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                                                 P L Á N 

 VZDELÁVACEJ, PORADENSKEJ  A  INFORMAČNEJ  ČINNOSTI  NA   ROK  2018  

 
Vážené dámy, vážení páni, 

predkladáme  Vám  návrh  vzdelávacej  a poradenskej  činnosti  na rok 2018. Na rok 2018 – 2019  

sme predbežne naplánovali  tri  semináre a budeme pokračovať v poradenskej  a informačnej 

činnosti osobne, e-mailovou formou a prostredníctvom webovej stránky Združenia. 

 

1. Prvý seminár sme už vlastne zorganizovali  23.januára 2018 a cieľovou skupinou  boli ekonómky  

a účtovníčky  a okruh funkcionárov z PS,  ktorých tieto témy zaujímajú. Seminára sa zúčastnilo cez 

90 poslucháčov. Materiály a témy ktoré boli odprezentované,  sme dali aj na našu webovú stránku.  

Myslíme si, že úroveň seminára bola dobrá, čo potvrdila aj diskusia na samotnom seminári 

a spätné  recenzie,  ktoré sme dostali do kancelárie  združenia. Ďalší seminár pre ekonómky 

a účtovníčky zorganizuje o rok, na prelome mesiacov január – február 2019.  

 

2. Druhý seminár plánujeme  zorganizovať  k novele zákona 97/2013 Z.z. ktorý bol  schválený v NR 

SR  14.marca 2018. Pokiaľ budú schválené ďalšie novely  zákonov v NR SR: /Zákon o lesoch, Zákon 

o reštitúciach, Zákon o poľovníctve / zorganizujeme ďalší seminár na aktuálnu tému.   

 

3. Tretí seminár zorganizujeme k Ochrane osobných údajov v zmysle  Európskeho nariadenia 

2016/679 ktoré nadobúda účinnosť od 25.05.2018 a k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 

EU č. 995/2010, ktorého úlohou je zastaviť obeh nelegálne vyťaženého dreva v EU. Taktiež 

nadväzujúceho vykonávacieho nariadenia EU č. 607/2012 o vykonávacích pravidlách pre systém 

náležitej starostlivosti. 

 

4. Naďalej budeme pokračovať v poradenskej činnosti ako doposiaľ. Môžete vo väčšej miere 

využívať e-mailovú formu otázok a odpovedí a tiež telefonickú komunikáciu.  

 

5. Dávame do pozornosti aj našu webovú stránku, kde nájdete zaujímavé informácie potrebné pre 

vašu prácu. Tu je všetko o živote združenia, o práci predstavenstva a DR, ako aj o práci a aktivitách 

kancelárie združenia. Je to najrýchlejší a najlacnejší tok informácií k vám.  

 

To je náš návrh. Chceme Vás požiadať, pokiaľ máte  záujem rozšíriť  okruh  tém  pripravovaných 

seminárov, aby  ste sa vyjadrili  v rámci  diskusie na dnešnom VZ,  alebo  nám  to  poslali dodatočne  

na našu e-mailovú  adresu: zvssl.zv@gmail.com.  

 

                                                                                                                       JUDr. Peter Čiampor 

                                                                                                                        predseda združenia 
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