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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 12.12.2019  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. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia predstavenstva 

2. Informácia o aktivitách predsedu Združenia od posledného zasadnutia Predstavenstva a úlohy 

predsedu a kancelárie Združenia na najbližšie obdobie 

3. Informácia o činnosti Rady  združenia vlastníkov neštátnych lesov Slovenska od posledného  

zasadnutia predstavenstva 

4. Zhodnotenie odborných seminárov k novelám zákonov č. 326/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z.  

a informácia o regionálnom stretnutí so zástupcami PS okresu na OÚ v Brezne 

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

a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019 

6. Príprava Seminára pre ekonómky a funkcionárov PS  koncom januára 2020 a Valného zhromaždenia  

za rok 2019 

7. Rôzne: 

 Pracovné  komisie Združenia ako poradný orgán predsedu - činnosť (Mgr. Kvak) 

 Stratégia postupu presadzovania požiadaviek neštátneho sektora v predvolebnej kampani 

parlamentných volieb (Mgr. Kvak, členovia predstavenstva a DR)    

8. Záver: Stručné zhodnotenie činnosti Združenia v roku 2019 

 

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 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.: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z POSLEDNÉHO ZASADNUTIA 

PREDSTAVENSTVA 
 

Kontrolu  plnenia  uznesení  z posledného zasadnutia  Predstavenstva ktoré sa konalo 20.05.2019 vykonal 

Ing. Hajšel.  Konštatoval, že  prijaté uznesenia  boli v termínoch splnené. Písomné vyhodnotenie plnenia 

uznesenia bolo doručené e-mailom všetkým členom Predstavenstva a DR. 

 

PRIJATÉ UZNESENIA 20.05.2019. 

A./  Predstavenstvo  berie na vedomie: 

1. Písomnú informáciu o kontrole plnenia uznesení  zo zasadnutia predstavenstva  z 11.03. 2019.  

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

Predstavenstva a úlohy na najbližšie obdobie prednesené predsedom združenia. 

3. Zhodnotenie VZ a diskusie na VZ konanom dňa 6.04.2019 
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4. Písomnú informáciu o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia členských 

príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019 a neplatičoch prednesenú Ing. Hajšelom. 

5. Vystúpenie predsedu PEFC Slovenska Ing. Františka Štulajtera, CSc. 

6. List Predsedu Združenia adresovaného pani ministerke Matečnej a odpoveď k listu ohľadne 

líniových stavieb. 

7. List Predsedu Združenia  adresovaného pani ministerke Matečnej a odpoveď  k listu týkajúceho sa  

podielov na zisku a nájomného SPF. 

8. Menovitý zoznam osôb, ktoré majú záujem pracovať v pracovných komisiách Združenia.  

9. Podrobnú informáciu prednesenú Ing. Bosákom k zákonom o Exekúciách a Osobnom bankrote 

k ustanoveniam, ktoré sa bytostne dotýkajú PS. 

B./ Schvaľuje:  

1. Tematické okruhy prednášok, ktoré zaradiť do programu najbližšieho odborného seminára.       

C./ Ukladá: 

1. Ing. Dušanovi Hajšelovi zverejniť písomnú informáciu prednesenú na zasadnutí Predstavenstva Ing. 

Štulajterom, CSc, predsedom PEFC Slovensko na webovej stránke Združenia. 

T:  do 3 dní po obdržaní písomnej informácie                  Z: Ing. Dušan Hajšel 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Informácia zverejnená na stránke združenia. 

2. Ing. Branislavovi Bosákovi, vypracovať v písomnej forme informáciu prednesenú na Predstavenstve 

Združenia a následne ju zverejniť na webovej stránke Združenia. 

T: 30.06.2019       Z: Ing. Barnislav Bosák 

     Ing. Dušan Hajšel 

Vyhodnotenie :  Úloha splnená.  Informácia zverejnená na stránke združenia.                                                                                                             

3. Ing. Branislavovi Bosákovi, vypracovať návrh na novelizáciu Zákona o Osobnom bankrote 

a Exekučného zákona  v ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú PS. Návrh zaslať na MPRV SR, sekcia 

legislatívy. 

T: 30.06.2019               Z: Ing. Branislav Bosák  

                                                                                                            Ing. Dušan Hajšel  

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Okrem MPRV SR zaslané aj na MS SR. Odpoveď nedošla, ani 

z jedného ministerstva. Nie je politická vôľa tento zákon otvárať. 

4. Predsedovi Združenia pokračovať v kreovaní pracovných komisií, alebo poradného zboru predsedu. 

Vypracovať Smernicu o činnosti týchto pomocných orgánov a tiež pravidlá odmeňovania. 

      T:  30.09.2019                           Z: Mgr. Martin  Kvak 

      Vyhodnotenie : Úloha splnená - materiál predložený do dnešného predstavenstva. 

5. Predsedovi Združenia vstúpiť do rokovania s PEFC Slovensko a uzatvoriť dohodu o spolupráci  

tak, ako to navrhol na zasadnutí Predstavenstva predseda PEF Slovensko. 

T: 30.06.2019                                                                      Z: Mgr. Martin Kvak 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Zmluva s PEFC o poskytnutí finančnej čiastky na podporu 

a rozvoj PEFC národného štandardu TUOL v roku 2019 bola podpísaná 11.06.2019.  Finančná 

čiastka 400,- EUR nebude združeniu uhradená, nakoľko združenie nesplnilo   podmienku 

v zmysle zmluvy odst. III, bod 2. získať jedného člena pre certifikáciu PEFC. Ostatné 

dohodnuté podmienky sme splnili. 

 

AD. 2.: INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH  PREDSEDU ZDRUŽENIA OD POSLEDNÉHO 

ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA  ZDRUŽENIA A ÚLOHY PREDSEDU  

A  KANCELÁRIE ZDRUŽENIA  NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE 
 

Informáciu vypracoval a predložil predseda Združenia Mgr. Martin Kvak. V písomnej forme bola daná  

všetkým členom Predstavenstva a DR. Obsahom informácie bolo nasledovné:   

A. Informácia o hlavných podujatiach predsedu Združenia 

 07.05.2019: Rokovanie s poslancom NR SR, Radovanom Balážom, na tému úpravy zákona č. 

97/2013 Z. z. v z. n. p. (Okresný úrad BB, Banská Bystrica).  

 13.07.2019: Dni stromu (Lesnícky skanzen, Čierny Balog).  
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 24.07.2019: Zasadnutie členov RZVNLS (Lesný podnik mesta Zvolen, Zvolen).  

 09.08.2019: Zasadnutie členov pracovných komisií ZVSaSLBBK (Kancelária ZVSaSLBBK, 

Zvolen).  

 20.08.2019: Zasadnutie členov RZVNLS (Lesný podnik mesta Zvolen, Zvolen).  

 18.09.2019: Pracovné rokovanie štatutárov pozemkových spoločenstiev (Okresný úrad Brezno, 

Brezno).  

 15.10.2019: Prezentácia o ZVSaSLBBK zahraničným vlastníkom neštátnych lesov (Národné 

lesnícke centrum, Zvolen).  

 18.11.2019: Zasadnutie členov pracovných komisií ZVSaSLBBK (Kancelária ZVSaSLBBK, 

Zvolen).  

 25.11.2019: Zasadnutie Predsedníctva ÚRZVNLS (Mestský úrad, Žilina).  

 27.11.2019: Seminár Súčasnosť a perspektívy odborného poradenstva v lesnom hospodárstve 

(Národné lesnícke centrum, Zvolen).  

 B. Informácia o priebežných aktivitách predsedu a kancelárie Združenia  
Vybavovanie žiadostí o poradenstvo, konzultácie 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):   

 PS Tekovská Breznica, PS Rudlová, PS Šurice, PS Turecká, PS Jasenie , PS Nemecká , PS Ipeľské 

Predmostie, PS Látky, PS Zolná, PS Čerín, PS Buzitka. 

 Priebežná spolupráca s členmi pracovných komisií ZVSaSLBBK.   

C. Úlohy predsedu a kancelárie Združenia  

 Poskytovať usmernenia členom Združenia formou konzultácie a poradenstva.  

 Koordinovať presadzovanie záujmov a podobnú činnosť Združenia spolu s partnermi v rámci  Rady 

združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.  

 Pokračovať v konzultáciách s orgánmi štátnej správy pri riešení problémov pozemkových 

spoločenstiev a vlastníkov lesov.  

 Vyžiadavať od členov Združenia návrhy na organizovanie  

(školiacich) podujatí, vypracúvania materiálov pomocných pre činnosť pozemkových spoločenstiev 

a vlastníkov lesov, upravovanie všeobecne záväzných právnych noriem.  

 Usilovať o posilnenie Združenia prostredníctvom rozširovania  

členskej základne.  

 Udržiavať informovanosť členov a úroveň zavedenej informatizácie Združenia prostredníctvom  

internetovej stránky.  

ROZPRAVA  –  DOPLNENIE  INFORMÁCIÍ  - HLAVNÉ  MYŠLIENKY:   
Ing. Hajšel  - Tu je potrebné ešte doplniť aktivity oboch podpredsedov Združenia  JUDr. Čiampora  

a Ing. Olajca  v poradenskej a konzultačnej činnosti pre našich členov združenia, ako aj  navonok pri 

zastupovaní združenia v Rade PEFC, akciách poriadaných NLC Zvolen, v kontaktoch s MPRV SR, 

MŽP SR a podobne. 

Tiež aktivity kancelárie združenia v poradenskej a konzultačnej činnosti pre členov a nečlenov 

združenia, ako aj priebežnú aktualizáciu webovej stránky. Tých aktivít je veľa a vyžadujú si veľký 

časový priestor. 

 

AD.3.: INFORMÁCIA O ČINNOSTI  RADY  ZDRUŽENIA  VLASTNÍKOV  

NEŠTÁTNYCH  LESOV  SLOVENSKA  OD  POSLEDNÉHO  ZASADNUTIA 
 

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

daná všetkým členom Predstavenstva a DR. Obsahom informácie bolo nasledovné: 

   

Od konania posledného zasadnutia Predstavenstva ZVSaSLBBK, ktoré sa konalo dňa 20.05.2019 zasadali 

členovia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska dva krát. 

Prvý krát to bolo dňa 24.07.2019, kde bol program rokovania nasledujúci: 
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1. Celkový pohľad na stratégiu činnosti neštátnych lesov vyplývajúci z programových dokumentov 

ÚRZVNLS, ako aj Novej stratégie trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska. 

2. Vysvetlenie našich postojov a prezentácia argumentov na ich podporu s cieľom zapojiť neštátne 

lesnícke subjekty do tvorby týchto volebných dokumentov a korigovať jednostranné názory 

ochranárskej obce. 

3. Oboznámenie pani Líškovej [pozn.: programová manažérka politickej strany KDH] s našim 

postojom k pripraveným návrhom na zmeny zákonov (zákon o lesoch, o poľovníctve, o ochrany 

prírody). 

Druhý krát to bolo dňa 20.08.2019, kde bolo predmetom rokovania príprava „Lesníckej konferencie“ 

Budúcnosť lesníctva na Slovensku (Ťažobná uzávera v lesoch: áno – nie?) s programom: (1) Lesy ako 

ekonomická surovina alebo dedičstvo, (2) Ekonomické a legislatívne aspekty lesníckej problematiky. 

 

ROZPRAVA  K DANÉMU  BODU – HLAVNÉ  MYŠLIENKY: 

Ing. Hajšel – Okrem iného povedal: Chcem vyjadriť k činnosti Rady – je to môj súkromný postreh a názor: 

Myslím si, že Rada oproti minulosti stratila na ťahu za poslaním, prečo bola v minulosti vytvorená. To čo 

v minulosti robila Rada – to teraz prevzala UNIA. Tým sa ale HLAS  neštátneho sektora oslabil. Táto 

skutočnosť nahráva exekutíve.  Ing. Vanko - predseda Rady ako keby vyhorel a tým prenechal priestor Ing. 

Ovseníkovi, predsedovi UNIE, ktorý to využil. Podľa mňa, je to dohoda medzi nimi. Aj Slovenská lesnícka 

komora, po roku  ako boli vykonané personálne zmeny,  ako keby strácala dych. O mestských lesoch, 

obecných lesoch a cirkevných lesoch ani nepočuť. Myslím si, že je to aj únava, znechutenie – veď koľko 

úsilia , energie, času to stojí, pokiaľ sa podarí niečo presadiť do zákonov. Neštátny sektor nemá ľudí 

v parlamente a v politických stranách, ktorí by bojovali za naše záujmy. Čo sa s tým dá urobiť – to neviem. 

Určite treba počkať, ako dopadnú  parlamentné voľby. A potom nájsť poslancov naklonených NS. 

 

Do rozpravy sa zapojili takmer všetci členovia Predstavenstva a DR. Diskutovalo sa k týmto 

problémom: 

 Na Slovensku by bolo potrebné zmeniť volebný systém: 

o Ak chcete niečo presadiť do zákona – pošlú Vás za poslancom NR,  ktorý pochádza 

z regiónu. Ale kto to je? Obyčajný človek ho ani nepozná. To sú iba reči... Poslancov náš 

problém zaujíma len pred voľbami. 

o Jeden volebný obvod niekomu vyhovuje, ale obyčajným ľuďom určite nie. 

 Radu ZVNL Slovenska  rušiť netreba, len je potrebné ju naštartovať k činnosti. Má svoje 

opodstatnenie. 

 Všetko bude záležať na tom, aké bude prijaté Programové vyhlásenie vlády po voľbách 2020. 

 Máme zlé skúsenosti s poslancami, ktorí sa vyjadrujú k našim problémom. Jedná sa o pani Remišovú  

a pána Fecka z poslaneckého klubu OĽANO. Na naše pripomienky ani nereagujú, ale verejnosť 

zavádzajú. 

 Pri argumentáciách treba mať pripravené čísla. Porovnávacie štatistiky. 

 Je len na škodu, že do dôchodku odchádzajú takí ľudia ako bol Ing. Zlocha. A noví, čo na to 

povedať?  

 Opodstatnenie, účelovosť a dopady novodobého inštitútu lesohospodárskej inšpekcie – je v takom 

formáte, ako v súčasnosti pracuje, nevyhnutá? Nedalo by sa jej pôsobenie s tým, aby jej účel bol 

naďalej naplnený, zmierniť? 

 

AD. 4.: ZHODNOTENIE  ODBORNÝCH SEMINÁROV  K NOVELÁM  ZÁKONOV č. 

326/2005 Z.z. a č. 543/2002 Z.z. a INFORMÁCIA  O REGIONÁLNOM  STRETNUTÍ  SO  

ZÁSTUPCAMI  PS  OKRESU  NA   OÚ  BREZNE 
 

Predkladá Kancelár Združenia, Ing. Hajšel: Písomný materiál bol zaslaný všetkým členom Predstavenstva 

a DR vopred e- mailom v tomto znení:  

 Prvý seminár sa konal k novele Zákona o lesoch 7.11.2019. Vzhľadom na rozsah novely nezaradili 

sme ďalšie témy. Či to bolo správne, alebo nie, bolo by dobre, aby ste sa vyjadrili v diskusii. Účasť 
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podľa môjho názoru  bola nízka – počet prítomných : 93. Na vložnom sme vybrali 425,- EUR. 

Odmena lektorovi brutto : 360,- EUR. Za prenájom zasadačky platíme cca 90,- EUR. Rady by sme 

počuli, aká je Vaša predstava, akým spôsobom má lektor  vysvetliť novelu akéhokoľvek zákona. Či 

táto forma splnila Vaše očakávanie, alebo nie.  

 Druhý seminár sa konal s odstupom dvoch týždňov 21.11.2019. Tu sme sa museli prispôsobiť 

v čase zástupcom MŽP ( na 10 hodinu ). Preto sme zaradili do programu aj iné témy. Počet 

prítomných: 85. Na vložnom sme vybrali: 360,- EUR. Prenájom zasadačky : cca 90,- EUR. Všetky 

prednášky boli bez nároku na odmenu !!! Témy sme vybrali na základe schváleného plánu 

vzdelávacej činnosti  a aktuálnych dopytov zo strany Pozemkových spoločenstiev. Zopakujem témy 

podľa pozvánky. 

o Novela  Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, GR Butkovská. 

o Obhospodarovanie lesov Šumavy a Bavorského lesa, poznatky zo študijnej cesty po ČR,  

Rakúsku, Nemecku - Ing. Igor Olajec, podpredseda  ZVSaSL BBK.  

o Povinnosti hospodárskeho subjektu pri uvádzaní dreva na trh. Poznatky z vykonaných 

kontrol. – Ing. Jozef Jurkemik, hlavný štátny radca drevárskej inšpekcie, MPRV SR. 

o Ing. Bosák – ako postupovať  na  PS  pri exekúciách a osobnom bankrote podielnika.  

- Mgr. Kvak – doplnil informáciu o stretnutí  na OU v Brezne. Stretnutie splnilo svoje 

poslanie. Zúčastnilo sa ho 16 zástupcov PS, ktorí aj neboli našimi členmi Združenia. Po 

ukončení prejavili záujem o členstvo v Združení. Stretnutia v Brezne, na Horehroní a v  

Rimavskej Sobote potvrdili opodstatnenosť takéhoto stretávania sa a riešenie aktuálnych 

problémov. V užšom kruhu sa lepšie komunikuje a efekt je vyšší.  

o Predstavenstvo a DR  vyjadrili spokojnosť s úrovňou realizovaných seminárov. 
 

AD. 5.: INFORMÁCIA  O STAVE  FINANČNYCH  PROSTRIEDKOV  NA  b.u.  

ZDRUŽENIA  A STAVE  PLATENIA  ČLENSKYCH  PRÍSPEVKOV  A  POISTENIA  

ČLENOV  LESNEJ  STRÁŽE  ZA  ROK  2019 
 

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: 183. 

Stav bežného účtu k 3.12.2019: 11 689,38 €  

Stav hotovosti k 3.12.2019 773,99 € 

Počet vystavených faktúr za členské na rok 2019: 183  v sume:   10 229,49 € 

Počet uhradených faktúr: 179  v sume:   9 978,93  € ,  98% 

Počet neuhradených  faktúr: 4  v sume  250,56 € 

Počet vystavených faktúr poistenie členov LS:  79  v sume :  1 270,00 €, z toho VšLP 210,00 € 

Počet  uhradených  faktúr:  75  v sume:  1 190,00 €, percentuálny podiel: 95 % 

Počet neuhradených  faktúr:  4  v sume: 80,00 € 

Príjem do združenia 2 % daní z príjmu:  1 457,02 -  €   

Neplatiči členského príspevku za rok 2019: Tvoria prílohu tejto zápisnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

základnú povinnosť  každého člena Združenia „ ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU„.   

 

Ad.6.: PRÍPRAVA  SEMINÁRA  PRE  EKONÓMKY  A FUNKCIONÁROV  PS  KONCOM  

JANUÁRA  2020  A PREDPRÍPRAVA  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  NA  ROK  2020 
 

Ing. Hajšel: Písomný materiál bol zaslaný všetkým členom Predstavenstva a DR vopred e- mailom v tomto 

znení: 

 Na koniec januára 2020 už predstihu pripravujeme Seminár pre ekonómky, účtovníčky 

a funkcionárov PS k problematike účtovníctva a povinností PS voči štátu, Sociálnej poisťovni, 
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zdravotnej poisťovni, ročnej uzávierky, daňového priznania a iných povinností ktoré PS čakajú. 

Prednášať by mala Ing. Gálusová z daňového riaditeľstva z Banskej Bystrice, ako aj zástupcovia 

Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne. Ak sú z Vašej strany požiadavky, pokúsime sa ich 

splniť. Pokiaľ máte pocit , že treba zmeniť lektora, zmeniť systém výkladu, povedzte nám to, alebo 

napíšte. Budeme to riešiť. Každý návrh – námet posúdime.  

 V mesiaci marci 2020 – koncom mesiaca plánujeme zvolanie Valného zhromaždenia. 

o Plánujeme ho v zasadačke OU vo Zvolene. Bude to pracovné VZ zo začiatkom o 8.30 hod, 

tak ako vždy, alebo požadujete posunúť začiatok na 9 hodinu ? Alebo VZ zvolať 

v pracovnom týždni na 14 hodinu ? 

o Doplňujúce voľby neplánujeme. Predpokladáme, že Predstavenstvo a DR dokončí toto 

volebné obdobie v tejto zostave, ako bola zvolená pred dvomi rokmi. 

Radi by sme počuli od Vás návrhy - témy do Plánu vzdelávacej činnosti. Prípadne ak máte 

ďalšie námety – predniesť  ich môžete na predstavenstve, alebo napíšte ich nám e- mailom. 

o Predpokladáme, že z MPRV SR nepríde zástupca, nakoľko bude po voľbách a nová vláda 

ešte nebude. Ale nechajme sa prekvapiť. 

 

ROZPRAVA  K TÉMAM  BODU č. 6.: 

 Ako vyzerá spolupráca s VUC  BBK? Odpoveď: K uzatvoreniu dohody zatiaľ nedošlo. Možnosti 

finančnej podpory pre ZVSaSLBBK sú momentálne zatvorené. Perspektíva finančnej podpory je 

v oblasti organizovania podujatí členmi ZVSaSLBBK zameraných na komunitný rozvoj (napr. akcie 

pre deti). 

 Seminár je potrebné pripraviť tak, ako po minulé roky. S hlavnou lektorkou bola vyjadrená 

spokojnosť.  

 Zloženie predstavenstva a DR sa meniť nebude. Všetci prejavili záujem pracovať aj naďalej. 

 Valné zhromaždenie skúsime teraz zvolať na 14 hodinu na deň  12.03. 2020, alebo na 26.03.2020. 

Uvidíme aká bude účasť. V minulosti boli pripomienky že je to v sobotu, preto to zmeníme na stred 

týždňa do popoludňajších hodín. Bolo by dobré o tomto termíne informovať členov v časovom 

predstihu ešte pred odosielaním pozvánok, aby sa pri plánovaní svojich valných zhromaždení 

usporiadali tak, aby sa tu mohli zúčastniť. Avízo sa navrhuje realizovať prostredníctvom web-

stránky Združenia alebo aj informáciu uviesť v pozvánkach na pripravované semináre v prvom 

kvartáli roku 2020 

 

AD.7.  RȎZNE 
 

Mgr. Kvak informoval o pripravovanej aktivite SLK, ktorá na deň 18.01.2020 zvoláva na Námestie  SNP 

vo Zvolene protestné zhromaždenie vlastníkov lesov tak, ako to bolo pred rokom. Predstavenstvo  

aktivitu víta a podporuje ju. Ďalej podal informácie: 

1. PRACOVNÉ  KOMISIE  ZDRUŽENIA  AKO  PORADNÝ  ORGÁN  PREDSEDU  A ICH  

DOTERAJŠIA  ČINNOSŤ: 

Informácia bola daná písomnou formou e-mailom členom Predstavenstva a DR v tomto znení: 

Pracovné komisie Združenia ako poradný orgán predsedu – činnosť: 

 Komisie pracovali v zložení: 

o  PS Žibritov: Ing. Marek Šajban 

o  PS Zvolenská Slatina: Milan Pocklan, Ing. Ján Bahýľ, Ing. Martin Retzer 

o  PS Kľačany: RSDr. Dana Trokšiarová 

o  PS Sásová: Ing. Zora Majlingová 

o  PS Tekovská Breznica: Mgr. Peter Volentier 

 Komisie zasadali: 

o  09.08.2019: predbežné stretnutie členov komisií a predrokovanie problémov 

o  18.11.2019: formálne zahájenie činnosti pracovných komisií a prerokovanie problémov 

 Členovia pracovných komisií sa na diaľku vyjadrovali k nasledujúcim záležitostiam: 
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o 01.08.2019: Vyjadrenie predsedovi ZVSaSLBBK k materiálu od ÚRZVNLS a SPPK 

(Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) s názvom „Vyhlásenie 

k zmenám v legislatíve v oblasti poľovníctva“. 

o 02.09.2019: Vypracovanie konceptu za účelom zhotovenia manuálu v rámci riešenia 

problémov podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. 

o  09.09.2019: Vyjadrenie sa predsedovi ZVSaSLBBK k návrhu priorít podpory lesného 

hospodárstva SR v novom programovacom období (v rámci tvorby Strategického plánu 

spoločenskej poľnohospodárskej politiky EÚ) elaborovaného zo strany VÚLPaV NLC. 

 Manuál ktorý vypracoval člen pracovnej komisie Mgr. Volentier je prílohou zápisnice. 

 Smernica odmeňovania zatiaľ vypracovaná nebola – uvidíme čo prinesie život ďalej. Zatiaľ sme 

na začiatku a objektívne zhodnotenie bude možné urobiť po roku činnosti.  

2. STRATÉGIA  POSTUPU  PRESADZOVANIA  POŽIADAVIEK  NEŠTÁTNEHO  

SEKTORA  V PREDVOLEBNEJ  KAMPANI  PARLAMENTNÝCH  VOLIEB:  

Mgr. Kvak  - bol vypracovaný spoločný materiál RZVNL Slovenska ( Je prílohou zápisnice ).  

Taktiež sme sa podieľali aj na materiáloch, ktoré boli spracované pod hlavičkou PEFC. Na materiál 

Rady zareagovalo KDH, bolo zvolané spoločné rokovanie,  kde boli prezentované názory vlastníkov 

neštátnych lesov. 

 

ROZPRAVA  NA  RȎZNE  TÉMY – HLAVNÉ  MYŠLIENKY  ROZPRAVY:  

 Vznikajú problémy pri odpredaji pozemkov od SPF pozemkovým spoločenstvám. Bolo by vhodné 

túto záležitosť odkonzultovať s MPRV SR. 

 Výkon práva poľovníctva a úhrady  SPF a PS. Zmluvy so SPF.  Zmluvy ktoré boli uzatvorené platia 

do ich ukončenia. Nové sa neuzatvárajú.  SPF nechce zmluvy. Prevláda aj taký názor, že PS 

uzatvoria zmluvy priamo s podielnikmi a tým nebudú   vyplácať SPF. Údajne to tak môže byť a nie 

je to protizákonné. Treba to ešte overiť. Problém s odkupovaním podielov od subjektov ktoré už 

neexistujú, ktoré zanikli. Zmluvy musia odsúhlasiť štatutári, ktorí už neexistujú. Sú to nedoriešené 

ustanovenia v zákonoch. Dá sa to so štátom, ale nie so súkromnými vlastníkmi. A tu je na mieste 

položiť si aj otázku: „Koho uznať za neznámeho vlastníka?„   

 Ing. Hajšel  predložil  na schválenie Finančný limit evidencie  neinvestičného majetku združenia  vo 

výške 30,- EUR.. Návrh bol jednohlasne schválený. 

 Ing. Hajšel predložil návrh: Mimoriadnu odmenu pre predsedu Združenia Mgr. Martina Kvaka vo 

výške 500,- EUR za vykonávanie konzultačnej a vzdelávacej činnosti v priebehu roka 2019. 

Odmenu vyplatiť vo výplatnom termíne – december 2019. Návrh bol jednohlasne schválený. 

 Nakoľko neboli ďalšie námety, diskusia bola po vzájomnej dohode ukončená. 
 

AD. 8.: 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  zo zasadnutia predstavenstva  z 20.05. 2019.  

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

Predstavenstva a úlohy a kancelárie na najbližšie obdobie.   

3. Informáciu o činnosti Rady ZVNL Slovenska od posledného zasadnutia predstavenstva.  

4. Zhodnotenie odborných seminárov k novelám zákonov č. 326/2005 Z.z. a č. 543/2002 Z.z. 

a informáciu o regionálnom stretnutí so zástupcami PS okresu Brezno na OÚ v Brezne. 

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

príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019 a neplatičoch prednesenú Ing. Hajšelom. 

6. Príprava seminára pre ekonómky a funkcionárov PS koncom januára 2020 a predpríprava VZ na rok  

2020. 

7. Informáciu o činnosti  pracovnej komisie ako poradného orgánu predsedu, prednesenú predsedom  

Mgr. Martinom Kvakom. 
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8. Informáciu o postupe presadzovania požiadaviek neštátneho sektora v predvolebnej kampani   

parlamentných volieb 2020 prednesenú predsedom Mgr. Martinom Kvakom. 

B./ Schvaľuje:  

1. Spropagovanie pripravovanej akcie SLK na odhadovaný deň 18.01.2020 s miestom konania 

Námestie SNP vo Zvolene. 

2. Smernicu o činnosti pracovných komisií ZVSaSLBBK. 

3. Finančný limit evidencie  neinvestičného majetku združenia  vo výške 30,- EUR. 

4. Mimoriadnu odmenu pre predsedu Združenia Mgr. Martina Kvaka vo výške 500,- EUR za 

konzultačnú a vzdelávaciu činnosť v priebehu roka 2019. Odmenu vyplatiť  vo výplatnom termíne   

december 2019. 

5. Termín konania Valného zhromaždenia na 12 marca 2020, alebo 26 marca 2020 na 14 hodinu 

a predbežne členov informovať o tomto termíne. 

C./ Ukladá: 
1. Prerokovať na RZVNLS význam inštitútu lesohospodárskej inšpekcie a pokiaľ sú niektoré z jej 

pracovných funkcií nad rámec dosahovania jej účelu, tak skoncipovať návrh na úpravu legislatívy. 

T: Najbližšie zasadnutie RZVNLS     Z: Mgr. Martin Kvak 

2. Ing. Dušanovi Hajšelovi , spracovať návrh mimoriadnej odmeny pre Mgr. Martina Kvaka vo výške  

500,- EUR pre výplatu 12.2019. 

T:  do 15.12.2019                                                                                      Z: Ing. Dušan Hajšel  

3. Predsedovi Združenia vstúpiť do rokovania s právnym odborom MPRV SR a ujasniť si nanesené  

problémy v záverečnej rozprave v bode číslo 7. Rôzne. O výsledku informovať členskú základňu cez  

webovú stránku Združenia a Predstavenstvo Združenia. 

      T: 29.02.2020                                                                                             Z: Mgr. Martin Kvak 

 

ZÁVER 
 

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

počas celého roka 2019. Vyjadril spokojnosť s činnosťou Združenia. Poprial  všetkým spokojné 

prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín. A v novom roku 2020 hlavne veľa zdravia, lásky, 

pohody, osobných a pracovných úspechov. Predstavenstvo bolo ukončené 14:50 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: Informácia o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia členských  

                 príspevkov  a poistenia členov lesnej stráže za rok 2019 a zoznam neplatičov. 

Príloha 4: Manuál  činnosti pracovnej komisie, vypracovaný Mgr. Volentierom, členom komisie  
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Príloha 5: Materiál RZVNL: Programové ciele neštátnych lesov  Slovenska pre parlamentné voľby 2020 

 

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

kancelárie Združenia). 



ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV  

SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV  

 BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA 

   Študentská 2095/20, 960 01  Zvolen, Slovenská republika 

 

 

SMERNICA 
o činnosti pracovných komisií ZVSaSLBBK 

podľa čl. 4 ods. 2 stanov ZVSaSLBBK 

 

 

 

Článok 1 

Postavenie a zriaďovanie pracovných komisií 

 

(1) Pracovné komisie sú vo svojej činnosti nezávislé orgány ZVSaSLBBK – rozhodnutia prijímajú 

samostatne a bez potreby zásahu zo strany ostatných orgánov ZVSaSLBBK, a schádzajú sa 

a rozhodujú podľa vlastnej potreby. 

(2) Pracovné komisie sú zriaďované podľa čl. 4 ods. 2 stanov ZVSaSLBBK v postavení: 

a) existenčne závislého orgánu od rozhodnutí Predstavenstva, 

b) vo svojich vstupoch prieskumného, výskumného a hodnotiaceho orgánu ZVSaSLBBK 

smerom k externému prostrediu vo vzťahu ZVSaSLBBK, 

c) vo svojich výstupoch poradného orgánu ZVSaSLBBK smerom k ostatným orgánom 

ZVSaSLBBK. 

(3) Pracovné komisie sú zriaďované rozhodnutím Predstavenstva z členov ZVSaSLBBK. Ak je člen 

ZVSaSLBBK, ktorý sa má stať členom pracovnej komisie, právnickou osobou, tak túto 

v pracovnej komisii zastupuje osoba, ktorú má na to tento člen poverenú. Poverenie vychádza zo 

zákona alebo z rozhodnutia tohto člena. 

(4) Tá-ktorá pracovná komisia môže pozostávať aj z nečlenov ZVSaSLBBK, ak si o tom jej členovia, 

ktorí sú členmi ZVSaSLBBK, sami rozhodnú. 

 

Článok 2 

Práva pracovných komisií 

 

S ohľadom na čl. 4 ods. 2 stanov ZVSaSLBBK sú práva pracovných komisií nasledovné: 

a) preskúmavať (vo vzťahu k ZVSaSLBBK) vonkajšie vzťahy (spoločenskú situáciu, ktorá 

súvisí s činnosťou a dosahovaním cieľov ZVSaSLBBK), 

b) vydávať odporúčacie stanoviská pre ostatné orgány ZVSaSLBBK, 

c) začleniť do seba aj osobu, ktorá je nečlen ZVSaSLBBK, ak na to má za účelom vykonávania 

svojich práv podľa písm. a) a b) vlastnú potrebu. 

 

Článok 3 

Návrh pre vlastnú vnútornú organizáciu činnosti 

pracovných komisií 

 

(1) Účelom práce pracovných komisií ZVSaSLBBK: 

a) presun názorov a iných vyjadrení sa k problémom, spoločenským situáciám, k návrhom 

a možnostiam riešení problémov zo strany členskej základne ZVSaSLBBK smerom 

k ostatným orgánom ZVSaSLBBK – podpora informovanosti orgánov ZVSaSLBBK. 



 

b) predostieranie vlastných tém pre rozhodovaciu činnosť orgánov ZVSaSLBBK – podpora 

rozhodovacej činnosti orgánov ZVSaSLBBK. 

(2) Koncept práce pracovných komisií môže byť nasledovný: 

a) Z podnetu pracovnej komisie: 

i. niektorý z členov pracovnej komisie vyhodnotí za potrebné, aby sa ZVSaSLBBK, 

respektíve jeho na to príslušný orgán, zaoberal určitou záležitosťou, ktorá sa týka 

pôsobenia ZVSaSLBBK, 

ii. potrebu podľa písm. a) komunikuje s ostatnými členmi jemu-príslušnej pracovnej 

komisie, 

iii. člen alebo členovia komisie zrealizujú vlastný prieskum, výskum a vyhodnotenie 

záležitosti podľa písm. a), 

iv. pracovná komisia sa uznesie na prijatí odporúčania pre vybraný orgán ZVSaSLBBK, 

pričom v tomto odporúčaní môže komisia zohľadniť a poukázať na odborovú 

príslušnosť záležitosti, časovú náročnosť na riešenie alebo urgenciu riešenia, 

spoločenské súvislosti a dopady, výber pracovných postupov pre riešenie a iné. 

b) Z podnetu orgánu ZVSaSLBBK: 

i. orgán ZVSaSLBBK sa obráti na komisiu alebo jej člena so žiadosťou o vyjadrenie sa 

k vybranej záležitosti, o ktorej plánuje rozhodnúť, 

ii. komisia následne zrealizuje postup podľa písm. a). 

(3) Forma komunikácie a rozhodovania pracovných komisií: 

a) Pri uznášaní sa pracovnej komisie nie je požadované, aby jej členovia boli súčasne prítomní 

na tom istom mieste – hlasovanie členov môže byť realizované aj písomne (listom alebo 

elektronicky) alebo telefonicky. 

b) Jednotlivé hlasy podľa písm. a) sa následne zakomponujú do uznesenia príslušnej pracovnej 

komisie. 

 

 

 



               

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 
J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen 

 

Asociovaní členovia 
 

 Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 
                 

 Združenie obecných lesov Slovenskej republiky 
 

 Únia diecéznych lesov Slovenska 
 

 Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 
Banskobystrického kraja 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Programové ciele neštátnych lesov na 
Slovensku pre parlamentné voľby 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

I.Preambula 
 
           berúc do úvahy, že  naše - neštátne lesy spoločenskými zmenami po roku 1989 postupnou obnovou vlastníckych a užívacích 

práv na temer milióne hektárov lesov sa stávajú významným prvkom lokálnej ekonomiky vidieka, ktorý nespochybniteľ ne výrazne 

ovplyvňuje udržiavanie a zlepšovania kvality života na vidieku, 
 

          uznávajúc, že aj keď veľmi pomaly dochádza k pozitívnemu pokroku vnímania neštátneho sektora lesného hospodárstva a  jeho 

významnosti pre temer ¼ územia Slovenska verejnosť ou a vládnucimi politickými špičkami premeneného do reformných krokov 

predchádzajúcich parlamentov a vlád, avšak v mnohých prípadoch deklaratórnych a nedokončených, 
 

           uvedomujúc si, že naše lesy, ako súkromné vlastníctvo, si nechceme a nemôžeme nechať len pre seba, pretože vieme, že bez ich 

krásy, čistého vzduchu a pramenistej vody neodhliadnuc od dreva ako strategickej suroviny, ktoré od pradávnej minulosti dávalo ľ udstvu 

možnosť  prežitia ( teplo, poživeň i príbytok), nemôže existovať nikto, 

 

Komentár [MK1]: Možno nechápem 

túto vetu správne, ale štylizoval by 

som ju nasledovne: "Uznávajúc, že aj 

keď veľmi pomaly dochádza 

k pozitívnemu pokroku vnímania 

neštátneho sektora lesného 

hospodárstva a jeho významnosti 

verejnosťou a vládnucimi politickými 

špičkami, ktoré je ale v mnohých 

prípadoch premenené do reformných 

krokov predchádzajúcich parlamentov 

a vlád len v deklaratórnej 

a nedokončenej podobe.“ 

Komentár [MK2]: Pre zvýšenie 

politického vplyvu vyjadrení by som 

sa na-oko nezriekal svojich nárokov, 

ktoré v skutočnosti chceme uspokojiť. 

Pokiaľ máme zdôrazniť, že ide o ne-

štátne vlastníctvo (vo väčšine prípadov 

súkromné), a že vonkajšia spoločnosť 

musí túto skutočnosť pri poberaní 

úžitkov z tohto cudzieho majetku 

zohľadňovať, tak sa rázne 

vymedzujme. 



           akceptujúc preto, že lesy, ktoré sú našim vlastníctvom musia slúžiť nielen nám, ale aj ostatným členom nášho občianskeho 
spoločenstva pričom, naše lesy musia pri svojej existencii zabezpečovať okrem ekonomických aj sociálne a ekologické funkcie, 

ktoré musia fungovať vo vzájomnom súlade tak, aby boli uspokojované potreby všetkých na princípe ich zachovania pre budúce 

generácie, 
 

           z s obavami vnímajúc neustále dynamicky rastúcu celospoločenskú objednávku verejnosti na sociálne funkcie lesov formou 

ich využívania na rekreáciu, turistiku, bicyklovanie, poľovníctvo a ďalšie zážitkové aktivity a nedostatočne odborne, doslova 

hysterické presadzovanie environmentálnych opatrení ochrany biodiverzity, často nezmyselne financovaných z verejných zdrojov, 

ktoré vyúsťujú do masívneho obmedzovania legálnej hospodárskej činnosti využívajúcej zdroje lesov a spochybňovania plánovitého 

a racionálneho využívania ich bohatstva pre prospech samotných ľ udí,     
       

            poukazujúc, že výsledkom týchto dejov je vytváranie stále nebezpečnejšej nerovnováhy medzi požiadavkami verejnosti – štátu 

na lesy a schopnosťou ich vlastníkov/obhospodarovateľov  tieto zabezpečovať bez ich podpory – teda podpory z verejných 

zdrojov, často na úkor svojich legitímnych ekonomických záujmov, ktoré navyše  oslabujú aj ďalšie pretrvávajúce diskriminačné 

a nedemokratické úchylky, menujúc najmä napriek nastaveným ekonomickým nástrojom pretrvávajúcu politiku štátu 

v nedostatočnej miere spolupodieľať sa na úhrade  ekosystémových služieb zabezpečovaných vo verejnom záujme neštátnymi 
vlastníkmi lesov ( majetkovej ujmy, ktorá vzniká vlastníkom lesov najmä z dôvodov ochrany prírody), daňovú politiku samospráv 

v niektorých prípadoch uvaľujúcich drastické dane za vlastnený majetok - lesné pozemky, ktoré slobodne užíva verejnosť 
a legislatívnu  ochranu podnikateľských subjektov, ktoré využívajú majetok neštátne lesy bezplatne,  

 

           naliehavo upozorňujúc, že tieto problémy vystupujú do popredia najmä v čoraz výraznejšie cyklicky sa prejavujúcich 

zničujúcich lokálnych prírodných pohromách ako aj vo vzťahu k následkom globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ktoré spôsobili a 

spôsobujú, že vlastníci lesov v mnohých prípadoch strácajú posledné možnosti na to, aby boli schopní podieľať sa na financovaní 

tých funkcií lesov a zabezpečovať  tie ekosystémové služby, ktorých zachovanie, zveľadenie a poskytovanie je vo verejnom záujme,  

 

         apelujúc na politikov zastupujúcich verejnosť , že zodpovední vlastníci/obhospodarovatelia neštátnych lesov pre zachovanie  

jedinečnosti Slovenska a jej jeho budúcej tváre nepotrebujú množstvo obmedzení ale spravodlivé, rovnoprávne postavenie a 

aktívnu podporu pri udržiavaní a zveľaďovaní tohto bohatstva, ktoré je zárukou, že naša krajina bude i v budúcnosti miestom, kde je 

možné žiť plnohodnotným životom,  

 

         vedení touto snahou sme formulovali pred parlamentnými voľbami 2020 základné programové ciele vlastníkov neštátnych 

lesov Slovenska, ktorých uvedenie do života by znamenalo významný pokrok k dosiahnutiu a udržaniu našej ekonomickej 

životaschopnosti, bez ktorej je z dlhodobého hľadiska vylúčené, aby boli environmentálne udržateľné a sociálne súdržné pri 

zabezpečovaní stále významnejších ekosystémových služieb - sociálnych a ekologických funkcií lesov Slovenska. 

 

 

 

 

II. Programové ciele  

 
 V záujme efektívnejšieho zosúladenia verejných záujmov so záujmami vlastníkov lesov vytvoriť  jediné riadiace centrum pre 

manažment lesného bohatstva štátu,                                                                                                                                                                         

ktoré bude mať  v kompetencii starostlivosť  o lesy, starostlivosť  o ochranu prírody a riadenie využívania surovín a produktov 

lesa. Jeho  zásadnou a prvoradou úlohou musí byť  zabránenie zbytočnému míňaniu verejných zdrojov, potreba vytvorenia 

jednotnej štátnej politiky v oblasti tvorby programov starostlivosti o lesné bohatstvo štátu a ochranu 

prírody, zabezpečenie ich  hospodárneho financovania, nielen cez dočasné EÚ fondy a vytvorenie jednotného zákona na ochranu 

lesného bohatstva.  
 

 V záujme zabezpečenia ústavou zaručeného práva na rovnaký obsah a ochranu všetkých druhov vlastníctva ( štátneho 
i neštátneho) zabezpečiť realizáciu takého organizačného a právneho usporiadania správcov lesov vo vlastníctve štátu, 

Komentár [MK3]: Opäť z politcko-

vplyvných dôvodov: Nezriekajme sa 

vlastného práva na určovanie osudu 

tomu, čo je naše. To, prečo sa ten-

ktorý vlastník rozhodne sprístupňovať 

svoj les iným osobám, nemusí byť 

v každom prípade z dôvodu uvedeného 

v predchádzajúcom odseku. 

Komentár [MK4]: Nie som si istý, či 

by to malo byť s obavami. Obavy by 

mali byť skôr z možných spôsobov, 

ktorými má byť uspokojenie týchto 

„objednávok/nárokov“ 

dosahované/vynucované. 

Komentár [MK5]: Podľa toho, čo 

pozorujem, tak by som použil aj slovo 

„bezohľadné“ alebo frázu „v častých 

prípadoch bezohľadné“. 

Komentár [MK6]: 1.Tu mi asi uniká 

súvislosť: Ako ekonomické záujmy 

oslabujú „ďalšie pretrvávajúce 

diskriminačné a nedemokratické 

úchylky“?  

2... A opäť možno nerozumiem 

správne, ale v akom ohľade sú štátne 

ne-spolupodieľanie sa na úhrade 

ekosystémových služieb 

zabezpečovaných vo verejnom záujme 

neštátnym vlastníkom lesov, daňová 

politika samospráv a legislatívna 

ochrana podnikateľských subjektov 

diskriminačné a nedemokratické? 

3.  Od druhej polovice predposlednej 

vety je text tohto odseku asi treba 

preformulovať. 

Komentár [MK7]: Toto sú dva 

protichodné pojmy – pokiaľ sú 

používané v rovnakom kontexte, tak 

odporúčam konkretizovať v čom 

spravodlivé a v čom rovnoprávne. 

Komentár [MK8]: Toto mi príde ako 

filozoficky veľmi rozplývajúca sa 

fráza. 

Komentár [MK9]: Kto? Čo? 

Komentár [MK10]: S ohľadom na 

teóriu politiky je verejný záujem 

v (kolektívnej) politickej entite 

Slovenská republika iba jeden. 

Komentár [MK11]: Pokiaľ je týmto 

poukazované na spor medzi politikou 

ministerstva pôdohospodárstva 

a ministerstva životného prostredia, tak 

si myslím, že v tejto súvislosti 

mieneným zlúčením týchto 

ministerstiev nedôjde k odstráneniu 

tohto sporu. Požiadavka na tú mieru 

ochrany prírody a prístupov k nej tu 

existuje a ak bude na jednom mieste 

utlmená, tak vypukne na mieste 

druhom. Pokiaľ by mala byť naozaj 

odstránená, tak je ju potrebné odstrániť 

myšlienkovo, argumentačne, 

filozoficky. 



ktoré odstráni negatívne politické vplyvy na ich obhospodarovanie a zmierni ich škodlivé dominantné postavenie na 

trhu z s drevom, ktorý svojím postavením značne deformuje a znemožňuje prijať a realizovať  účinné stimulačné 

opatrenia pre rozvoj konkurencieschopných priemyselných kapacít umožňujúcich v rámci Slovenska spracovanie čo najširšieho 

množstva sortimentov slovenského dreva a kapacít na využitie obnoviteľného zdroja energie – palivovej dendromasy 

prinášajúcich zvýšený úžitok aj obhospodarovateľ om lesov. 

 

• V záujme racionálneho nakladania z s prírodnými zdrojmi Slovenska – pôdou a udržania života na vidieku , revidovať a 
novelizovať pozemkové zákony (zákon č. 229/1991 Zb., č. 330/1991) a zrušiť zákon č. 80/1998 Z.z. tak, aby bol konečne 

uzavretý proces reštitúcií a odovzdávania pozemkov ich vlastníkom   a nastavený vhodný systém umožňujú ich racionálne 

obhospodarovanie na vidieku. Závažný problém neznámych a neprihlásených vlastníkov riešiť urýchlením procesu 

pozemkových úprav tak, aby nenarastal podiel neznámych vlastníkov. V záujme stabilizovania situácie pozemkových 

spoločenstiev  nepripustiť delenie spoločných nehnuteľností, umožniť  sceľ ovanie podielov najmä umožnením skúpenia podielov 

štátu a zveriť  správu podielov neznámych vlastníkov pozemkovým spoločenstvám. Tam kde je to vhodné, podporovať 

komplexné obhospodarovanie pôdy – poľnohospodárskej a lesnej jedným hospodárom , ktorý bude vykonávať aj 

nepoľnohospodárske a nelesnícke činnosti (zabezpečovanie ekosystémových služieb)  - spojenie všetkých 

rozhodujúcich aktivít vo vidieckej krajine do jedného funkčného celku. 

 

• V záujme racionálneho nakladania z s prírodnými zdrojmi Slovenska – pôdou a udržania života na vidieku, dôsledne   

reálne napĺňať ciele platných strategických dokumentov na národnej a európskej úrovni dotýkajúcich sa  lesov,  životného 

prostredia, vidieka. Deklarovanými opatreniami nastaviť  spravodlivý, spravodlivo rozdeľovaný, reálny a realizovateľný 

finančný mechanizmus na podporu malých lesníckych a lesnícko-poľnohospodárskych podnikov, ktoré  poskytujú na vidieku 

obrovský rozsah služieb všetkým občanom našej krajiny bezplatne zameraných na podporu tvorby a udržania pracovných 

miest na realizáciu opatrení pri obhospodarovaní lesov a udržiavaní kultivovanej krajiny, najmä  činnosti verejného záujmu (  

protipožiarne hliadky, monitoring a stráž ochrany prírody, ochrana pred povodňami ap.), podporu združovania spoluvlastníkov 

pôdy za účelom spoločného obhospodarovania pôdy – poľnohospodárskej a lesnej vo forme malých podnikov 

a vytváraním krátkych miestnych reťazcov najmä v lesnícko-drevárskom s cieľ om maximalizácie pridanej miestne 

hodnoty,  vytvorenie systém daňových  kompenzácií a úľav štátu i územnej samosprávy pre tieto podniky v mnohých 

prípadoch zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme bezplatne a daňové úľavy a zníženie odvodových povinností pri 

vlastnej práci vykonávanej spoluvlastníkmi na vlastnej pôde. 

 

• V záujme racionálneho nakladania sz prírodnými zdrojmi Slovenska – pôdou a udržania života na vidieku, definovať  

prioritné funkcie lesa a jeho ekosystémové služby pre občiansku verejnosť , vypracovať a schváliť normu, ktorá bude základom 

pre ocenenie týchto ekosystémových služieb a jej úhradu pre vlastníkov lesov formou jednoducho nárokovateľnej priamej 

finančnej platby na plochu.  

 
 V záujme racionálneho nakladania sz prírodnými zdrojmi Slovenska – pôdou a udržania života na vidieku, taktiež 

vykonať  kritickú revíziu a následné zmeny v existujúcej sieti chránených území tak, aby tento proces prebehol na partnerskom 

princípe za účasti vlastníkov lesov. Podmienkou schválenia CHÚ by malo byť  výpočet a vymáhateľ ný záväzok vlády SR ako 

vyhlasovateľ a CHÚ reálnych nákladov na zabezpečenie opatrení na jednotlivé chránené územia vrátane zmluvne 

garantovaných kompenzačných a stimulačných platieb pre realizátorov opatrení – vlastníkov/obhospodarovateľov 

pôdy pri ktorých bude preferovaná zmluvná starostlivosť založená na jasných, v zmluve upravených pravidlách.  

 

 V záujme spravodlivosti a v európskom duchu vyriešenia minulých krívd odstrániť  diskriminácie vlastníkov lesov majiteľmi a 

prevádzkovateľmi líniových stavieb a podnikateľ skými subjektmi, ktoré obchodujú s vodou a obmedzujú ich bez náhrady.  

 

Komentár [MK12]: Táto formulácia 

indikuje, že dispozícia dominantným 

postavením je a priori škodlivá. 

Doplnil by som, preto, pred túto 

formuláciu slovo „v súčasnosti“. A ak 

tomu v súčasnosti skutočne tak je 

a chceme na to poukázať, tak sa 

nebojme byť priamočiari a explicitný. 

Inak ale dodávam, že sa do týchto 

vzťahov a súvislostí LSR, š. p. po 

organizačnej a ekonomickej stránke 

nevyznám. 

Komentár [MK13]: Pokiaľ správne 

rozumiem myšlienkovému prepojeniu, 

tak v súvislosti s frázou „organizačné 

a právne usporiadanie“ tu asi majú byť 

slová „a ktoré“. 

Komentár [MK14]: Toto vidím 

trochu ako sporné: Stabilizovať 

v akom ohľade? Z môjho pohľadu má 

delenie spoločných nehnuteľností 

práve s ohľadom na súčasný 

kapitalistický záujem a liberalizovaný 

trhový mechanizmus potenciál 

stabilizovať a jeho účelom aj je 

prispieť k stabilizácii pozemkových 

spoločenstiev. 

Komentár [MK15]: V tomto prípade 

sa obávam, že by to mohlo ohroziť 

ochranu záujmov neznámeho 

vlastníka, o ktorej je možné 

predpokladať, že je najviac 

garantovaná v prípade, ak je zastrešená 

čo najširšou skupinou: verejnosťou, 

ktorá je vyjadrená v štáte a realizuje sa 

skrz SPF a správcu lesného majetku. 

Komentár [MK16]: Nevyhradzujem

e sa náhodou aj proti niečomu z tohto? 

Komentár [MK17]: Navrhujem 

vypustiť: Mechanizmus môže byť 

spravodlivý a on samotný je nástrojom 

spravodlivého rozdeľovania. 

Komentár [MK18]: Toto 

predpokladám, že je samozrejmé, 

pretože fiktívny alebo sureálny sa asi 

nastavovať nebudú. 

Komentár [MK19]: Toto je tiež dosť 

rozplývajúca sa fráza. 



III. Súhrn požiadaviek na programové priority 
jednotlivých ministerstiev 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 

• By malo vypracovať normu, ktorá bude základom pre ocenenie environmentálnych a sociálnych 
služieb lesov pre verejnosť a na jeho základe zabezpečiť kompenzačné a stimulačné platby pre 
vlastníkov lesov formou priamej finančnej podpory. 

• By malo vypracovať materiál, ktorý bude analyzovať problém klimatickej zmeny a jej vplyvu na naše 
lesy a tiež návrh riešení na jej zmiernenie. 

• By malo systémovo riešiť problém  pozemkov tzv. neznámych vlastníkov, ktorý bráni konečnej 
obnove vlastníckych práv k pôde na základe nových prístupov k ich využívaniu. 

 
Ministerstvo životného prostredia SR:  

• By malo vykonať proces kritického prehodnotenia chránených území tak, aby tento proces 
prebiehal za účasti vlastníkov lesov a nevyhnutnou podmienkou pre jeho schválenie boli dohody 
s vlastníkmi pozemkov podľa §61 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

• Po jeho ukončení by malo byť podmienkou jeho schválenia výpočet nákladov na jednotlivé 
chránené územia ako aj za celú SR a MŽP by malo zabezpečiť krytie týchto nákladov z verejných 
zdrojov. 

Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 
• By mali nájsť finančný mechanizmus na podporu malých lesníckych a lesnícko-poľnohospodárskych 

podnikov zameraných na vznik nových pracovných miest pri obhospodarovaní lesov a kultivovaní 
krajiny. 

Ministerstvo hospodárstva SR: 
• By malo nájsť spôsob podpory pre vznik priemyselných kapacít na spracovanie cenných sortimentov 

listnatého dreva 
• By malo riešiť na ústavnej báze problém líniových stavieb a ich vzťahu k vlastníkom pozemkov. 

Ministerstvo financií SR: 
• By malo vziať do úvahy, že neštátne lesné a lesnícko-poľnohospodárske podniky poskytujú obrovský 

rozsah služieb všetkým občanom našej krajiny bezplatne, pretože ich k tomu zaväzujú zákony nášho 
štátu. Z toho dôvodu by malo vytvoriť systém daňových  kompenzácií a úľav pre tieto podniky. 

Ministerstvo vnútra SR: 
• By malo obnoviť prvostupňovú špecializovanú štátnu správu lesov a túto personálne posilniť. 

Vláda SR: 
• By mala riešiť jednotnú štátnu správu prírodných zdrojov zlúčením MPRV a MŽP. 
• By mala schváliť nový zákon o ochrane lesného bohatstva Slovenska. 

                            
 

Zvolen, august 2019 

Komentár [MK20]: Tu má byť asi 

zámeno „jej“, ak to má byť odvolanie 

sa na tú v skoršej časti vety spomínanú 

normu. 

Komentár [MK21]: Ak sa má na 

vybrané prvky prírody prihliadať ako 

na hospodárske zdroje, tak v tomto 

prípade to zlúčenie agendy alebo 

samotné zlúčenie ministerstiev vidím 

ako priechodnejšie, aj keď len z tohto 

dôvodu neviem, či by to bolo 

realizovateľné. Pokiaľ ale tieto prvky 

majú byť vnímané ako činitele na 

tvorbu a kvalitu životného prostredia 

s ohľadom aj na jeho konzervovanie, 

tak prenos alebo zlúčenie tejto agendy 

si myslím, že bude zložité realizovať. 

Komentár [MK22]: Zvážiť aj 

možnosť zoradenia bodov podľa 

dôležitosti pre neštátny sektor. Teda 

požiadavky by boli zoradené podľa 

uvedenej príslušnosti k ministerstvu 

a v ďalšej časti dokumentu by boli 

zoradené spolu podľa dôležitosti pre 

nás – čo požadujeme prvorado. Potom 

sa možno budú vedieť aj politici lepšie 

„naladiť“ na naše témy a možno budú 

jednotlivé body pre zostavovanie ich 

programu využiteľnejšie.  

Za seba to vidím tak, že s ohľadom na 

súčasnú politickú a právnu situáciu: 

1. Azda najzávažnejšia požiadavka (aj 

s ohľadom na hore-uvedenú 

„preambulu“ materiálu) je 

zabezpečenie kompenzácií za užívanie 

majetku neštátnych vlastníkov 

verejnosťou. K tomu by mohla byť 

podružená požiadavka uvedená v časti 

„Ministerstvo financií SR“ a tiež 

požiadavka uvedená v časti 

„Ministerstvo hospodárstva SR“ 

uvedená ako „By malo riešiť na 

ústavnej báze problém líniových 

stavieb...“. 

2. Nasledovať by mohlo 

„vypracovanie materiálu, ktorý bude 

analyzovať problém klimatickej 

zmeny...“ (nie som si teraz istý, ale 

myslím si, že takéto niečo určite 

jestvuje – či už pôvodom slovenského 

spracovania alebo len prebrané zo 

zahraničných materiálov), čo je 

uvedené v druhom bode časti 

„Ministerstvo pôdohospodárstva...“. 

Splnením tejto požiadavky by mohla 

byť otvorená téma „vykonania procesu 

prehodnotenia chránených území“, 

v ktorej by mali byť zohľadnené 

výsledky „analýzy problému 

klimatickej zmeny“ a na tieto výsledky 

by mal tento proces v teoretickej 

rovine reflektovať. Tomuto by bol 

následne podružený bod „“Po jeho 

ukončení by malo byť podmienkou 

jeho schválenia...“ v časti 

„Ministerstvo životného prostredia...“ 

3. Po splnení hore-uvedených dvoch 

všeobecných a systémových 

požiadaviek na riešenie z právneho ...






