
              Správa tajomníka PZ Očová – Háj o činnosti výboru PZ za rok 2020 

 

Uplynulý rok 2020 bol do značnej mieri ovplyvnený pandemickou situáciou, ktorá ovplyvnila 
činnosť PZ vo všetkých oblastiach. Z hľadiska činnosti výboru PZ sa konalo jeho zasadnutie 
3-krát, a to v termínoch: 14.5., 7.9.2020 a 14.3.2021. Jednu ospravedlnenú neúčasť mal 
kynologický referent Juhaniak a dve ospravedlnené neúčasti podpredseda Ing. Velič, ostatní 
členovia výboru mali plnú účasť. Všetkých zasadnutí sa zúčastnil aj predseda dozornej rady 
Iždinský ml.   

Výbor PZ na svojich zasadnutiach riešil organizačné otázky týkajúce sa činnosti PZ, 
prerozdelenia odstrelu a sledovania jeho priebehu, príprav a zabezpečenia akcií PZ, i keď 
viaceré pravidelné akcie museli byť zrušené, konali sa len členské schôdze, spoločné brigády 
a zabíjačka.  

Výbor PZ sa zaoberal taktiež došlou a odoslanou poštou. V rámci došlej pošty výbor PZ 
prejednával: 
- žiadosť o mimoriadne pridelenie diviny pri príležitosti životného jubilea (Valent), ktorej  
vyhovel;  
- žiadosť na úľavu z poľovníckej činnosti z dôvodu  dlhodobej pracovnej povinnosti 
v zahraničí  (Ing. Velič), ktorej vyhovel; 
- žiadosť o členstvo v PZ od I. Žigu;  
- list od člena Ing. Wagnera objasňujúci dôvody nesplnenia povinnosti zaobstarania poľovne 
upotrebiteľného psa; 
- úradný list z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen týkajúci sa nariadených 
opatrení na zabezpečenie kontroly a zabráneniu šírenia „AMO“. 
V rámci odoslanej pošty boli riešené písomnou formou:  
- odpovede na doručené žiadosti o členstvo prerokované na minulej VČS (Kľačková, 
Remeselník, Žigo);  
- návrh na udelenie vyznamenaní SPZ pre členov PZ adresovaný OkO SPZ Zvolen; 
- registrácia zmeny stanov PZ adresovaná Okresnému úradu Zvolen. 
V rámci činnosti PZ sa konali 3 členské schôdze v termínoch 23.2. ako výročná, 24.5. a 13.9. 
Účasť bola 87 % na VČS, na ČS 93 % a 70 %. Na VČS boli prijaté 1 uznesenie týkajúce sa 
predloženia trofeji poľovníckemu hospodárovi za účelom chovateľskej prehliadky, ktoré bolo 
splnené. Na členských schôdzach bolo prijaté 1 uznesenie týkajúce podania žiadosti na 
mimoriadny odstrel medveďa, ktoré nebolo splnené s odôvodnením na odmietavý postoj  
Ministerstva životného prostredia SR k regulácií veľkých šeliem odstrelom.  
 
Za porozumenie ďakujem 

 

V Očovej 19. 3. 2021 

        
                 .............................................
     Ing. Vladimír Juško, PhD. 

         tajomník PZ Očová - Háj 


