Zápis
zo zasadnutia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska,
ktoré sa konalo dňa 10. januára 2019 v sídle ZOL SR vo Zvolene
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Rady v roku 2018 a schválenie hlavných smerov činnosti pre rok 2019
3. Voľba predstaviteľa Rady pre rok 2019
4. Informácia o priebehu novelizácií zákonov dôležitých pre existenciu neštátnych lesov
5. Najdôležitejšie problémy vzťahov neštátnych lesov a ochrany prírody(hlucháň, zonácia NP,
programy starostlivosti CHVU...)
6. Diskusia o hľadaní modelu organizácie neštátnych lesov zabezpečujúcej ich akcieschopnosť
a finančnú nezávislosť
7. Členské v Rade na rok 2019, úhrady, stav
8. Rôzne
9. Záver
K 1. bodu programu:
Zasadnutie Rady otvoril a ďalej viedol prestaviteľ Rady – Ing. Vanko. Privítal prítomných
a poželal do roku 2019 zdravie, elán, pozitívne myslenie a ochotu zasadiť sa za úlohy, ktoré
čakajú na riešenie v roku 2019.

K 2. bodu programu:
Ing. Vanko podal stručný prehľad činnosti Rady v roku 2018:
- Uskutočnili sa 3 zasadnutia Rady
- Najdôležitejšie záležitosti riešené v Rade:
- Novelizácie zákonov:
- Prebiehala novelizácia zákona č. 97/2013 Z. z.; Ukončené, zákon je od 6/2018
v platnosti. Za Radu sa procesu zúčastňovali Ing. Vanko a JUDr. Čiampor
- Lesný zákon – prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, rozporové konanie
s Radou. Zatiaľ neuzavreté vo vláde a NR SR. Za Radu sa procesu zúčastňovali Ing.
Ovseník a Ing. Dolňan
- Zákon o poľovníctve - prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, rozporové
konanie nebolo. Stav zákona je nejasný. Za Radu sa procesu zúčastňoval Ing. Vanko
- Zákon o ochrane prírody a krajiny - prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie,
ktorého sa zúčastnila Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov. Bol
podaný návrh na stiahnutie zákona pre nerešpektovanie uznesení vlády a jeho
nekoncepčnosť (Ing. Ovseník)
- Analýza daní z lesných pozemkov, komisia MPRV SR (zástupcovia Rady Ing. Vanko,
Ing. Dolňan)
Riešenie problematiky je zatiaľ pozastavené z dôvôdu nesúhlasu ZMOSu (Ing. Turčány)
- Problémy ochrany prírody
Okrem pripomienkovania zákona o ochrane prírody a krajiny sa riešili záležitosti ochrany
pralesov, revízie výdavkov na životné prostredie, pripomienkovania Programov

starostlivosti o CHVÚ, problémov vyhlasovania karpatských bukových pralesov, ochrana
hlucháňa a zapojenie sa do verejného protestu na zasadnutí vlády v Javorine a na akcii
Zelená kvapka krvi.
Hlavné smery činnosti Rady na rok 2019:
- s MPRV SR:
- Dokončenie novelizácie zákonov (poľovníctvo, lesný zákon)
- Nastavenie záležitostí súvisiacich s ekosystémovými službami lesov, požiadavky,
prerokovanie s vedením MPRV SR
- Nevyhnutné zmeny v štátnej správe lesov
- Kompenzácie za škody spôsobené klimatickými zmenami v lesnom hospodárstve
- s MŽP SR:
- Dokončenie problému novely zákona o ochrane prírody a krajiny
- Náklady na systém ochrany životného prostredia, požiadavky na Inštitút enviropolitiky
- Rešpektovanie zákona pri vyhlasovaní a prevádzke chránených území
- Zonácie NP, zmluvné vzťahy s vlastníkmi pozemkov, záväzné platby
- Plnenie programového vyhlásenia vlády o prehodnotení CHU a nutnosti súhlasu vlastníkov
pozemkov
- Zapojenie vlastníkov lesov do aktívneho manažmentu chránených území
- Envirofond, podpora prispôsobovania lesov klimatickej zmene a podpora odstraňovania jej
následkov
- s MH: Elektrovody, vzťah k vlastníkom pozemkov, novela zákona
- s mimovládnym sektorom: Rokovania o podmienkach spolupráce pri ochrane prírody
- vnútorné záležitosti Rady: Rokovania o hľadaní efektívnejšej organizačnej štruktúry NL.
V rozprave k tomuto bodu programu vystúpili:
- Ing. Dolňan – stále treba upozorňovať MPRV SR a žiadať vypracovanie štátnej lesníckej
politiky; do listu na MPRV SR vložiť všetky problematiky, ktoré žiadame riešiť (list aj
premiérovi)
- Ing. Vanko - Mimovládny sektor – Únia RZVNL hovorí s iniciatívou „My sme les“;
zásadná vec: príjme sa zásada, že PR, NP, CHÚ ... sa budú vytvárať len na štátnych
pozemkoch; na súkromných len za náhradu po dohode – Ing. Vanko dá definitívnu verziu
na vedomie členom RZVNL - podklad pre rokovania Únie s iniciatívou „My sme les“
Opatrenie:
Rada osloví listom MPRV SR (pripraví Ing. Vanko), MŽP SR (Vanko), MH SR (Čiampor)
MV SR (ohľadom štátnej správy lesov, pripraví Ing. Vanko s Ing. Ovseníkom) a súhrn
premiérovi. Listy sa pripravia do 15.1.2019 a po podpise Ing. Vankom sa odošlú.
Postup: 1. krok – listy, 2. krok - osobné rokovania.
K 3. bodu programu:
Problematiku voľby predstaviteľa Rady pre rok 2019 otvoril Ing. Vanko.
V rozprave vystúpili s návrhmi:
- Ing. Dolňan – navrhuje za predstaviteľa Rady pre rok 2019 Ing. Vanka
- Ing. Jendruch – rovnaký návrh

-

Mgr. Kvak – Združenie VSSL BB kraja odporúča, aby sa zástupca Rady cyklicky menil;
podporujú Ing. Vanka, po ňom navrhujú Ing. Dolňana (v roku 2020); žiadajú, aby Únia
RZVNL mala v Rade len jedného zástupcu
Ing. Vanko – prijíma funkciu predstaviteľa Rady pre rok 2019; vysvetlenie Mgr. Kvakovi
– ako zástupcu v Rade predsedníctvo Únie RZVNL delegovalo Ing. Vanka, Ing. Ovseník
nie je členom Rady – je pozývaný na jej zasadnutia.

K 4. a 5. bodu programu:
Problematika bola podrobne prerokované v bode 2. programu.
V rozprave vystúpili:
- Ing. Lach – k problematike ochrany hlucháňa – okresné úrady intenzívne riešia
obmedzenia; budú sa riešiť aj Nízke Tatry – Projekty starostlivosti o CHVÚ. Únia môže
poskytnúť podklady ZVSSL BB kraja. Rovnako môže poskytnúť podklady Ing. Vanko.
Sú odskúšané riešenia v praxi pri získavaní úhrady újmy za hlucháňa – napr. ťažko
obhospodarovateľné územia; problematika je aktuálna napr. v Pro Populo, Revúca
a ďalšie územia.
- Ing. Vanko – na nezaujímavých plochách možno vyhlásiť súkromné chránené územie
- Ing. Dolňan – Mestské lesy Košice už takto pripravujú súkromnú rezerváciu; návod
poskytne ZOL SR.
K 6. bodu programu:
Ing. Vanko uviedol problematiku hľadania funkčného modelu organizovania neštátnych lesov:
RZVNL je prvým krokom, treba ísť ďalej a možnosti sú:
- Oprášiť myšlienku Lesníckeho kongresu
- Lesnícka komora – pretransformovaná, maximálne nezávislá a autonómna, jej súčasťou by
mali byť aj neštátne lesy
- Doterajší model
V rozprave vystúpili:
- Ing. Dolňan – on je aj v Lesníckej komore, aj v ZOL, pre nové riešenia musí dozrieť doba;
navrhuje pokračovať v roku 2019 v doterajšom režime
- Ing. Jendruch – je ťažké navrhnúť okamžité riešenie; väčšiu perspektívu má Lesnícka komora,
ale je nutná úprava stanov – získať váhu pre vlastníctvo
- Ing. Dolňan – v komore zriadiť dve sekcie – štátnych a neštátnych lesov, ale štát nesmie
prevážiť súkromný sektor
- Ing. Vanko – funguje starý prístup – znevažuje sa a ohŕňa sa nos nad súkromnými vlastníkmi
- Mgr. Kvak – navrhuje pokračovať v súčasnom režime; lesnícky kongres = podpora bez
právneho zázemia, nezáväzné stanoviská, je to fórum pre všetkých záujemcov; komora =
problém je v drobení – presadzovanie záujmových skupín, treba zastúpenie štátnych
lesníckych organizácií, neštátnych organizácií, aj samostatní lesníci, prípadne
environmentalisti, nie je zástancom komory
- Ing. Vanko – treba vytvoriť väčšiu organizáciu, ale nestratiť vlastnú subjektivitu. Akceptuje
názor z rozpravy – zachovať terajší status quo. Myšlienka jednej organizácie je dobrá,
navrhuje pripraviť dokument komory ohľadom členstva v nej (Únia?, urbár?, konkrétny
človek?). Nepredbiehať dobu, prehodnotiť a pripraviť návrh zmien stanov Lesníckej komory.

K 7. bodu programu:
Informáciu o stave fondu Rady podal Ing. Radocha – stav účtu k 31.12.2018 je 4 176,57 EUR.
Príspevok na rok 2018 ku dňu zasadnutia Rady neuhradila Únia RZVNL a ZOL SR.
Prehľad tvorby a čerpania fondu za roky 2014 – 2018 je v príloha tohto zápisu.
Ing. Vanko – navrhol odmenu Ing. Radochovi vo výške 500.- EUR v čistom za vedenie agendy
Rady. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Opatrenie: Rada udelila odmenu 500.- EUR v čistom Ing. Radochovi za vedenie agendy
Rady.
K 8. bodu programu:
V bode rôzne vystúpili:
- Ing. Dolňan – predniesol informáciu z predsedníctva PEFC Slovensko, ktoré chce podporiť
aktivity svojich členov príspevkom na ich aktivity s podmienkou recipročného rozšírenia
členskej základne PEFC
- Ing. Dolňan – navrhol sumu 3000.- EUR schváliť na podporu mediálnej práce v prospech
lesníctva na Slovensku
- Mgr. Kvak – uvažovalo sa s prítomnosťou novinára na zasadnutí Rady?
- Ing. Vanko – odpoveď – do Zvolene príde len redaktor z Banskej Bystrice
- Ing. Jendruch – navrhuje, aby sa aspoň raz do roka dala správa o činnosti Rady do časopisu
Les & Letokruhy.
- Ing. Dolňan – súhlasí, o pre ďalšiepre média nie sú zaujímavé ani snemy, nie takéto malé
akcie; urobili sa tlačové správy a dali SITA a ďalším médiám, ale nič nebolo uverejnené
- Mgr. Kvak – pozvať na konkrétny čas médiá (i jedno) a podať im správu o riešených
problematikách.
Opatrenie:
Každoročne (koncom roka) vypracuje predstaviteľ Rady informáciu o činnosti Rady
a pošle ju na uverejnenie v časopise Les & Letokruhy.
K 9. bodu programu:
Ing. Vanko poďakoval za aktívnu účasť všetkým prítomným a zasadnutie Rady ukončil.

Zvolen 10.1.2019
Zapísal Ing. M. Radocha
Schválil: Ing. Vanko, dňa:

Príloha Zápisu Rady ZVNL zo dňa 10.1.2019

Tvorba fondu Rady združení vlastníkov neštátnych lesov SR
Rok
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