
Zápis č. 3/ 2021/ V
zo zasadnutia yýboru PZ Očová — Háj. konaného. 5. 6, 2021

Prítomní: MUDr. Filkor st., Selecký. Ing. Juško, Ing, Škrada, Iždinský ml. (dozorná rada),
prizvaní hostia: Iždinská, Selecká. Pivolusková, Pivoluska ml.

Ospravedlnení: Ing. Bukvaj st., Juhaniak, Ing. Velič

Program:
1. Otvorenie
2. Príprava Jánskeho dňa
3. Rôzne
4. Záver

Priebeh programu:

K bodu 1
Zasadnutie výboru PZ otvoril a ďalej viedol MUDr. J. Filkor st., predseda PZ..

K bodu 2
Výbor PZ sa zaoberal prípravou a zabezpečením plánovanej akcie pre deti a rodiny členov PZ
— Jánsky deň, ktorá sa bude konať na chate PZ dňa 19.6.2021 so začiatkom 0 10:00 hod. Boli
prerokované a prerozdelené jednotlivé úlohy:

informovanie členov PZ o plánovanej akcii mailom s požiadavkou na nahlásenie
počtu detí — tajomník,

špecifikovanie súťažných disciplín a prerozdelenie zabezpečenia jednotlivých
disciplín: - streľba vzduchovkou - J. Selecký,

- streľba z posedu - Nosáľ,
- streľba z gumipušky - Iždinský st.,
- poznávanie prírody I - Juško,
- poznávanie prírody 2 — Pataky,
- streľba z vodnej pištole - Leško,
- skákanie vo vreci - Holík,
- preťahovanie lanom,

zabezpečenie a prerozdelenie cien pre súťažiacich — Iždinská, Selecká, tajomník,
skosenie lúky pred chatou PZ — brigádnický referent,
nákupy a materiálne zabezpečenie akcie — tajomník,
zabezpečenie ingrediencií do gulášu a varenie gulášu — MUDr. Filkor ml.,
zabezpečenie chleba — predseda PZ,

zabezpečenie fotografovania — tajomník,

zraz organizátorov akcie 0 8:00 hod. na chate PZ.

K bodu 3
Predseda PZ informoval o:

mailovom usmernení RVaPS Zvolen ohľadom AMO, a to zameranom na zbieranie
kadáverov a vedľajších živočíšnych produktov,

pridelení kontajnera na likvidáciu kadáverov a vedľajších živočíšnych produktov od
RVaPS a jeho následnom umiestnení v revíri PZ.



K bodu 4

predseda PZ poďakoval členom výboru PZ za aktívnu účasť a následne zasadnutie ukončil.

V Očovej 5. 6 . 2021

Zapísal: Ing. V. Juško, PhD., tajomník P

UDr.J Filkor st.

predseda Z Očová - Háj

Porovnĺcke združenie

OČOVÁ - HÁJ
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