Doplnky a zmeny v organizačnom a rokovacom poriadku:
V článku VII Vydanie povolenky na lov v bode 2. doplnť vetu: „a nasledovné kritériá:“
a. Správny selektívny odstrel trofejovej zveri v predch. kalendárnom roku
b. Vystrelenie primeraného počtu sŕn a sŕnčiat k vystrelenému počtu srncov v predchadzajúcom
kalendárnom roku
c. Naplnenie počtu bodov v brigádnickej činnosti a odstrelu škodnej zveri k :
- 16. 5 daného roku minimálny počet 35/20 bodov (člen do 60r./člen nad 60r.) z tohto 5 bodov za
škodnú zver
- 1.7 daného roku minimálny počet 45/30 bodov (člen do 60r./člen nad 60r.)
- 1.10 daného roku minálny počet 70/35 (člen do 60r./člen nad 60r.)
- 16.5 pripísať 50% bodov za výkon funkcie a 50% bodov chovateľom poľovne upotrebiteľných psov
Ďalej v článku VII Vydanie povolenky na lov v bode 6. doplniť: „Pri čakateľskej dobe dlhšej ako 3
roky a splnení všetkých úloh uložených čakateľovi, môže mu byť povolené navštevovať revír
s guľovou zbraňou a môže mu byť vydaná povolenka na lov beztrofejovej raticovej zveri.
V článku IX Kynológia doplniť bod 10: Členovi, ktorý úspešne predvedie psa na skúšky poľovnej
uporebieľnosti alebo vyššie skúšky bude preplatené štartovné.
V článku XII Hodnotenie činnosti členov PZ a čakateľov na členstvo v PZ v bode 3. doplniť vetu: “Pri
nenaplnení počtu bodov za brigádnickú činnosť si môže člen PZ alebo čakateľ na členstvo
v PZ rozdiel doplatiť čiastkou v prepočte 1 chýbajúci bod = 2 Eurá.
V článku XII Hodnotenie činnosti členov PZ a čakateľov na členstvo v PZ doplniť bod 10: Voči
členovi PZ a čakateľovi na členstvo v PZ, ktorý nenaplní stanovený počet bodov
(odpracovaný počet bodov/finančná náhrada), bude začaté disciplinárne konanie.

Doplnky v stanovách PZ :
paragraf 10. Členská schôdza PZ bod. 2 v prvej vete na konci doplniť: „SMS
zverejnením na webovej stránkej PZ Ponitran Ludanice.“
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