
 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica 
 

 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze (VČS) MsO SRZ Senica 
konanej 23. apríla 2022 

 

Prítomných na VČS podľa prezenčnej listiny 105 členov MsO, z toho mládež 1, hostia 
0. 
Schôdzu z poverenia výboru MsO SRZ Senica moderoval Ing. Ivan Haringa, ktorý 
prítomných privítal. 
VČS bola zvolaná na 08.00 hod. pozvánkami s programom schôdze. Nakoľko na 
schôdzi nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov MsO, bola v zmysle Stanov 
SRZ dodržaná 30 minútová čakacia doba a prítomní členovia hlasovaním rozhodli, že 
sa VČS bude konať, čím boli podmienky na riadne konanie VČS splnené. 
 

1. Program VČS bol schválený podľa návrhu v pozvánke (pozvánka v prílohe 
zápisnice).  

 

2. Prítomní schválili: 

• pracovné predsedníctvo v zložení: 
p. Branislav Hesek,  Ing. Ivan Haringa, Mgr. Pavol Adamec, PaedDr. Krzysztof  
Siwiec, Bc. Ján Vojtek, p. Jozef Cvečka, 
 

• mandátovú komisiu v zložení: 

p. Pavel Hučko, MUDr. Ján Dolinský,  p. Vladimír Hosť, 
Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Pavla Hučka. 
 

• návrhovú komisiu v zložení: 

p. Peter Fajnor, p. Jaroslav Hájek, p. Milan Held 

Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Petra Fajnora. 
 

• volebnú komisiu v zložení: 

Mgr. Ivan Haringa, p. Pavol Škoda, Pavol Piskla; 

Za predsedu si členovia komisie zvolili Mgr. Ivana Haringu. 
 

Hlasovanie za pracovné predsedníctvo a komisie bolo spoločné: 
Za – 97, zdržalo sa – 0, proti – 0. 

 

3. Správu o činnosti MsO SRZ Senica za rok 2020-2021 a plán hlavných úloh MsO SRZ 
Senica na rok 2022 predniesol p. Branislav Hesek – predseda MsO. 
 

4. Správu o finančnom hospodárení MsO SRZ Senica za rok 2020-2021 a návrh rozpočtu 
MsO SRZ Senica na rok 2022 predniesol predseda MsO p. Branislav Hesek – 

predseda MsO. 
 

5. Správu hlavného hospodára MsO SRZ Senica za rok 2020-2021 a plán zarybnenia 
MsO SRZ Senica na rok 2022 predniesol Mgr. Pavol Adamec – hospodár MsO. 
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6. Správu kontrolnej komisie predniesol PaedDr. Krzysztof Siwiec – predseda KK 
MsO. 

 

7. Správu o činnosti rybárskej stráže predniesol Bc. Ján Vojtek – vedúci RS MsO. 
 

8. Správu o činnosti disciplinárnej komisie predniesol p. Peter Fajnor – predseda DK 
MsO. 

 

9. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Pavel Hučko. 
 

10. Voľba členov do výboru MsO SRZ Senica, členov do kontrolnej komisie MsO SRZ 
Senica na obdobie rokov 2022 ÷ 2026 a dvoch delegátov na snem SRZ v Žiline 
(termín snemu nie je stanovený). 

 

11. Predseda volebnej komisie Mgr. Ivan Haringa oboznámil prítomných s volebným 

poriadkom SRZ a navrhol VČS pre obdobie 2022 – 2026  schváliť len 7 členný 
výbor MsO, 3 člennú kontrolnú komisiu MsO. Do výboru bolo 8 kandidátov a do  
kontrolnej komisie 4 kandidáti. Predseda volebnej komisie dal hlasovať a schváliť 
VČS voľbu verejnú alebo neverejnú. VČS schválila verejnú voľbu. 

Hlasovanie za verejnú voľbu: 
Za – 101, zdržalo sa – 2, proti – 2. 

 
Následne boli predstavený jednotliví kandidáti v zmysle volebného poriadku SRZ a 
o každom kandidátovi bolo samostatne hlasované. Voľby: 
 

a) 7 členov výboru MsO SRZ Senica:   

• Mgr. Pavol Adamec – 50 hlasov – nezvolený, 

• Jozef Cvečka – 87 hlasov – zvolený, 

• Ing. Ivan Haringa – 102 hlasov – zvolený, 

• Branislav Hesek – 104 hlasov – zvolený, 

• Vladimír Hosť – 87 hlasov – zvolený, 

• Pavel Hučko – 62 hlasov – zvolený, 

• Samuel Kňazský – 67 hlasov – zvolený, 

• Bc. Ján Vojtek – 52 hlasov – zvolený. 
 

b) 3 členov do kontrolnej komisie MsO SRZ Senica: 

• MUDr. Ján Dolinský – 43 hlasov – zvolený, 

• Mgr. Vladimír Liška, PhD. – 37 hlasov – nezvolený, 

• Andrej Nagy – 49 hlasov – zvolený, 

• PaedDr. Krzysztof Siwiec – 100 hlasov – zvolený. 
 

c) 2 delegátov na Snem SRZ, a to: 

• Ing. Ivan Haringa – 103 hlasov, 

• Branislav Hesek – 103 hlasov 
 

12. Po akte volieb vyhlásil Ing. Ivan Haringa prestávku na občerstvenie. 
 

13. Diskusia: 
❖ p. ............ – prečo nie je dozor kontrolnej komisie pri zarybnení a prečo 

moderátor VČS riadil voľby. 
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• p. Siwiec – zverejnil počet kontrol kontrolnej komisie za dva roky, čím 
odpovedal na otázku p. ............. 

• p. Haringa – oznámil, že síce čítal, jednotlivých členov pri voľbách, ale 
skrutátori boli zároveň aj schválenou volebnou komisiou, takže voľby boli 
pod ich priamym dohľadom, čím odpovedal na otázku p. ............. 

• p. ............ – poďakoval menovaným za reakciu a odpoveď na otázky. 
❖ p. ............ – či pôjdu ryby len na VN Kunov alebo aj na VN Jablonica. 

• p. Hesek – oznámil, že naša MsO SRZ Senica nezarybňuje len VN Kunov, 
ale aj ostatné vodné nádrže pomerným počtom k veľkosti VN a množstvu 
zakúpených rýb s tým, že žiadny revír nemôže byť uprednostňovaný na 
úkor iných revírov, čím odpovedal na otázku p. ............. 

❖ p. ............ – či bude odlov rýb na VN Radošovce 2 aj v ďalšom mesiaci. 

• p. Hesek – vysvetlil akým spôsobom nám bola udelená výnimka na odlov 
s tým, že ďalšie termíny nebude môcť zabezpečovať rybárska stráž 
z dôvodu organizácie detských pretekov a pretekov na VN Jablonica 
a pretekov Kunovský kapor na VN Kunov, čím odpovedal na otázku p. 
............. 

❖ p. ............ – informoval o vyhotovení móla na VN Kunov, ktoré bude pre 
všetkých ľudí teda rybárov aj nerybárov a ak to bude možné zabezpečí ešte 
jedno mólo. 

❖ p. ............ – položil otázku, prečo bola zvýšená dolná hranica zubáča na 65 cm. 

• p. Hesek – bolo to z dôvodu takmer úplného vylovenia zubáča, čím 
odpovedal na otázku p. ............. 

❖ p. Piskla – pozval prítomných na rybárske preteky dospelých na VN Jablonica 
v termíne 6. ÷ 8. mája 2022. 

 
14. Návrh uznesenia predniesol p. Peter Fajnor (viď príloha). 

Hlasovanie za uznesenie: 
Za – 99, zdržal sa – 0, proti – 0. 

 
15. Na záver p. Branislav Hesek poďakoval prítomným za účasť a zaželal veľa zdravia 

a pekných zážitkov pri vode. 
 
 
Zapísal: Ing. Ivan Haringa 
Dňa 23.4.2022 
 
 
 
 
 ...................................... ...................................... 
 predseda MsO SRZ tajomník MsO SRZ 
 


