Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je logické vyústenie rozhodnutia zrušiť Valné zhromaždenie
Slovenskej lesníckej komory (viď nižšie). Tým súčasne oznamujem, že zrušené je aj VZ Oblastnej
lesníckej komory Banská Bystrica.
Napriek tomu Slovenská lesnícka komora vyvíja aktivity jednak v oblasti legislatívy, odborného
školstva či vzťahov s ochranou prírody, štátnou správou aj ministerstvom. Preto dávam do pozornosti
úhradu členského za rok 2020 tak, ako bolo schválené na ostatnom Valnom zhromaždení v roku 2019
- ekonomicky aktívni členovia 20.-€, dôchodcovia 5.-€ (tí, ktorí už majú členské za rok 2020 uhradené,
nech berú tieto vety ako bezpredmetné).
Členské prosím vyzbierať podľa možnosti cez "regionálnych styčných dôstojníkov" (zoznam nižšie) a s
nimi dohodnem spôsob doručenia peňazí do pokladne či na účet OLsK BB (IBAN: SK53 0200 0000
0000 5423 4312). Ak by mal niekto problém kontaktovať kolegu, je možnosť úhrady aj na účet, ale je
to spoplatnené a tak by bolo nevýhodné uhrádzať každému zvlášť. Ale možnosť to je. Zoznam
uhradených členských príspevkov za rok 2019 posielam v prílohe, je tam možnosť filtrovania podľa
zamestnávateľov a podobne.
Právnickým osobám bude vystavená faktúra na členské tento týždeň a bude odoslaná poštou na ich
adresu.
Kontaktné osoby v regiónoch:
Ing. Davidova, Katarina (Katarina.Davidova@lesy.sk) OZ Žarnovica Ing. Daniel Kliment
(vyroba@lesybrezno.sk) ML Brezno Ing. Ján Marko (marko@euroforest.sk) Euroforest Zvolen Ing.
Jaroslav Dudík (riaditel.ml@banskastiavnica.sk) ML Banská Štiavnica Ing. Szabo Ladislav
(msl.revuca@stonline.sk) ML Revúca Ing. Kovalčík Vojtech (Vojtech.Kovalcik@lesy.sk) OZ Rimavská
Sobota Ing. Kráľ Pavol (Pavol.Kral@lesy.sk) OZ Kriváň Ing. Lichá Želmíra (Zelmira.Licha@lesy.sk) GR
LSR š.p.
Ing. Mária Antalová (Maria.Antalova@minv.sk) OÚ Rimavská Sobota Ing. Milan Sarvaš
(sarvas@nlcsk.org) NLC Zvolen Ing. Ondrušová Vlasta (vlasta.ondrusova@lesy.sk) OZ Slovenská Ľupča
Ing. Ján Hanzel (obec@pliesovce.sk) OL Pliešovce Ing. Valach, Rastislav (Rastislav.Valach@lesy.sk)
OZLT Banská Bystrica Ing. Martina Kovalčíková (martina.kovalcikova@lesy.sk) OZ Beňuš Ing. Viera
Sivová (viera.sivova@lesy.sk) OZ Revúca

Verím, že toto nepriaznivé obdobie so cťou prežijeme a budeme sa môcť opäť stretnúť na lesníckom
podujatí, na ktoré sa už teraz teším.

