Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica
Zápisnica z výročnej členskej schôdze (VČS) MsO SRZ Senica
konanej 6. apríla 2019
Prítomných na VČS podľa prezenčnej listiny 85 členov MsO, z toho mládež 0, 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 v zmysle Stanov SRZ
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, Bc. Ján Vojtek,
PaedDr. Krzysztof Siwiec,
• 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. Jozef Bureš,
Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Petra Fajnora.
• volebnú komisiu v zložení:
Mgr. Vladimír Liška, PhD., p. Pavol Škoda, p. Ivan Haringa, ml.
Za predsedu si členovia komisie zvolili Mgr. Vladimíra Lišku, PhD.
Hlasovanie za pracovné predsedníctvo a komisie bolo spoločné:
Za – 85, zdržalo sa – 0, proti – 0.
3. Správu o činnosti organizácie za rok 2018, vyhodnotenie plánu hlavných úloh za
rok 2018 a plán hlavných úloh na rok 2019 predniesol p. Branislav Hesek –
predseda MsO.
4. Udelenie ocenenia p. Vladimírovi ŠMIDOVI zaslúžilému členovi MsO SRZ Senica
za rok 2018 predniesol p. Branislav Hesek – predseda MsO a Ing. Ivan Haringa –
tajomník MsO.
5. Správu o finančnom hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
a dôvodovú správu k rozpočtu na rok 2019 predniesol predseda MsO p. Branislav
Hesek.

2

6. Správu o úlovkoch v roku 2018, o zarybnení v roku 2018 a plán zarybnenia na rok
2019 predniesol Mgr. Pavol Adamec – hospodár MsO.
7. Správu kontrolnej komisie predniesol PaedDr. Krzysztof Siwiec – predseda KK
MsO.
8. Správu o činnosti rybárskej stráže predniesol Bc. Ján Vojtek – vedúci RS MsO.
9. Správu o činnosti disciplinárnej komisie vypracoval JUDr. Ján Ciran – predseda DK
MsO. Z dôvodu dlhodobej PN JUDr. Jána Cirana správu predniesol člen DK MsO
p. Peter Fajnor.
10. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Pavel Hučko.
11. Doplňujúca voľba člena do výboru MsO SRZ Senica, a náhradníka do výboru MsO
SRZ Senica na obdobie rokov 2019 ÷ 2022.
12. Predseda volebnej komisie Mgr. Vladimír Liška, PhD. oboznámil prítomných s
volebným poriadkom SRZ. Do doplňujúcej voľby člena do výboru MsO SRZ Senica
boli prihlásený 3 kandidáti. Predseda volebnej komisie dal hlasovať a schváliť VČS
voľbu verejnú alebo neverejnú. VČS schválila verejnú voľbu.
Hlasovanie za verejnú voľbu:
Za – 79, zdržalo sa – 4, proti – 2.
Následne predseda volebnej komisie predstavil jednotlivých kandidátov v zmysle
volebného poriadku SRZ a o každom kandidátovi dal samostatne hlasovať. Voľby:
a) členov výboru MsO SRZ Senica:
❖ hlasovanie za jednotlivých kandidátov v abecednom poradí:
• Jozef CVEČKA

ZA: 53
PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 8
• Milan HELD

ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 65
• Miloš OTRUBA

ZA: 27
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 45
❖ v doplňujúcich voľbách bol do výboru náhradníka do výboru MsO SRZ
Senica na obdobie rokov 2019 ÷ 2022 zvolený: Jozef CVEČKA
b) z nezvolených kandidátov za člena výboru boli vykonané doplňujúce voľby
náhradníka do výboru MsO SRZ Senica na obdobie rokov 2019 ÷ 2022
❖ hlasovanie za jednotlivých kandidátov v abecednom poradí:
• Milan HELD

ZA: 33
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 45
• Miloš OTRUBA

ZA: 40
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 42
❖ v doplňujúcich voľbách bol do výboru náhradníka do výboru MsO SRZ
Senica na obdobie rokov 2019 ÷ 2022: nebol zvolený žiadny náhradník na
prácu vo výbore.
13. Po voľbách vyhlásil Ing. Ivan Haringa prestávku na občerstvenie.
14. Diskusia:
• p. Hesek – dostal som dopis od rybárov, podľa ktorého mám na VČS
zodpovedať na:
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−

Prenájom VN Hlboké a VN Jablonka? Predseda vysvetlil, že žiadna vodná
nádrž nie je na prenájom a že takýto prenájom by musela schváliť jedine
VČS a nie výbor MsO SRZ Senica.
− Aká finančná čiastka bola použitá na výlov VN Brestovec? Je to 6500 €, je
v tom zahrnuté prenájom vozidiel na prepravu rýb, hasiči, občerstvenie,
nákup pomôcok na samotný výlov.
− Aká finančná čiastka bola vyčlenená na odmeny v roku 2018? Všetky
odmeny výboru, pomocných hospodárov, rybárskej stráže, disciplinárnej
komisie a kontrolnej komisie bolo vo výške do 18000 €.
− Aká finančná čiastka bola použitá na opravu rybárskeho domu? Je to 4300
€, je v tom zahrnuté nákup kancelárskeho vybavenia, sedačiek do vestibulu,
novej kuchynskej linky a samotnej opravy interiéru rybárskeho domu +
exteriéru rybárskeho domu od ulice.
• p. Vaškovič, návrh – dať do uznesenia, že budú zrušené všetky dodatočné
výdaje a tiež prijímať nových členov len po absolvovaní školenia. Informoval, že
VN Brezová má vraj slúžiť ako mokrý polder (napustenie vodnej hladiny do 1/3).
Navrhol zrušiť všeobecný zákaz lovu rýb a dať len hájenie vysadených druhov
rýb.
Hlasovanie za návrhy p. Vaškoviča:
Za – 16, zdržalo sa – 4, proti – 65
• p. Pavlovič – položil otázky: či budú detské rybárske preteky; či je možná
výnimka chytania od 15.5. po detských rybárskych pretekoch na kaprových
vodách; prečo nie je polročná povolenka keď máme obmedzenia a čo bude
s VN Osuské keď tam nie sú priesaky. Na otázky mu odpovedal predseda
organizácie a menovanému vysvetlil, že prečo nemôže chytať po 15.5. a prečo
nie je polročná povolenka. Čo sa týka VN Osuské oprava je vykonávaná SVP
a.s. a nie je v silách organizácie ovplyvniť urýchlenie prác a dokončiť opravu VN
Osuské.
• p. Školař – položil otázku: výlov na VN Brestovec – kde sú kapry ???
• PaedDr. Siwiec – reagoval na vystúpenie pána Škodařa a uviedol, že 6
cisterien išlo na VN Brestovec z VN Kunov a čo sa vylovilo na VN Brestovec išlo
späť do našich vôd.
• Mgr. Adamec – reagoval na vystúpenie pána Škodařa a uviedol, že na VN
Brestovec chodila priebežne kontrola RS, ale ani RS tam nemôže byť neustále.
Zároveň vyjadril názor, že pri zlovovaní iných VN to bude rovnaké.
• Peter Černák, ml. – pýtal sa, či sa v revíri CHaP nemôže odloviť jalec a navrhol
VČS hlasovať či sa revír CHaP nezruší na revír lovný.
Hlasovanie za návrh p. Černák, ml.:
Za – 32, zdržalo sa – 2, proti – 51.
• Pavel Hučko – reagoval na Petra Černáka, ml. s tým, že nevieme čo chceme
raz revír lovný potom CHaP potom zasa lovný. Na reakciu, že tam nie sú trofejné
ryby reagoval, že ryby tam sú, ale ryby rovnako ako na Brestovci tam zničili
rybári.
• Peter Černák, st. – vystúpil s tým, že rybárske krúžky sú pre CVČ a pre ZŠ
zaujímavé a s mladými rybármi treba pracovať.
• PaedDr. Siwiec – reagoval na vystúpenie pána Petra Černáka, st. Som
riaditeľom na ZŠ, vyučoval som na škole krúžok, nie je to také jednoduché, treba
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mať za deti zodpovednosť. Aby v školskom zariadení mohol pracovať krúžok
musí byť prihlásených najmenej 12 žiakov inak to možné nie je. Ďalej sú tam
rôzne riziká napr. s prepravou. Vo vozidlách musia byť detské autosedačky,
druhý problém je v počte miest vo vozidle lebo žiadne osobné auto neodvezie
12 detí čo je ako som hovoril podmienka min. počtu žiakov na vedenie krúžku
na školách. Ak je to školský krúžok nemôže v čase školského krúžku
prepravovať deti vo vozidle napr. nejaký rodič, ktorý by aj chcel vypomáhať
vedúcemu krúžku – lebo taký je zákon. No a najväčší problém je potom pri vode
ustrážiť deti.
15. Návrh uznesenia predniesol p. Peter Fajnor (viď príloha) – schválené jednohlasne
85 prítomných.
Za – 85, zdržal sa – 0, proti – 0.
16. Na záver p. Branislav Hesek poďakoval prítomným za účasť a zaželal veľa zdravia
a pekných zážitkov pri vode.
Zapísal: Ing. Ivan Haringa
Dňa 6.4.2019

Branislav Hesek
predseda MsO SRZ

Ing. Ivan Haringa
tajomník MsO SRZ

