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 INFORMÁCIA  

o aktivitách predsedu Združenia 

od nástupu do funkcie k 25.06.2018 

a úlohy predsedu a kancelárie Združenia na najbližšie obdobie  

   

   

  

A. Informácia o hlavných podujatiach predsedu Združenia   

• 19.04.2018: Spolu s podpredsedami a pracovníkom kancelárie Združenia došlo k zriadeniu 

elektronického bankovníctva pre Združenie za účelom zníženia nákladov za bankové 

operácie a zjednodušenia realizácie bankových prevodov (zníženie časových a vecných 

nákladov na vybavovanie).   

• 20.04.2018: Účasť a reprezentácia na Lesníckych dňoch 2018 vo Zvolene.  

• 02.05.2018: Stretnutie s riaditeľom Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania – NLC a 

členom Predstavenstva Združenia, Ing. Milanom Sarvašom, Phd., ohľadom možnosti 

projektovej spolupráce medzi ZVSaSLBBK a NLC.  

• 13.05.2018: Účasť na valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo 

Sucháň a diskutovanie s členmi.  

• 16.05.2018: Účasť na pracovnom seminári k projektu ALTERFOR.   

• 17.05.2018: Účasť na pracovnej porade pozemkových a lesných odborov okresných úradov 

a vystúpenie v rámci bodu programu „Výkon štátnej správy lesného hospodárstva a 

poľovníctva z pohľadu Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 

Banskobystrického kraja“.  

• 18.05.2018: V spolupráci s kanceláriou Združenia založenie nových e-mailových schránok 

pre  orgány  Združenia  (predseda@zvsaslbbk.sk,  kancelaria@zvsaslbbk.sk, 

dozornarada@zvsaslbbk.sk).  

• 24.05.2018: Vedenie seminárneho stretnutia zorganizovaného kanceláriou Združenia k 

vykonávaciemu nariadeniu EP a Rady EÚ č. 995/2010, ktorého úlohou je zastaviť obeh 

nelegálne vyťaženého dreva v EÚ, nariadeniu EÚ č. 607/2012 o vykonávacích pravidlách pre 

systém náležitej starostlivosti, a k novele zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 

spoločenstvách. Poskytnutie príspevku pre RTVS do relácie Farmárska revue.  

• 29.05.2018: Účasť na zasadnutí valného zhromaždenia Združenia obecných lesov Slovenskej 

republiky.  

• 31.05.2018: Účasť na verejnom odpočte činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017.   

• 05.06.2018: Vedenie seminárneho stretnutia zorganizovaného kanceláriou Združenia na 

tému novelizácie zákona o lesoch a na tému ochrany osobných údajov.   

• 11.06.2018: Poskytnutie príspevku do časopisu LES & Letokruhy redigovaného a 

vydávaného spoločnosťou LESMEDIUM, s. r. o.  

• 25.06.2018: Vedenie zasadnutia Predstavenstva Združenia. 
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B. Informácia o priebežných aktivitách predsedu a kancelárie Združenia  

• Vybavovanie žiadostí o poradenstvo a pomoc pri riešení problémov členov Združenia. 

Poskytovanie odpovedí vo forme názorov, posudkov, výkladov alebo usmernení a to 

prostredníctvom e-mailov alebo prostredníctvom telefonických alebo osobných rozhovorov.  

• Práca na posilňovaní postavenia Združenia prostredníctvom snahy o rozšírenie členskej 

základne.  

• Zbieranie podnetov na zorganizovanie školení členov Združenia.  

• Zbieranie podnetov na úpravu legislatívy alebo iných právnych predpisov: ekologické 

funkcie lesa, líniové stavby, fungovanie pozemkových spoločenstiev, vzťahy s notármi, 

exekútormi a inými tretími stranami.   

• Zvažovanie a zavádzanie možností získavania príspevkov pre naše Združenie zo strany 

fyzických a právnických osôb, ktoré sa prostredníctvom nášho Združenia propagujú či už 

prostredníctvom web-stránky alebo osobnou prezentáciou na našich podujatiach.  

• Vyhotovovanie materiálov pre členov Združenia (ochrana osobných údajov, náležitá 

starostlivosť (DDS), zmluva o pozemkovom spoločenstve).  

• Konzultovanie problémov a ich riešení s orgánmi štátnej správy (Úrad na ochranu osobných 

údajov, MPaRV SR, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, a iné).  

  

C. Úlohy predsedu a kancelárie Združenia  

• Pokračovať v poskytovaní poradenskej pomoci členom Združenia.  

• Pokračovať vo vyhotovovaní materiálov pre Združenie podľa aktuálnych potrieb.   

• Pokračovať v konzultáciách s orgánmi štátnej správy pri riešení problémov pozemkových 

spoločenstiev a vlastníkov lesov. • Pripraviť návrhy na potrebnú úpravu právnych predpisov.  

   


