
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia P OPK Rožňava, zo dňa 06.05.2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 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./ Správa o konaní CHPT 2015 – Štítnik 

4./ Správa o vykonanej fyzickej previerke psov 

5./ Kontrolné streľby a strelecký pretek M 400 

6./ Dlhodobý prenájom areálu strelnice a budovy RgO SPZ 

7./ Informatívna správa o konaní I. poľovníckeho plesu OPK 

8./ Rôzne 

9./ Diskusia 

10./ Návrh na uznesenie 

11./ Ukončenie 

Predsedom OPK Ing. Róbertom Zdechovanom, PhD. boli navrhnutí na schválenie P 

OPK za overovateľov zápisnice: Róbert Kováč a Ján Piljan, do návrhovej komisie: Ing. Marcel 

Lehocký a Ing. František Szőllős a za zapisovateľa Ing. František Szőllős. 

 

2./ Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK, 28.01.2015 

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

k prvopisu zápisnice. 

3./ Správu o príprave a konaní Chovateľskej prehliadky – Štítnik 2015 predniesol  Ing. Štefan 

Manko, predseda poľovníckej komisie.  Zhodnotil celý priebeh od prípravy až po 



vyhodnotenie CHPT. V jeho správe boli vyhodnotené jednotlivé PZ resp. OLZ Rožňava podľa 

chovateľských oblastí a platných kritérií hodnotenia trofejí v nich. Informoval o počtoch 

nesprávneho odstrelu pri jednotlivých druhoch zveri ako aj o celkových ulovených počtoch 

zveri podľa chovateľských oblastí ako aj za celý okres. Vysoko hodnotil dosiahnuté výsledky, 

čo sa týka dosiahnutých medailových hodnôt. Vyzdvihol hlavne lov diviačej zveri, keď za rok 

2014 bolo ulovených 1272 ks tejto zveri. Za obdobie 46 rokov, ako sa organizujú chovateľské 

prehliadky je to najväčší počet. 

4./ Správu  o vykonanej fyzickej previerke psov, ktorá sa uskutočnila 28.3.2015 v areáli 

strelnice RgO SPZ Rožňava predniesol p. Ján Piljan, predseda kynologickej komisie. Vo 

svojom  hodnotení poukázal na pozitíva, čo sa týka účasti jednotlivých užívateľov PR oproti 

predchádzajúcemu roku, kedy sa previerky nezúčastnili 12 užívatelia PR, v tomto roku bola 

účasť 100%. V rámci jednotlivých PR  máme v súčasnosti PUP zabezpečených vlastnými 

psami resp. formou zmlúv s inými užívateľmi, kde je prebytok psov. Aj v súčasnosti prebieha 

výcvik brlohárov a evidujeme ďalšie prihlášky mladých psov na kynologické skúšky.   

 5./ O príprave kontrolných strelieb a streleckého preteku M 400 informoval predseda 

streleckej komisie Bc. Gabriel Borzy. Materiálne sú podujatia zabezpečené, propozície boli 

doručené všetkým užívateľom PR v rámci OPK Rožňava. Jediným nedostatkom je, že 

nemáme k dispozícii optický kalibrovník.    

6./ Predseda OPK Ing. Zdechovan, PhD. informoval P OPK o rokovaniach s predsedom RgO 

SPZ Ing. Valentíkom  a požiadal p. Piljana tajomníka RgO SPZ o podrobnú informáciu 

ohľadom prenájmu areálu a budovy strelnice. Pán Piljan vo svojom vystúpení informoval P 

OPK o podmienkach nájomného vzťahu. RgO navrhuje, aby areál aj budova strelnice boli 

dané do dlhodobého prenájmu OPK na dobu 20 rokov za symbolické 1,- euro. Podrobnejšie 

podmienky budú zapracované do nájomných zmlúv. 

7./ Informatívnu správu o konaní I. poľovníckeho plesu predniesol pán Róbert Kováč, ktorý 

poukázal hlavne na náročnú prípravu a priebeh plesu.  Ples hodnotil ako veľmi vydarený, čo 

mohol posúdiť na základe ohlasov a názorov účastníkov plesu. Celkove ples po finančnej 

stránke bol ziskový a zisk sa úmerne rozdelil medzi organizátormi plesu, t.z. OPK Rožňava 

a OLZ Rožňava. 

8./ V Rôznom vystúpil predseda OPK, ktorý požiadal P OPK o schválenie dotácie pre 

organizátora CHPT 2015 PZ Štítnik vo výške 1000,-eur. Ďalej dal P OPK na schválenie nákup 

medailí a diplomov, ktoré OPK bude udeľovať strelcom medailových trofejí. V ďalšom žiadal 

P OPK o schválenie nákupu reklamných predmetov, vizitiek a periodík, ktoré sa zabezpečia 

po návrhu predsedu osvetovej komisie a schválení P OPK. 

Ing. Görgei, predseda ekonomickej komisie predložil návrh finančného rozpočtu, ktorý P OPK 

neschválilo a uložili  predsedovi ekonomickej komisie tento návrh prepracovať. 



Ing. Trojan informoval P OPK o príprave poľovníckeho dňa 5.6.2015 v Betliari a zároveň 

požiadal P OPK o možnosť spoluorganizovania tejto akcie. 

Ing. Szőllős informoval prítomných so žiadosťou p. Štefana Zatrocha, ktorý požiadal OPK 

Rožňava o finančnú dotáciu na vydanie knihy s poľovníckou tematikou. 

JUDr. Ivan Gallo, predseda obvodnej disciplinárnej komisie  požiadal predsedu poľovníckej 

komisie, aby pripravil podklady z CHPT 2015 pre potreby ODK. 

Pán Piljan informoval P OPK o probléme, ktorý vznikol v kancelárii OPK ( tlačiareň na tlačenie 

poľovných lístkov je nefunkčný a nedá sa opraviť). Je potrebné urýchlene zakúpiť náhradu. 

Ing. Lehocký, predseda osvetovej komisie informoval P OPK o možnosti lesničiarskeho kurzu, 

ktorý by zabezpečili lesničiari z Prešova. Mohlo by sa to uskutočniť 20.06.2015. 

Pán Róbert Kováč poukázal na členov jednotlivých komisií, že je potrebné prehodnotiť počet 

členov a funkčnosť komisií. 

9./ v bode rôzne boli prednesené aj diskusné príspevky členov P OPK 

10./ bol prednesený návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu zápisnice 

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

prítomným za ich aktívnu účasť. 

 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

Overovatelia: Róbert Kováč 

                       Ján Piljan        

  

 

 

 

 

 

 

 

 



N á v r h  n a   u z n e s e n i e 

zo zasadnutia P OPK, ktoré sa konalo dňa 06.05.2015 

 

 

Predstavenstvo OPK Rožňava 

 

1./ berie na vedomie 

 

a/ správu o kontrole plnenia uznesení z ostatného zasadnutia 

b/ správu o konaní CHPT 2015 – Štítnik 

c/ správu o vykonanej fyzickej previerke psov 

d/ informačnú správu o príprave streleckého preteku dňa 16.05.2015 a kontrolných strelieb 

v dňoch 30.05.2015 a 13.06.2015 

e/ informáciu z rokovania o dlhodobom prenájme areálu a budovy SPZ 

f/ informáciu o konaní I. poľov. plesu 

g/ informáciu o príprave stretnutia záujemcov o lesničiarstvo 

 

2./ schvaľuje 

 

a/ program zasadnutia P OPK 

b/ kontrolu uznesení zo zasadnutia P OPK 28.01.2015 

c/ schvaľuje dlhodobý prenájom  areálu strelnice na dobu 20 rokov za 1,-euro 

 d/ schvaľuje dlhodobý prenájom  budovy RgO SPZ na dobu 20 rokov za 1,-euro 

e/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1 000,- euro z FRaZP pre organizátora CHPT 2015 

(PZ Štítnik) 

f/ schvaľuje nákup medailí a diplomov pre medailové hodnoty trofejí na CHPT 

g/ schvaľuje zasadnutia P OPK v dvojmesačných intervaloch 



h/ zapojenie OPK do organizovania poľovníckeho dňa v Betliari 5.6.2015 v spolupráci s OLZ 

Rožňava 

i/ schvaľuje nákup lavičiek a stolov na akcie konané OPK 

j/ schvaľuje nákup novej tlačiarne na tlač poľovných lístkov 

 

3./ ukladá 

 

a/ pripraviť zmluvu o dlhodobom prenájme areálu sprelnice 

         Zodp.: Ing. Róbert Zdechovan, PhD., predseda OPK        Termín: 30.06.2015 

b/ pripraviť zmluvu o dlhodobom prenájme budovy RgO SPZ 

         Zodp.: Ing. Róbert Zdechovan, PhD., predseda OPK        Termín: 30.06.2015 

c/ pripraviť návrh na nákup reklamných predmetov 

         Zodp.: Ing. Marcel Lehocký, predseda osvetovej komisie  Termín: 20.06.2015 

d/ pripraviť upravené  návrhy rozpočtov jednotlivých komisií 

         Zodp.: predsedovia komisií                                                     Termín: 31.05.2015 

e/ pripraviť nový návrh rozpočtu 

          Zodp.: Ing. Štefan Görgei, predseda ekonomickej komisie Termín:20.06.2015 

f/ predložiť návrh na zníženie výrobnej ceny katalógu z CHPT 

           Zodp.: Ing. Štefan Manko, predseda poľovníckej komisie   Termín: 20.06.2015 

g/ doplniť žiadosť p. Zatrocha Štefana o poskytnutie dotácie na vydanie knihy 

           Zodp.: Ing. František Szőllős, vedúci kancelárie              Termín: 31.05.2015          

 

    

 

 

 


