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SPRÁVA O ČINNOSTI ZVSaSLBBK 

OD KONANIA ZASADNUTIA VALNÉHO ZDROMAŽDENIA V ROKU 2019 

- STRUČNÝ PREHĽAD - 

 
Obsahové členenie správy: 

1. Všeobecné informácie 

2. Plnenie uznesení valného zhromaždenia 

3. Činnosť orgánov a pracovníkov Združenia 

4. Záverečné slovo 

 

1. ČASŤ: Všeobecné informácie 

Táto správa je rámcového charakteru a v zostručnenej podobe. Podrobnejšie informácie týkajúce sa jej 

jednotlivých bodov môžete nájsť na stránkach Združenia a to konkrétne v sekcii „Život v Združení“, kde 

môžete nájsť správy o aktivitách Predsedníctva a Kancelárie Združenia, a vo vecne príslušných častiach zóny 

„Len pre členov“, kde môžete nájsť zápisy z rokovaní orgánov Združenia i iných organizácií a materiály 

a rozvinuté informácie, ktoré sú spomínané v tejto správe. 

 

2. ČASŤ: Plnenie uznesení valného zhromaždenia 

Na svojom zasadnutí v apríli roku 2019 valné zhromaždenie v rámci uznesení uložilo výkonným orgánom 

a pracovníkom Združenia nasledujúce úlohy, ktoré boli plnené takto: 

1. Zabezpečiť realizáciu projektu vzdelávacej a poradenskej činnosti na rok 2019. - Úloha splnená. 

2. Riešiť pripomienky vznesené zástupcami PS na 25. zasadnutí Valného zhromaždenia na najbližšom 

zasadnutí Predstavenstva. Prijať opatrenia a riešiť ich v súčinnosti s Radou združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska (RZVNLS). - Úloha splnená. 

3. Osloviť všetky OÚ – pozemkové a lesné odbory v Banskobystrickom kraji a spoločne riešiť zvýšenie 

organizovanosti PS v Združení. - Úloha bola splnená. 

4. Riešiť nájomné a podiely na zisku a majetku, tzv. dividendy, požadované platiť SPF Bratislava za 

neznámych a nezistených vlastníkov. - Splnené/plnené.  

 

3. ČASŤ: Činnosť orgánov a pracovníkov Združenia 

(1) Združenie svoju činnosť vykonávalo prostredníctvom: 

• svojich orgánov: Valné zhromaždenie, Predstavenstvo, Predsedníctvo (Predseda. 1. Podpredseda, 2. 

Podpredseda), Predseda, Dozorná rada, 

• svojich pracovníkov: Kancelár, Ing. Dušan Hajšel, a Ekonómka, Janka Paučová, 

• svojich pomocných orgánov – pracovných komisií/komisie: Mgr. Peter Volentier, Milan Pocklan, 

Ing. Marek Šajban, Ing. Zora Majlingová, RSDr. Dáša Trokšiarová. 

(2) Valné zhromaždenie zasadalo dňa 06.04.2019, kde rozhodovalo: 

• o vzatí správy o činnosti Združenia na vedomie, o schválení úloh Združenia, správe Dozornej rady, 

návrhu rozpočtu Združenia, pláne vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti a o schválení 

zmien stanov Združenia, a ďalej rozhodovalo o uložení povinnosti zabezpečenia realizácie projektu 

vzdelávacej a poradenskej činnosti, povinnosti riešiť pripomienky vznesené zástupcami 

pozemkových spoločenstiev, povinnosti oslovenia okresných úradov pre spoločné riešenie 

organizovanosti pozemkových spoločenstiev v Združení a o povinnosti riešenia nájomného 

a podielov na zisku a majetku pozemkových spoločenstiev. 

(3) Predstavenstvo zasadalo v počte 2-krát, a to dňa 20.05.2019, 12.12.2020. 

• Dňa 20.05.2019 Predstavenstvo rozhodovalo o: 

o Vzatí na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení Predstavenstva, informácie o činnosti 

Združenia a aktivitách Predsedu, zhodnotenia zasadnutia posledného valného zhromaždenia, 
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písomnej informácie o stave finančných prostriedkov („regulárne záležitosti“), vystúpenia 

predsedu PEFC SK, listu Predsedu pani ministerke MPaRV SR ohľadne líniových stavieb, listu 

ohľadom podielov na zisku a nájomnom SPF, zoznamu osôb do pracovných komisií Združenia, 

informácie člena Predstavenstva, Ing. B. Bosáka, k zákonu o Exekúciách a k zákonu o Osobnom 

bankrote.  

o Schválení tematického okruhu prednášok Združenia. 

o Uložení povinnosti zverejnenia písomnej informácie predsedu PEFC SK, vypracovať informáciu 

o zisteniach Ing. B. Bosáka, vypracovať návrh na novelizáciu zákonov, ktorých sa týkala info. 

Ing. B. Bosáka, povinnosti pokračovať v kreovaní pracovných komisií a povinnosti vypracovať 

smernicu o ich činnosti, a povinnosti uzatvoriť dohodu s PEFC SK. 

• Dňa 12.12.2020 Predstavenstvo rozhodovalo o: 

o Vzatí na vedomie informácií o regulárnych záležitostiach, ako je uvedené vyššie, informácií 

o činnosti RZVNLS, o zhodnotení odborných seminárov, o prípravách seminárov, o činnosti 

pracovnej komisie, o postupe presadzovania požiadaviek neštátneho sektora v predvolebnej 

kampani. 

o Schválení spropagovania zvolenskej akcie Slovenskej lesníckej komory, smernice o činnosti 

pracovných komisií, finančného limitu evidencie majetku Združenia, mimoriadnej odmeny 

Predsedovi za činnosť, predbežného termínu konania valného zhromaždenia. 

o Uložení povinnosti prerokovať na RZVNLS význam inštitútu lesohospodárskej inšpekcie 

a podľa potreby skoncipovať návrh jeho legislatívnej úpravy, vstúpiť do rokovania s MPaRV SR 

s cieľom ujasnenia otázok rozpravy valného zhromaždenia. 

(4) Dozorná rada bude o svojej činnosti informovať valné zhromaždenie osobitne. 

(5) Predsedníctvo, Predseda a Kancelár Združenia vykonávali činnosť nasledovne: 

• Smerom k Združeniu, ako celku: 

o Zabezpečenie štátnej finančnej dotácie pre Združenie, aktualizovanie i-stránky Združenia. 

• Smerom k členom Združenia: 

o V oblasti poskytovania poradenstva boli poradenstvo a konzultácie členom poskytované 

priamym kontaktom a telefonicky a tiež aj listinnou i elektronickou poštou. Táto aktivita 

predstavuje z hľadiska času a technickej náročnosti najväčší podiel na poskytovanom servise pre 

našich členov a tiež boli vypracované alebo sprostredkúvané výklady, posudky a návody 

k aplikačnej praxi zákona o pozemkových spoločenstvách. 

o V oblasti organizovania vzdelávacích podujatí sa tieto uskutočnili v celkovom počte 3 podujatia. 

• Smerom navonok: 

o Pracovná účasť na konaniach partnerských organizácií: 

▪ RZVNLS, ÚRZVNLS, Združenie obecných lesov Slovenskej republiky, Slovenská lesnícka 

komora, Národné lesnícke centrum, PEFC Slovensko, Mesto Zvolen, OÚ Brezno. 

(6) Pracovné komisie Združenia: vyjadrovanie sa k materiálom partnerských organizácií, spolutvorba 

návrhu na úpravu zákona č. 97/2013, navrhovanie programu činnosti Združenia.  

 

4. ČASŤ: Záverečné slovo 

Vážení členovia, každému z Vás ďakujem za Vaše zainteresovanie sa v pôsobení tejto našej organizácie, ktorá 

by bez Vás nefungovala a nebola tým, čím je. Ako posledne, tak aj tento krát poďakovanie za úsilie menovite 

patrí všetkým, ktorí boli či už priamo alebo aj nepriamo v rámci tejto správy spomenutí. Osobitne vyjadrujem 

poďakovanie členom orgánov a pracovných komisií Združenia za ich odhodlanie a nasadenie, ako aj nášmu 

administratívnemu aparátu v osobe pána kancelára a pani ekonómky Združenia za zabezpečovanie „života“ 

Združenia. 

 

Za predsedníctvo a kanceláriu s pozdravom a k Vašej dispozícii 

 

Zvolen, dňa        

Mgr. Martin Kvak 

                  predseda 


