., dňa ........................... 

        .....................................................  

Mgr. Martin Kvak                                                               

            predseda združenia 

 

 

PRÍLOHY 

Príloha 1: Prezenčná listina 

Príloha 2: Pozvánka 

Príloha 3:Písomné materiály ktoré  boli predmetom  rokovania Predstavenstva združenia.  

               (Len pre internú potrebu kancelárie Združenia) 


