
      ZDRUŽENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČENSTEVNÝCH  A  SÚKROMNÝCH  LESOV 

                                              BANSKOBYSTRICKÉHO  KRAJA  

                                           ŠTUDENTSKÁ 20 ,  960 01  ZVOLEN 

_________________________________________________________________  

 

                                     Z Á P I S N I C A  
      z  23. Valného  zhromaždenia  ZVSaSL BBk , konaného dňa 08.04.2017 vo  Zvolene. 

 

Prítomní: viď prezenčné  listiny, účasť  51,8 % / 88 prítomných /. 

Účasť hostí: Ing. Peter Kicko, GR sekcie lesníctva a spracovania dreva MPRV SR, Ing. Eva 

Hušťaková, MPRV SR, Doc.Ing. Jaroslav Šálka, CSc, prorektor TU Zvolen, v zastúpení rektora,        

Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ NLC-ÚLPV ZV., Ing. František Štulajter, CSc.,predseda  PEFC 

Slovenska, Ing. Jaroslav  Šulek, predseda SLK, Ing. Robert  Zlocha, OÚ Banská Bystrica,         

Ing. Mária Antalová, OÚ Rimavská Sobota, Ing. Ján Škorňa, RTVS B. Bystrica, farmárska revue, 

Ing. Peter Gogola, šefredaktor časopisu LES a LETOKRUHY.  

 

Program:  

1.  Otvorenie VZ 

2.  Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa  zápisnice 

3.  Správa o činnosti Združenia za rok 2016 a úlohy Združenia na rok 2017. Pripomenutie si  

      udalostí z pred 25 rokov, keď sa Združenie zakladalo. 

4.  Správa Dozornej rady o finančnom  hospodárení Združenia v roku 2016 

5.  Návrh finančného rozpočtu  Združenia na  rok 2017 

6.  Návrh  Projektu vzdelávacej a poradenskej  činnosti  na rok 2017 

7.  Plán finančných ozdravných opatrení Združenia 

8.  Ocenenie členov  Združenia pri príležitosti 25. výročia založenia  Združenia. 

9.  Diskusia  

10.Návrh  na  Uznesenie 

14.Ukončenie – záver  

 

Ad.1. Otvorenie VZ:  

Rokovanie 23. Valného zhromaždenia otvoril Ing. Igor Olajec, podpredseda ZVSaSL BBk.  

Privítal hostí a členov Združenia. Konštatoval, že VZ je uznášania schopné. Počet prítomných 

je 88, čo predstavuje 51,8% účasť. Následne dal schváliť program valného zhromaždenia. 

Program bol jednohlasne schválený. Valné zhromaždenie ďalej viedol Ing. Igor Olajec.  

 

Ad.2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa  zápisnice: 

Do návrhovej komisie  boli jednohlasne zvolení: Ing. Galgon, RNDr. Šaár, p.Rusko. 

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

  



Ad. 3. Správa o činnosti Združenia za rok 2016 a úlohy Združenia na rok 2017.  

            Pripomenutie si udalostí z pred 25 rokov, keď sa Združenie zakladalo: 

Správu o činnosti Združenia za rok 2016 a návrh úloh na rok 2017 s pripomenutím si udalostí 

z pred 25 rokov keď sa Združenie zakladalo,  predniesol JUDr. Peter Čiampor, predseda 

predstavenstva Združenia.  Správa je nedeliteľnou prílohou zápisnice z Valného 

zhromaždenia.   

 

Ad. 4. Správa Dozornej rady o finančnom  hospodárení Združenia v roku 2016 : 

Správu Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia za rok 2016 za Dozornú radu 

Združenia predniesla členka Dozornej rady pani Vlasta Šimková. Správa je nedeliteľnou 

prílohou  zápisnice z Valného zhromaždenia.  

Pripomienky  k Správe DR o finančnom hospodárení Združenia v roku 2016 zo strany 

delegátov neboli. 

 

Ad.5. Návrh finančného rozpočtu  Združenia na  rok 2017:  

Návrh finančného rozpočtu Združenia  na rok 2017 predložil Ing. Dušan Hajšel, pracovník 

kancelárie Združenia. Návrh je nedeliteľnou  prílohou zápisnice  z Valného zhromaždenia.  

Pripomienky  k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2017  zo strany delegátov neboli. 

 

Ad. 6. Návrh  Projektu vzdelávacej a poradenskej  činnosti  na rok 2017:  

Projekt vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2017  predložil Ing. Dušan Hajšel, pracovník 

kancelárie Združenia. Návrh je nedeliteľnou prílohou zápisnice  z  Valného zhromaždenia.  

Pripomienky  k Návrhu Projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2017 zo strany 

delegátov neboli. 

 

Ad. 7. Plán finančných ozdravných opatrení Združenia:  

Plán finančných ozdravných opatrení predložil Ing. Dušan Hajšel, pracovník kancelárie 

Združenia. Plán finančných ozdravných opatrení je nedeliteľnou prílohou zápisnice  z  

Valného zhromaždenia.   

K ozdravným opatreniam  bola živá diskusia: 

- Ing. Škorňa – podporil prednesený návrh ozdravných opatrení.  

- Ing. Hudec, -prerokovať  s Ing. Bullovou či nie je rozpor so zákonom, keď dostávame   

2 % odvody zo zaplatených daní a čiastočne náklady kompenzujeme symbolickým  

poplatkom účastníkov seminárov.  

- Ing. Vanka –je potreba vyriešiť finančnú situáciu v Združení. Združenie musí zostať a musí 

sa rozrastať. Bez Združenia nič nepresadíme.  Som si vedomí toho, že sa jedná o malé 

finančné sumy, ale niektoré PS  to pociťujú a bolí ich to. Prijať plán ozdravných opatrení je 

jediná cesta ako Združenie udržať  pri  živote. 

- Ing. Kostor- Poznám prácu v Združení. Som proti kráteniu odmien. Práve naopak. Je 

potrebné zreálniť náklady. Som zato, keď PS požiada o odpustenie poplatkov, posúdiť 

a zreálniť, prípadne odpustiť. Pristupovať ku  každému osobite. Veď sa poznáme.   



- Ing.Olajec- Mám podobný názor ako Ing. Kostor a možno aj ďalší. Som za individuálne 

posúdenie každého subjektu na základe jeho žiadosti. Som za poplatok 10,-€ za poistenie 

člena LS. Je to aj tak veľmi výhodné a nie je to bolestivé.  

Po tejto diskusii bolo hlasovanie, ktoré viedol Ing. Olajec:  

 a/ Spoplatniť semináre symbolickou čiastkou , max 15,- €. Výšku poplatku  na návrh 

pracovníka kancelárie združenia schváli predseda, respektívne Predstavenstvo Združenia 

podľa odhadovaných nákladov na seminár.   

Za: 85     Proti : 0       Zdržali sa hlasovania : 3  

 b/ Poistenie členov LS  sa stanovuje na 10,- € na osobu a rok  tak, že vo faktúre sa vyčísli  

 poistné: 6,64€  a režijné náklady 3,36€.   

Za: 88     Proti : 0       Zdržali sa hlasovania : 0 

c/ Zvyšuje sa výška členského o 3 centy za hektár z 0,25 € na 0,28  €/ za ha od 1.1.2018.  

Za: 88     Proti: 0        Zdržali sa hlasovania : 0  

Ad. 8. Ocenenie členov  Združenia pri príležitosti 25. výročia založenia  Združenia: 

Na úvod vystúpil GR sekcie lesníctva a spracovania dreva MPRV SR  Ing. Peter Kicko. 

Prihovoril sa k delegátom VZ a povedal : Je mi veľkou cťou, že pri príležitosti 25. výročia  

založenia ZVSaSL BBk môžem v mene pani ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky Gabriely Matečnej , udeliť rezortné vyznamenania za zásluhy na rozvoji 

neštátneho lesného sektoru v regióne Banskobystrického kraja. Ide o ocenenia dlhoročnej 

záslužnej práce a dosiahnuté výsledky pri rozvoji lesného hospodárstva. 

Rezortné vyznamenanie MPRV SR III. stupňa bolo udelené:  

Ing. Rudolfovi  GALGONOVI, za celoživotné zásluhy rozvoja lesného hospodárstva tak 

štátneho, ako neštátneho lesného sektora v regióne Horehronia, ako aj za pomoc pri 

kreovaní komunikácie neštátneho sektora so štátnou správou lesného hospodárstva 

v regióne.  

Imrichovi CSIKÁNYMU,  za zásluhy pri obnove vlastníckych vzťahov v okrese Lučenec a za 

skvalitňovanie a rozvíjanie neštátneho lesného  sektora v regióne. 

Danielovi  KOLESÁROVI, za líderstvo pri presadzovaní záujmov neštátneho lesného sektora 

v regióne a angažovanosť pri organizovaní spoločenských akcií súvisiacich s lesom.  

Ing. Márii  LASKAVEJ,  za zásluhy pri obnove neštátneho lesného sektora v regióne 

a oduševnenú prácu venovanú aj činnosti odborného lesného hospodára, ktorá pomáha 

udržiavať fungujúce spoločenstvá hospodáriace na lesných pozemkoch.  

RNDr. Jaroslavovi  ŠAÁROVI,  za zásluhy pri zvyšovaní záujmu neštátneho lesného sektora 

a hospodárenie na lesných pozemkoch, angažovanosť pri propagovaní aktívneho 

hospodárenia a budovaní vzťahov so štátnou správou na úseku  lesného hospodárstva 

v regióne.  

 

Ďakovný list ministerky pôdohospodárstva a RV SR  bol udelený:    

Štefanovi  RUSKOVI, za zásluhy na rozvoji neštátneho lesného sektora v regióne 

Banskobystrického  kraja a zastupovanie záujmov sektoru v certifikačnej spoločnosti PEFC. 



Ing. Jánovi  ŠKORŇOVI,  za zásluhy  na rozvoji neštátneho  lesného  sektora v regióne 

Banskobystrického  kraja a formou  masmediálnej komunikácie poskytujúcej  priestor pre 

poradenstvo k témam lesných pozemkových spoločenstiev.  

Ďakovný  list generálneho  riaditeľa sekcie lesného hospodárstva 
a spracovania dreva MP a RV Slovenskej republiky bol udelený : 
Ing. Kataríne  IVANČAKOVEJ,  za zásluhy na rozvoji neštátneho lesného sektoru v regióne  
Banskobystrického  kraja, podporené skúsenosťami profesionálnej kariéry. 
Štúdiu RTVS Banská  Bystrica, redakcia  FARMARSKA  REVUE,  za 10 ročné  zásluhy na 
rozvoji  neštátneho  lesného  sektoru v regióne  Banskobystrického  kraja prostredníctvom 
masmediálnej  komunikácie. 
Na záver GR poďakoval ešte raz všetkým vyznamenaným a zdôraznil, že verí, že neštátny 
sektor aj naďalej bude potvrdzovať dobré meno slovenského lesníctva. 
 
B:  Následne JUDr. Peter Čiampor, predseda Predstavenstva Združenia  odovzdal Ďakovné 
listy  Predstavenstva Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 
Banskobystrického kraja  aktívnym a zaslúžilým členom za dlhodobo vykonávanú prácu 
v prospech neštátneho lesníckeho sektora. Ocenenie si prevzali:  
Darina Lacková, Ján  Bučan, Ján  Gera , Ján  Karman , Milan Kvak, Mgr. Zuzana  
Lešníková , Ing. Ján Stehlík , Miloslav  Michalek , Ing. Ján Kútny,  Ing. Mária  Janotová,   
MVDr. Alica  Polahárová , Vladimír  Biba, Ing. Jozef  Matajz , Ing. Katarína  Ivančákova 
a časopis LES a LETOKRUHY.   
 

Ad. 9.  Diskusia :   
- Ing. Peter Kicko, GR sekcie lesníctva a spracovania dreva MPRV SR- hovoril 
k pripravovaným novelám zákonov o lesoch, poľovníctve, reštitúciách a zákone 97/2013 Z.z. 
Ubezpečil prítomných, že MPRV SR sa zaoberá témami skupovania podielov, prenájmami, 
poplatkami, štátnym dozorom, problémami pri voľbách v PS a o ďalšími témami, ktoré trápia 
Pozemkové spoločenstvá. Tiež poukázal na finančnú situáciu  v združení a v Pozemkových 
spoločenstvách. Povedal, že bola odsúhlasená finančná pomoc ÚNII Regionálnych združení 
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, odkiaľ by mala prísť finančná pomoc aj na naše 
Združenie.  Navrhol, aby naše Združenie opakovane požiadalo MPRV SR  o finančnú pomoc 
na priamo a nie cez ÚNIU RZVNLS. 
- Ing. Kostor, PS Ladzany  – poukázal na skupovanie podielov silnými hráčmi na trhu a tým sa 
do majority v PS dostávajú silní  jednotlivci a vytrácajú sa drobní podielnici a vlastníci 
pozemkov. Je to zlé. 
- Ing. Uhrík, PS Šálková - hovoril k problémovým témam  PS. Vypadlo predkupne právo zo 
zákona, zástupcovia SPF nechcú chodiť na VZ PS cez  soboty a nedele, ale ani vo večerných 
hodinách v týždni. Hovoril o problémoch s Eurofondami. Poďakoval  OU Banská Bystrica, NLC 
Zvolen, MPRV SR za účinnú pomoc počas vybavovania Eurofondov.  Keď sa zdalo že je všetko 
v poriadku, po príchode na PPA začal problém.  Zdôraznil, že PS  obhospodarujú aj pôdu. 
Navrhol zorganizovať samostatný seminár k podávaniu žiadostí na Eurofondy a PPA. Navrhol 
Združenie pretransformovať na Komoru s povinným členstvom zo zákona. Položil si rečnícku 
otázku : „  Je na Slovensku viac poľovníkov, alebo podielnikov „? 
- p. Pašiak, US Tisovec - hovoril o prevodoch pôdy. Silní hráči sa dostávajú do PS skupovaním 
pôdy. SPF platia PS veľké peniaze a SPF sa nepodieľa na hospodárení PS. Mal by sa doriešiť 
problém neznámych vlastníkov. Problémy s tými, ktorí sú v zahraničí. Navrhol, ak je vlastník 



v zahraničí viac ako 5 rokov, mala by byť možnosť odkúpenia jeho podielu PS.  
Na tento návrh reagoval GR Ing. Kicko – navrhneme a uvidíme reakciu legislatívcov 
a poslancov NR. 
- Ing. Stehlík, OSTROŽKA Detva- vo svojom vystúpení spresnil sledovanie web stránky: 
   Sledované obdobie     Počet návštevníkov     Počet návštev  Pozreté dokumenty 
   posledných 30 dní                135                           201                     2610 
   posledných 90 dní                 390                          663                     8197 
   posledný rok                         1073                        1688                  14325 
Z grafov sledovanosti sa dajú vyšpecifikovať tri základné skupiny: 
 a) pravidelní návštevníci - navštívia stránku aspoň 1x za dva týždne (odhadujem 40 až 50) 
 b) občasní návštevníci - navštívia aspoň 1x za dva mesiace (odhad 120 až 150) 
 c) náhodní návštevníci - navštevujú stránku buď úplne náhodne, alebo veľmi zriedka 
Upozornil  tiež, že možnosť zriadiť si vlastnú podstránku je členmi združenia využívaná málo. 
Ďalej hovoril k situácii pred a po účinnosti zákona č.97/2013 Z.z.: 
V rokoch 2013 až 2014 prebehla  séria školení o novom zákone o PS, ktorej cieľom bolo 
vysvetliť jednak jednotlivé jeho ustanovenia a tiež dať návod, ako uskutočniť transformáciu 
pozemkových spoločenstiev, ktoré boli založené podľa zákona 181/1995 Z.z., na podmienky 
nového zákona. Školil väčšinou spoluautor zákona Ing. Bútor. Aj keď sa zákon  od začiatku 
javil ako veľmi nevýhodný pre obhospodarovateľov lesa s menšími výmerami, o iných 
spôsoboch usporiadania vnútorných pomerov PS sa buď nehovorilo vôbec, alebo padla na 
konci nanajvýš jedna veta, kedy Ing. Bútor spomenul aj možnosť občianskeho združenia 
podľa občianskeho zákonníka.  Potrebné podrobnejšie informácie o alternatívach v tom čase 
nebolo možné získať ani na OÚ Zvolen- PLO. Štát  teda nedal dopredu obhospodarovateľom 
nevyhnutné informácie o tom, čo bude presne vyžadovať pri registrovaní 
obhospodarovateľov ktorí si nezvolia  právnu subjektivitu.  Náš výbor vtedajšieho PS 
Ostrôžka (ešte podľa zák.181/1995) sa situáciou zodpovedne zaoberal. Keďže štát 
nerozpracoval a neponúkal žiadne alternatívy k zákonu 97/2013, museli sme si zabezpečiť 
právnu pomoc. Oslovená právnička nám vypracovala analýzu možných riešení a pomohla 
nám vypracovať alternatívne dokumenty na Valné zhromaždenie 9.3. 2014. Po širokej 
diskusii Valné zhromaždenie jednomyseľne (68,09% všetkých hlasov) rozhodlo, že naďalej 
budeme hospodáriť bez právnej subjektivity ako doteraz. V Zmluve o združení podľa 
Občianskeho zákonníka a v Uznesení vyriešilo nástupníctvo,  vnútorné pomery, splnomocnilo 
konkrétnych ľudí na spravovanie spoločne obhospodarovávaných nehnuteľností a na 
zastupovanie podielnikov navonok na obdobie päť rokov. O výsledku VZ som osobne 
informoval OÚ Zvolen, PLO a doložil aj Uznesenie z VZ.  Na vyžiadanie som potom doložil aj 
ostatné dokumenty s písomným vysvetlením. Týmto úkonom sa nám zdalo, že je všetko v 
poriadku. Utvrdila nás v tom aj skutočnosť, že OÚ Zvolen - PLO akceptoval našu potrebu 
vyhotoviť na časť pozemkov nový PSL a sprostredkoval uzavretie Zmluvy s vybraným 
zhotoviteľom. Na naše prekvapenie, OÚ Banská Bystrica, OOP nám hotový PSL odmietol 
odovzdať s upozornením, že nemáme doriešené nástupníctvo za zaniknuté PS. Neurobil tak 
ani po opakovaných písomných aj ústnych žiadostiach a vysvetleniach s poukázaním  na 
dokumenty z VZ, ktoré to jednoznačne riešia. Musím skonštatovať, že cítime neférovosť 
postupu štátnych orgánov, nakoľko v období keď sa "transformovali" bývalé PS nám 
neposkytli dostatočné informácie o možnostiach hospodárenia bez vzniku drahého subjektu 
s právnou subjektivitou. Nedali nám žiadnu informáciu o tom, aké presne budú vyžadovať 
splnomocnenia na zaregistrovanie "pretransformovaného" obhospodarovateľa. Štátne 
orgány vedeli, že nejde o jednoduché prípady, nakoľko bývalé PS mali aj pri malých výmerách 



pozemkov stovky podielnikov. A výsledok len v našom prípade je zatiaľ taký, že nie je 
rešpektovaná vôľa cca 500 rodín o zvolenom spôsobe obhospodarovania svojho majetku. Na 
Slovensku odhadujem že ide o státisíce rodín, ktoré sú poškodzované  tým, že vinou 
neinformovania a obštrukciami štátnych úradov im je bránené efektívne obhospodarovať 

 svoj majetok v zmysle Zákona o lesoch. Preto si stále častejšie  kladieme otázky: kto je tu 

vlastne pre koho? ; nevraciame sa zasa k poriadkom z dôb spred niekoľko desiatok rokov?   

- Ing. Zlocha, OU Banská Bystrica – v mene OU Banská Bystrica odovzdal pozdrav pre VZ 

a delegátov, ako aj PS v BBK. Potešilo ho, že bola ocenená dobrá spolupráca medzi PS a OU 

BB. Povedal: „Poznám Vaše problémy, osobne poznám veľa funkcionárov z PS,  súkromné 

vlastníctvo je veľmi citlivá vec a je to moja srdcová záležitosť.“ Zaujal stanovisko k príspevku 

Ing,. Stehlíka. Je jeho povinnosťou chrániť vlastnícke práva vlastníkov pôdy. Naše stanoviská 

vychádzajú zo zákona a je to veľká zodpovednosť. Podľa názorov podielnikov Mária Terézia 

sa musí obracať v hrobe, keď vidí čo sa na Slovensku mnohokrát robí. FO sú vlastníkom pôdy. 

Právnická osoba má práva  a povinnosti na spravovanie  pôdy. Zmienil sa aj k problémom 

poľovníctva.  Navrhol dať na seminár aj témy : EKO systémové služby a Občianske združenia. 

Na záver svojho vystúpenia poprial všetkým PS  a funkcionárom ako aj Združeniu veľa  

úspechov, veľa dobrých rozhodnutí a čo najmenej problémov.  

- Ing. Škvarka, PS Tekovská Breznica- hovoril o problémoch s LHP, ktorý sa spracováva v ich 

PS .  Hovoril o nezrovnalosti vo výmere pôdy. Je to špecifický problém. Od Ing. Zlochu dostal 

odpoveď, že to nie je v jeho kompetencii tento rozpor riešiť. Postúpil problém na MPRV SR. 

Ing. Kicko odpovedal, že MPRV SR neriešilo vlastníctvo, neriešilo výmery. 

-Ing. Michalisko, US Závadka nad Hronom - mal dotaz na elektronický OP. Myslí si, že táto 

povinnosť sa týka štatutárov, ktorí sú v obchodnom registri. Na to reagoval Ing. Kicko ktorý 

povedal, že MPRV SR pošle usmernenie.  

-p. Adámek, PS Pohronská Polhora– ako základ  u nás máme Uhorské právo, ČR má Rakúske 

právo. V 70 rokoch sa všetko zalesňovalo. Z toho vyplynulo až 50 % neznámych vlastníkov. 

Potrebné je presadiť pozemkové úpravy.  

- Ing. Uhrík, PS Šalková –u nás doma máme svojský problém. PS zastupuje predseda. Na 

pozemku vznikla škoda. PS sa obráti na Okresný súd. Podá žalobu. Príde žalovaný ktorý škodu 

spôsobil. Poškodený bol pozemok podielnika a nie PS. Sudca dá za pravdu žalovanej strane.  

- Ing. Sarvaš, NLC Zvolen – úvodom poďakoval za pozvanie. Ocenil pochvalu za dobrú 

spoluprácu s NLC Zvolen. Hovoril o prioritách NLC. Povedal, že priority NLC sú : 1. Práca 

s verejnosťou, 2. Vzdelávanie a poradenstvo, 3. Eurofondy. Treba prezentovať, že lesy sú pre 

ľudí a lesy potrebujú ľudí. Treba urobiť všetko preto, aby peniaze ktoré sú smerované na lesy 

skončili v lesoch a nie v poľnohospodárstve. Hovoril o  Eurofondoch. Niečo tu nie je 

v poriadku. Eurofondy sú pre bohatých a nie pre malých chudobných ako sú PS. Múdri ľudia 

sa zvyknú poučiť z chýb, ale u nás to ako si nefunguje. Na jeseň sa pripravuje výzva 8.6, ktorá 

sa bude týkať lesnej techniky. Bolo by dobré vrátiť sa do rokov 2007 a 2008, kde každý vedel 

koľko ma bodov a na čo je.  Nie je najšťastnejšia  100% refundácia, je to cesta do pekla. 

Treba, aby každý dával do toho aj svoje financie. Možno ešte bude jedno programovacie 

obdobie. Treba rozmýšľať ako pomôcť malým obhospodarovateľom pôdy.  Máme záujem, 

aby k neštátnemu sektoru prišlo viac financií.  



- p. Kolesár, PS Hnúšťa – úvodom poďakoval za ocenenie, ktoré prijal z rúk GR a tiež 

poďakoval aj v mene všetkých ocenených. Je to pekné, že sa myslí aj na nás malých, ale na 

strane druhej je to aj zaväzujúce. Ďalej pokračoval, nepoznám neznámych vlastníkov- lebo si 

ich štát vyrába sám. U nás vyrobili pri ROEPE 170 ha neznámych vlastníkov a potom ich tak 

zapísali. A kto to tak zapísal ? Predsa štát. Hovoril o poplatkoch. Napríklad súdu platíte za to, 

čo je proti vám. Ing. Kicko spochybnil jeho názor : „ Neviem či je to pravda „ ? 

- Ing. Peter Gogola, šéfredaktor časopisu LES & LETOKRUHY – poďakoval za ocenenie 

a vyzval PS, aby sa na redakciu so svojimi problémami obracali, redakcia bude za to vďačná 

a rady pomôžu.  

Ing. Šulek, predseda SLK – poďakoval za pozvanie. Ocenil spoluprácu so Združením. Komora 

ma dva hlavné princípy svojej činnosti. Je to odborná činnosť lesného hospodára a Program 

starostlivosti o les. Povedal, že len spoločnými aktivitami máme šancu uspieť. Poďakoval za 

účasť na seminári ktorý organizovali  pre OLH. Povedal, sme susedia, dobrí susedia ktorí si 

pomáhajú a ubezpečil, že spolupráca bude aj v budúcnosti dobrá v prospech našich lesov.  

- Doc. Ing. Šalka ,CSc, prorektor TU Zvolen – pozdravil prítomných aj v mene rektora TU. 

Povedal : Združenie sa vyvíjalo 25 rokov. Je to už dospelý človek. Ak Združenie má svoje 

problémy, o to je silnejšie. Združenie musí sa rozvíjať a rásť, musí mať viac členov, musí mať 

viac peňazí a tým aj jeho politická sila bude väčšia. Ja želám Združeniu čo najviac členov, 

peňazí, ale aj tej politickej sily pri presadzovaní svojich záujmov.  

Po tomto vystúpení diskusia bola uzatvorená. 

 

Ad. 10. Návrh  na  Uznesenie:  

Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Ing. Rudolf Galgon. 
VALNÉ  ZHROMAŽDENIE: 

A. SCHVAĽUJE : 

1. Správu  predstavenstva  o činnosti  Združenia  v roku  2016  a úlohy Združenia na rok 2017.  

2. Správu  Dozornej  rady  o výsledkoch  finančného  hospodárenia  Združenia  v roku  2016. 

3. Návrh  finančného  rozpočtu  Združenia na  rok  2017.  

4. Projekt konzultačnej, poradenskej a vzdelávacej  a  činnosti  na  rok  2017.  

5. Plán  finančných ozdravných  opatrení  Združenia:  

    a/  Zvýšiť – rozšíriť  členskú základňu. Požiadať  o pomoc Obvodné úrady v rámci BBK.  

     b/ Spoplatniť semináre symbolickou čiastkou , max 15,- €. Výšku poplatku  na návrh  

          pracovníka kancelárie združenia schváli predseda, respektívne Predstavenstvo  

          Združenia podľa odhadovaných nákladov na seminár.  

     c/ Poistenie členov LS  sa stanovuje na 10,- € na osobu a rok  tak, že vo faktúre sa vyčísli  

          poistné: 6,64€  a režijné náklady 3,36€.   

     d/ Zhospodárniť bankové poplatky 

     e/ Zvyšuje sa výška  členského  o  3 centy  za hektár a to z 0,25 € na 0,28  €/ za hektár od  

          1.1.2018   

 



B. UKLADÁ : 

1. Zabezpečiť realizáciu  projektu  konzultačnej,  poradenskej a vzdelávacej  činnosti   

    na  rok 2017. 

    T: Priebežne do 31.03.2018                                                Zodpovedný : Predseda  Združenia 

 

2. Riešiť  pripomienky vznesené zástupcami  PS  na  23.valnom zhromaždení na najbližšom  

    zasadnutí  predstavenstva a následne ich  realizovať. 

    T: 30.06.2017, ako v texte                                                     Zodpovedný : Predseda Združenia  

 

3. Realizovať plán finančných ozdravných opatrení tak, ako bol VZ schválený. 

     T: ihneď, trvale                                                                       Zodpovedný : Predseda Združenia  

 

4. Prizvať na najbližšie zasadnutie Predstavenstva Združenia  predsedu PEFC Slovensko. 

    T: V texte                                                                                 Zodpovedný : Predseda združenia  

 

 

Ad. 14.Ukončenie – záver : 

Záver VZ urobil JUDr. Peter Čiampor, predseda Združenia. V krátkosti reagoval na niektoré 

diskúzne príspevky. Okrem iného povedal: ÚNIA  RZVNLS a naše združenie sme dva subjekty. 

Mám dlhoročné skúsenosti s tokom finančných prostriedkov cez tretie subjekty. Vždy to 

dopadlo zle. Naše Združenie  nepristúpi na navrhované riešenie, aby Únia časť pridelených 

financií presunula na naše Združenie. To sa potom radšej budeme trápiť ako doposiaľ.  Tiež 

reagoval na tému „ Neznámy vlastníci „. Je veľa prípadov že PS má meno a nepozná bydlisko 

neznámeho vlastníka. Treba hľadať a hľadať. Mám skúsenosti, trvalo to viac rokov a nakoniec 

prišiel výsledný efekt. Zamyslel sa aj nad Komorou neštátneho sektora.  Myslí si, že dnes ešte 

nie je vhodný čas na spájanie sa do Komory, má zlé skúsenosti z minulosti. Myslel si, že je to 

najlepšia cesta ako vytvoriť silnú organizáciu ako partnera MPRV SR. Dopadlo to tiež nie 

najlepšie. Vedomí si je toho, že všetko závisí od ľudí ktorí to vedú a sú na čele regionálnych 

štruktúr a profesných organizácií. Zaujal stanovisko aj k pripravovaným novelizáciám 

zákonov. Ubezpečil prítomných delegátov, že on a podpredseda Ing. Olajec urobia všetko 

preto, aby naše požiadavky čo v najväčšom rozsahu sa dostali do pripravovaných noviel 

zákonov. Na strane druhej si je vedomí toho, ako je to ťažké a zložité. Dlhoročné skúsenosti 

ho oprávňujú reagovať ta, ako to povedal. 

Úplne na záver svojho vystúpenia poďakoval GR sekcie lesného hospodárstva a spracovania 

dreva Ing. Petrovi Kickovi za odovzdanie ocenení a účasť na VZ, poďakoval hosťom že si našli 

čas a prišli medzi nás a tým ocenili našu prácu, poďakoval všetkým oceneným , poďakoval 

všetkým, ktorí vystúpili v diskusii, poďakoval všetkým prítomným a poprial veľa zdravia 

a pohody s nastávajúcimi sviatkami Veľkej noci. 

 

 



Týmto posledným vystúpením  bolo Valné zhromaždenie skončené.  Následne delegátom 

a hosťom bol podaný spoločný obed v zmysle uznesenia Predstavenstva Združenia.  

 

Prílohy  k zápisnici:  

1.  Správa o činnosti Združenia za rok 2016 a úlohy Združenia na rok 2017. Pripomenutie si  

      udalostí z pred 25 rokov, keď sa Združenie zakladalo. 

2.  Správa Dozornej rady o finančnom  hospodárení Združenia v roku 2016 

3.  Návrh finančného rozpočtu  Združenia na  rok 2017 

4.  Návrh  Projektu vzdelávacej a poradenskej  činnosti  na rok 2017 

5.  Plán finančných ozdravných opatrení Združenia 

 

 

 

 

Zápisnicu  spracoval: Ing. Dušan  Hajšel 

 

 

 

Zápisnicu  overil : Ing. Ján  Šajban 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Peter  Čiampor  

                                                                                Predseda  Predstavenstva  ZVSaSL BBK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


