
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia P OPK Rožňava, zo dňa 11.12.2014 

 

 

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 rozpočtu na rok 2015 

4./ Plán hlavných  úloh jednotlivých komisií na rok 2015 

5./ Informatívna správa o konaní I. výročného snemu SPK 06.12.2014 v Nitre 

6./ Správa o vykonaných skúškach psov 

7./ Rôzne 

8./ Diskusia 

9./ Návrh na uznesenie 

10./ Ukončenie 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Štefan Manko 

                                           Ing. Milan Timár 

 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

 

2./ Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK, 05.11.2014 

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

k prvopisu zápisnice. 

3./ Prejednal sa návrh rozpočtu jednotlivých komisií: 

 -  kynologická komisia – predseda kynologickej komisie p. Ján Piljan predložil písomne návrh 

rozpočtu na kynologickú činnosť v roku 2015. Kynologické podujatia, ktoré organizuje OPK sú 

nerentabilné a sú dotované z vlastných zdrojov. Poukázal na nezáujem zo strany jednotlivých 

PZ z vlastnej OPK o kynologické podujatia. Kynologických skúšok sa zúčastňuje väčší počet 

psov z iných okresov, t. z., že naša OPK organizuje tieto skúšky pre cudzie organizácie. Bude 

potrebné v spolupráci so štátnou správou zabezpečiť, aby jednotlivé PZ, ktoré nemajú 

dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov boli sankcionovaný. Ešte pred schvaľovaním 

plánov chovu a lovu bude potrebné vykonať fyzickú inventarizáciu psov v rámci PZ 



začlenených do našej OPK. JUDr. Ján Gallo pripomienkoval konanie kynologických podujatí, či 

je potrebné ich organizovať, keď sú stratové. Pán Piljan vysvetlil situáciu pri organizovaní 

jednotlivých podujatí a navrhol riešenie v spolupráci s OPK Revúca a to tak, že by sa finančne 

spolupodieľali na organizovaní týchto akcií. 

- poľovnícka komisia – predseda Ing. Štefan Manko predložil návrh rozpočtu v písomnej 

forme. K návrhu podal aj krátku informáciu, v ktorej vysvetlil z akých položiek sa získavajú 

financie v príjmovej časti a kde sú najväčšie výdavky v rámci celého roka. Najväčšiu položku 

príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu tvorí chovateľská prehliadka ulovených trofejí. Príjmy 

sú  tvorené hlavne z predaja katalógov a náklady sú z organizačnej činnosti. Predseda 

komisie ďalej upozornil aj na potrebu zabezpečenia pomôcok na meranie trofejí, ktoré 

zahrnul do výdavkovej časti. 

- strelecká komisia – predseda komisie Bc. Gabriel Borzy sa ospravedlnil z účasti na zasadnutí 

OPK a návrh rozpočtu nepredložil. 

- osvetová komisia – predseda komisie Ing. Marcel Lehocký sa ospravedlnil za 

nezabezpečenie úlohy a požiadal P OPK o predĺženie termínu na spracovanie plánu hlavných 

úloh a rozpočtu komisie na rok 2015. 

- ekonomická komisia – predseda komisie Ing. Štefan Görgei konštatoval, že návrh rozpočtu 

môže komisia spracovať až po dodaní dielčich rozpočtov jednotlivých komisií. 

4./ Plán hlavných úloh  na ostatnom zasadnutí predložili predsedovia kynologickej 

a streleckej  komisie. Predseda poľovníckej komisie predložil plán hlavných úloh a predseda 

osvetovej komisie pripraví návrh rozpočtu aj plánu hlavných úloh do 31.12.2014. 

5./ Informatívnu správu o konaní I. výročného snemu SPK, na ktorom sa zúčastnili: p. Róbert 

Kováč ako delegát, Ing. František Szőllős a p. Ján Piljan ako náhradníci, ktorí boli schválený I. 

výročnou konferenciou OPK Rožňava podal Ing. Szőllős. Vo svojej správe zhodnotil priebeh 

snemu a informoval predstavenstvo s výsledkami volieb do orgánov SPK. 

6./ P. Piljan, predseda kynologickej komisie informoval prítomných o výsledkoch duričských 

skúšok, ktoré sa konali v dňoch 22. a 23.11.2014 v revíroch OLZ Revúca a v Gemerskej Hôrke. 

7./ V rôznom Ing. Zdechovan informoval prítomných o vlastníckych vzťahoch v areáli 

strelnice. Predbežne jednal so zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi V Rožňave aj so zástupcom 

SPF. Je potrebné doriešiť vzťahy medzi SPZ a OPK. Ing. Lehocký ako predseda osvetovej 

komisie dal návrh na obnovenie osvetovej činnosti s mládežou a pýtal sa na informácie 

týkajúce sa plánovaného poľovníckeho plesu. Bolo navrhnuté, aby ples organizovala OPK 

a mal by sa konať v Rožňave. Ing. Manko informoval P OPK o výsledkoch zasadnutia 

poľovníckej komisie. V ďalšom Ing. Zdechovan informoval prítomných o dohode medzi 

vojenským útvarom a orgánom štátnej správy, že v prípade presunov vojsk, hlavne v nočných 



hodinách cez poľovné revíri v okrese Rožňava, budú túto skutočnosť oznamovať 

v týždennom predstihu. 

8./ V diskusii vystúpil p. Ján Piljan, predseda kynologickej komisie s návrhom, aby sa 

kynologické akcie v budúcom roku konali v poľ. revíroch OLZ Rožňava. V ďalšom informoval 

členov predstavenstva so zoznamom poľovníkov, ktorí si do dnešného dňa nepožiadali 

o predĺženie poľ. lístkov aj napriek tomu, že im to bolo OPK písomne oznámené. Taktiež 

upozornil na skutočnosť, že je možnosť hromadného poistenia mimo SPZ.  

Ing. Zdechovan informoval o stave zabezpečenia CHPT v roku 2015 v Štítniku a doporučil, aby 

po skončení chovateľskej prehliadky bolo vykonané vyhodnotenie s chovateľskými radami 

jednotlivých chovateľských oblastí. V ďalšom navrhol, aby poľovnícky ples sa konal v Rožňave 

na Radnici.  

Bolo navrhnuté, aby kandidáti na poľovnícku stráž uhradili za vykonané školenie pred 

skúškami 5,-€ za jedného kandidáta. 

Ing. Lehocký upozornil na jednu závažnú skutočnosť a to je čerpanie finančných zdrojov 

z FRaZP SPK. OPK nezabezpečujú projekty, na ktoré by sa dali čerpať prostriedky z tohto 

fondu. 

Ing. Manko doporučil, aby OPK zabezpečila medaily a diplomy na chovateľskú prehliadku pre 

medailové trofeje. 

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

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

prítomným za ich aktívnu účasť. 

 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

Overovatelia: Ing. Štefan Manko 

                       Ing. Milan Timár        

  

           


