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ZÁPIS 
zo zasadnutia výboru MO SRZ Nové Mesto nad Váhom  

zo dňa 13.3.2014 
 

Prítomní: 

 Členovia výboru (účasť: 87%): 

Estergájoš Ivan, Ing.  X Šimo Jaroslav X Horňák Filip, Mgr. X 

Kvasňovský Tibor, Ing.   Uhrín Adam X Patrnčiak Dušan X 

Rybárik Peter, Ing.  X Turánek Jaroslav  X Horniš Vilam X 

Švec Ján, Ing.   Kákoš Peter  X Šujan Ladislav, Ing. X 

Pitek Ján, Paedr. X Kališ Miloš, Ing. X Švec Ján ml., Ing.  X 

 

 Členovia organizácie a hostia: 

Fetr Miroslav  X 

Kučerák Jozef, Ing. X 

Kališ Emil X 

 

 

Obsah zasadnutia výboru MO SRZ: 

 

Schôdzu otvoril a viedol v zmysle programu predseda MO SRZ Ing. Ivan Estergájoš 

 

1. Vyhodnotenie výročnej členskej schôdze (VČS) 

Predseda organizácie otvoril tému členskej schôdze a následne boli v diskusii zhodnotené 

závery VČS a volieb, z ktorých vyplynulo zvýšenie počtu členov Výboru MO SRZ na 15. Podľa 

návrhu Ing. Šujana Z VČS, rozšírenie výboru neovplyvní rozpočet organizácie na rok 2014, 

čiastka stanovená na odmeny členov výboru by mala zostať nezmenená v porovnaní s rokom 

2013. Účastníci sa zhodli, že toto rozšírenie by malo mať pozitívny efekt na chod organizácie, 

ktorý by sa mal odzrkadliť predovšetkým v informovanosti členov organizácie, kvalite 

zarybňovania a športovej činnosti v organizácii.  

Zároveň prebehla diskusia na tému nízkej účasti na VČS konanej 2.3.2014, z ktorej vyplynula 

snaha o hľadanie spôsobov ako motivovať členov organizácie k väčšej účasti na VČS. Výbor sa 

zhodol na riešení danej problematiky a prijatí záverov na ďalších schôdzach Výboru MO SRZ. 

 

2. Zhodnotenie prezimovania rýb v revíroch organizácie 

V diskusii boli prezentované obavy z chorobnosti a možného jarného úhynu jesennej násady 

kapra. Podľa informácií p. Horňáka bol zistený úhyn karasa na revíri Potvorice, podobne Ing. 

Šujan upozornil na násadu kapra v revíroch Považany a Hrádok, kde je podozrenie na 

ochorenie násady kapra na „bakteriálnu škvrnitosť“. 
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Pán Emil Kališ oboznámil prítomných s ústretovosťou dodávateľa násady pri riešení danej 

problematiky v prípade úhynu. 

Na záver diskusie sa účastníci dohodli na priebežnom sledovaní možného úhynu rýb a zvýšení 

informovanosti členov organizácie o prejavoch typických ochorení rýb, či z titulu teplého 

počasia alebo chorôb násady. 

 

3. Stav členských záležitostí k termínu zasadnutia výboru 

Podľa dostupných informácií od p. Kákoša sú členské záležitosti vybavované priebežne, ku 

dňu zasadnutia výboru malo členské záležitosti vysporiadané spolu 728 členov organizácie (z 

toho: 681 dospelých, 36 detí a 12 členov zaplatilo iba členský poplatok) 

 

4. Ekonomika organizácie k termínu zasadnutia výboru 

Ing. Kučerák informoval členom o konsolidovanom stave financií, organizácia neeviduje 

žiadne neuhradené pohľadávky a záväzky. 

 

5. Stanovenie funkcií členov výboru 

Na základe volieb členov Výboru MO SRZ Nové Mesto nad Váhom boli na prvom zasadnutí 

výboru po konaní VČS prehodnotené a pridelené funkcie všetkým členom výboru.  

 

Zoznam členov výboru a organizácie a ich funkcie: 

P.č. Členstvo Priezvisko Meno, Titul Funkcia 
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Ivan Estergájoš, Ing. Predseda 

2 Kašňovský Tibor, Ing. Podpredseda 

3 Rybárik Peter, Ing. Tajomník 

4 Švec Ján, Ing. Čistota vôd 

5 Pitek Ján, Paedr. Práca s mládežou 

6 Šimo Jaroslav Športová činnosť 

7 Uhrín Adam Hospodár pre vody pstruhové a kaprové 

8 Turánek Jaroslav Brigádnická činnosť 

9 Kákoš Peter Členské záležitosti 
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 Kališ Miloš Hospodár pre vody pstruhové a kaprové 

11 Horňák Filip 
Hospodár pre vody kaprové a pstruhové - 
HLAVNÝ HOSPODÁR 

12 Patrnčiak Dušan Športová činnosť 

13 Horniš Vilam Brigádnická činnosť, podpora rybárskej stráže 

14 Šujan Ladislav, Ing. Hospodárska činnosť a iné 

15 Švec Ján ml., Ing. Športová činnosť a iné 

        

    Kučerák Jozef, Ing. Ekonóm 

    Fetr Miroslav Predseda rybárskej stráže 

    Boženík Peter Administrátor webovej stránky 
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6. Príprava na otvorenie pstruhových vôd a zarybnenie 

Bývalý hospodár MO informoval členov výboru o objednávke násady pstruha z Rady SRZ na 

termín 15.4.2014. O čase a miestach vypúšťania násady budú členovia informovaní na 

webovej stránke organizácie. 

 

7. Iné 

Novozvolený hlavný hospodár navrhol využitie a osadenie zubáčových hniezd. Zámer počíta 

s využitím existujúcich hniezd, ale aj so zhotovením nových. 

Ohľadom brigádnickej činnosti padlo niekoľko návrhov na zefektívnenie organizácie práce 

a podporovanie lokálnej iniciatívy členov organizácie napr. pri čistení potokov v mieste 

bydliska a pod. 

 

Predseda MO SRZ po vyčerpaní programu schôdzu ukončil. 

 

 


