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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 29.06.2020  o 13.00 hod. v zasadačke  

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

 

 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny.      

 

PROGRAM: 

1. Stanovisko k petícii „Mor ho!“ 

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia predstavenstva a 25. VZ. 

3. Informácia o aktivitách predsedu Združenia a kancelárie Združenia v roku 2020  

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

a poistenia členov lesnej stráže za rok 2020. 

5. Informatívna správa o činnosti Združenia za rok 2019. 

6. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia v roku 2019 – predseda DR 

7. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2020.  

8. Plán činnosti (úlohy) Združenia na druhý polrok 2020 v období pandémie (krízové riešenie).        

9. Informácia o činnosti PEFC po VZ( 18.6.2020) za rok 2019 a úlohy na r. 2020 – Ing. Olajec  

10. Rôzne:  

a) Uvoľnenie Ing. Galgoňa  a kooptovanie náhradníka Ing. Rašiho, PhD. do predstavenstva    

b) Mzdové náležitosti- schválenie (zníž. mesačných odmien + mim. odmena p. Paučová ).   

c) Žiadosť o Dotáciu na rok 2020 vo výške 5 000,- EUR na MPRV SR.  

d) Aktivity ÚNIE ( petície, verejné zhromaždenia, iné formy –  aký postoj má zaujať združ.?  

e) Elektronické schránky ( aktivácia k 1.9.2020 ) - informácia    

f) Stanovy združenia – posúdenie potreby aktualizácie, pripomienky, návrhy 

g) Iné témy, podnety od členov predstavenstva, DR a kancelárie združenia. 

11. Záver a prijatie utnesení 

 

OTVORENIE 
 

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

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

Program bol doplnený o vystúpenie zástupcov Živý les, Ing. Miroslava Holienčíka a Ing. Jozefa 

Messerschmidta. Program bol jednohlasne schválený. Za spracovateľa zápisnice bol schválený 

kancelár Združenia, Ing. Dušan Hajšel, za overovateľa zápisnice Ing. Igor Olajec, za predkladateľa 

návrhov uznesení Mgr. Martin Kvak. 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                  ROKOVANIE    

 

AD 1.: STANOVISKO K PETÍCII „MOR HO!“ 

Na úvod Predstavenstva vystúpili zástupcovia petičného výboru Petície „ Mor ho ! „ Ing. Miroslav 

Holienčik a Ing. Jozef Messrschmidt. Podali podrobnú informáciu ako petícia vznikala, prečo práve 

zvolili takúto formu za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenia ohrozenia 

človeka v prírode. Odborný obsah tejto petície je možné nájsť na stránke www.honors.sk v časti 

Etika. Subjekty podporujúce petíciu sú zverejnené na stránke www.zivyles.sk. Požiadali o podporu 

http://www.honors.sk/
http://www.zivyles.sk/
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petície zo strany Združenia a celej členskej základne a o súhlas zverejnenia ZVSaSLBBK  ako 

partnera  Petície. Optimistický sa vyjadrili o podpore po celom Slovensku. Majú prísľub podpory aj 

od ZMOS-u Slovenska, UNIE a iných veľkých subjektov. Odpovedali na všetky otázky vznesené 

od členov Predstavenstva. Petícia je súčasťou zápisnice. Po prezentácii vystúpil v rozprave 

predseda predstavenstva, Mgr. Martin Kvak, s tým, že je za podporu distribúcie petície 

členom Združenia, aby mohol mať každý dotknutý možnosť sa k veci vyjadriť, keďže ide 

o vážné témy, ale vyslovil sa za nevyjadrenie odporúčania Združenia, či majú petíciu svojim 

zapojením sa do nej občania podporiť z dôvodu, že v takýchto otázkach nechce ovplyvňovať 

názor respondentov. Následne v diskusii vystúpil Ing. Igor Olajec s návrhom, aby Združenie 

odporučilo svojim členským pozemkovým spoločenstvám sa do petície zapojiť formou jej 

následnej distribúcie medzi svojich členov. Ostatne členovia predstavenstva v aktívnej 

diskusii ocenili prístup členov petičného výboru a potrebu riešenia problémov.  Predseda 

predstavenstva následne predložil návrh Ing. I. Olajca s tým, že petícia spolu s odporúčaním 

budú zverejnené na web-stránke Združenia, za ktorý členovia predstavenstva jednohlasne 

hlasovali. 

 

 

AD 2.: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z POSLEDNÉHO ZASADNUTIA 

PREDSTAVENSTVA  A  25. VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA: 

Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia  Predstavenstva ktoré sa konalo 12.12.2019 a 25. 

Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 6.4.2019 vykonal Mgr. Martin Kvak a Ing. Hajšel.  Konštatovali, že  

prijaté uznesenia  boli v termínoch splnené a jedno je v štádiu rozpracovania. Písomné vyhodnotenie plnenia 

uznesení bolo doručené všetkým členom Predstavenstva a DR a je prílohou zápisnice.  

Informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutie Predstavenstva  12.12.2019 a VZ zo dňa 

6.4.2019 Predstavenstvo a DR zobrali na vedomie. 

 

 

AD 3.: INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH  PREDSEDU ZDRUŽENIA  A  KANCELÁRIE 

ZDRUŽENIA  V ROKU  2020: 
Informáciu vypracoval a predložil predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. V písomnej forme bola doručená 

všetkým členom Predstavenstva a DR. Je prílohou zápisnice.  Bolo konštatované, že práca Združenia bola 

ovplyvnená Pandémiou a boli rešpektované odporúčania a príkazy  Hlavného hygienika SR. Kancelária sa 

snažila dostať čo najviac aktuálnych informácii na Pozemkové spoločenstvá prostredníctvom webovej 

stránky Združenia, e-mailovou komunikáciou a tiež  prostredníctvom telefónnej komunikácie. Veľa úsilia 

bolo venované komunikácii s Úradom hlavného hygienika, Úradom podpredsedníčky vlády Remišovej, 

Úradom vlády SR, MPRV SR, www.slovensko.sk a ďalšími inštitúciami.  

- Ing. Olajec – požiadal, aby bol daný dopyt na MPRV SR Mgr. Illašovi, či je potrebné v tomto roku konať 

VZ na PS, alebo bude postačovať  schválenie uzávierky na výbore PS s tým, že sa dividendy za rok 2019 

vyplatia v roku 2021 po konaní VZ za rok 2020. 

Informáciu o aktivitách predsedu združenia a kancelárie Združenia v roku 2020 Predstavenstvo a DR 

zobrali na vedomie. 

 

 

AD 4.: INFORMÁCIA  O STAVE  FINANČNYCH  PROSTRIEDKOV  NA  b.u.  

ZDRUŽENIA  A STAVE  PLATENIA  ČLENSKYCH  PRÍSPEVKOV  A  POISTENIA  

ČLENOV  LESNEJ  STRÁŽE  ZA  ROK  2020: 

Ing. Hajšel, kancelár Združenia podal krátke vysvetlenie  k písomnej informácii, ktorú dostali všetci 

členovia predstavenstva a DR a je súčasťou zápisnice.  Poukázal na dobrú finančnú kondíciu 

Združenia, ktorá je zásluhou dotácii z MPRV SR za posledné dva roky. K danému termínu členské 

príspevky nezaplatilo 28 PS. Zoznam neplatičov dostali všetci členovia Predstavenstva a DR. Do 

http://www.slovensko.sk/


 

3/8 
 

určitej miery je to spôsobené aj Pandémiou a opatreniami, ktoré boli na Slovensku prijaté. Požiadal 

všetkých členov Predstavenstva a DR , aby v rámci svojich možností obvolali niektoré PS kde majú 

kontakty a požiadali, aby tak urobili počas letných mesiacov. Kancelária bude urgovať úhrady 

telefonický a emailovou formou a tiež neplatičov zverejní na webovej stránke Združenia.  

Informácia o stave finančných prostriedkov a stave platenia členských príspevkov a poistenia 

členov LS  bola jednohlasne zobratá na vedomie. 

  

AD 5.: INFORMATÍVNA  SPRÁVA  O ČINNOSTI  ZDRUŽENIA  ZA  ROK  2019. 
Informáciu vypracoval a predložil predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. V písomnej forme bola doručená 

všetkým členom Predstavenstva a DR. Je prílohou zápisnice. Správa má informatívny charakter. Bude 

zverejnená na našej webovej stránke a dostupná pre PS. Bolo konštatované, že rok 2019 možno hodnotiť ako 

úspešný a úlohy ktoré sme si predsavzali boli splnené.  

 

- Diskusia : Po  zvážení  všetkých argumentov, Predstavenstvo a DR Združenia jednohlasne rozhodli, že 

Valné zhromaždenie ZVSaSLBBK za rok 2019 sa neuskutoční. V roku 2021, keď bude zvolané 26. VZ za 

rok 2020, budú hodnotené aj výsledky, ktoré boli dosiahnuté v roku 2019. Posúdenie a schválenie všetkých 

materiálov ktoré mali byť prerokovávané na VZ  v marci 2020 možno považovať za postačujúce. 

Informatívna správa o činnosti Združenia za rok 2019 bola jednohlasne schválená.   

 

AD 6.: SPRÁVA  DOZORNEJ  RADY  O FINANČNOM  HOSPODÁRENÍ  ZDRUŽENIA  

V ROKU  2019: 

Správu vypracovala Dozorná rada v písomnej forme a dostali ju všetci členovia Predstavenstva 

a Dozornej rady. Je prílohou zápisnice.  

Správu uviedol pre neprítomnosť Ing. Láskavej kancelár Združenia Ing. Hajšel. Konštatoval, že 

kontrolou nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami  a tiež neboli 

porušené zásady transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami. Ocenil seriózny a poctivý 

prístup DR  počas kontroly. Každá účtovná položka bola posúdená. Nejasnosti boli odkonzultované.  

Účtovný stav ktorý vedie pani Paučová  a stav ktorý zistila DR sa zhodujú. 

Správa DR o finančnom hospodárení Združenia v roku 2019  bola jednohlasne schválená. 
 

 

AD 7.: NÁVRH  FINANČNÉHO ROZPOČTU  ZDRUŽENIA  NA  ROK 2020:  

Návrh finančného rozpočtu na rok 2020, tak ako bol pripravený na VZ  v marci 2020, v písomnej 

forme predložil kancelár Združenia Ing. Hajšel. Nedeliteľnou súčasťou bola  písomná informácia 

o zostatku na účte VÚB a úhradách členských príspevkov k 31.12.2019, zoznam neuhradených 

faktúr členského a poistenia členov LS k 31.12.2019 a zoznam neuhradených faktúr za rok 2019 

k 3.6.2020, ako aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2019 v skladbe, ako bol urobený návrh.  

Uvedené materiály sú prílohou zápisnice. 

Pozitívom bola dotácia vo výške 5 000,- eur z MPRV SR.  Vyzdvihol a ocenil dobrú spoluprácu 

s pracovníkmi MPRV SR, ktorí majú na starosti  finančnú agendu. Požiadal členov Predstavenstva  

o pomoc pri urgencii Lesnej pasienkovej spoločnosti, PS Krokava a Urbariátskeho spolku, PS 

VYŠNÁ  POKORÁDZ, aby si splnili základnú povinnosť uhradenie členského príspevku za rok 

2019.  

- Diskusia: Ing. Kostor – zabezpečiť, aby uvedený materiál bol dostupný pre všetky PS. Zvoliť 

najvýhodnejšiu formu dostupnosti – doručenia. 
Písomné materiály tak ako boli predložené, boli jednohlasne schválené. 

 

AD 8.: PLÁN  ČINNOSTI ( ÚLOHY )  ZDRUŽENIA  NA  DRUHÝ  POLROK 2020  

V OBDOBÍ  PANDÉMIE (KRÍZOVÉ  RIEŠENIE):   
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Plán vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2020, tak ako bol pripravený na VZ 

v marci 2020 predložil kancelár združenia Ing. Hajšel. Materiál bol v písomnej forme doručený 

všetkým členom Predstavenstva a DR. Je prílohou zápisnice. 

- Diskusia : Ing. Sarvaš, PhD. – NLC bude v druhej polovici septembra 2020 organizovať školenie 

na Kordíkoch pri Banskej Bystrici na tému : „Prírode blízke obhospodarovanie lesov.“ Ponúkol 

možnosť sa ho zúčastniť. Školenie bude bezplatné. V septembri bude NLC kontaktovať naše 

Združenie.  

K danému bodu Predstavenstvo prijalo nasledovné stanovisko : 

Nakoľko sa situácia z dôvodov celosvetovej pandémie COVID – 19 zmenila, dnes nevieme 

predpokladať, aká situácia v druhom polroku bude a aké opatrenia vláda SR príjme. Preto 

splnomocňuje  predsedníctvo združenia, ktoré po vyhodnotení situácie na Slovensku  rozhodne 

o konaní – nekonaní odborného seminára v roku 2020. V prípade konania, prioritnou témou by boli 

aktuálne zákony prijaté novou vládou, ktoré sa týkajú PS. 

 

AD 9.: INFORMÁCIE  O ČINNOSTI  PEFC  PO  VZ ( 18.6.2020 )  ZA  ROK  2019  

A ÚLOHY  NA  ROK 2020: 
Krátku informáciu o činnosti PEFC predniesol Ing. Olajec, člen Predstavenstva PEFC-u. Dňa 18.6.2020 sa 

uskutočnilo VZ. Ing. Štulajter, CSc.  sa znovu stal predsedom PEFC Slovensko.  Podpredsedami sú Ing. 

Ábelová, Lesy SR š.p.,  Ing. Heralt zo Slovwoodu, Prof. Šálka, TU Zvolen.  Dozorná rada bude v zložení : 

Ing. Spevár, Ing. Macholová, pán. Minárik. Rozobral hlavné úlohy na rok 2020 : kvalita certifikačného 

procesu, revízia dokumentov SFCS podľa schváleného zámeru, práca s verejnosťou, podpora značky PEFC, 

posilňovanie postavenia PEFC, ponúkať a prehlbovať spoluprácu so štátnou správou LH, rozširovanie 

konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem a nakupovania produktov, podpora aktivít prierezovej 

spoločenskej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, presadzovanie uplatňovania Novej stratégie 

trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska, využívanie možnosti na zabezpečenie účasti na 

rokovaniach pracovných skupín pre oblasť lesníckej politiky. Informoval o novom programovacom období 

do roku 2028, o vládnom programe – povinnosti certifikácie FSC pre štátne subjekty. Požiadal členov 

Predstavenstva a DR aby hovorili s PS o ich vstupe do PEFC Slovensko.  

Predstavenstvo zobralo informáciu na vedomie. 

 
 

AD 10.  RȎZNE:     

a) Uvoľnenie Ing. Galgoňa  a kooptovanie náhradníka Ing. Rašiho, PhD. do predstavenstva 

Ing. Hajšel informoval, že Ing. Galgoň požiadal o uvoľnenie z Predstavenstva zo zdravotných  dôvodov. 

Navrhol kooptovať Ing. Rašiho, PhD., ktorý bol na prvom mieste náhradníkov a pochádza z tej istej 

lokality ako Ing. Galgoň. 

Predstavenstvo zobralo na vedomie žiadosť Ing. Galgoňa a schválilo Ing. Rašiho, PhD. za člena  

predstavenstva. 

b) Mzdové náležitosti- schválenie (zníž. mesačných odmien + mim. odmena p. Paučová).   

Ing. Hajšel informoval Predstavenstvo a DR  o znížení mesačných odmien o 15 % počas dvoch   

mesiacov pandémie u predsedu Mgr. Martina Kvaka a kancelára Ing. Dušana Hajšela, ktorí to tak cítili, 

i keď povinností a práce  počas Corona krízy bolo pomerne veľa. Taktiež o vyplatení mimoriadnej 

odmeny účtovníčke Janke Paučovej v sume 280,- €, pri príležitosti životného  jubilea za dlhoročnú prácu 

v prospech združenia nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok.  Za jej ochotu pomáhať Združeniu 

keď to bolo potrebné. Odmena bola vopred odsúhlasená predsedníctvom Združenia.  

Predstavenstvo a DR zobrali na vedomie dvoj mesačné zníženie odmien o 15 % u Mgr. Kvaka 

a Ing. Hajšela a schválili mimoriadnu odmenu  pre Janku Paučovú v sume 280,- €.   

c) Žiadosť o Dotáciu na rok 2020 vo výške 5 000,- EUR na MPRV SR.   
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Ing. Hajšel informoval, že bola spracovaná žiadosť o dotáciu vo výške 5 000,- € na rok 2020 a zaslaná na 

MPRV SR. Žiadosť  je zameraná na vzdelávaciu, poradenskú a informačnú činnosť Združenia. 

Predstavenstvo zobralo informáciu na vedomie.     

d) Aktivity ÚNIE ( petície, verejné zhromaždenia, iné formy –  aký postoj má zaujať združ.?   

Mgr. Kvak: informoval, že na 7.7.2020 je zvolaná Rada združení vlastníkov neštátnych lesov    

Slovenska. Jeden z bodov programu bude návrh na zriadenie „Lesnícko-drevárskeho kongresu,   

ako strešného sektorového združenia a z neho vyplývajúcich zmien v organizačnej štruktúre   

neštátnych lesov. Požiadal o názor členov predstavenstva. 

 Ing. Hajšel: Pociťuje absenciu činnosti Rady. Má pocit, že celý neštátny sektor reprezentuje    

navonok len ÚNIA. Nejednotnosť vyhovuje vláde a to nie je dobrý signál.  Bolo by potrebné    

otvoriť tento problém aj s personálnymi zmenami, aby hlas Rady bol silnejší a nebol to len hlas    

ÚNIE. 

 Ing. Olajec: Vyjadril sa podporne k stanovisku Ing. Hajšela. Povedal, že vôbec necítiť mestské 

lesy, obecné lesy, cirkevné lesy ..... Zvážiť, či nekooptovať do Rady aj drevospracujúci 

priemysel. 

 Mgr. Kvak prezentoval:  

o Svoj návrh na premenovanie Rady na Najvyššiu Radu. 

o Informácie, že minulý rok sa na RZVNLS rokovalo aj o personálnom obsadení 

Predstaviteľa Rady, kde bol navrhnutý Ing. Milan Dolňan, ktorý sa ale tejto pozície zriekol 

v prospech Ing. Juraja Vanka.  

o Svoje presvedčenie, že Rada funguje len tak, ako fungujú jej členovia a činnosť Rady je 

závislá od iniciatívy jej členov – Rada sa schádza na podnet jej členov a teda aj 

ZVSaSLBBK môže iniciovať zasadnutie a rokovanie Rady. 

o Svoju naklonenosť k možnosti začlenenia Združenia do ÚRZVNLS pre zjednotenie 

súkromného sektora a tým aj možnosti Združenia participovať na politike a ovplyvňovať 

politiku ÚRZVNLS a teda spoločnom postupe regionálnych združení. 

 Ing. Hajšel sa opýtal členov Predstavenstva a DR, či informácie, ktoré sú im posielané a hlavne   

sa týkajú aktivít a činnosti ÚNIE, im pomáhajú a sú prínosom. Odpoveď bola jednoznačná –   

treba v tom pokračovať, sú prínosom a obohatením. Kladné stanovisko bolo aj k webovej   

stránke Združenia. Informovanosť zo strany kancelárie Združenia  je dostačujúca. Je to len na PS   

ako stránku využívajú. 

e) Elektronické schránky (aktivácia k 1.9.2020) – informácia: 

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak informoval  Predstavenstvo a DR o aktivitách týkajúcich sa    

používania elektronických  schránok v PS. Pozemkové spoločenstvá budú mať za povinnosť    

používať elektronické schránky od 1.9.2020. Všetky PS dostali písomné oznámenie o používaní   

elektronických schránok, ktoré bolo zverejnené aj na webovej stránke Združenia.  

Predstavenstvo zobralo informáciu na vedomie. 

f) Stanovy združenia – posúdenie potreby aktualizácie, pripomienky, návrhy:   

Predseda Združenia Mgr. Martin Kvak  a kancelár Ing. Hajšel, poukázali na potrebu zmeny Stanov   

Združenia. Najväčší z problémov je uznášania schopnosť na Valnom zhromaždení združenia, ale aj 

ďalšie dôvody na ktoré poukázal život. 

 Mgr. Kvak predniesol návrh na úpravu stanov Združenia tak, že v prípade neúčasti nadpolovičnej 

väčšiny členov Združenia na valnom zhromaždení sa zníži kvórum potrebné na rozhodovanie tak, že 

pre prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia bude stačiť aj len nadpolovičná väčšina členov 

prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia. 

 Ing. Kostor k tomu pridal poznámku i návrh, že k tomuto zníženiu kvóra môže dôjsť, napr. po 

hodine od času, na ktorý bolo zasadnutie valného zhromaždenia zvolané. 

 D. Kolesár predniesol návrh na zakomponovanie dohody o plnomocenstve do pozvánky na 

zasadnutie valného zhromaždenia. 
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 Ing. Hajšel reagoval, že dohodu o plnomocenstve ku pozvánke prikladáme – prvý krát a zatiaľ len 

raz v roku 2019.  

Predstavenstvo poverilo predsedu a predsedníctvo  pripraviť návrhy zmien terajších Stanov  

a zapojiť do procesu aj členskú základňu. 

g) Iné témy, podnety od členov predstavenstva, DR a kancelárie združenia. 

 Mgr. Kvak informoval, že ho oslovil Ing. Uhrík z PS Šálková, o spoluprácu s ním z dôvodu jeho 

prizvania do poradného zboru ministra MPaRV SR. Predmetom spolupráce má byť poskytovanie 

materiálov ZVSaSLBBK Ing. Uhríkovi, ktorý s nimi bude následne v danom poradnom zbore 

pracovať. Predseda odporučil pre možnosť presadzovania záujmov Združenia u Vlády SR udeliť Ing. 

Uhríkovi mandát, ktorý určí rozsah a spôsob práce s takto poskytovanými materiálmi. Ing. Sarvaš, 

PhD. odporučil pozvať Ing. Uhríka na Radu ZVNL Slovenska.      

Mgr. Kvak taktiež informoval, že dostal žiadosť o podporné stanoviská od Ing. Michalíka, ktorý – 

v rozsahu našich zistení – v súčasnosti pracuje ako samostatný poradný a výskumný expert v oblasti 

lesného hospodárstva. Ide o stanoviská k jeho výskumným materiálom, ktoré majú byť použité na 

účely presadzovania politík v oblasti lesného hospodárenia. Predseda v tejto veci informoval, že pre 

vydanie stanoviska požiadal Ing. Michalíka o upresnenie obsahu materiálov a až potom bude môcť 

vo veci zvážiť ďalšie kroky. Ing. Michalíkovi ale ponúkol pôsobenie v našich pracovných 

komisiách. 

Predstavenstvo splnomocnilo predsedu a podpredsedov rokovať s Ing. Uhríkom a Ing. 

Michalíkom a hľadať možnosti  spolupráce pri presadzovaní záujmov vlastníkov neštátnych   

lesov Slovenska. 

 Ing. M. Sarvaš, PhD., - informoval o tom, že sa pripravujú výzvy,  ktoré sa dotýkajú  smrečin, lesov  

osobitného určenia , turizmu v lesoch. NLC ponúka spoluprácu a vie vypracovať projekt pre PS.   

Odmena za poskytnuté služby je splatná po získaní finančných prostriedkov na účet PS.  

 RNDr. J. Šaár – pociťujeme  problémy s odbornou pracovnou silou v lese. Ponuky máme od   

pracovných skupín Štátnych lesov. Ochotní sú aj dochádzať  z lokality Banskej Bystrice. 

 D. Kolesár – Opýtal sa, či PS kde sú predsedami členovia Predstavenstva a DR majú vysporiadané  

reštitučné vzťahy, či im bol vrátený majetok zo Štátnych lesov SR .  Odpoveď bola: reštitúcie majú   

vysporiadané. Položil si rečnícku otázku: „ Prečo platíme dane za neznámych vlastníkov 

a vyplácame dividendy za neznámych vlastníkov  SPF ?“  Pán Kolesár aktívne rieši problém platenia 

– neplatenia daní  za neznámych vlastníkov a vyplácanie dividend  SPF  za neznámych vlastníkov. 

Tieto aktuálne problémy rieši cez OS v Rimavskej Sobote, na SPF, MPRV SR. Predstavenstvo 

ocenilo jeho prácu a iniciatívu. 

 

AD 11.: ZÁVER A PRIJATIE UZNESENÍ 
Predseda Združenia po rozprave k jednotlivým bodom programu, ako sú uvedené v zápisnici, naformuloval 

návrh na uznesenie: 

A./  Predstavenstvo  berie na vedomie:   

1. Písomnú informáciu o kontrole plnenia uznesení  z posledného  zasadnutia predstavenstva  z 12.12. 

2019 a 25. valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2019.  

2. Informáciu o aktivitách predsedu Združenia  a kancelárie Združenia v roku 2020.  

3. Informáciu  o stave finančných prostriedkov na b.ú.  Združenia a stave platenia členských 

príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2020. 

4. Informáciu o činnosti PEFC po VZ za rok 2019 a úlohy na rok 2020 prednesenú Ing. Olajcom, 

členom Rady PEFC Slovensko. 

5. Žiadosť Ing. Galgoňa o uvoľnenie z Predstavenstva Združenia  zo zdravotných dôvodov. 

6. Zníženie mesačných odmien počas 2 mesiacov o 15 %  u Mgr. Martina Kvaka a Ing. Dušana Hajšela  

z dôvodov pandémie. 
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7. Informáciu o podaní žiadosti na finančnú Dotáciu z MPRV SR na poradenskú a vzdelávaciu činnosť 

v roku 2020 v sume 5 000,-€. 

8. Informáciu o zriaďovaní elektronických schránok od 1.9.2020 na PS a aktivity kancelárie Združenia  

smerujúce k zriadeniu e-schránok. 

B./ Schvaľuje:  

1. Uverejnenie petície „ Mor ho!“  na web-stránke Združenia s odporučením pre pozemkové 

spoločenstvá, odporúča  sa do petície zapojiť a prezentovať a distribuovať ju svojim členom. 

2. Informatívnu správu o činnosti Združenia za rok 2019. 

3. Správu Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia v roku 2019. 

4. Návrh finančného rozpočtu  Združenia na rok 2020. 

5. Plán činnosti Združenia na druhý polrok 2020 v období pandémie ( krízové riešenie ).     

6. Nekonanie 26. VZ  za rok 2019 v roku 2020 a presunutie VZ do roku 2021 spolu s VZ za rok 2020.            

7.   Ing. Rastislava Rašiho, PhD. za člena Predstavenstva  po Ing. Galgoňovi.       

8.   Mimoriadnu odmenu v sume 280,- € pre Janu Paučovú.    

     

 

 

C./ Ukladá: 
1. Zaslať všetkým PS spolu s odporúčacím listom Predstavenstva Združenia  Petíciu „ Mor ho !“ spolu 

s petičným hárkom na podporu petície. 

T: 31.07.2020                                           Z: Mgr. Martin Kvak  

                                                                                                                        Ing. Dušan Hajšel  

 

2. Zaslať všetkým PS Informatívnu správu o činnosti Združenia za rok 2019, Správu DR o finančnom 

hospodárení Združenia v roku 2019 a  Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2020. 

T:  do 15.08.2019                                                                                      Z: Ing. Dušan Hajšel   

 

3. Predsedovi Združenia za účasti aspoň jedného podpredsedu rokovať s Ing. Uhríkom a Ing. 

Michalíkom  o možnostiach spolupráce. 

      T: 30.08.2020                                                                                             Z: Mgr. Martin Kvak   

 

4. Predsedovi Združenia pripraviť návrhy na zmeny Stanov Združenia. Návrhy konzultovať   

      s podpredsedami Združenia a členskou základňou.  

      T: 31.12.2020                                                                                             Z: Mgr. Martin Kvak    

  

5. Predsedovi Združenia presadzovať na Rade ZVNL Slovenska 7.7.2020 a ďalších, odporúčania   

      prijaté na zasadnutí  Predstavenstva, aby Rada ZVNL Slovenska bola najvyšším orgánom   

      zastrešujúcim  neštátny sektor lesov a nie ÚNIA.  

      T: V texte                                                                                                   Z: Mgr. Martin Kvak  

   

6. Obrátiť sa písomne na MPRV SR – Mgr. Illaša a požiadať ho o písomne stanovisko, či je    

      povinnosťou  PS uskutočniť Valné zhromaždenia za rok 2019 v období Pandémie. Stanovisko    

      zverejniť na webovej stránke Združenia. 

      T: 1.07.2020                                                                                               Z: Ing. Dušan Hajšel     

 

7.   Predsedovi Združenia a predsedníctvu Združenia vyhodnotiť epidemiologickú situáciu na Slovensku     

      a  rozhodnúť o konaní – nekonaní odborného seminára v roku 2020. V prípade konania, prioritnou   

      témou by boli aktuálne zákony prijaté novou vládou, ktoré sa týkajú PS.  

      T: október 2020                                                                                                    Z: Mgr. Martin Kvak 
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ZÁVER 
 

Na záver predseda Mgr. Martin Kvak  poďakoval členom Predstavenstva a Dozornej rady za aktívnu  

účasť a poprial príjemnú dovolenku.  Predstavenstvo bolo ukončené 15:50 hod.  

 

 

Zápisnicu  spracoval: Ing. Dušan  Hajšel  

 

Vo  Zvolene , dňa ............................               Ing. Dušan  Hajšel ...............................................  

 

Zápisnicu overil: Ing. Igor Olajec 

 

Vo  Zvolene , dňa .............................         Ing. Igor  Olajec  ................................................. 

 

Zápisnicu schválil: 

 

Vo  Zvolene, dňa  .............................              Mgr. Martin  Kvak ..............................................   

 

PRÍLOHY 
Príloha  1: Prezenčná listina 

Príloha  2: Pozvánka 

Príloha  3: Vyhodnotenie plnenia uznesení z predstavenstva konaného dňa 12.12.2019  a 25. VZ konaného   

                 dňa 6.4.2019 

Príloha  4: Informácia o aktivitách predsedu, kancelárie a predsedníctva  Združenia v medziobdobí zasadnutí   

                  Predstavenstva od 12.12.2019 do 10.06.2020. 

Príloha  5: Informácia o zostatku na účte VÚB a úhradách členských príspevkov k 3.6.2020 a zoznam   

                  neplatičov faktúr za rok 2020.   

Príloha  6: Správa o činnosti ZVSaSLBBK  od konania zasadnutia VZ v roku 2019 – stručný prehľad .   

Príloha  7: Správa dozornej rady o činnosti a hospodárení združenia v roku 2019.  

Príloha  8: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2019. 

Príloha  9: Faktúry neuhradené za rok 2019 ( stav k 3.6.2020 ) 

Príloha10: Informácia o zostatku na účte VÚB a úhradách členských príspevkov k 31.12.2019. 

Príloha11: Rozpočet na rok 2020.  

Príloha12: Návrh plánu vzdelávacej a informačnej činnosti na rok 2020  

Príloha13: Petícia: Mor ho ! 

 

Písomné materiály ktoré  boli predmetom  rokovania Predstavenstva združenia (Len pre internú potrebu 

kancelárie Združenia). 


