Uznesenie zo zasadnutia signatárov Memoranda vo Vyšnej Boci 5. 3. 2019

Prítomní signatári schvaľujú:
Združenie finančných prostriedkov podľa rakúskeho vzoru PRO HOLZ pod pracovným
názvom Pre lesy, drevo a papier a to inštitucionálne a obsahovo. Rozpracovanie možností
financovania aktivít jednotlivými subjektami na zlepšenie obrazu lesnícko-drevárskeho
komplexu vo verejnosti a úloh s tým spojených.
Zodpovedný: Igor Patráš

Termín: 30. 9. 2019.

Memorandovú radu (MR) v zložení:
Milan Dolňan, Juraj Vanko, Marian Staník, Ľuboš Halvoň, Igor Patráš, Luděk Heralt, František
Štulajter.
Hlasovanie: za 18, proti: 0, zdržal sa: 0.
Založenie osobitného účtu pre poukazovanie finančných prostriedkov signatárov
a z verejných zbierok vedeného SLsK a kontrolovaného memorandovou radou do doby
zriadenia inštitúcie Pre lesy, drevo a papier.
Hlasovanie: za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1.
Zodpovedný: Milan Dolňan

Termín: v čo najkratšom čase.

Pracovnú skupinu zloženú z hovorcov signatárov memoranda v zložení:
Dávid Hančinský, Pavel Machava, Pavel Zacharovský, a hovorca SCPP. Skupina spracuje
kritériá pre výberové konanie profesionálnej PR agentúry a na základe splnenia kritérií vo
výberovom konaní odporučí MR PR agentúru k zmluvnej spolupráci.
Zodpovedný: David Hančinský

Termín: 31. 3. 2019.

Hlasovanie: za 18, proti 0, zdržal sa: 0
5. Poverenie predsedu SLsK nadviazať kontakty a spoluprácu s partnermi v ČR za účelom
výmeny informácií, skúseností a postupov pri riešení problematiky odumierania lesov,
refinancovania strát, prípadne koordinácie spoločných podporných akcií a vyhlásení.
Zodpovedný: Milan Dolňan
Termín: 15. 3. 2019.

Prítomní signatári berú na vedomie a upozorňujú:
na skutočnosť, že materiál "Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030 neakceptuje niektoré zásadné pripomienky lesníckych
organizácií a vlastníkov lesov, ktoré sa týkajú negatívnych sociálnych a ekonomických
dopadov Stratégie na celý lesnícko-drevársky sektor.
Príklad neakceptovaných zásadných pripomienok:

Doložka vybraných vplyvov, bod 9. Vplyvy navrhovaného materiálu, riadok: Sociálne vplyvy:
"žiadne" zmeniť na "negatívne". Odôvodnenie: Predložený materiál "Zelenšie Slovensko Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030" bude mať negatívne
sociálne vplyvy. Zvýšenie výmery bezzásahových území na 75% výmery národných parkov do
roku 2030 bude mať dopady v sociálnej oblasti, najmä kvôli strate pracovných na vidieku a
menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Sociálne vplyvy budú nasledovné: 1. strata 7 170
pracovných miest najmä na vidieku. V lesnom hospodárstve pôsobí v súčasností 20 tis.
pracovníkov, čo predstavuje 2,38 pracovníka na 1 000 m3 ťažby dreva. V drevospracujúcom
priemysle pôsobí zhruba 50 tis. pracovníkov, čo predstavuje 7,38 pracovníka na 1 000 m3
spracovaného surového dreva. Zníženie ponuky pracovných miest spôsobí vyľudňovanie
mnohých oblastí a ďalšie problémy pre samosprávy. 2. zníženie dostupností palivového
dreva pre domácností. Mnoho domácností dnes používa palivové drevo ako jediný zdroj
energie na vykurovanie. Vyhlásením rozsiahlych bezzásahových území, ktoré budú najmä na
vidieku, bude problém pre mnoho domácnosti kúpiť palivové drevo, resp. jeho dovoz zo
vzdialených oblastí bude finančné náročný a budú musieť prejsť na iný zdroj energie (napr.
uhlie).
Táto uvedená zásadná pripomienka nebola akceptovaná, hoci sociálne dopady predkladanej
Stratégie Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 môžu byť vážne.
Chýba podrobná analýza takýchto dopadov.
Pozitívne prijali:
Víziu 2040 pre európsky lesnícko-drevársky sektor vypracovanú Lesníckou technologickou
platformou v Bruseli http://www.forestplatform.org/#!/pages/1 Vízia zdôrazňuje význam
manažmentu lesov ako základu produkcie dreva a ekosystémových služieb a ich využitia
v kontexte transformácie spoločnosti od fosílnej ekonomiky smerom k biohospodárstvu.
Vízia reflektuje Parížsku Dohodu a aktívne prispieva k napĺňaniu OSN Agendy 2030 v ôsmych
z jej 17 trvalo udržateľných cieľov.
Prítomní signatári na zasadnutí: Ján Lach – GRZVNL, ÚRZVNL, RZVNL, Marian Staník – LESY
SR, Peter Šiška – LPM Ulič, Jozef Minárik – OZ DVL, František Štulajter – PEFC, Tomáš Bucha –
SAPV, NLC, Milan Dolňan – SLsK, ZOL SR, mandát SPK, Ján Slivinský (zastupujúci ŠL TANAP),
Jozef Jendruch – ÚDL SR, Ján Jurica – VLM, Martin Kvak – ZV SSL BBK, Milan Benco – ZSD,
Juraj Dlhopolček a Luděk Heralt – ZCPP, 14 účastníkov zastupujúcich 18 inštitúcií memoranda
Tesne pred schválením uznesenia podpisom potvrdili pristúpenie k memorandu aj
dobrovoľní hasiči, za Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR Pavol CEĽUCH, prezident DPO SR.
Zapísal: Milan Dolňan
Vyšná Boca 5.3.2019

