
OBVODNÁ  POĽOVNÍCKA  KOMORA  ROŽŇAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A 

z I. výročnej konferencie OPK Rožňava, ktorá sa konala dňa 22.10.2014 o 16:00 hod. v Hoteli 

Šport v Rožňave. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Ondrej Vido, Ján Ujházy 

Neospravedlnení: Róbert Emődy, Ivan Dorčák, PaedDr. Vladimír Šlosár, Ing. Miloš Urbančík, 

Ing. Karin Bodnáriková, Gabriel Csík, JUDr. František Bačo, Štefan Kubík, Štefan Farkaš, 

Stanislav Olexa, Milan Chochol, Ing. Jozef Trojan, Miroslav Benedik, Ing. Tibor Lebocký 

 

- Konferenciu otvoril predseda OPK Ing. Ján Valentík, ktorý privítal delegátov a hostí 

konferencie. 

- Oboznámil delegátov s návrhom kandidátov do orgánov OPK, ktorý bol zostavený 

prípravnou a riadiacou komisiou na zasadnutí Predstavenstva OPK Rožňava dňa 

10.09.2014. 

K bodu č.2 – predbežná správa o účasti 

- Predseda OPK oboznámil konferenciu o účasti prizvaných delegátov ( zástupcov PZ, 

zástupcov nezaradených členov OPK a zástupcov PZ bez revíru) na dnešnej 

konferencii. Písomne bolo na výročnú konferenciu pozvaných 44 delegátov 

a prítomných je 28 delegátov. 

 K bodu č.3 – schválenie programu rokovania 

- Predseda OPK Ing. Ján Valentík oboznámil delegátov s programom výročnej 

konferencie  (program bol písomne doručený všetkým pozvaným delegátom 

pozvánkou na konferenciu). Delegáti predložený program konferencie  jednomyseľne 

schválili. 

K bodu č.4 – schválenie volebného a rokovacieho poriadku 

- Predseda OPK oboznámil delegátov so zmenami v rokovacom a volebnom poriadku, 

ktoré boli delegátom zaslané pozvánkou na konferenciu. Delegáti volebný aj rokovací 

poriadok aj s uvedenými zmenami jednomyseľne schválili. 
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K bodu č.5 – voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

- Predseda OPK predložil konferencii návrh pracovného predsedníctva v nasledovnom 

zložení: Ing. Ján Valentík, JUDr. Ján Gallo, Ing. Róbert Zdechovan PhD., Bc. Gabriel 

Borzy, Róbert Kováč, Ján Piljan, Ján Breuer. Delegáti návrh na členov pracovného 

predsedníctva jednomyseľne schválili a zároveň za predsedu bol zvolený Ing. Ján 

Valentík.  

- Delegáti jednomyseľne schválili aj predsedov pracovných komisií a to: predsedu 

mandátovej komisie p. Jána Piljana, predsedu volebnej komisie p. Bc. Gabriela 

Borzyho a za predsedu návrhovej komisie p. Róberta Kováča.  Do mandátovej komisie 

boli za členov navrhnutí: Ing. Brigita Nagyová (PZ Devana Jovice) a Ing. Milan Timár 

(PZ Markuška). Delegáti s návrhom  na členov mandátovej komisie súhlasili a tento 

návrh jednomyseľne schválili. Do volebnej komisie  boli navrhnutí: pp. Róbert Hlaváč 

(PZ Štítnik), Ondrej Marciš (PZ Vlachovo), Jozef Szabados (PZ Kóňart Plešivec) a Ing. 

Róbert Zsebik (PZ Hrhov). Delegáti navrhnutých členov jednomyseľne schválili.   Do 

návrhovej komisie boli navrhnutí: pp. Pavol Hric (PZ Jablonov), Viliam Široký (PZ 

Slavošovce), Ing. Peter Gabčo (nezaradený) a Ing. Michal Neubauer (PZ Dobšiná) . 

Delegáti s návrhom súhlasili a zloženie návrhovej komisie jednomyseľne schválili. 

Delegáti jednomyseľne schválili aj zapisovateľa Ing. Františka Szőllősa a za 

overovateľov Ing. Zoltána Ferdinanda a Ing. Iva Štyvara. 

K bodu č.6 – správa o činnosti P OPK  

- Predseda OPK Ing. Ján Valentík vo svojej správe zhodnotil činnosť P OPK 

a jednotlivých komisií za obdobie od ustanovujúcej konferencie, ktorá sa konala 

27.03.2010. Konferencie sa konali v roku 2011 a 2012. V roku 2013 sa konferencia 

neuskutočnila. Predstavenstvo OPK zasadalo v roku 2010 3 X, v roku 2011 2 X, v roku 

2012 5 X, v roku 2013 4 X a 2014 4 X.  

- Zhodnotil výsledky práce osvetovej komisie, poľovníckej komisie, streleckej, 

kynologickej a ekonomickej komisie. 

- Vyhodnotil čerpanie finančných prostriedkov z Fondu pre rozvoj a zveľaďovanie 

poľovníctva v jednotlivých rokoch. 

- Predložil správu nezávislého audítora, ktorý vykonal finančný audit v rámci OPK. 

Z tejto správy vyplýva, že OPK vykazuje k 31.1.2013 pohľadávku voči zamestnancovi  

vo výške 2 828,-€. Na základe tejto skutočnosti p. Valéria Makarová odstúpila 

z funkcie podpredsedu OPK a bola s ňou zrušená dohoda o pracovnej činnosti. OPK 

podalo trestné oznámenie z podozrenia trestného činu sprenevery na základe 

výsledkov finančného auditu. OR  PZ  Rožňava, Odbor  kriminálnej  polície  uznesením  
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č.:ORP-385/2-VYS-RV-2014, zo dňa 12.09.2014 vec podozrenia zo spáchania prečinu  

sprenevery odmietlo. 

- Predseda OPK informoval prítomných delegátov o abdikácii ODK, ktorá dňom 

02.09.2014 na svojom zasadnutí podala písomnú abdikáciu. 

- V závere sa poďakoval prítomným a ich prostredníctvom aj celej členskej základni 

v okrese za ich poctivú a zodpovednú prácu, ktorú vykonávajú na úseku poľovníckeho 

hospodárenia a poprial novým orgánom dobrý štart do nastupujúceho päťročného 

obdobia a veľa poľovníckych úspechov.    

 

K bodu č.7 – správa predsedu obvodnej dozornej rady 

- Predseda ODR JUDr. Ján Gallo  predložil správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ODR 

v zmysle ustanovenia § 22 ods.2 Stanov SPK. Poukázal hlavne na nedostatky, ktoré 

boli zistené pri kontrolách finančných dokladov, chýbajú podpisy schvaľujúceho a 

dátumy. 

- Ďalej poukázal na nedostatočný obsah zápisníc zo zasadnutí Predstavenstva OPK, kde 

často chýbajú zásadné veci, ktoré boli na zasadnutiach prejednávané. Zápisnice nie sú 

overené overovateľmi zápisníc a sú písané rukou. 

- V rámci kontroly finančného hospodárenia boli zistené nedostatky, na základe 

ktorých bol rozhodnutím P OPK nariadený a vykonaný finančný audit. 

- Informoval delegátov so zmenou členov ODR v roku 2013. Funkcie sa vzdali pp. Hanžl 

a Tajboš a predstavenstvo OPK zvolilo v zmysle § 19 bodu 3 Stanov SPK p. Mgr. 

Hlaváča a Ing. Lőrincza.0 

- Predseda ODR predložil návrh opatrení na vylepšenie činnosti OPK, ktoré sú zahrnuté 

do návrhu uznesení z I. výročnej konferencie OPK.     

 

K bodu č.8 – návrh volebnej komisie k voľbe orgánov OPK 

- Predseda volebnej komisie Bc. Gabriel Borzy predložil delegátom konferencie návrhy 

na jednotlivé funkcie. Voľby budú prebiehať aklamačne zdvihnutím mandátového 

lístka podľa schváleného volebného poriadku.  

Za predsedu OPK bol navrhnutý Ing. Róbert Zdechovan PhD. 

Za členov predstavenstva OPK boli navrhnutí: Ing. Marcel Lehocký, Ing. Štefan 

Manko, ml., Bc. Gabriel Borzy, Ján Piljan, Ing. Štefan Görgei, Ing. Jozef Trojan, Ing. 

Vojtech Farkašovský, Ing. František Szőllős, Ján Breuer, Róbert Kováč. 

Za predsedu ODR bol navrhnutý JUDr. Ján Gallo a za členov ODR Mgr. Ľubomír Hlaváč 

a Ing. Roland Lőrincz. 
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Za predsedu ODK bol navrhnutý JUDr. Ivan Gallo a za členov ODK Mgr. Tibor Tóth, 

Ing. Róbert Hanuštiak, Norbert Várady a Vladimír Ďurán 

Predsedovi volebnej komisie bol predložený písomný návrh na člena predstavenstva 

OPK z PZ Čuntava Dobšiná na Ing. Michala Neubauera. Nakoľko predstavenstvo OPK 

po schválení tohto návrhu sa rozšírilo na 12 členov, predseda vyzval delegátov 

o návrh ešte jedného kandidáta za člena P OPK. Bol daný návrh na Ing. Milana Timára 

z PZ Markuška. Predseda volebnej komisie vyzval navrhnutých kandidátov 

o vyjadrenie sa k predloženému návrhu, ku ktorému  obidvaja vyjadrili súhlas. 

        

 

 

K bodu č.9 – diskusia 

 

- P. Róbert Kováč – vo svojom vystúpení poukázal na jeden vážny negatívny jav 

v jednotlivých PZ a to sú medziľudské vzťahy. Je potrebné zo strany výborov PZ 

intenzívnejšie pracovať na úseku osvety a viesť členov k tomu, aby etický kódex 

poľovníka bol pre každého člena na prvom mieste. V budúcnosti bude 

bezpodmienečne nutné postihovať tých poľovníkov, ktorí nekonajú v súlade 

s domácim poriadkom alebo stanovami PZ a takéto disciplinárne previnenia 

neprehliadať.  V ďalšom poukázal na nezáujem členov PZ na podujatiach 

organizovaných OPK. Jedná sa hlavne o strelecké a kynologické podujatia. 

- Ing. Róbert Zdechovan, PhD. vo svojom príspevku informoval prítomných 

o presunoch ozbrojených síl SR hlavne v nočných hodinách. V PZ Rožňava došlo ku 

kolízii medzi členmi PZ a vojakmi, ktorí vykonávali nočné cvičenie a používali laserové 

zariadenia. Vyzval zástupcov všetkých PZ v rámci OPK Rožňava, aby o tejto 

skutočnosti informovali členov PZ a vykonali záznam v knihe vychádzok do revíru. 

- Ing. František Szőllős – informoval prítomných s novým usmernením MŽP SR, ktorým 

sa vykonáva odškodnenie PZ za usmrtenú zver chráneným živočíchom. Požiadal 

delegátov, ktorí budú členov OPK Rožňava zastupovať na výročnom sneme v Nitre, 

aby s týmto riešením, pre poškodené PZ neprijateľným vystúpili na sneme.    

- JUDr. Ján Gallo vyzval všetkých navrhnutých kandidátov na jednotlivé funkcie do 

orgánov OPK, aby po zvolení do funkcií pracovali iniciatívne a zodpovedne. Poďakoval 

odchádzajúcemu predsedovi OPK Ing. Jánovi Valentíkovi za jeho záslužnú a činorodú 

prácu od vzniku OPK  až po I. výročnú konferenciu. Taktiež poďakoval členom 

predstavenstva OPK za ich obetavú prácu pri organizovaní akcií OPK Rožňava. 
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K bodu č.10 – voľba orgánov OPK 

- Voľby do orgánov OPK prebiehali aklamačne. 

 

Za predsedu OPK bol zvolený Ing. Róbert Zdechovan, PhD.,  z 28  prítomných 

delegátov hlasovalo za 28. 

Za členov predstavenstva boli po doplňujúcom návrhu navrhnutí: Ing. Marcel 

Lehocký, Ing. Štefan Manko, ml., Bc. Gabriel Borzy, Ján Piljan, Ing. Štefan Görgei, Ing. 

Jozef Trojan, Ing. Vojtech Farkašovský, Ing. František Szőllős, Ján Breuer, Róbert 

Kováč, Ing. Michal Neubauer, Ing. Milan Timár.  V zmysle volebného poriadku sa 

členovia predstavenstva OPK volili spoločne. Za návrh hlasovalo 28 delegátov. 

Za predsedu ODR bol zvolený JUDr. Ján Gallo, z 28  prítomných delegátov hlasovalo 

za 28. 

Za členov ODR boli zvolení Mgr. Ľubomír Hlaváč a Ing. Roland Lőrincz s počtom 28 

hlasov. 

Za predsedu ODK bol zvolený JUDr. Ivan Gallo, z 28  prítomných delegátov hlasovalo 

za 28. 

Za členov ODK boli zvolení Mgr. Tibor Tóth, Ing. Róbert Hanuštiak, Norbert Várady 

a Vladimír Ďurán s počtom 28 hlasov. 

 

K bodu č.11 – správa predsedu volebnej komisie 

- Predseda volebnej komisie Bc. Gabriel Borzy predniesol správu volebnej komisie, 

v ktorej bolo konštatované, že všetci navrhovaní kandidáti boli zvolení do orgánov 

OPK, nakoľko získali nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov. Na základe 

výsledkov volieb predseda volebnej komisie predložil návrh delegátov a náhradníkov 

na snem SPK.  

            Výročná konferencia zvolila delegátov  a náhradníkov na I. výročný snem: 

Ing. Róbert Zdechovan, PhD.  ( náhradník – Ing. František Szőllős ) 

Róbert Kováč   ( náhradník – Ján Piljan ) 

JUDr. Ján Gallo  ( náhradník – Ján Breuer ) 

Za delegáta a náhradníka na snem na celé funkčné obdobie bol zvolený 
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Predseda OPK Ing. Róbert Zdechovan PhD. ( náhradník – Róbert Kováč ) 

Po správe volebnej komisie bola vyhlásená krátka prestávka a predseda OPK zvolal 

prvé zasadnutie predstavenstva OPK. Na tomto zasadnutí bol za podpredsedu OPK 

zvolený  p. Róbert Kováč, za predsedov jednotlivých komisií boli zvolení: 

Ing. Marcel Lehocký – predseda osvetovej komisie 

Ing. Štefan Manko, ml. – predseda poľovníckej komisie a ochrany ŽP 

Bc. Gabriel Borzy – predseda streleckej komisie 

p. Ján Piljan – predseda kynologickej komisie 

Ing. Štefan Görgei – predseda ekonomickej komisie 

 

K bodu č.12 – k návrhu na uznesenie 

- Predseda návrhovej komisie p. Róbert Kováč predniesol návrh na uznesenie aj 

s doplnkami, ktoré odzneli v diskusných príspevkoch. Delegáti tento návrh tak ako bol 

predložený schválili s plným počtom 28 hlasov. 

 

 

 

K bodu č.13 – Záver 

 

 Program I. výročnej konferencie bol vyčerpaný a zvolený predseda OPK Ing. Róbert 

Zdechovan,  PhD. poďakoval všetkým prítomným delegátom za prejavenú dôveru všetkým 

zvoleným orgánom OPK. Zaželal im veľa osobných a pracovných úspechov a novozvoleným 

členom orgánov OPK  poprial hodne elánu do ich náročnej  práce a vyzval na dobrú 

spoluprácu v rámci jednotlivých komisií ako aj v rámci P OPK. 

 

 

                                                                                                   

                                                                                               Ing. Róbert Zdechovan, PhD. 

                                                                                                        predseda OPK 

Zapísal:  

Ing. František Szőllős 

Overovatelia:   

Ing. Zoltán Ferdinand 

Ing. Ivo Štyvar 


