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INFORMÁCIA  

o aktivitách predsedu a kancelárie Združenia  

v medziobdobí zasadnutí Predstavenstva od 19.11.2018 do 11.03.2019 

 

 

A. Hlavné podujatia predsedu Združenia  

• 06.12.2019: Účasť na školení k mediálnej komunikácii (NLC, Zvolen). 

• 13.12.2019: Stretnutie s predstaviteľmi „environmentálnych záujmových skupín“ za účelom 

zistenia ich stanoviska k vlastníckym právam súkromných vlastníkov lesov (Banská 

Bystrica). 

• 07.01.2019: Rokovanie s prorektorom TUZVO pre výskumnú činnosť za 

účelom nadviazania spolupráce medzi ZVSaSLBBK a TUZVO (TUZVO, Zvolen). 

• 10.01.2019: Účasť na zasadnutí RZVNLS (Lesný podnik mesta Zvolen, Zvolen). 

• 21.01.2019: Rokovanie s predsedom BBSK za účelom nadviazania spolupráce medzi 

ZVSaSLBBK a BBSK (Úrad BBSK, Banská Bystrica). 

• 28.01.2019: Účasť na zasadnutí Lesníckeho mediálneho tímu pri NLC (NLC, Zvolen). 

• 12.02.2019: Rokovanie s predsedom SLK o formách a možnostiach spolupráce (Kancelária 

ZVSaSLBBK, Zvolen). 

• 13.02.2019: Rokovanie s predsedom PEFC-u o spolupráci (Národný dom, Banská Bystrica). 

• 19.02.2019: Rokovanie pri predstavení novelizácie zákona č. 229/1991 Zb. a 326/2005 Z. z. 

(MPaRV SR, Bratislava). 

• 21.02.2019: Účasť na rokovaní o podujatí „Zvolen, mesto lesníctva“ (MeÚ, Zvolen). 

• 28.02.2019: Zaslanie žiadosti ministerke MPaRV SR o pracovné stretnutie vo veci riešenia 

problémov s obmedzením vlastníckych a obhospodarovacích práv v miestach energetických 

prenosových sústav a sietí.  

• 05.03.2019: Účasť na výročnom rokovaní signatárov Memoranda o spolupráci (Hotel 

Barbora, Vyšná Boca). 

B. Bežné aktivity predsedu a kancelárie Združenia 

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

(Poskytovanie podpory alebo poskytovanie odpovedí vo forme názorov, posudkov, výkladov 

alebo usmernení a to prostredníctvom e-mailov alebo prostredníctvom telefonických alebo 

osobných rozhovorov: 30+ vybavení. 

• Vyhotovovanie materiálov pre všetkých členov Združenia: 

o Informatívny náhľad do problematiky vyplácania podielov na zisku a nájmu pre SPF 

a správcu. 

• Konzultovanie problémov a ich riešení s orgánmi a inými inštitúciami štátnej správy: 

o  Pôdohospodárska platobná agentúra 

o  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 


