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KONZULTAČNEJ,  PORADENSKEJ  A  VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI  NA  ROK  2017 

 

Vážené dámy, vážení páni, 

 

dovoľte, aby som Vám v mene  Predstavenstva  Združenia  predložil  návrh  Projektu  konzultačnej, 

poradenskej  a  vzdelávacej činnosti  na rok 2017. 

V  roku  2017 plánujeme pokračovať v osvedčených formách z minulosti  a prehĺbiť  a zdokonaliť 

odskúšané nové  metódy v rokoch 2015 a 2016.  

 

Konzultačnú, poradenskú  a  vzdelávaciu  činnosť  budeme realizovať  na  troch úrovniach. 

1. Konzultačná a poradenská činnosť  u nás v kancelárii združenia, alebo na inom dohodnutom  

     mieste po  vzájomnej dohode,  každý utorok – stredu – štvrtok od 7.30 hod do 11.30 hod. pri 

     osobnom stretnutí, alebo e-mailovou formou, alebo  klasickou  písomnou  poštovou formou.   

2. Informačná, poradenská a vzdelávacia činnosť  prostredníctvom našej webovej stránky. Táto   

     forma podľa informácií  ktoré máme  sa osvedčila. Tu  môžete nájsť zaujímavé  informácie   

     potrebné  pre  vašu  prácu. Napríklad : Vy  sa pýtate, my odpovedáme, hlavne zo zákona  

     97/2013 Z.z.,  rôzne odborné články s lesníckou tematikou,  odborné stanoviska  MPRV SR   

     k našim dotazom, výber  súdnych   rozhodnutí,  nálezy Ústavného súdu, ceny predaja guľatiny   

     doma a v zahraničí  a mnoho  ďalších  zaujímavých  informácií  ktoré  vám  môžu  pomôcť   vo  

     vašej  práci..  

3. Sú  to klasické  odborné  semináre, ktoré  majú  už  svoju  dlhodobú  históriu: 

 

A.  Prvý seminár sme už vlastne zorganizovali  7.februára 2017 a cieľovou skupinou  boli ekonómky  

a účtovníčky  a okruh funkcionárov  z PS,  ktorých tieto témy zaujímajú.   Lektorkami boli Ing. 

Helena  Bullová,  súdna znalkyňa z odboru dane a účtovníctvo  a  Ing. Anna Klimentová, vedúca 

odboru kontroly zo Sociálnej poisťovni  vo  Zvolene.  Seminára sa zúčastnilo 93 poslucháčov.    

Témy ktoré boli odprednášané , sme dali na našu webovú stránku krytú heslom „ Len pre členov 

združenia“. Myslíme si, že úroveň seminára bola dobrá, čo potvrdila aj diskusia na samotnom 

seminári a spätné  reakcie,  ktoré sme do kancelárie  združenia dostali. Čo by som rád spomenul  

a ocenil  je to, že sme dostali od niektorých ekonómok  materiály – vysvetlenie niektorých tém, 

ktoré neboli uzatvorené v diskusii na seminári. Takto si predstavujeme spoluprácu  do budúcnosti. 

Ďalší seminár pre ekonómky a účtovníčky zorganizujeme  o rok, na prelome mesiacov  január –

február 2018. Opäť to bude pred  konaním riadneho Valného zhromaždenia,  v aktuálnom časovom 

období spracovávania a podávania daňových  priznaní  za  rok 2017. 

 

 



 

 

2. Druhý seminár plánujeme  zorganizovať v štvrtom štvrťroku tohto roku a bude zameraný na 

pripravované novely zákonov : 

- Zákon o lesoch 

- Zákon o reštitúciach 

- Zákon o poľovníctve 

- Zákon číslo 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách 

Ako dobre viete, ako to bolo už  aj povedané predsedom združenia  v správe o činnosti združenia, 

sú vytvorené pracovné skupiny,  ktoré pracujú na novelizácii spomínaných zákonov. 

 

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

pripravovaných seminárov,  ak by ste chceli niečo počuť, ak Vás niečo trápi, alebo zaujíma,  aby  ste 

sa  vyjadrili  v rámci  diskusie,  alebo  nám  to  poslali  na našu e-mailovú  adresu. Rady to zaradíme 

do programu pripravovaných seminárov. 

 

Ďakujem za pozornosť. 


