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Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva MsO SRZ Košice, 
konaného dňa 26.10.2017 

 
Počet prítomných členov: 6 (podľa prezenčnej listiny, príloha č. 1) + 2 dvaja hostia (Takáč, 
Podlubný) 
 
Priebeh zasadnutia výboru: 

1. Otvorenie  
- p. Kopčo otvoril zasadnutie, kde stručne načrtol základné problémy, ktoré je 

potrebné riešiť na tomto zasadnutí. Zároveň vyzval p. Slašťana aby otvoril bod 
programu č. 2 Športová činnosť   

2. Športová činnosť 
- p. Slašťan uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde vyjadril 

výhrady k financovaniu pretekov. Informoval členov výboru, že za celý rok sa 
minulo 276 Eur na 24 detí. Uviedol výhrady k propagácií organizácie a to vo forme 
absencie prezentačných banerov, lóg a pod. Navrhol aby sa povolenky zdarma pre 
športovcov udeľovali až po prvom roku súťaženia. Navrhol aby sa refundácie 
nákladov na preteky museli zúčtovať najneskôr do 10 dní po ukončení pretekov, 
vrátane všetkých bločkov, či cestovných príkazov.  Navrhol aby sa v I. a II. lige 
preplácalo ubytovanie nasledovne a to: 10 Eur /noc na štandardných  pretekoch, 
15 Eur/noc na MS. Dĺžka ubytovania je maximálne 2 noci. V prípade víťazstva sa 
hradí komplet ubytovanie a aj cestovné avšak ubytovanie len do vzdialenosti 
20km od miesta konania súťaže. Jednotlivé družstvá musia peniaze vo forme 
vložného uložiť do depozitu 

- p. Kopčo navrhol aby všetky záležitosti okolo športovej činnosti mal na starosti p. 
Slašťan a každá jedná refundácia musí byť ním schválená. Predložil návrh na 
uznesenie        
 

  Uznesenie č. 1.  

Predsedníctvo MsO SRZ Košice poveruje vedúceho športovej činnosti vykonávať 
všetky úkony potrebné na zabezpečenie jednotlivých pretekov a súťaži.  
Za 6,   Proti 0,  Zdržal 0, 
Uznesenie bolo prijaté 

3. Brigády 
- p. Slašťan uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde navrhol 

aby sa z peňazí vyzbieraných z brigád zakúpilo potrebné náradie ako sú kosačky,  
píli a k ním príslušenstvo. 

- p. Hudák doplnil potrebu dokúpenia sekier  
- p. Kopčo nzvrhol uznesenie  
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 Uznesenie č. 2.  
Predsedníctvo MsO SRZ Košice schvaľuje kúpu náradia podľa potreby z peňazí 
vyzbieraných za neodpracované brigády.  
Za 6,   Proti 0,  Zdržal 0, 
Uznesenie bolo prijaté 

 
4. Školenie nových členov 

- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde informoval 
jednotlivých členov predsedníctva, že školenie nových členov sa uskutoční až 
v januári 2018. 

5. Organizačná zmena v obvode II.  
- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde informoval 

jednotlivých členov predsedníctva o potrebe zmeny predsedu v obvode II 
z nasledovného dôvodu. Keďže súčasný predseda obvodu II p. Slašťan sa stal 
vedúcim športovej činnosti nemôže mať pri hlasovaní v predsedníctve dva hlasy 
ako predseda príslušného obvodu a ako vedúci športovej činnosti a preto je 
potrebná zmena predsedu v obvode č. II.  

- p. Slašťan navrhol za predsedu obvodu č. II terajšieho hospodára obvodu p. 
Ungváriho a informoval, že je potrebné potom zvoliť aj hospodára obvodu. 
Informoval členov o postupe samotnej voľby, ktoré je plne v réžii obvodu č. II. 

6. Miestny rybársky poriadok 
- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu 
- p. Slašťan navrhol rotačný systém reklamy 
- p. Kopčo informoval jednotlivých členov predsedníctva o jednotlivých formách 

prezentácie reklamy našich sponzorov a udelil slovo hosťovi p. Takáčovi 
- p. Takáč informoval členov výboru, že je možné umiestniť reklamu našich 

sponzorov aj na pripravovanú stránku vo forme banerov. 
7. Rôzne 

- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň k nemu otvoril diskusiu 
- p. Hudák informoval jednotlivých členov predsedníctva o zlovení cca 15 ton rýb 

z Perína. Tak isto informoval o presunu 1 až 2 ton kapra z Perína do revíru 
Kechnec. Informoval o potrebe vykonať brigádu po skončení zarybnenia so 
zameraním sa na vypratanie pivnice a garáže organizácie. 

- p. Slašťan sa opýtal ako to bude s bazénmi v pivnici a informoval že prívesný vozík 
ma  zlú elektriku. Informoval že na použitie vlajok z logom mesta potrebujem,e 
súhlas mesta 

- p. Redaj informoval že aj vozík s člnom má zlú elektriku 
- p. Kopčo informoval o rezerve vo výške 30 až 40 tisíc Eur na zarybnenie, 

informoval o situácií ohľadom situácie s revírom Nad jazerom, a informoval 
o žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov z povolení u jedného rybára ktorý 
zomrel. Tak isto informoval o situácií s kormoránmi. Informoval o pripravovanej 
stránke organizácie. Informoval o reklame na hostel, vo forme pútača na priečelí 
budovy. Informoval o zaplatení starej domény ak  p. Hirjak donesie daňové 
doklady. Informoval o potreby kúpy stánku na vianočné trhy. 
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- p. Kopčo  navrhol uznesenie 
 

Uznesenie č. 3.  
Predsedníctvo MsO SRZ Košice schvaľuje vysadenie Pstruha Dúhoveho 
v množstve 600 až 1 000kg  do kaprového revíru.  
Za 4,   Proti 2,  Zdržal 0, 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 4.  
Predsedníctvo MsO SRZ Košice schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov 
pozostalím po zomretom rybárovi.  
Za 6,   Proti 0,  Zdržal 0, 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 5.  
Predsedníctvo MsO SRZ Košice schvaľuje kúpu stánku na vianočné trhy.  
Za 6,   Proti 0,  Zdržal 0, 
Uznesenie bolo prijaté 

 
8. Záver 

- p. Kopčo ukončil rokovanie predsedníctva výboru MsO SRZ Košice a poďakoval sa 
jednotlivým členom za účasť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Tajomník organizácie  (Štefan Kopčo)  
Dňa: 23.10.2017 
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Príloha č. 1 – prezenčná listina 

 


