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Mesiac Dátum  Program zasadania výboru Plní Poznámky 

JANUÁR 10.1.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení z roku 2021, 
• informácia o výdajoch rybárskych dokladov na rok 2022, 
• rôzne – riešenie výlovu rýb z revíru VN Radošovce-2, 
• rôzne. 

Haringa 
Haringa 
Hesek + Haringa 
Výbor MsO 
Výbor MsO 

 

FEBRUÁR 7.2.2022 
 

• došlá a odoslaná pošta, 
• informácia o plnení rozpočtu za rok 2021, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• informácia o výdajoch rybárskych dokladov na rok 2022, 
• vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2021 + príprava 

odmien členom rybárskej stráže za rok 2021, 
• zverejnenie žiadosti návrhu kandidátov do volieb na VČS na 

web stránke MsO SRZ Senica, 
• rôzne – riešenie výlovu rýb z revíru VN Radošovce-2. 

Haringa 
Haringa 
Haringa 
Hesek + Haringa 
Vojtek + Haringa 
 
Haringa  
 
Výbor MsO 

 

MAREC 7.3.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• informácia o výdajoch rybárskych dokladov na rok 2022, 
• schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022, 
• príprava VČS + správy k VČS za jednotlivé oblasti a komisie, 
• príprava podkladov do Obežníka č. 1/2022, 
• brigáda – výlov rýb z revíru VN Radošovce-2, 
• rôzne – informácia o priebehu a vyhodnotenie jarného zarybnenia. 

Haringa 
Haringa 
Hesek + Haringa 
Haringa 
Výbor + komisie 
Haringa 
Adamec + Výbor MsO  
Adamec 

 

APRÍL 4.4.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• dopracovanie VČS, prípravy materiálov a správy k VČS za 

jednotlivé oblasti a komisie, 
• vyhodnotenie výdajov rybárskych dokladov na rok 2022,  
• informácia o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022, 
• schválenie a distribúcia Obežníka č. 1/2022, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• rôzne – príprava detských rybárskych pretekov – lov kapra na 

VN Koválov dňa 7. mája 2022. 

Haringa 
Hesek, Haringa, Vojtek, 
Adamec, Siwiec, Fajnor 
Hesek + Haringa 
Morávková + Hosť 
Haringa, Hosť 
Haringa 
Hesek, Haringa, 
Adamec, Vojtek 

VČS 2.4.2022 alebo 
9.4.2022 – termín závisí 
od obsadenia priestorov 
a od Uznesení Vlády SR o 
mimoriadnych 
opatreniach so šírením  
COVID-19 spojených s 
obmedzeným počtom 
zhromažďovania osôb. 
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Mesiac Dátum  Program zasadania výboru Plní Poznámky 

MÁJ 2.5.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení,  
• vyhodnotenie VČS, jej priebeh a diskusné príspevky, 
• vyhodnotenie rybárskych pretekov zo dňa 7.5. 2022, 
• príprava rybárskych pretekov k MDD na VN Koválov – lov 

kapra na VN Koválov dňa 4. júna 2022, 
• rybárske preteky Kunovský kapor pre dospelých a mládež nad 15 

rokov na VN Kunov v dňoch 18.÷ 22. mája 2022 
• vyhodnotenie RS, 
• situácia na revíroch pred rybárskou sezónou, 
• rôzne. 

Haringa 
Haringa 
Hesek, Haringa  
Vojtek 
Adamec, Vojtek  
 
Burian 
 
Vojtek 
Adamec + Vojtek, 
Výbor MsO 

 
 
Odoslanie informácie 
o VČS na Radu SRZ Žilina 
 
 
 
 
Návrh na doplnenie RS 
 
 

JÚN 6.6.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• vyhodnotenie detských rybárskych pretekov k MDD na VN 

Koválov dňa 4. júna 2022, 
• rôzne. 

Haringa 
Haringa 
Vojtek 
 
Výbor MsO 

 

JÚL 4.7.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• informácia o plnení rozpočtu za 1. polrok 2022 
• situácia na revíroch, informácia o chove rýb za 1. polrok 2022, 
• vyhodnotenie činnosti RS, DK a KK za 1. polrok 2022, 
• rôzne. 

Haringa 
Haringa 
Morávková + Hosť 
Adamec 
Vojtek, Fajnor, Siwiec, 
Výbor MsO 

 

AUGUST  DOVOLENKA - Zasadnutie podľa potreby   

SEPTEMBER 5.9.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• organizačné zabezpečenie jesenného zarybnenia, 
• inventúra majetku – menovanie inventarizačnej komisie, 
• rôzne. 

Haringa 
Haringa 
Adamec 
Siwiecz 
Výbor MsO 

 

OKTÓBER 3.10.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• organizačné zabezpečenie jesenného zarybnenia – spresnenie, 

Haringa  
Haringa 
Adamec 
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Mesiac Dátum  Program zasadania výboru Plní Poznámky 

• príprava podkladov do Obežníka č. 2/2022, 
• rôzne. 

Haringa 
Výbor MsO 

NOVEMBER 7.11.2022 • došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• schválenie výšky cien povolení, členského, systém brigád, 
• informácia o priebehu a vyhodnotenie jesenného zarybnenia, 
• informácia o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2022, 
• informácia o činnosti DK, KK, RS a hospodárov, 
• informácia o činnosti pomocných hospodárov a vyhodnotenie 

chovu rýb, 
• informácia o inventarizácii majetku MsO, 
• návrh termínov výdaja rybárskych dokladov MsO SRZ Senica na 

rok 2023, 
• schválenie termínu: rybárskych pretekov Kunovský kapor – 

pre dospelých a mládež nad 15. rokov – v roku 2023  
• schválenie termínu detských rybárskych pretekov – lov kapra – pre 

deti v kategóriách do 10 a do 15 rokov v roku 2023, 
• schválenie termínu detských pretekov k MDD – v roku 2023, 
• príprava podkladov do Obežníka č. 2, 
• rôzne. 

Haringa 
Haringa 
Hesek + výbor MsO 
Adamec 
Morávková + Hosť 
Vojtek, Fajnor, Siwiec, 
Adamec 
 
Siwiecz 
Haringa 
 
Hesek, Burian 
 
Adamec, Vojtek 
 
Adamec, Vojtek 
Haringa 
Výbor MsO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VN Kunov (máj 2023) 
 
VN Koválov (14.5.2023) 
 
VN Koválov (4.6.2023) 
 

DECEMBER 5.12.2022 
a 
19.12.2022 

• došlá a odoslaná pošta, 
• kontrola plnenia uznesení, 
• informácia o plnení rozpočtu za 2. polrok 2022 
• odovzdanie podkladov do rozpočtu na rok 2023 – vedúci RS, KK, 
• zabezpečenie výdajov rybárskych dokladov MsO SRZ Senica na 

rok 2023 – komisia na výdaj: Hesek, Hosť, Haringa, Adamec, Vojtek  
• vyhodnotenie plánu hlavných úloh, 
• schválenie a distribúcia Obežníka č. 2, 
• výdaj rybárskych dokladov v Kunove: 28.12.2022 a 4.1.2023 
• rôzne. 

Haringa 
Haringa 
Morávková + Hosť 
Vojtek, Siwiec, 
Výbor MsO 
 
Haringa, Hosť, 
Haringa 
Výbor MsO 
Výbor MsO 

 
 
 
 
Výdaj dokladov v Kunove:  
28.12.2022 a 4.1.2023 
od 8,30 do 10,30 a od 
11,00 do 13,00 hod. 
KOMISIA: Hesek, Haringa, 
Adamec, Hosť, Vojtek 

 

Zasadanie výboru sa koná prvý pondelok v príslušnom mesiaci, resp. v iný dohodnutý termín. Predsedníctvo zasadá v dohodnutý termín medzi členmi predsedníctva.  


