
 
 

Platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA 
                                                                           Lesy Slovenskej republiky, š. p.                 Slovenská lesnícka komora  
                                                                           Odborový zväz drevo, lesy, voda                                                         Vojenské lesy a majetky, š. p. 
                                                                           PEFC Slovensko                                                                                Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky 
                                                                           Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska                

                                                                                                                       P.O.BOX 103                                               email: platforma@zlbs.sk 
                                                                                                                       974 04 Banská Bystrica                     tel. kontakt: +421 918 444 210 
                                                                                                                                                                                                                                    www.platformaprelesy.sk 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

POZVÁNKA 
 

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA, ktorú vytvorilo v auguste tohto roka sedem organizácií 

- LESY Slovenskej republiky, š. p., Odborový zväz drevo, lesy, voda, PEFC Slovensko, Rada združení vlastníkov neštátnych 

lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky, š. p., a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej 

republiky, 

 

pozýva zástupcov masmédií na pracovné raňajky s predstaviteľmi Platformy, ktoré sa uskutočnia v pondelok  

9. septembra 2019 o 9. hodine na Osadnej ulici č. 6 v Bratislave pod názvom  

„ÚSTAVA PRE LESY“,  
pretože jedným z cieľov Platformy je jediný legislatívny predpis, garantujúci adekvátnu starostlivosť o lesné bohatstvo 

Slovenska. 

 

Platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA zastupuje záujmy viac ako 400 tisíc vlastníkov neštátnych lesov 

Slovenska, správcov lesného majetku štátu, ktorí spolu obhospodarujú 1,6 mil. ha lesov;  členov Slovenskej lesníckej 

komory; viac ako 150 podnikov, zaoberajúcich sa spracovaním dreva; členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda a 239 

držiteľov PEFC certifikátov a osvedčení. Pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky vytvárajú tieto subjekty ročný obrat 

vo výške 3,0 až 3,5 mld. €, zamestnávajú a vytvárajú pracovné príležitosti pre vyše 45 000, prevažne obyvateľov vidieka. 

 

Odborníci z Platformy spracovali návrh dokumentu NOVÁ STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA LESNÉHO 

BOHATSTVA SLOVENSKA. Hlavným cieľom Platformy je vznik záväzného dokumentu - Štátnej politiky pre ochranu lesného 

bohatstva Slovenskej republiky. Návrh obsahuje niekoľko strategických cieľov, medzi ktoré patria jednotná štátna politika 

pre ochranu lesného bohatstva Slovenska, jedno centrum pre manažment lesného bohatstva štátu a jeden zákon a  jedna 

štátna správa na ochranu a využívanie lesného bohatstva štátu.  

 

Veríme, že prijmete naše pozvanie na zaujímavé stretnutie. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Jozef Marko, hovorca Platformy  

ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA 

Mobil: +421 908 762 693 

E-mail: platforma@zlbs.sk  

 

 

Organizačné informácie:  

Stretnutie sa uskutoční v budove ECHOZ, Osadná 6, Bratislava, v zasadačke na 1. poschodí. Budova a vchod do budovy sú 
zabezpečené elektronickým systémom a preto je potrebné pre vstup do priestorov stlačiť tlačidlo OZ DLV; následne sa 
otvoria dvere do budovy. 
 
Pripájame mapku, na ktorej je v prípade potreby vyznačená trasa autom z Trnavského mýta do miesta konania nášho 
stretnutia. Bezplatné parkovanie najbližšie k miestu konania stretnutia je možné na uliciach – Osadná, Budyšínska, Česká, 
Tehelná a Mestská.  
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