
Dodatok k zápisnici z VČS Obvodu 2. – Nové mesto 

 

Z dôvodu zabezpečenia objektivity, boli do zápisnice doplnené diskusné príspevky členov 

rybárskej obce, ktoré v prvopise neboli zahrnuté.  

Doplnenie k bodu č. 9 Diskusia 
p. Matiaščík po prednesení správy disciplinárnej komisie pánom Štosom sa  
opýtal (p. Štosa), či má nejakú vedomosť o disciplinárnom riešení nejakých občanov 
Maďarskej republiky a o ich členstve v našej MsO. Vyjadril ľútosť aj nad tým, že nie je prítomný 
aj šéf rybárskej stráže pán Rédaj, aby sa k tomu tiež vyjadril. Na uvedenú otázku dostal odpoveď 
od pána Štosa, že  sa nevie o nijakom občanovi Maďarskej republiky, ktorého by 
riešila disciplinárna komisia.  Ďalej adresoval otázku pánovi tajomníkovi Kopčovi , či máme v 
členskej základni občanov Maďarskej republiky, ktorý odpovedal, že áno máme.  Na otázku, či 
boli naši členovia so štátnou príslušnosťou Maďarskej republiky prichytení pri priestupkoch 
a trestných činoch, o čom má vedomosť (p. Matiaščík),  aj riešení disciplinárnou 
komisiou? Odpovedal, že nie. Údajne preto, že ich riešiť nemôžu, a to z dôvodu inej štátnej 
príslušnosti. Na otázku ohľadom Pstruhov Dúhových v hmotnosti 8250 Kg a ich údajným 
zarybnením v mesiacoch január a august. Nebola kompetentnými dôveryhodne a dostatočne 
objasnená daná skutočnosť. Bolo zodpovedané a objasnené len vo forme verbálnej, a to 
citujem: „Nevieme, nespomíname si, asi, možno“.  

p. Jusinko na VČS prezentoval sľuby, ktoré boli dané rybárom súčasným  vedením v roku 2012:  

Sľuby dané vedením v roku 2012 (v pôvodnom znení): 

 Nákup povoleniek len formou: prevodný príkaz, šeková poukážka, internet banking, 

platobný terminál počas 3 mesiacov. 

 Namontovanie GPS systému do všetkých služobných aut z dôvodu dôkladnej kontroly 

vozidiel patriacich SRZ Košice. 

 Kontrola zarybnenia kľúčom pri každom nákupe minimálna zostava: hospodár, kontrolná 

komisia, dvaja stále iní členovia obvodných organizácií, ktorí podpíšu dodací list a 

spáruje sa s došlou faktúrou od dodávateľa. 

 Presná kontrola vydávaných členských známok, povoleniek. 

 Nákup rýb na základe výberového konania zverejneného na internete. 

 Informovanosť členskej základne cez internet o všetkých dôležitých udalostiach. 

Zarybnenie, zápisnice zo zasadnutia mestského výboru, predsedníctva a iné. 

 S peniazmi narába pokladník, nie tajomník. Hospodár riadi hospodársku skupinu a nie 

rybársku stráž. 

 
 

 



p. Vician prezentoval volebné prehlásenie skupiny ľudí, ktorú reprezentoval na VČS (v 
pôvodnom znení). 

Programové vyhlásenie kandidátov do výboru Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu v Košiciach: 
„ My, kandidáti do výboru Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Košiciach, sa v 
prípade zvolenia zaväzujeme prioritne vykonať a dodržiavať “ 
1. Prehodnotenie, prípadne ukončenie všetkých podnikateľských aktivít Mestskej organizácie 
SRZ Košice a jej dcérskej spoločnosti MsO Košice s.r.o., z ktorých bola doposiaľ vykazovaná iba 
strata. 
2. Zrušenie platobných kariet vedených k účtom Mestskej organizácie SRZ Košice a dcérskej 
spoločnosti MsO Košice s.r.o..  
3. Striktne dodržiavať používanie získaných finančných prostriedkov z predaja povolení na 
rybolov výhradne na ochranu a zarybňovanie revírov v správe Mestskej organizácie SRZ Košice. 
4. Zabezpečenie aktívnej informovanosti členskej základne v maximálne možnom rozsahu, 
hlavne prostredníctvom oficiálnej web stránky Mestskej organizácie SRZ Košice 

- všetkých uznesení jednotlivých výborov organizácie 
- plánov brigád s transparentnou evidenciou zúčastnených brigádnikov 
- plánov zarybňovania 
- plánov práce jednotlivých výborov 
- pripomienok kontrolnej komisie 
- účtovnej evidencie a ostatných výdajov organizácie 

5. Zverejňovanie stavu na účtoch vedených k Mestskej organizácii SRZ Košice a stavu v pokladni 
v mesačných intervaloch na oficiálnej web stránke Mestskej organizácie SRZ Košice. 
6. Znovu zavedenie funkcie pokladník Mestskej organizácie SRZ Košice. O personálnom obsadení 
rozhodne výbor Mestskej organizácie SRZ Košice. 
7. Preberanie rýb u dodávateľov a samotné zarybňovanie vykonávať v režime minimálne 
trojstupňovej kontroly: 

1. stupeň - hospodár 
2. stupeň - člen kontrolnej komisie alebo člen výboru Mestskej Organizácie SRZ Košice 
3. stupeň - dvaja dobrovoľníci z radov členskej základne 

Z preberania rýb a následného zarybňovania bezpodmienečne vyhotoviť obrazový záznam v 
dostatočnom rozsahu a ten zverejniť na oficiálnej web stránke Mestskej organizácie SRZ Košice. 
8. Prepracovanie Organizačného poriadku Mestskej organizácie SRZ Košice v zmysle stanov a 
iných platných interných predpisov SRZ. Cieľom je zamedzenie privlastnenia si organizácie 
jednotlivcom, štatutármi resp. skupinou členov výboru Mestskej organizácie SRZ Košice. 
9. Umožniť radovým členom podieľať sa na činnosti Mestskej organizácie SRZ v Košiciach 
prostredníctvom pripomienok a návrhov, ktoré budú zverejňované na oficiálnej web stránke 
Mestskej organizácie SRZ Košice. 
10. Zavedenie prehľadnej evidencie tzv. „Peňažného štandardu“ s cieľom minimalizácie prístupu 
a narábania s finančnou hotovosťou do nevyhnutnej miery. Bezpodmienečne zaviesť  
viacstupňovú kontrolu účtovných dokladov. 
11. Vypracovanie a zavedenie rozpočtových pravidiel a zásad nakladania so zverenými 
finančnými prostriedkami. 



12. Vytypovanie novej kaprovej lokality s možnosťou zavedenia režimu „ chyť a pusť“ a 
vypracovanie celkového návrhu projektu na nadchádzajúce roky. 
13. Neustále vštepovať a presadzovať filozofiu „ Chovať, chrániť a až potom loviť“. 
 
Preambula 
„ My, dolu podpísaní kandidáti do výboru Mestskej organizácie SRZ v Košiciach, v prípade nášho 
zvolenia záväzne prehlasujeme, že ak v roku 2018 nedôjde z našej strany k splneniu 
deklarovaných záväzkov v tomto programovom vyhlásení, dňa 31.1.2019 odstúpime z funkcii a 
členstva vo výbore Mestskej organizácie SRZ v Košiciach ku dňu konania Mestskej konferencie v 
roku 2019.“ 
 
p. Matiaščik po prečítaní volebného sľubu p. Vicianom povedal: „S týmto prečítaným 
programom musí súhlasiť každý rybár aj pán tajomník Kopčo". 

 

Za správnosť: predseda ObO 2 – Nové mesto Ing. Ladislav Takáč, PhD. v.r. 

V Košiciach 25.3.2018 

 

 

 

 

 

 
 


