Správa o činnosti výboru v roku 2014

V roku 2014 výbor MO Šamorín zasadal v zmysle plánu výborových schôdzí celkovo 10krát,
1krát sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie.
1. schôdza výboru sa uskutočnila 15.1.2014 na ktorej bola hlavným bodom príprava VČS
a inventarizácia majetku. Z majetku boli vyradené položky, ktoré boli zničené (náradie,
laminátové žľaby) alebo odcudzené (laminátový čln). Bola podpísaná dohoda o pracovnej
činnosti s Dušanom Tribulíkom pri predaji povolení a členských známok.
2. schôdza výboru sa uskutočnila 12.2.2014. Na tejto schôdzi prebehlo odovzdanie agendy
bývalým predsedom T. Örym, vyhodnotenie VČS, prerokovala sa úprava cesty k štrkovisku
Šamorín. Predseda organizácie bol splnomocnený na začatie rokovaní s Hydromelioráciami
š.p. o prenájme vodných plôch Mliečno, Blatná na Ostrove, Šámot.
3. schôdza výboru sa uskutočnila 17.3.2014. Najdôležitejším bodom bol návrh jarného
zarybnenia kaprom a amurom. Zároveň bolo dohodnuté objednanie úhorieho monté
v množstve 2 kg za zvýhodnenú cenu 190 €/kg, pričom obvyklá cena je cca. 600 €/kg. Boli
stanovené termíny rybárskych pretekov detí a dospelých a zároveň boli rozdelené úlohy pri
ich zabezpečovaní.
4. schôdza výboru sa uskutočnila 14.4.2014. Pokračovala príprava rybárskych pretekov.
S vlastníkom časti pozemkov pod štrkoviskom Šamorín prebehlo rokovanie na základe
ktorého bola uzatvorená zmluva o prenájme.
5. schôdza výboru sa konala 12.5.2014. Najdôležitejším bodom bola náhrada škody za jarný
úhyn rýb, požiadavka bola dohodnutá na množstve 10q. Ďalej sa výbor zaoberal
vyhodnotením rybárskych pretekov, poveril hospodára L. Mészárosa tajomníka S. Horského
požiadaním o výnimku na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb, ktoré nemajú stanovenú
dobu ochrany od 15.5. na ďalšie 3-ročné obdobie.
4.6.2014 sa uskutočnila mimoriadna schôdza výboru s jedným bodom programu: prenájom
pozemkov pod štrkoviskami Mliečno, Blatná na Ostrove, Šámot. Členovia výboru boli
informovaní o výsledkoch osobného rokovania, ktorého sa za MO zúčastnili štatutárni
zástupcovia. Boli zadefinované požiadavky MO, ktoré žiadame zapracovať do zmlúv
o prenájme.
6. riadna schôdza výboru sa konala 18.6.2014. Kontrolná komisia bola poverená vykonaním
inventarizácie majetku organizácie. Bolo dohodnuté, že dôjde k zmene postupu pri prijímaní
nových členov. Výbor bol informovaný o vyriešení reklamácie za úhyn rýb. Bolo nám
vyhovené v objeme 8q. Výbor sa tiež zaoberal katastrofálnou situáciou v účasti na brigádach.
7. schôdza výboru sa uskutočnila 16.9.2014. Bol prerokovaný návrh jesenného zarybnenia
v celkovom objeme 4,8t K3. Boli prerokované pripomienky k návrhom nájomných zmlúv
vypracovaných zo strany Hydromeliorácií š.p. Rozsiahla diskusia sa rozprúdila pri vyjadrení

sa k ankete o návrhu na zvýšenie cien kaprových zväzových povolení. Vzhľadom na
predložené možnosti sa výbor rozhodol podporiť zachovanie existujúceho stavu. Z Rady
v Žiline nám bolo pre informáciu zaslané rozhodnutie RVPS Senec o zákaze privlastňovania
si úlovkov z revíru Malý Dunaj č.5 z dôvodu prekročenia hladiny ortuti. Toto rozhodnutie
bolo v januári 2015 zrušené, nakoľko pri kontrolnom odlove sa prekročenie hraničných
hodnôt nezistilo. Predseda organizácie dostal za úlohu vytvoriť predpoklad na čerpanie 2%
z dane pre MO Šamorín.
8. schôdza výboru sa uskutočnila 13.10.2014. Na tejto schôdzi bol dohodnutý postup pri
prijímaní nového člena, ktorý sa uplatňuje od sezóny 2015. Nový člen bude musieť
absolvovať vstupné preskúšanie z rybárskej legislatívy. Výbor bol informovaný o cene za
objednanú násadu K3 vo výške 2,35 €/kg. Boli objednané ceniny z Rady Žilina
9. zasadnutie výboru sa konalo 10.11.2014. Okrem bežných prevádzkových problémov sa
výbor zaoberal úhynom pleskáča vysokého v množstve cca. 3-4q. Tento bol pravdepodobne
spôsobený nesprávnou prepravou a u dodávateľa bola uplatnená reklamácia vo výške 4q. Táto
bola neskôr vybavená prvotriednou násadou v plnej výške. Úhyn po zarybnení kaprom nebol
registrovaný. Na výborovej schôdzi predložil predseda MO v zmysle Smernice o odmeňovaní
funkcionárov a členov základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu návrh odmien
členom výboru a predsedom komisií. Odmeny boli po 10rokoch činnosti výboru zvýšené,
pričom ich výška bola diferencovaná podľa kvality práce na jednotlivých funkčných postoch.
Po prerokovaní návrhu a posúdení prínosu jednotlivých členov výboru pre MO bola výška
odmien výborom schválená.
10. výborová schôdza sa uskutočnila 8.12.2014. Prebehla rozsiahla diskusia o forme
uzatvárania pracovnoprávnych vzťahov s následnými dopadmi na zákonné odvodové
povinnosti organizácie vôči štátu. Bolo konštatované, že je nutné uhrádzať aj odvody, napriek
tomu, že sme neziskovou organizáciou a nikoho nezamestnávame na hlavný pracovný pomer.
Boli dohodnuté termíny VČS a brigád, tak aby o nich mohli byť informovaní členovia MO od
začiatku predaja povolení. Budú vyškolení noví členovia RS.

Okrem spomenutých činností sa výbor zaoberal kontinuálne riešením ekonomickoprevádzkových otázok organizácie, avšak nie je možné v rozsahu tejto správy venovať sa
každému problému, ktorý bolo nutné riešiť počas hodnoteného obdobia.
Okrem zasadnutí výboru sa štatutárni zástupcovia a rybársky hospodár zúčastňovali krajských
aktívov.
Aktív 22.1.2014 zvolaný 3 členmi rady za TT kraj bol venovaný predovšetkým kritike
sekretariátu Rady za schodok v hospodárení vo výške 595.250,-€, nečinnosti na úseku
rybárskej legislatívy, predpokladaným rezervám pri nákupe násad a obchádzaniu
zarybňovacej komisie.
Aktív 29.5.2014 zvolal viceprezident za TT kraj p. Hesek. Venoval sa pracovným otázkam.
Zúčastnení boli informovaní o činnosti Rady. Ichtyológ Ing. Farský informoval hospodárov

o povinnostiach týkajúcich sa podania žiadostí o skorší lov kapra, zmien v revírovaní, zmien
v lovných mierach. Bol odsúhlasený návrh zmeny cenotvorby za povolenia na lov rýb.
V dňoch 20. a 30.10.2014 sa konali 2 aktívy. Prvý bol zvolaný viceprezidentom za TT kraj,
druhý tajomníkom Rady SRZ. Na oboch boli najdôležitejšími bodmi zostavenie kandidátnej
listiny na voľbu členov rady, kontrolnej komisie a pracovných komisií na snem SRZ.
Paradoxne, na druhom zasadnutí len po 10 dňoch už neplatilo to čo bolo dohodnuté na 1.
aktíve. Toto celkovo vypovedá o stave a trendoch vývoja vzťahov medzi organizáciami.

V dňoch 28.-30.11.2014 sa zvolení delegáti zúčastnili snemu SRZ v Starom Smokovci. Po
zvolení pracovných komisií, pričom členom mandátovej komisie bol aj Ing. Horský a
odznení jednotlivých správ prebehla rozsiahla diskusia, ktorá sa niesla prakticky jednohlasne
v duchu kritiky sekretariátu Rady, predovšetkým tajomníka Ing. Baláža, ako aj samotnej Rady
ako kolektívneho orgánu. Po ukončení diskusie prebehla voľba nového tajomníka a prezidenta
SRZ. Za nového tajomníka bol zvolený Ing. Ľuboš Javor z MO Sereď. Za nového prezidenta
bol zvolený RSDr. Rudolf Boroš z MO Veľký Krtíš. Následne prebehla voľba členov Rady
SRZ. Za TT kraj boli zvolení. Ing. Igor Mišech – MO Vrbové ako viceprezident, Atilla
Tomanovics – MO DS, Paedr. Vladimír Čerešňák – MO TT, Branislav Hesek – MO Senica.
Do kontrolnej komisie boli zvolení za TT kraj Ing. Pavol Trokan – MO TT a Marek
Ondrejovič – MO Vrbové. Rokovanie snemu sa ukončilo po polnoci.

Zhrnutie:
Výbor pracoval v kompletnom zložení v prospech MO Šamorín. Zabezpečil každoročné akcie
pre členov MO a reprezentovanie MO voči ostatným organizáciám a vrcholným orgánom
zväzu. Zabezpečoval udržiavanie poriadku okolo vôd v rámci možností dobrovoľníckej
činnosti. Prebehla úprava okolia štrkoviska v Mliečne, za čo patrí osobitná vďaka
hospodárovi Ladislavovi Mészárosovi. Celú akciu inicioval a organizačne zabezpečoval.
V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť katastrofálnu účasť na brigádach. Na spomínanú
brigádu v Mliečne prišla väčšina členov z okolitých obcí, zatiaľ čo Šamorínčania, ktorí to
majú bližšie a túto vodu intenzívne navštevujú, zostali doma. Ešte horšia bola situácia na
niektorých ďalších brigádach kedy sa zúčastňoval jednociferný počet členov, v júni sa
dokonca nezúčastnil ani jeden člen. Poznajúc túto situáciu je prinajmenšom zarážajúce, keď
sa mi dostane do rúk od jedného vedúceho brigády - člena výboru zoznam členov MO ktorý
majú odpracovanú brigádu s niekoľkými desiatkami mien. Nechcem ďalej rozvíjať resp.
porovnávať množstvo vykonanej práce a únik finančných prostriedkov, ktoré mohli byť
využité v prospech MO. V tomto smere bude musieť zvýšiť svoju aktivitu aj kontrolná
komisia. Na druhej strane existuje skupina ľudí, ktorý sa zúčastňujú brigád nad rámec svojich
povinností, za čo im patrí veľké uznanie.
Je spoločnou snahou všetkých členov výboru zvýšiť aktivitu rybárskej stráže, na čo jej je
potrebné vytvoriť podmienky a materiálne zabezpečenie. Úspešne pri kontrolách
spolupracujeme s OOPZ v Šamoríne. Je potrebné uvedomiť si, že kontroly pôsobia nie len
reštriktívne, ale najmä preventívne. Často počúvame od členov podnety typu: tam a tam,

vtedy a vtedy som videl ako niekto odnášal rybu bez zapísania. Opakovane som vyzýval
v minulých rokoch, ak ste svedkami takejto činnosti, je potrebné informovať v danej chvíli
okamžite RS, hospodára, člena výboru.... Inak nemôžeme zakročiť ak o tom nevieme.
Celkovo má činnosť rybárskej stráže stúpajúcu tendenciu aj keď ju stále nemôžeme
považovať za optimálnu.
Príjem cez 2% dane je zabezpečený prostredníctvom Rady SRZ v Žiline. Kto má záujem
poskytnúť 2% MO Šamorín je potrebné aby, si vyzdvihol tlačivo na poukázanie časti dane
v našej kancelárii alebo tu na mieste pri zápise do prezenčnej listiny. Toto tlačivo je potrebné
dať vyplniť účtovníčke v zamestnaní, alebo inej osobe ktorá ma na starosti Vaše dňové
priznania a fotokópiu priniesť naspäť do kancelárie MO. Postačuje vhodenie do dverí tak ako
prehľady o úlovkoch. Na základe tejto kópie nám bude poukázaná čiastka, ktorú ste poukázali
a bude s ňou môcť disponovať jedine MO Šamorín. Za každý takýto príspevok v mene výboru
vopred ďakujem a ubezpečujem Vás, že budú použité výhradne na rozvoj rybárstva v MO
Šamorín. V konečnom dôsledku bude mať tento dodatočný zdroj príjmov za následok
vylepšenie zarybnenia našich vôd.
Jednou z najdôležitejších priorít pre toto volebné obdobie je udržanie vody v Čilistove
a preventívne vysporiadanie pozemkov pod čo najväčším počtom ďalších nami
obhospodarovaných vôd, aby sme sa nedostali do podobnej situácie akú v súčasnosti riešime
pre udržanie rybárskeho revíru v Čilistove. Bohužiaľ, rokovania so štátnym podnikom
Hydromeliorácie nepokračujú v takom tempe ako by sme si želali, ale verím že sa nám podarí
prekonať aj túto prekážku.
Na úseku členskej základne: v roku 2014 sme mali 625 dospelých členov a 39 členov vo veku
15-17 rokov.
Na úseku zarybňovania a úlovkov: celkovo bolo zarybnenie z prostriedkov MO v množstve
na jar 47q K3, 15q Pl, 4q K4+, 2 kg Úmonte, na jeseň 50q K3, 8q pl. Úlovky dosiahli 60q
kapra, ... q amura, ....q pleskáča. Ostatné druhy boli ulovené v objemoch do 100 kg.
Z uvedeného je vidieť, že naše vody sú kvalitne zarybnené a každý má možnosť sa rybársky
vyžiť.
V mene celého výboru Vám na záver chcem pogratulovať k úspechom, ktoré ste dosiahli
v roku 2014 a popriať čo najviac rybárskych úspechov a príjemne stráveného času pri vode
v roku 2015.

8.2.2014
Ing. Andrej Seman
Predseda MO SRZ Šamorín

