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Zápis č. 1 /2021/V 
zo zasadnutia  výboru PZ Očová – Háj, konaného 14. 3. 2021 

 
Prítomní: MUDr. Filkor st., Juhaniak, J. Selecký, Ing. Juško, Ing, Škrada, Iždinský ml. (dozorná 
rada) 
Ospravedlnení: Ing. Bukvaj st., Ing. Velič, 
 
Program:  
 1. Otvorenie 
      2. Príprava VČS  
 3. Rôzne 
 4. Záver  
Priebeh programu:  
 
K bodu 1  
Zasadnutie výboru PZ otvoril a ďalej viedol MUDr. Filkor st., predseda PZ. Následne bol 
schválený program zasadnutia výboru PZ. Výbor PZ prebiehal prezenčne pri dodržaní 
nariadených pandemických opatrení.  
 
K bodu 2  
Výbor PZ prerokoval konanie výročnej členskej schôdze (VČS) v nasledovných bodoch: 
- výber formy realizácie VČS – výbor PZ na základe aktuálnej pandemickej situácie 
a odporúčaní Slovenského poľovníckeho zväzu schválil na základe § 4 ods. 6 Stanov SPZ 
formu konania VČS - „per rollam“, tzn. elektronickou formou budú členom PZ sprístupnené 
relevantné podkladové materiály k VČS, na základe ktorých potom budú členovia vyzvaní na 
hlasovanie prostredníctvom internetu o  prijatí jednotlivých podkladových materiálov 
a následne o prijatí uznesení z VČS;  
- termín konania VČS formou „per rollam“ - bol stanovený do konca marca 2021. 
- vypracovanie výročných hodnotiacich správ za uplynulú poľ. sezónu  jednotlivými 
zodpovednými osobami v termíne do 21.3.2021, 
-  realizácie schôdze – výbor PZ poveril tajomníka prípravou podkladov, samotnou realizáciou 
schôdze a vypracovaním návrhu uznesení (v zastúpení návrhovej komisie), kontrolnou 
činnosťou nad priebehom schôdze bol poverený predseda dozornej rady; 
- program VČS - bol prijatý výborom PZ v danom znení: 

1.  Schválenie programu  
2.  Kontrola uznesení   
3.  Voľba overovateľov zápisnice  
4.  Správa predsedu PZ 
5.  Správa poľ. hospodára PZ 
6.  Správy členov výboru PZ: finančný referent  
                                                strelecký a brigádnický referent   
                                                tajomník 
                                                kynologický referent 
7.   Správa dozornej rady PZ  
8.   Správy vedúcich skupín – vedúci skupín  
9.   Plánu hlavných úloh PZ na rok 2021 
10.  Činnosti PZ na rok 2021                
11.  Výška členského príspevku a účelového príspevku na rok 2021  
12.  Finančný rozpočet pre rok 2021 
13.  Bodové limity na rok 2021 v rámci Zásad hmotnej zainteresovanosti členov PZ 
14.  Žiadosti o členstvo v PZ   
15.  Schválenie nových trvalých posedov 
16.  Schválenie uznesení  
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- voľba overovateľov zápisnice – výbor PZ navrhol za overovateľov zápisnice z VČS  
MUDr. J. Filkora ml. a P. Pivolusku ml.;  
- Plán hlavných úloh PZ a Činnosti PZ na rok 2021 – výbor PZ vypracoval návrhy na 
schválenie; 
-  Výška členského príspevku a účelového príspevku na rok 2021 – výbor PZ prerokoval návrh 
výšky príspevkov v nezmenenej podobe; 
- Finančný rozpočet pre rok 2021 – ekonomický hospodár predniesol čerpanie finančných 
prostriedkov za uplynulý rok a následne návrh rozpočtu na rok 2021, ktorý výbor PZ prerokoval 
a navrhol na schválenie; 
- Bodové limity na rok 2021 v rámci Zásad hmotnej zainteresovanosti členov PZ – výbor PZ 
navrhol na schválenie výšku bodových limitov v nasledujúcej sezóne v nezmenenej podobe. 

   
K bodu 3  
Výbor PZ prerokoval: 
 - návrh na udelenie vyznamenania SPZ  pre člena PZ, a to vyznamenanie Zlatý kamzík – 

O. Valentovi, návrh bol schválený, zabezpečením bol poverený tajomník; 
- žiadosť Ing. Veliča o úľavu z poľovníckej činnosti z dôvodu dlhodobej pracovnej 

povinnosti v zahraničí, ktorej výbor PZ vyhovel;  
- doručenú žiadosť o členstvo v PZ od I. Žigu – výbor PZ prerokoval danú žiadosť 

s návrhom na jej odmietnutie z dôvodu plného stavu; 
- návrh nových trvalých posedov – výbor PZ odporučil na schválenie trvalých posedov, 

ktoré boli doposiaľ evidované ako dočasné prenosné posedy: 
P38 Pod smrečinou (PS) 
P39Sudová IV. (SU4) 
P40 Želobudzský háj (ZEH1)  
P41 Dvorce nad Dúbravami 2 (DV2); 

- uverejnenie gratulačného oznamu v časopise Poľovníctvo a rybárstvo pre členov PZ:  
M. Syrový a O. Valent pri príležitosti dožitia životných jubileí, zabezpečením bol 
poverený tajomník; 

- návrh vedúceho I. skupiny o zmenu účelu použitia diviny z jeleňa I. VT uloveného 
25.10.2020, ktorý sa realizoval ako predaj (kupujúci M. a B. Škradovci), na účel použitia 
prerozdelenie členom skupiny (M. a B. Škradovci) so zdôvodnením nesplnenia 
skupinového odstrelu, a tým aj nesplnením pridelenia minimálneho množstva diviny 
členom skupiny takouto formou zvýšiť prídel členom skupiny. Výbor PZ návrh schválil. 

- potrebu zmeny Cenníka poplatkového odstrelu a Cenníka diviny z dôvodu ich nízkej 
konkurencieschopnosti, výbor vyjadril potrebu širšej diskusie, s tým že sa dané zmeny 
kvôli aktuálnej pandemickej situácii pripravia a prerokujú až na ďalšej VČS.   

 
K bodu 4  
Predseda PZ poďakoval členom výboru PZ za účasť a následne zasadnutie ukončil. 
 
 
V Očovej 14. 3. 2021                                   
 
 
Zapísal: Ing. V. Juško, PhD., tajomník PZ 
             
              ............................................... 
                          MUDr. Ján Filkor st.  
                     predseda PZ Očová Háj 


