
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia P OPK Rožňava, zo dňa 05.11.2014 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1./ Zasadnutie P OPK otvoril a viedol Ing. Róbert Zdechovan, PhD. predseda OPK 

s nasledovným programom: 

1./ Otvorenie 

2./ kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia P OPK 

3./ Návrh plánu úloh na rok 2015 

4./ Správa o organizačnom a materiálovom zabezpečení I. výročnej konferencie OPK 

5./ Správa o vykonaných skúškach psov 

6./ Rôzne 

7./ Diskusia 

8./ Návrh na uznesenie 

9./ Ukončenie 

Overovatelia zápisnice: Bc. Gabriel Borzy 

                                           Róbert Kováč 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

2./ Kontrola uznesení zo zasadnutia P OPK 

 Správu predniesol Ing. František Szőllős, ktorá je písomne spracovaná a priložená 

k prvopisu zápisnice. 

3./ Návrh plánu hlavných úloh na rok 2015 – písomne predložili predseda kynologickej 

komisie p. Ján Piljan a predseda streleckej komisie Bc. Gabriel Borzy. Navrhnuté plány týchto 

komisií boli zaslané aj na ústredie SPK. Odznela tu pripomienka na zloženie streleckej 

komisie, nakoľko je v nej prevaha členov jedného PZ, aby bola doplnená o členov z celého 

okresu. P. Piljan navrhol, aby zvod psov bol vykonaný po chovateľskej prehliadke. Ing. 

Zdechovan dal prísľub na zabezpečenie Chovateľskej prehliadky ulovených trofejí v poľovnej 



sezóne 2014/2015, ktorá by sa uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu v Štítniku od 18. 

do 25.marca 2015. Pán Piljan mal požiadavku na ekonomickú komisiu, aby pri príprave 

rozpočtu na rok 2015 sa uvažovalo o finančných prostriedkoch na rekonštrukciu umelého 

brlohu v Gemerskej Hôrke ( oprava prístrešku, lavíc a prívod elektriky). 

4./ Správu o organizačnom a materiálovom zabezpečení I. výročnej konferencie OPK, ktorá 

sa konala 22.10.2014 v Hoteli Šport v Rožňave predniesol Ing. Szőllős. Vo svojej správe 

uviedol, že na konferenciu boli pozvaní zástupcovia jednotlivých PZ, ktorí obhospodarujú 

poľovné revíry v počte 40, dvaja delegáti za nezaradených členov OPK, dvaja delegáti za PZ 

bez revíru, ôsmi členovia P OPK a ODR a traja hostia. Zo 44 pozvaných delegátov dvaja sa 

ospravedlnili a celkove bolo prítomných 28 delegátov. Je potrebné vysloviť nespokojnosť 

s účasťou na tejto konferencii, nakoľko všetci delegáti boli pozvaní písomne a v dostatočnom 

časovom predstihu (14 dní) aj napriek tomu svoju neúčasť ani neospravedlnili. Všetci 

delegáti obdržali s pozvánkou aj volebný a rokovací poriadok. Celý priebeh konferencie bol 

na dobrej úrovni. Účastníkom konferencie bolo poskytnuté občerstvenie a na záver večera. 

Žiaľ strava bola zabezpečená podľa počtu pozvaných delegátov, nakoľko v tomto zariadení 

nie je kuchyňa a tak sa musela uhradiť strava aj za neprítomných delegátov! 

5./ Správu o vykonaných skúškach predniesol p. Ján Piljan. Vo svojej správe znovu poukázal 

na minimálny záujem PZ nášho okresu o tieto akcie. Na doterajších skúškach sa vo väčšom 

počte zúčastňovali vodiči so psami z iných okresov. Ani jedna kynologická akcia nie je zisková 

a tak naša OPK vlastne dotuje cudzie OPK. Informoval členov predstavenstva o pripravovanej 

skúške duričov, ktorá sa bude konať v dňoch 22. a 23.11.2014 v Gemerskej Hôrke. 

6./ V rôznom sa prejednával postup jednotlivých pracovných komisií pri spracovávaní plánov 

hlavných úloh. V prvom rade je potrebné, aby predsedovia jednotlivých komisií dali návrh na 

zloženie komisií a spracovali plán práce aj s úlohami komisií. Predsedovia jednotlivých 

komisií zvolajú členov komisií na zasadnutia do konca novembra. 

Ing. Zdechovan dal návrh, aby zápisnica zo zasadnutia P OPK bola do 5 dní na internetovej 

stránke OPK. Ďalej doporučil, aby členovia P OPK bez ospravedlnenej neúčasti na 

zasadnutiach P OPK boli sankcionovaný vo výške 10,-€/1zasadnutie. 

JUDr. Gallo navrhol, aby zasadnutia P OPK sa konali od 16:00 hod. 

7./ V diskusii vystúpil JUDr. Ivan Gallo predseda ODK ohľadom disciplinárnych postihov, či ísť 

cestou trestov alebo výchovy. Zdôraznil, že pri riešení disciplinárnych previnení musí byť 

úzka spolupráca medzi P OPK a ODK 

Ing. Manko, ako bývalý člen ODK  v skratke zhodnotil činnosť ODK v predchádzajúcom 

období 

Pán Breuer sa informoval ako postupovať pri zabezpečovaní nových členov poľovníckej 

stráže v jednotlivých PZ. 



Ing. Görgei , predseda ekonomickej komisie požiadal predsedov komisií, aby dali finančné 

požiadavky na jednotlivé akcie 

Ing. Neubauer sa informoval, aká je možnosť čerpania  prostriedkov z Fondu pre rozvoj 

a zveľaďovanie poľovníctva 

P. Breuer, JUDr. Ivan Gallo a JUDr. Ján Gallo  vo svojich vystúpeniach reagovali na situáciu 

ohľadom budovy RgO SPZ na Strelnici. Bol daný návrh na riešenie tohto problému na Rade 

RgO SPZ.  

8./ Bol prednesený návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu zápisnice.  

9./ Zasadnutie P OPK ukončil predseda OPK Ing. Róbert Zdechovan, PhD. a poďakoval 

prítomným za ich aktívnu účasť. 

 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

Overovatelia: Bc. Gabriel Borzy 

                       Róbert Kováč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

zo zasadnutia P OPK, ktoré sa konalo dňa 05.11.2014 

 

 

Predstavenstvo  OPK Rožňava 

1./ berie na vedomie 

a/ správu o kontrole plnenia uznesení z ostatného zasadnutia P OPK 

b/ informatívnu správu o konaní PF a duričských skúšok 

2./ schvaľuje 

a/ členov kynologickej komisie na nastávajúce volebné obdobie  

b/ návrh na sankcionovanie neúčasti na zasadnutiach P OPK sumou 10,-€ 

c/ návrh na zmenu zasadnutí P OPK na 16:00 hod. 

d/ podľa návrhu zabezpečenie školenia pre poľovnícku stráž prostredníctvom prednášateľov 

OPK. 

3./ ukladá 

a/ zvolať pracovné komisie  a pripraviť plány práce aj s úlohami komisií 

               Zodp.: predsedovia komisií                            Termín : 20.11.2014 

b/ zistiť, kedy bola poskytnutá pôžička OPK pre RgO SPZ a v akej čiastke  

                Zodp.: kancelária OPK                                    Termín : 15.11.2014 

c/ zistiť náklady na zabezpečenie rozvodov vody proti zamŕzaniu v budove Strelnice 

                Zodp.: kancelária OPK                                     Termín: 30.11.2014 

d/ zápisnice zo zasadnutí P OPK do  5 pracovných dní zverejniť na internetovej stránke OPK 

               Zodp.: kancelária OPK                                        Termín: stály 

e/ pripraviť stretnutie predsedu OPK a predsedu RgO SPZ a následne zvolať Radu RgO SPZ na 

riešenie budúceho užívania budovy Strelnice 

                 Zodp.: predseda OPK                                          Termín: 20.11.2014    

 


