
Zápisnica zo zasadnutia výboru Obvodu II MsO SRZ Košice 

 

Dňa: 19.1.2018 

Prítomní:  5 (Takáč, Jusinko, Halász) z toho 2 hosť (Redaj, Masica) 

Zasadnutie otvoril predseda výboru p. Takáč, ktorý konštatoval, že výbor je uznášania 

schopný, keďže sa ho zúčastnili traja členovia z celkového počtu troch, čo činí 100% účasť. 

Privítal vedúceho rybárskej stráže, ako aj radového člena a predniesol uvedený návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Aktuálny stav v Obvode II 

3. Nový volebný poriadok 

4. Priebeh VČS Obvodu II  

5. Rôzne  

6. Záver   

a dal o ňom hlasovať  

Uznesenie č. 4 / 2018 

Výbor Obvodu II MsO SRZ Košice schvaľuje program podľa predloženého návrhu.           

Prítomní 3   

Za 3,  Proti 0,  Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

V bode 2 (Aktuálny stav v Obvode II) vyzval predseda vedúceho rybárskej stáže, aby 

podal informácie vzhľadom na obvod II.  Pán Redaj v krátkosti informoval prítomných členov 

o aktuálnej situácií.   

V bode 3 (Nový volebný poriadok) predseda výboru otvoril diskusiu, ktorá bola zameraná 

na jednotlivé body nového volebného poriadku. Jednotliví členovia sa vyjadrovali ku 

konkrétnym bodov, ako je rovnosť hlasov, respektíve, ako je to pri prehratých sporoch so SRZ. 

Predseda postupne odpovedal na otázky v rámci svojich vedomostí a kompetencií s tým, že 

s prípadnými nedostatkami volebného poriadku sa bude musieť vysporiadať Výbor MsO 

a príslušná volebná komisia.   

  



V bode 4 (priebeh VČS Obvodu II) predseda výboru otvoril diskusiu s tým, že navrhol 

samotný program VČS, a to: 

1. Otvorenie 

2. Odsúhlasenie vytvorenia audiovizuálneho záznamu 

3. Voľba predsedníctva 

4. Správa o činnosti MsO SRZ Košice 

5. Správa o hospodárení MsO SRZ Košice 

6. Správa Komisií MsO SRZ Košice 

7. Plán práce 

8. Rôzne 

9. Voľba delegátov na Mestskú konferenciu  

10. Voľba členov výboru Obvodu II  

11. Záver 

a dal o ňom hlasovať 

Uznesenie č. 5 / 2018 

Výbor Obvodu II MsO SRZ Košice schvaľuje návrh programu VČS podľa predloženého návrhu.           

Prítomní 3   

Za 3,  Proti 0,  Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

V rámci uvedeného bodu predseda upozornil prítomných, že v prípade, ak dostane 

mandát viesť uvedenú schôdzu, tak bude dbať na slušnosť a „štábnu kultúru“ s dôrazom na 

pokojný priebeh schôdze, ale s možnosťou vyjadrenia názoru. Na začiatku schôdze dá hlasovať 

o spôsobe voľby jednotlivých delegátov, či členov výboru, a to tajnou voľbou alebo aklamáciou. 

Navrhol aj možnosť, aby v každom bode bola diskusia a nielen v bode rôznom.   

V bode 5 (Rôzne) predseda otvoril diskusiu, ktorá sa viedla s dôrazom na budúcnosť. 

- p. Halász – predstavil plán práce vo forme hospodárskej činnosti, a to: 

o výrub dier do ľadu podľa aktuálneho počasia – Kechnec – 15 brigádnikov, 

o vytvorenie hniezd pre zubáča podľa počasia – Kechnec – 10 brigádnikov,     

o kosenie hrádze na Seni 4x do roka (2.6, 14.7, 8.9, 27.10) – 10 brigádnikov,  

o vytvorenie nových lovných miest (Bukovec, Seňa + obnovenie studničky, 

Kechnec) spolu 42 brigádnikov,  

o oprava hrádzok na chovnom potoku Ružinok podľa počasia a stavu, koncom 

apríla, respektíve začiatkom mája – 15 brigádnikov, 



o vytvorenie nových hrádzok na chovnom potoku Ružinok – horná časť potoku 

podľa počasia, máj až jún – 20 brigádnikov, 

o odlov pstruha potočného v chovnom potoku Ružinok podľa počasia, koniec 

apríla – 10 brigádnikov 

Celkový predpokladaný počet brigád (počet brigádnikov spolu 172):  

o Ružinok 4x 

o Kechnec 3x 

o Seňa 5x 

o Bukovec 1x 

Na základe prezentácie plánu hospodárskej činnosti p. Halászom dal predseda návrh na 

uznesenie:  

Uznesenie č. 6 / 2018 

Výbor Obvodu II MsO SRZ Košice schvaľuje návrh hospodárskej činnosti na rok 2018 podľa 

predloženého návrhu.          

Prítomní 3   

Za 3,  Proti 0,  Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

- diskusia sa v uvedenom bode ďalej viedla s dôrazom na športovú činnosť, kde 

jednotliví členovia výboru vyjadrili svoje návrhy na zmenu samotnej športovej 

činnosti s dôrazom na zvýšenie kvality a redukcie kvantity jednotlivých pretekov.   

Členovia výboru sa zhodli, že je potrebné naďalej podporovať mládež, či vo forme 

tábora alebo detských pretekov. Zhodli sa na tom, že je potrebné špecifikovať a jasne 

oddeliť, čo sú preteky pod záštitou organizácie a čo sú tzv. súkromné „gulášové“ 

preteky. Vyjadrili názor, že je potrebné zadefinovať pravidlá pretekov po 

spoločenskej stránke, a tak obmedziť určité návyky, či neduhy, ktoré zhoršujú kvalitu 

pretekov.  

Uznesenie č. 7 / 2018 

Výbor Obvodu II MsO SRZ Košice schvaľuje návrh športovej činnosti na rok 2018 a to 4x pretek 

dospelí, a 4x pretek detí.           

Prítomní 3   

Za 3,  Proti 0,  Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 



- ďalej v uvedenom bode p. Jusinkom podaný návrh na obhliadku revírov  

- na základe diskusie predseda výboru informoval o zámere vyzvať bývalých členov 

výboru, aby odovzdali všetko materiálno-technické zabezpečenie potrebné na 

realizáciu pretekov, ktoré bolo zakúpené zo zväzových peňazí, ale aj z peňazí vo 

forme vložného na preteky, aby nedošlo k prípadným problémom s pretekmi 

v sezóne 2018  

 

Na záver sa predseda výboru poďakoval jednotlivým členom výboru za ich činnosť, 

návrhy, či pripomienky, a tak isto ocenil aj prítomnosť radového člena na zasadnutí výboru 

a ukončil zasadnutie. 

  

Zapísal:  Ing. Ladislav Takáč, PhD.    Ing. Ladislav Takáč, PhD. v.r.  
V Košiciach 25.1.2018 
 
  



Príloha č. 1 -  Prezenčná listina 

 


