Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica
Zápisnica z výročnej členskej schôdze (VČS) MsO SRZ Senica
konanej 7. apríla 2018
Prítomných na VČS podľa prezenčnej listiny 118 členov MsO, z toho mládež 2,
hostia 0.
Schôdzu z poverenia výboru MsO SRZ Senica moderoval JUDr. Ján Ciran, 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, p. Jozef Bureš, JUDr. Ján Ciran,
PaedDr. Krzysztof Siwiec, Bc. Ján Vojtek, p. Ladislav Vaškovič,
 mandátovú komisiu v zložení:
p. Pavel Hučko, p. Vladimír Hosť, Mgr. Vladimír Liška,PhD.;
Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Pavla Hučka.
 návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Pavol Adamec, Mgr. Vladimír Liška, p. Mária Jablonická;
Za predsedu si členovia komisie zvolili Mgr. Pavla Adamca.
 volebnú komisiu v zložení:
JUDr. Ján Ciran, Jozef Cvečka, p. Mária Jablonická;
Za predsedu si členovia komisie zvolili JUDr. Jána Cirana.
Hlasovanie za pracovné predsedníctvo a komisie bolo spoločné:
Za – 116, zdržalo sa – 0, proti – 0.
3. Správu o činnosti organizácie za rok 2017, vyhodnotenie plánu hlavných úloh za
rok 2017 a plán hlavných úloh na rok 2018 predniesol p. Branislav Hesek –
predseda MsO.
4. Udelenie ocenení zaslúžilým členom MsO SRZ Senica v roku 2018 predniesol p.
p. Branislav Hesek – predseda MsO a Ing. Ivan Haringa – tajomník MsO.
5. Správu o finančnom hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
a dôvodovú správu k rozpočtu na rok 2018 predniesol predseda MsO p. Branislav
Hesek.
6. Správu o úlovkoch v roku 2017, o zarybnení v roku 2017 a plán zarybnenia na rok
2018 predniesol p. Jozef Bureš – hospodár MsO.
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7. Správu kontrolnej komisie predniesol PaedDr. Krzysztof Siwiec – predseda KK
MsO.
8. Správu o činnosti rybárskej stráže predniesol Ladislav Vaškovič – vedúci RS
MsO.
9. Správu o činnosti disciplinárnej komiesie predniesol JUDr. Ján Ciran – predseda
DK MsO.
10. Vyhodnotenie súťaže „Úlovok roka“ za rok 2017 predniesol člen výboru p.
Ladislav Vaškovič.
11. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Pavel Hučko. 2 členov,
ktorí sa nezapísali do prezenčnej listiny vyzval predsedajúci VČS, aby sa prišli
zapísať. Následne p. Pavel Hučko, prečítal správu mandátovej komisie
o aktuálnom počte prítomných.
12. Voľba členov do výboru MsO SRZ Senica, členov do kontrolnej komisie MsO SRZ
Senica na obdobie rokov 2018 ÷ 2022 a dvoch delegátov na snem SRZ v dňoch
24.- 25.11.2018.
13. Predseda volebnej komisie JUDr. Ján Ciran oboznámil prítomných s volebným
poriadkom SRZ a navrhol VČS pre obdobie 2018 – 2022 schváliť len 7 členný
výbor MsO, 3 člennú kontrolnú komisiu MsO. Do výboru bolo 8 kandidátov a 1
náhradník a do kontrolnej komisie 3 kandidáti. Predseda volebnej komisie dal
hlasovať a schváliť VČS voľbu verejnú alebo neverejnú. VČS schválila verejnú
voľbu.
Hlasovanie za verejnú voľbu:
Za – 68, zdržalo sa – 21, proti – 27.
Následne predseda volebnej komisie predstavil jednotlivých kandidátov v zmysle
volebného poriadku SRZ a o každom kandidátovi dal samostatne hlasovať.
Voľby:
a) 7 členov výboru MsO SRZ Senica:
 Štefan Cintula – 54 hlasov – nezvolený,
 Ing. Ivan Haringa – 101 hlasov – zvolený,
 Branislav Hesek – 111 hlasov – zvolený,
 Vladimír Hosť – 100 hlasov – zvolený,
 Pavel Hučko – 88 hlasov – zvolený,
 Andrej Nagy – 54 hlasov – nezvolený,
 Ladislav Vaškovič – 83 hlasov – zvolený,
 Bc. Ján Vojtek – 103 hlasov – zvolený,
 Mgr. Pavol Adamec – 65 hlasov – zvolený.
b) 3 členov do kontrolnej komisie MsO SRZ Senica:
 MUDr. Ján Dolinský – 106 hlasov,
 Mgr. Vladimír Liška, PhD. – 101 hlasov,
 PaedDr. Krzysztof Siwiec – 97 hlasov.
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c) 2 delegátov na Snem SRZ, a to:
 novozvolený predseda Branislav Hesek – 92 hlasov,
 novozvolený tajomník Ing. Ivan Haringa – 84 hlasov,
 náhradník – Ladislav Vaškovič – 68 hlasov.
14. Po akte volieb vyhlásil JUDr. Ján Ciran prestávku na občerstvenie.
15. Diskusia:
 P. Hesek – dostal som dopis od rybárov, podľa ktorého mám na VČS
zodpovedať na:
 žiadame zverejniť na VČS jednotlivých členov výboru, rybárskej stráže,
hospodárov, zverejniť všetky odmeny. Výdaj dokladov počas obdobia
december – marec, + telefóny, za toto všetko dostal p. Hesek 670 € za
prvý polrok 301€ za druhý polrok 301 €, na konci roka 712 €. Sponzorské
dary som vysponzoroval za 7500 €, dodatočný výdaj v rámci môjho
voľného času 6100 €, za to som dostal mimoriadnu odmenu na konci roka,
každý jeden člen je prehodnotený ohľadom odmeňovania, ako sa
zúčastňoval zasadnutí výboru, kto robil nadštandardné činnosti pre
organizáciu.
 Aká finančná čiastka bola vyčlenená na zarybnenie VN Kunov – je to
50 000 €, je v tom zahrnuté aj VN Brezová, táto čiastka bude znížená
o hodnotu rýb z Brestovca, bude sa rovnomenne odkladať ako na Kunov,
tak aj na Brezovú a Osuské. Čo sa týka zarybnenia – momentálne sa tam
už vysadili Zubáče
 Navrhujeme zníženie počtu členov rybárskej stráže – boli prepustení 4
členovia
 Prečo a kým bolo zrušené na VN Koválov zavážanie – navrhol to
hospodár, a výbor to schválil. Odpovedať bude pán Bureš.
 Jozef Bureš – Naši lovci ma oslovili či by sa to nedalo nejako vyriešiť,
tak som rozmýšľal nad tým či by bolo možné odtiaľ sumcov odstrániť,
pretože tam sumce nepatria. Z toho dôvodu som navrhol to čo som
navrhol na skúšku. K ničomu sme sa neopracovali. Pôvodne sa
hovorilo o sume 62 000 € na zarybnenie VN Kunov, pravdepodobne
prebehne nejaká úprava plánov, v tejto dobe tam je 300 kg amura,
namiesto 200 kg, majú dôjsť kapre a zubáče, už máme pleskáčov
a plotice, to zarybňovanie pomaly prebieha. Potrebovali by sme
prednostne dostať sumcov von z Koválova pretože požierajú
nasadené ryby.
 Aký je počet výmenných povoleniek a kto ich využíva – momentálne sú
k dispozícii 5 ks z MO Brodské, MO Trnava, MO Kúty, MO ... Nie je
problém ich poskytnúť členom organizácie.
 p. ....................., návrh – podľa cenníka rady pre nečlena stojí 1000 €
a odmeňovať nečlenov ktorí sponzorujú organizáciu dostávajú , detský
rybársky krúžok nie je v Senici, ponúkam raz do mesiaca počnúc októbrom na
rybárskom dome viesť krúžok pre aspoň 15 detí; pri kontrolách sú najčastejšie
problémy z novými rybármi, navrhujem evidovať žiadosti nových členov
a pripraviť pre nich školenie aby sa dozvedeli všetky potrebné informácie;
navrhuje vyradiť položku pokuty z rozpočtu ako príjmovú položku.
 p. ..................... – moju petíciu podpísalo 61 členov, pán Vojtek sa zdržal,
keby sa moja petícia schválila, a keby to výbor schválil a nemuseli byť 4 kolá
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a cirkus okolo pána Cintulu; sú tu veľké tlaky na VN Jablonicu, zdvihnite ruky
ktorí by súhlasili aby bola Jablonica CHaP, bojíte sa hlasovať pred kamárata...
nebudem to ďalej písať; navrhujem znížiť počet členov rybárskej stráže, pán
Nagy ma kontroloval len raz, pán Cintula 3 krát
p. ..................... – reagoval na vystúpenie p. ..................... a uviedol, že pán
Cintula napadol pána Nagya v podnapitom stave, .... na protest odstúpil
z funkcie hospodára na VN Koválov;
p. ..................... – pripomienky – sme obmedzovaní ako rybári Radou, RSMS,
vtáčkarmi; mohla by sa zrušiť lovná miera 40 – 60 cm na kapra rybničného.
Bolo by dobré aby sa organizácia rozdelila, aby sa Myjava odčlenila od
Senickej organizácie, rybári z oboch strán s tým súhlasí, a verím že náš výbor
bude v tejto problematike nápomocný. Navrhujem aby si Andrej Nagy so
Štefanom Cintulom podali ruky a aby sa nehádali. Ani na jednej škole v okolí
neni ani jedna trieda kde by sa vyučovali naši nástupcovia. Nepáčia sa mi
kapry, ktorí sa vysádzajú do našich revírov, lebo sú to ako jalce.
p. ..................... – reagoval na vystúpenie p. ..................... a uviedol, že som
riaditeľom na ZŠ, vyučoval som na škole krúžok, nie je to také jednoduché,
treba za nich brať zodpovednosť, sú tam rôzne riziká napr. s prepravou no a
potom pri vode ustrážiť deti.
p. ..................... – boli otrávené časti pstruhových revírov, napr. revír Myjava
v Turej Lúke, chcel by som poprosiť výbor aby boli financie použité na tento
revír.
p. ..................... – reagoval na vystúpenie p. ..................... a uviedol, že petícia
musí nejako vyzerať, bol som zastavený na schodoch a rozhodol som sa
nepodpísať, je to moja slobodná vôľa, počas volieb sa žiadne petície
nenavrhujú, druhý krát to spravte úradnou formou.
Ladislav Vaškovič – vyjadruje sa ohľadom detských pretekov, ako dlho treba
hájiť kapra pred pretekmi.

16. Návrh uznesenia predniesol Mgr. Pavol Adamec (viď príloha) – schválené
jednohlasne 84 prítomných.
Hlasovanie za delegátov na snem SRZ bolo spoločné:
Za – 84, zdržal sa – 0, proti – 0.
17. Na záver p. Branislav Hesek poďakoval prítomným za účasť a zaželal veľa
zdravia a pekných zážitkov pri vode.
Zapísal: Ing. Ivan Haringa
Dňa 7.4.2018

..... Branislav Hesek .....
predseda MsO SRZ

..... Ing. Ivan Haringa .....
tajomník MsO SRZ

