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Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Výboru MsO SRZ Košice, 
konaného dňa 7.11.2017 

 
Počet prítomných členov: 14 (podľa prezenčnej listiny, príloha č.1) + 2 hostia. 
 
Priebeh zasadnutia výboru: 

1. Otvorenie  
- p. Raček  otvoril zasadnutie mimoriadneho výboru, kde privítal jednotlivých 

členov a prezentoval program zasadnutia. 
2. Informácia o aktuálnom stave RCHZ Čučma 

- p. Kopčo  uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde informoval 
jednotlivých členov výboru o ukončení nájomnej zmluvy k 1.1.2018. Ako dôvod 
uviedol, že bez ďalšej investície nie je možné zabezpečiť v týchto podmienkach 
kvalitný chov. Keďže investícia v minulosti nebola schválená a v súlade 
s predchádzajúcimi uzneseniami, tak jediným riešením bolo ukončiť zmluvu 
o prenájme RCHZ Čučma. 

3. Personálne zmeny 
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde informoval 

jednotlivých členov výboru o vzdaní sa funkcie predsedu MsO SRZ Košice, ako aj 
členstva vo výbore. Zároveň informoval, že v budúcnosti nemá záujem kandidovať 
na žiadnu funkciu a ani zapájať sa do organizačných štruktúr MsO SRZ Košice. 
Žiadal členov, aby oddnes bolo na neho pozerané ako na „radového rybára“. 
(Kópia vzdania sa funkcie, ako aj člena výboru, je v prílohe tejto zápisnice, príloha 
č.2),  

- p. Podlubný (hosť) požiadal výbor o vyjadrenie sa, kde sa vyjadril v podobnom 
duchu, že „odchádza“ z organizácie z osobných dôvodov, 

- obaja po vyhlásení sa rozlúčili s jednotlivými členmi a odišli z priestorov, kde sa 
konalo zasadnutie výboru a zasadnutie ďalej viedol p. Kopčo, 

- diskusia sa viedla v uvedenom duchu.  
4. Organizačná zmena v obvode II.  

- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde udelil slovo 
p. Slašťanovi,  

- p. Slašťan informoval jednotlivých členov predsedníctva o personálnych zmenách 
v obvode II, a to: p. Slašťaň bude naďalej pôsobiť v obvode ako hospodár a novým 
predsedom obvodu II sa stal p. Ungvári.    

5. Vianočné trhy 
- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň k nemu otvoril diskusiu, kde informoval 

jednotlivých členov výboru o koncepcii predaja rýb počas vianočného obdobia, 
vrátane predajného stánku na Hlavnej ulici. Informoval o kúpe samotného stánku, 
ktorý budeme môcť používať aj na vlastné preteky a iné akcie, ako je vianočný 
predaj rýb, 

- diskusia sa ďalej viedla v duchu rôznych návrhov a riešení, ako zefektívniť samotný 
predaj,  
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- p. Slašťan informoval o uskutočnení brigády 18.11.2017 s dôrazom na prípravu 
priestorov organizácie na vianočný predaj a s tým súvisiacich činností.  

6. Výstava Poľovníctvo a Rybárstvo  
- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň k nemu otvoril diskusiu, kde informoval 

jednotlivých členov o zapojení sa organizácie vo forme stánku do nadchádzajúcej 
výstavy s dôrazom na propagáciu organizácie. Predstavil koncept prezentácie a 
zdôraznil, že organizácia dostala možnosť zúčastniť sa výstavy bez vložného, t.j. 
zadarmo. 

7. Miestny rybársky poriadok 
- p. Kopčo uviedol bod rokovania a zároveň k nemu otvoril diskusiu, kde informoval 

jednotlivých členov o finalizácii miestneho rybárskeho poriadku na rok 2018, 
vrátane zapracovania pripomienok jednotlivých členov a pod.  

8. Záver 
- p. Kopčo ukončil rokovanie výboru MsO SRZ Košice a poďakoval sa jednotlivým 

členom za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Tajomník organizácie  (Štefan Kopčo) 
Dňa: 7.11.2017 
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Príloha č. 1 – prezenčná listina 
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Príloha č. 2 – odstúpenie z funkcie predsedu MsO SRZ Košice 

 


