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MEMORANDUM
O spolupráci medzi občianskym združením OZ Moje Slovensko, štátnym podnikom LESY Slovenskej
republiky a PEFC Slovensko pri realizácii aktivít procesu zlepšovania druhovej biodiverzity lesných
porastov za aktívnej účasti verejnosti.

„Milión stromov pre Slovensko“

PARTNERI:
OZ Moje Slovensko
Moje Slovensko je platforma, ktorá združuje odborníkov, laickú verejnosť, mladých šikovných ľudí, pre
riešenie reálnych problémov na Slovensku. Každý máme to svoje Slovensko a vidíme ho svojimi očami.
Každý si myslíme, že pre Slovensko je najlepšie niečo iné. Snahou tejto platformy v projekte Milión
stromov pre Slovensko je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ekologickej stability lesa
v spolupráci s verejnosťou.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sú správcom lesného majetku štátu, obhospodarujúcim lesné
porasty takým spôsobom, aby plnili široké spektrum svojich funkcií a umožnili ich využívanie
verejnosťou v zmysle podmienok určených štátom.
PEFC Slovensko
PEFC Slovensko je nezávislé združenie právnických a fyzických osôb, ktoré svoju stabilitu, perspektívu
a spoločenskú zodpovednosť vidia a cítia v trvalom zachovaní a dlhodobom a konsolidovanom
využívaní lesného bohatstva a funkcií lesa v krajine, čo potvrdzujú PEFC certifikátom.
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PREAMBULA
Obnova lesov má na Slovensku svoje nezastupiteľné miesto. Príroda je silný nástroj obnovy lesov, no
v mnohých prípadoch ani jej pôsobenie nestačí. Zalesňovaním, obnovou lesa a lesných plôch sa výrazne
napomáha obnove potenciálu lesov za výrazného skrátenia tohto procesu. Zároveň sa aktívne napomáha
drevinám, pre ktoré prírodné podmienky v súčasnosti nie sú príliš naklonené. Lesníctvo a samotná
obnova lesov ich zalesňovaním je úzko spätá s historickým vývojom na Slovensku a aj dnes je súčasťou
života vidieckeho obyvateľstva.
Občianske združenie OZ Moje Slovensko, ktoré je tvorcom myšlienky lesoprospešnej aktivity Milión
stromov pre Moje Slovensko zameranej na zapojenie verejnosti do obnovy lesov spolu so štátnym
podnikom LESY Slovenskej republiky, ktorý je najväčším obhospodarovateľom lesov na Slovensku
a združením PEFC Slovensko, ktoré je garantom trvalej udržateľnosti lesov na Slovensku, pripravovalo
od roku 2019 proces realizácie spoločných aktivít, ktoré vyústili do vytvorenia projektu „Milión stromov
pre Slovensko".
Podpisom vyššie uvedených cieľov OZ Moje Slovensko, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
a PEFC Slovensko, deklarujú vzájomnú spoluprácu, v rámci ktorej sa stávajú rovnocennými partnermi,
nositeľmi spoločných myšlienok projektu a zodpovednosti za napĺňanie spoločných cieľov.
Signatári memoranda deklarujú, že umožnia a budú podporovať aktívne zapájanie sa širokej verejnosti
do aktivít, ktoré pomôžu obnove slovenských lesov a spoločne budú podporovať a realizovať
zvyšovanie druhového zastúpenia drevín v lesoch na Slovensku. V prípade záujmu zo strany verejnosti
jej umožnia koordinovane prispievať k aktívnej ochrane slovenských lesov prostredníctvom jej
spolupodieľaní sa na obnove lesov v súčasnosti výrazne atakovaných prírodnými procesmi. Obnova
lesných porastov sa bude realizovať prostredníctvom pôvodných druhov drevín primeraných pre dané
stanovištia. Signatári si zároveň plne uvedomujú význam takejto obnovy lesov s cieľom zachovania
lesov pre budúce generácie a ich neodškriepiteľný význam pri viazaní CO2 a význame pri znižovaní
dopadov klimatickej zmeny.
Čl. I
Ciele
-

Zlepšovanie druhovej diverzity obnovovaných lesných porastov zalesňovaním pôvodných drevín
za aktívnej účasti verejnosti.
Zdôrazňovanie významu zelených lesov pre viazanie CO2 pri znižovaní dopadov klimatickej
zmeny a plnení ekosystémových služieb.
Vytvorenie priestoru pre diskusiu s verejnosťou k problematike lesníctva, trvalej udržateľnosti
lesov a ich významu a prínosu pre spoločnosť.
Čl. II
Spoločné aktivity

V záujme naplnenia týchto cieľov sa občianske združenie OZ Moje Slovensko, štátny podnik LESY
Slovenskej republiky a PEFC Slovensko, ako významné subjekty, ktoré majú eminentný záujem na tom,
aby boli slovenské lesy zelené, zdravé a prinášali úžitok ako pre súčasnú spoločnosť, tak i pre budúce
generácie, dohodli na spoločnom postupe reprezentovanom nasledovnými bodmi:
-

na spoločných ako i individuálnych aktivitách podporovať trvalo udržateľné využívanie lesných
zdrojov;
na spolupráci pri prezentácii, rozvoji projektu a aktívnom napĺňaní cieľov projektu;
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-

na koordinovanom presadzovaní spoločných záujmov.

Čl. III
Spoločné ustanovenia
V záujme spoločných cieľov sa signatári zaväzujú k tomu, že:
1.) všetky aktivity naplňovania cieľov uvedených v tomto memorande vykonávané za účasti
verejnosťou budú vždy realizované pod spoločným názvom projektu Milión stromov pre Slovensko
a vždy označované spoločným logom;
2.) o každej aktivite realizovanej v rámci vyššie uvedených cieľov projektu Milión stromov pre
Slovensko sa budú vzájomne informovať;
3.) spoločný projekt, logo a názov nezneužijú na napĺňanie a presadzovanie vlastných cieľov na úkor
partnerov projektu;
4.) projekt budú aktívne udržiavať po celú dobu jeho trvania – minimálne po obdobie, kedy v rámci
realizovaných aktivít bude za účasti verejnosti vysadených 1.000.000 stromov;
5.) budú spolupracovať a hľadať nové spôsoby a možnosti propagácie a prezentácie projektu.

V Antonstáli, 24. apríla 2021

..........................................

..........................................

..........................................

Mgr. Michal Halabuk

Ing. Tomáš Čuka

Ing. František Štulajter, CSc.
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