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Zmena a doplnenie Stanov SPK 

 Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK 
uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:  

 

1) vypustil sa v § 6 ods.6;  

2) § 18 sa nahradil novým znením § 18 „Konferencia“, ktorého úplné znenie je:  

 

1. „Výročná konferencia sa uskutočňuje raz za 5 rokov a je zhromaždením: 

a) delegátov zvolených základnými organizačnými jednotkami SPK v územnej pôsobnosti 
OPK, 

b) delegátov volených členmi SPK, fyzickými osobami s trvalým pobytom v územnej 
pôsobnosti OPK, ktoré nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľov poľovných 
revírov, 

c) členov predstavenstva OPK, predsedu obvodnej dozornej rady a predsedu obvodnej 
disciplinárnej komisie, ak neboli zvolení  za delegátov výročnej konferencie s hlasom 
rozhodujúcim, 

d) zástupcu SPK a hostí pozvaných predstavenstvom OPK, ktorí sú delegátmi výročnej 
konferencie s hlasom poradným. 
 

2. Kľúč pre počet delegátov výročnej konferencie, zastupujúcich základné organizačné 

jednotky SPK v územnej pôsobnosti OPK i fyzické osoby členov SPK s trvalým pobytom 

v územnej pôsobnosti OPK, ktoré nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa 

poľovného revíru, určí predstavenstvo OPK. Zhromaždenie členov SPK s trvalým 

pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa 

poľovného revíru zvoláva predseda OPK pozvánkou   zverejnenou na webovom sídle 

SPK alebo webovom sídle OPK. 

 
3. Výročná konferencia: 

a) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zánik OPK, ktoré predkladá na schválenie 
prezídiu SPK, 
b) rozhoduje o odčlenení časti územia a členov na vytvorenie novej OPK, 
c) volí orgány OPK podľa volebného poriadku a delegátov na snem SPK, 
d) schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúce funkčné obdobie, 
rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, rozhoduje o všetkých zásadných 
majetkových otázkach, 
e) schvaľuje plán hlavných úloh a investičných zámerov na nasledujúcich 5 rokov, 
f) rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK, ktoré si vyhradí, 
g) potvrdzuje rozhodnutia prijaté podľa odseku 4 písm. f). 

 

 4. Každoročne sa uskutočňuje konferencia OPK, ktorá rieši závažné aktuálne otázky činnosti           

OPK   zásadného významu, riešenie ktorých nie je vyhradené výročnej konferencii OPK 
alebo vyšším orgánom SPK. Konferencia OPK najmä: 

a) schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, rozpočet na bežný rok,   
rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, 
b) rozhoduje o členskom a účelovom príspevku pre OPK, 
c) schvaľuje rozpočet a plán hlavných úloh na bežný rok, 
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d) rozhoduje o odvolaní alebo uvoľnení z funkcie člena dozornej rady a obvodnej 
disciplinárnej komisie OPK, 
e) rozhoduje o zriadení alebo zrušení odborných komisií, o menovaní alebo odvolaní ich 
členov, 
f) v mimoriadnych či časovo neodkladných prípadoch môže konferencia rozhodnúť 2/3 
väčšinou i vo veciach patriacich do právomoci výročnej konferencie. 

      5. Konferencie sa ako delegáti zúčastňujú za každého člena – právnickú osobu jeden 
z delegátov, ktorí boli zvolení na výročnú konferenciu, určia ho orgány príslušnej právnickej 
osoby, resp. rozhodnú o vyslaní iného delegáta. Členov SPK, fyzické osoby s trvalým 
pobytom v pôsobnosti OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného 
revíru zastupuje jeden alebo viac delegátov zvolených podľa odseku 1 písm. b) a to v počte 
určenom predstavenstvom OPK. Predstavenstvo OPK môže tiež určiť kľúč, podľa ktorého 
bude právnické  osoby zastupovať na konferencii viac ako jeden delegát.  

Konferencie sa ako delegáti zúčastňujú i členovia predstavenstva OPK, predseda obvodnej 
dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie. 

Konferencie sa zúčastňuje i zástupca vyslaný SPK a hostia, ktorých môže pozvať 
predstavenstvo OPK. Tieto osoby majú na konferencii len hlas poradný. 

     6. Konferencie zvoláva predstavenstvo OPK písomnými pozvánkami najmenej 14 dní vopred 
s uvedením programu rokovania. Mimoriadne konferencie zvoláva predstavenstvo OPK 
z vlastného podnetu, alebo ak o zvolanie mimoriadnej konferencie požiada viac ako 
polovica členov – právnických osôb, ktoré sú oprávnené na konferenciu vyslať delegáta 
alebo ak o jej zvolanie požiada prezídium SPK alebo MPaRV SR. 

Ak predstavenstvo mimoriadnu konferenciu nezvolá do 30 dní od doručenia žiadosti, zvolá 
ju prezídium SPK na náklady OPK. 

7. Rokovanie konferencie sa riadi rokovacím poriadkom a ak sa majú na konferencii vykonať 
i voľby i volebným poriadkom. Tieto dokumenty vydáva predstavenstvo OPK a v úvode 
konferencie ich schvaľuje konferencia“. 

 

3) Za prílohu č. 2 sa dopĺňa Príloha č.3: „Symboly SPK – znak-logo, zástava, pečiatka, hymna“.  
 

Z dôvodu prehľadnosti uverejňujeme i úplné znenie Stanov SPK, v ktorých sú zapracované 
zmeny Stanov SPK schválené snemom SPK 22.06.2013. 


