Zápisnica z VČS ZO SZCH v Námestove, konanej dňa 5.2. 2017
v zasadačke MsÚ v Námestove.
Schôdzu otvoril a viedol tajomník ZO Pavol Spuchlák. Privítal prítomných členov, ospravedlnil tých,
ktorí svoju neúčasť vopred avizovali. Predniesol program schôdze, pozostávajúci z nasledovných
bodov:
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba mandátovej komisie
Voľba návrhovej komisie
Správa o činnosti za rok 2016
Správa o hospodárení v roku 2016
Správa revíznej komisie za rok 2016
Diskusia
Prestávka: vyhodnotenie volieb, vyrovnanie si členských poplatkov, objednávky obrúčok, iné.
Správa mandátovej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2017
Návrh na uznesenie
Záver

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený bez doplnkov a zmien.
K bodu 2: Do mandátovej komisie boli zvolení pr. Pikoš Ján, pr. Maslaň Jozef.
K bodu 3: Do návrhovej komisie boli zvolení pr. Balušík Peter, pr.Gnidiak Miroslav.
K bodu 4: Správu o činnosti prečítal predseda ZO Glonek Jozef – priložená.
K bodu 5: Správu o hospodárení predniesol ekonóm Pindiak Jozef– priložená.
K bodu 6: So správou revíznej komisie predstúpil pr. Hrkeľ Roman– priložená.
K bodu 7: Diskusia:
Prvý sa do diskusie prihlásil MVDr. Ďurdina st. s cieľom informovať zúčastnených
o výskyte ohniska vtáčej chrípky v obci Breza. O vydaných opatreniach Regionálnou
potravinovou a veterinárnou správou v oblasti Námestovo. Podrobne opísal povinnosti
občanov pri nahlasovaní úhynov zvierat, spôsoby šírenia nákazy ako aj odporúčané
opatrenia proti zavlečeniu nákazy. V súvislosti s tým sa rozpútala široká debata, pri ktorej
kládli členovia otázky na stranu MVDr. Ďurdinu st. Zo strany niektorých členov zazneli aj
kritické vyjadrenia voči pravidlám a postupom veterinárnej správy. Chovatelia v ohnisku
nákazy sú znevýhodnení, prichádzajú o celý chov. Oproti tomu voľne žijúce vtáctvo, ktoré
je často krát chránené zákonom, sa v mieste zistenia nákazy nijako neeliminuje a následne
jedince, ktoré boli v priamom styku s chorými, voľne šíria nákazu ďalej. Tak isto aj
chovatelia, ktorí chovajú pernaté zvieratá pri jazierkach spolu s voľne žijúcim vodným
vtáctvom. Napriek informáciám zo strany všetkých médií, opakovaným výzvam na
zamedzenie šírenia nákazy, nijako nebránia spoločnému kontaktu - ako sa aj stalo v tomto
prípade v Breze, nie sú nijako postihovaní. Naopak na ich ľahostajnosť doplácajú všetci
v okolí...
Priateľ Balušík vyjadril nespokojnosť nad nepriaznivou situáciou v oblastnom výbore.
Tajomník OV Ing. Hanko po abdikácii odmieta odovzdať agendu. Nie je nikto, čo by
zvolal oblastnú schôdzu, aby sa situácia vyriešila. MVDr. Ďurdina st., ako súčasný
predseda OV reagoval, že sám nič nezmôže. Márne sa snaží nájsť a prehovoriť niekoho
ochotného prevziať funkciu tajomníka. Z členov OV o funkciu nikto nemá záujem. On
sám sa vyjadril, že ešte vydrží do konca volebného obdobia a vo funkcii predsedu nebude
pokračovať.

Tajomník Spuchlák informoval o zavedení staro-nových členských preukazov, do
ktorých sa bude každý rok značiť platné členstvo. Z toho dôvodu v roku 2016 neboli už
vydávane kartičkové členské preukazy. Poprosil prítomných o nahlásenie osobných
údajov na vyplnenie spomínaných členských preukazov.
Tajomník Spuchlák sa vyjadril k minuloročnému zájazdu. Vysvetlil prečo sa zvolila
Nitra a nie výstava v ČR - nie všetci členovia chceli ísť na výstavu do Čiech. Vždy 1.
podmienkou pre usporiadanie je dostatočný počet zúčastnených, aby sa oplatil autobus.
Ďalším nezanedbateľným faktom je, že do Nitry je aj záujem z okolia – v 2016 to bolo 12
osôb. Tajomník tu opätovne vyzval zúčastnených, nech aj oni sami navrhujú vhodné
výstavy, z ktorých by sa vybrala najvhodnejšia. Výberom zájazdu na výstavu sa ďalej
budeme zaoberať počas schôdze pred obl. výstavou.
Tajomník Spuchlák vystúpil s otázkou usporiadania výstavy v Námestove. Všetci
zúčastnení boli jednohlasne za usporiadanie oblastnej výstavy Oravy v Námestove
v termíne 23-24.septembra 2017. Pred výstavou v dostatočnom časovom predstihu
tajomník zvolá členskú schôdzu na dohodnutie si podmienok, rozdelenie jednotlivých
úloh pri organizovaní výstavy.
Po nezrealizovanom návrhu odpredaja starých nepoužívaných výstavných klietok
v roku 2016, tajomník vyzval zúčastnených na návrh ďalšieho postupu. Následne sa
dohodol konkrétny termín 1. až 8. mája. V tomto termíne tajomník osloví členov ZO, tí
ktorí budú mať záujem sa dostavia na miesto uskladnenia klietok. Ostáva aj pôvodná
hodnotiaca komisia v zložení Spuchlák, Pindiak, Balušík, Hrkeľ, Gnidiak, Kurta.
Dohodnuté bolo najprv ponúknuť klietky záujemcom z našej ZO a až potom osloviť iné
ZO.
Tajomník Spuchlák odporučil nezúčastniť sa na jarnom jarmoku z dôvodu
nepriaznivej situácie výskytu vtáčej chrípky.
Týmto bola diskusia ukončená.
K bodu 8: Správu Mandátovej komisie prečítal p. Pikoš Ján – priložená.
K bodu 9: Plán hlavných úloh, navrhnutých v priebehu schôdze bol predložený na odsúhlasenie
a následne jednohlasne schválený – priložený.
K bodu 10: Návrh na uznesenie predniesol p. Balušík Peter a tento bol jednohlasne schválený –
priložený.
K bodu 11: Tajomník poďakoval všetkým za účasť, a oficiálnu časť schôdze ukončil.

V Námestove 5.2.2017

zapísal Spuchlák Pavol, tajomník ZO.

