
Správa o činnosti I. skupiny PZ Očová - Háj za rok 2020 
  
Vážení členovia PZ, dovoľte mi zhodnotiť činnosť I. skupiny PZ Očová - Háj. 
Uplynulá poľovnícka sezóna 2020/2021 sa vyznačovala na jednej strane pokračovaním prác 
na zveľaďovaní poľovného revíru, a na druhej strane obmedzením činnosti v súvislosti 
s pandemickou situáciou ohľadom COVID-19.  
V hľadiska brigádnickej činnosti sa skupina sa aktívne zúčastňovala na všetkých 5 spoločných 
brigádnických akciách, ktoré boli zamerané na zveľaďovanie revíru a majetku PZ, výpomoci 
našim poľnohospodárskym partnerom, starostlivosti o existujúce poľovnícke zariadenia či 
príprave a získavaniu krmiva. Jednotliví členovia skupiny vykonávali starostlivosť o zverené 
poľovnícke zariadenia. Zásluhou mladších členov skupiny (Jantoška, Škamla, Filkor ml., B. 
Škrada) pribudli v rámci individuálnej brigádnickej činnosti viaceré nové poľovnícke 
zariadenia, ako kazateľnicový posed, srnčie kŕmidlo, či soľníky.  
Z hľadiska získavania krmiva sa členovia skupiny intenzívne podieľali na individuálnom 
zabezpečovaní krmiva a následnom rozvoze do revíru vo forme vnadenia či prikrmovania 
zveri v prikrmovacom období, a to v rámci stanovených limitov. 
V rámci výkonu práva poľovníctva sa poľovnícka sezóna vyznačovala problémami s plnením 
plánu lovu v našej skupine. Napriek výrazne najvyššiemu počtu individuálnych vychádzok 
v rámci jednotlivých skupín, či intenzívnej snahe viacerých členov skupiny na konci 
kalendárneho roka či v následnom období predĺženej doby lovu sa nám nepodarilo splniť plán 
lovu ani u jedného druhu lovenej raticovej zveri. Členovia skupiny ulovili celkovo 17 ks 
raticovej zveri a 2 ks škodnej zveri. V rámci skupinového odstrelu to bolo 10 ks raticovej 
zveri, čo činilo splnenie skupinového odstrelu len na 42 %, zvyšok tvoril odstrel z rezervy pre 
účely PZ. To sa negatívne prejavilo aj na nesplnení pridelenia minimálnych dávok diviny 
členom skupiny. Týmto odlovom bolo získaných celkovo 515 kg diviny, z toho 280 kg bolo 
prerozdelených v rámci skupiny, pričom skupine bol pridelený z inej skupiny 1 ulovený ks. 
Najúspešnejším lovcom za uplynulú poľovnícku sezónu bol O. Valent, ktorému sa podarilo 
odloviť 5 ks raticovej zveri a 1 ks škodnej zveri. Celkove členovia skupiny vykonali spolu 
715 individuálnych vychádzok, čo predstavuje takmer 40 % z celkového počtu vychádzok 
v rámci PZ, pričom všetci členovia splnili minimálnu povinnú kvótu 40 vychádzok.  
Pri výkone práva poľovníctva sa členovia skupiny taktiež intenzívne venujú starostlivosti 
o poľovne upotrebiteľných psov, keď 7 členovia majú v starostlivosti 5 poľovne 
upotrebiteľných psov a 2 psov vo výcviku, ktorí boli aktívne využívaní v poľovníckej 
činnosti. Dvaja členovia, T. Škamla a T. Jantoška, so svojimi psíkmi úspešne absolvovali 
kynologické skúšky, čím zvýšili ich poľovnú upotrebiteľnosť, za čo im patrí srdečná vďaka. 
Výkonnosť skupiny bola ohodnotená celkovým počtom 5033 bodov, čo predstavovalo 
vzhľadom k obmedzeniu činnosti PZ len 3 % pokles oproti predchádzajúcemu roku. Je už 
pravidlom, že najvyššie bodové hodnotenie má predseda PZ – MUDr. Filkor st. Všetci 
členovia skupiny si však splnili požadované minimálne bodové limity podľa vekových 
kategórií, pričom možno konštatovať zvýšenú aktivitu viacerých mladších členov, tu by som 
chcel vyzdvihnúť zvýšenú aktivitu čakateľa na členstvo T. Jantošku.  
Záverom by som sa chcel poďakovať členom skupiny za ich činnosť počas celej uplynulej 
sezóny a zaželať im pevné zdravie, veľa energie a pekných poľovníckych zážitkov aj v tej 
nasledujúcej.   
Za porozumenie ďakujem. 
 
Lovu zdar  
        
Očová, 19. 3. 2021                            ............................................ 

                                                                           Ing. Vladimír Juško, PhD. 
                  vedúci I. skupiny                                            


