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P  O  Z  V  Á  N  K  A 
na zasadnutie predstavenstva 

 

 

V zmysle ods. 2. čl. VI. Stanov Združenia, na pokyn predsedu zvolávam zasadnutie predstavenstva: 

 

 

Organizačné údaje: 

 

• Termín konania: 29. júna 2020 (pondelok) o 13:00 hod. 

• Miesto konania: Zasadacia miestnosť Vysokoškolského lesníckeho podniku Študentská 20, 

Zvolen 

 

Návrh programu: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia predstavenstva a 25. VZ. 

2. Informácia o aktivitách predsedu Združenia a kancelárie Združenia v roku 2020  

3. Informácia o stave finančných prostriedkov na b. ú. Združenia a stave platenia členských 

príspevkov a poistenia členov lesnej stráže za rok 2020. 

4. Informatívna správa o činnosti Združenia za rok 2019. 

5. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia v roku 2019 – predseda DR 

6. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2020.  

7. Plán činnosti (úlohy) Združenia na druhý polrok 2020 v období pandémie (krízové riešenie).        

8. Informácia o činnosti PEFC po VZ( 18.6.2020) za rok 2019 a úlohy na r. 2020 – Ing. Olajec  

9. Rôzne:  

a) Uvoľnenie Ing. Galgoňa  a kooptovanie náhradníka Ing. Rašiho, PhD. do predstavenstva    

b) Mzdové náležitosti- schválenie (zníž. mesačných odmien + mim. odmena p. Paučová ).   

c) Žiadosť o Dotáciu na rok 2020 vo výške 5 000,- EUR na MPRV SR.  

d) Aktivity ÚNIE ( petície, verejné zhromaždenia, iné formy –  aký postoj má zaujať združ.?  

e) Elektronické schránky ( aktivácia k 1.9.2020 ) - informácia    

f) Stanovy združenia – posúdenie potreby aktualizácie, pripomienky, návrhy 

g) Iné témy, podnety od členov predstavenstva, DR a kancelárie združenia. 

10. Uznesenie – Záver   

Poznámka :  Na zasadnutie predstavenstva sú pozvaní aj členovia Dozornej rady Združenia .   

Do pozornosti : Písomný materiál, ktorý je predmetom programu Predstavenstva prikladáme 

k pozvánke na preštudovanie. Na zasadnutí predstavenstva k daným materiálom bude len 

diskusia - rozprava. 

 

Vo  Zvolene, dňa 16. júna 2020 

          Ing. Dušan Hajšel 



 

                                                                 . . 

                             kancelár 

 

 

 


