
Zápis č. 1/2017/VČS 
zo zasadnutia výročnej členskej schôdze PZ Očová – Háj, konanej dňa 18.2.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1.  Otvorenie – predseda PZ 
2.  Kontrola účasti – tajomník PZ 
3.  Schválenie programu – predseda PZ 
4.  Kontrola uznesení – tajomník PZ 
5.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov – predseda PZ 
6.  Voľba mandátovo-volebnej komisie – predseda PZ  
7.  Správa predsedu PZ 
8.  Správa poľ. hospodára PZ 
9.  Správy členov výboru:  finančný referent  
                                         strelecký a brigádnický referent   
                                        tajomník PZ 
                                       kynologický referent 
10. Správa dozornej rady PZ – J. Iždinský ml. 
11. Správy vedúcich skupín – Ing. Juško PhD., J. Selecký, J. Iždinský ml.  
12. Prejednanie a schválenie návrhu hlavných úloh PZ a plánu činnosti PZ na rok 2017 –                
       podpredseda PZ 
13. Schválenie výšky členského príspevku a účelového príspevku na rok 2017– predseda     
      PZ a finančný referent  
14. Návrh a schválenie finančného rozpočtu pre rok 2017 – finančný referent 
15. Schválenie zmeny prevádzkového poriadku v čl. 11 bod 2 „čestný člen“ – predseda PZ  
16. Návrh na prijatie za čestného člena – predseda PZ 
17. Návrh na prijatie nových členov a kandidátov PZ – predseda PZ 
18. Správa mandátovo-volebnej komisie 
19. Návrh členov výboru PZ a dozornej rady PZ – predseda PZ 
20. Diskusia k voľbám výboru PZ a dozornej rady PZ - predseda PZ 
21. Voľby predsedu PZ, poľ. hospodára PZ, členov výboru PZ a dozornej rady PZ -    
       mandátovo-volebná komisie 
22. Návrh člena rady Oko SPZ za PZ Očová  - Háj  
23. Rôzne 
24. Uznesenie - návrhová komisia a overovatelia zápisnice 
25. Ukončenie – predseda PZ          
 
Priebeh programu: 
1. Zasadnutie členskej schôdze otvoril a ďalej viedol predseda PZ – MUDr. Filkor. Privítal 
všetkých prítomných. 
2. Kontrolu účasti vykonal tajomník PZ – Marcel Juhaniak. Konštatoval, že je prítomných 28 
členov z celkového počtu 30 členov PZ, 1 sa ospravedlnil a 1 sa neospravedlnil a členská 
schôdza je uznášaniaschopná. Na VČS sú prítomní aj 2 čestný člen, 3 čakateľ, 3 uchádzači 
o členstvo a traja nezaradení, ktorí boli na VČS pozvaní. 
3.  Predseda PZ oboznámil prítomných s programom, ktorý bol bez pripomienok schválený 
4. Kontrolu uznesenia z predchádzajúcej členskej schôdze vykonal tajomník PZ. Boli prijaté 2 
uznesenia, ktoré boli splnené.  
5. Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol Ing. Slováka, Ing. Vigaša a O. Valent. Za 
overovateľov zápisnice navrhol P. Pivolusku st. a V. Slávka. 
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Po tomto bol návrh v uvedenom zložení jednohlasne prijatý 
6.  Do volebno – mandátovej komisie bol navrhnutý Ing. Nosáľ a M. Holík. Všetci za. 
7.  Predseda PZ prečítal správu o činnosti PZ 
8.  Poľ. hospodár PZ prečítal správu. 
9. Členovia výboru prečítali správy v tomto poradí: finančný referent PZ, strelecký 
a brigádnicky referent PZ, tajomník PZ a kynologický referent PZ.  
10. Predseda dozornej rady PZ J. Iždinský ml. prečítal správu o činnosti DR PZ. 
11. Vedúci skupín prečítali správy v tomto poradí: Ing. Juško PhD., J. Selecký. a J. Iždinský 
ml.  
12. Podpredseda PZ – Ing. Velič prečítal návrh na plán hlavných úloh a návrh na činnosť PZ 
na rok 2017. Ondrej Valent navrhol v máji – júni 2017 urobiť kynologický výcvik na chate 
PZ  ukážkami pre nových členov pre získanie skúsenosti. Ing. Nôžka navrhol pojmovú  
zmenu v bode 1 a Ing. Bukvaj st. v bode 6 plánu úloh. Obidva návrhy zo zmenami boli 
jednohlasne prijaté a schválené. 
13. Predseda PZ predniesol návrh na členské 150 Eur a účelový poplatok 50Eur pre rok 2017.  
Ing. Nôžka navrhol členské 100 € a zvýšiť predaj diviny, kde uvedené je možné až do 30 % 
odlovu a zabezpečiť podklady pre PF kvôli vyplateniu nájmu aby sa vedelo či to bude stačiť. 
Ing. Bukvaj st. uviedol, že podklady má on a už je z PF dohodnutý. O. Valent uviedol, že toto 
navýšenie členského je len jednorazové pre tento rok a pre potreby PZ ho treba nechať 
v navrhovanej výške 150 €. Uvedený návrh predsedu PZ bol v pomere 25 za, 2 proti. 
14. Finančný referent PZ – Ing. Škrada prečítal návrh finančného plánu PZ na rok 2017. 
Návrh jednohlasne prijatý 
15. Tajomník predniesol návrh dodatoku k prevádzkovému poriadku v Čl. 11 Čestné 

členstvo v PZ v bode 2 znie: 
  2.  Na udelenie štatútu čestný člen je potrebné, aby žiadateľ mal fyzický vek 65 rokov a aby 

bol členom PZ Očová Háj minimálne 25 rokov. Pri zlom zdravotnom stave môže výbor PZ 
dĺžku členstva v PZ znížiť na hranicu 20 rokov. 

     V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch na základe žiadosti žiadateľa a 
odporúčania výboru PZ môže členská základňa raz ročne na výročnej členskej schôdzi 
udeliť žiadateľovi štatút čestného člena aj mimo stanovených vekových hraníc. 
Uvedené nadobúda účinnosť dňa 18.2.2017. 
16. Predseda PZ predniesol správu výboru o udelení čestného členstva PZ J. Lapčíkovi, M. 
Syrovému, Ľ: Seleckému, O. Nôžkovi, M.  Miháľovi a J. Nôžkovi ml., kde toto členská 
základňa zobrala na vedomie. Prebehlo slávnostné dekorovanie čestných členov. 
17. Predseda PZ predniesol žiadosť o  mimoriadne prijatie nových členov z radov čakateľov, 
uchádzačov o členstvo  a nezaradených uchádzačov za člena PZ: MUDr. Ján Filkor ml., Milan 
Nôžka, Rasťo Čierny, Ing. Ján Wágner PhD., Ing. Tomáš Pataky, Pavel Pivoluska ml. a Ing. 
Radoslav  Leško kde títo boli členskou základňou jednohlasne prijatý. Ďalej navrhol aby za 
kandidátov boli  zaradení Tomáš Škamla, Filip Bartl a Peter Bielik. Všetci za. 
18. Mandátovo - volebná komisia (MVK) sa uzniesla, že je prítomných 28 členov PZ a 
členská základňa je uznášania schopná.  
19. MVK predniesla návrh výboru na kandidátov do nového výboru PZ a DR v zložení 
 
Výbor PZ 
Predseda PZ: MUDr. Ján Filkor                                                            
 Poľovnícky hospodár PZ: Ing. Juraj Bukvaj st.                                     
Podpredseda PZ: Ing. Juraj Velič                                                           
Tajomník PZ: Ing. Vladimír Juško PhD.                                                
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Finančný hospodár PZ: Ing. Branislav Škrada                               
Strelecký a brigádnicky referent PZ: Jaroslav Selecký                          
Kynologický referent: Marcel Juhaniak 
 
Dozorná rada PZ 
Predseda DR: Ján Iždinský ml.                                                               
Člen DR: Ing. Vladimír Slávko                                                               
  
20. Ing. Nosáľ ako člen MVK navrhol aklamačný spôsob volieb. Všetci za. 
21. MVK vykonala hlasovanie za členov výboru u predsedu PZ a poľovníckeho hospodára 
jednotlivo a u ostatných členov výboru a DR spolu. Výsledky hlasovania sú: 
 
Výbor PZ 
Predseda PZ: MUDr. Ján Filkor                                                            27 hlasov 
Poľovnícky hospodár PZ: Ing. Juraj Bukvaj st.                                    27 hlasov 
Podpredseda PZ: Ing. Juraj Velič                                                          23 hlasov 
Tajomník PZ: Ing. Vladimír Juško PhD.                                               23 hlasov 
Finančný hospodár PZ: Ing. Branislav Škrada                                      23 hlasov 
Strelecký a brigádnicky referent PZ: Jaroslav Selecký                         23 hlasov 
Kynologický referent: Marcel Juhaniak 
 
Dozorná rada PZ 
Predseda DR: Ján Iždinský ml.                                                              27 hlasov 
Člen DR: Ing. Vladimír Slávko                                                              27 hlasov 
Člen DR: Ing. Juraj Bukvaj ml.                                                              27 hlasov 
 
     MVK sa uzniesla, že voľby prebehli v súlade z PP PZ a stanovami PZ a sú platné. Všetci 
za. 
 
22. MVK  predniesla návrh výboru Ondreja Valenta za člena rady Oko SPZ za PZ Očová-Háj. 
Bol zvolený členmi PZ Očová-Háj 27 hlasmi. Ondrej Valent bol navrhnutý i za člena 
kynologickej rady SPK Zvolen 27 hlasmi. 
23. Finančný referent predniesol návrh zmeny cenníka:  

 
Členovia 

[kg] 

Ostatní 
neodraté 

[kg] 
odraté 

[kg] 
naporciované 

[ks] 
Srnčia 3,00 € 3,60 € 4,20 € +20 € 
Jelenia 2,50 € 3,00 € 3,70 € +30 € 
Jeleň v ruji 
(15.09. -
.10.10.) 

2,00 € 2,40 € 3,10 € +30 € 

Diviačia 1,50 € 1,80 € 2,30 € +30 € 

Odstránenie hlavy pri diviačej (netrofejová okrem prasiec): +15 € 

Ing. Nôžka navrhol doplniť o stať: Diviak v ruji: - 0,50 € za kg dole. Všetci za. 
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Tajomník PZ predniesol návrh na minimálny počet bodov  v rámci hodnotenia, kde navrhol 
minimálny počet bodov odstupňovať rokmi, a to do 40 rokov – 300 bodov, do 50 rokov – 200 
bodov a do 60 rokov 100 bodov, kde uviedol, že uvedené by sa týkalo aj uchádzačov 
a čakateľov z potrebou polovičného počtu bodov. Ing. Nôžka uviedol, či počet nie je vysoký 
nakoľko už nebude niektoré body napr. za prikrmovanie zbierať a stačí minimálna hranica 
200 bodov. MUDr. Filkor st. uviedol, že body je možné nazbierať aj za návštevy revíru pri 
plnení plánu lovu a navrhuje prijať návrh tajomníka v pôvodnom znení. Uvedené bolo 
jednohlasne prijaté. 
Poľ. hospodár PZ predniesol podklady ku africkému moru ošípaných na území SR a EÚ. 
24. Návrhová komisia prečítala uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté 
25. Predsedajúci ukončil členskú schôdzu a poďakoval za účasť.  
 
V Očovej 18.2.2017 
 
 
Zapísal: Marcel Juhaniak – tajomník PZ ........................ 
 

............................................ 
      MUDr. Ján Filkor 
   predseda PZ Očová Háj 
 
 
 

1. overovateľ. Pavel Pivoluska st.       ........................................ 
 
2. overovateľ: Vladimír Slávko          ........................................ 
 
 
 


