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Správa o činnosti výboru MO za rok 2020 

 

Vážení hostia, dámy, páni, milá mládež! 

 

Dovoľte mi vás čo najsrdečnejšie pozdraviť v ďalšom rybárskom roku 2021 a zaželať vám, ako 

aj vašim rodinám veľa zdravia. Stretli sme sa na krátke zbilancovanie uplynulého roka 2020 

a pripomenuli si niektoré skutočnosti. Výbor MO v tomto roku pracoval v zmenenom režime 

predovšetkým z dôvodu pandémie, pre ktorú boli počas prvej a neskôr aj druhej vlny obmedzené 

pracovné stretnutia a akcie, ktoré sa nemohli uskutočniť v podobe na akú sme boli zvyknutí 

v predchádzajúcich rokov. Osobné rokovania sa zmenili na elektronickú formu komunikácie. Riadiacu 

činnosť MO usmerňoval náš nadriadený orgán Rada SRZ Žilina, ktorý nám včas dával potrebné pokyny 

vychádzajúce z nariadení vlády s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Boli to 

najmä zákazy opatrenia a usmernenia pre uskutočnenie VČS, prevedenie pri realizácií rybárskych 

pretekov, podmienky predaja a výdaja rybolovných povolení, samotný lov rýb, vykonanie členských 

povinností – brigád a pod.  

Členovia výboru pracovali v tomto zložení tak, ako boli zvolení v roku 2018 na VČS: p. Ivan 

PAŠIAK – predseda, p. MUDr. Milan NANDRÁŽI – podpredseda, p. Miroslav RUS – tajomník, p. Ján 

KROČKO – hlavný hospodár, p. Ing. Ján BRTÁŇ – účtovník, p. Alexander DOBOŠ – pokladník, p. Július 

HOMOLA – hospodár, p. Július DORKA st. – hospodár. Kontrolná komisia (KK) pracovala v zložení: 

p. Ing. Maroš REKEŇ – predseda KK, p. Mgr. Ladislav MIKUŠ a p. Emil KOTLARČÍK – členovia KK. 

Výbor, ako aj predsedníctvo výboru zasadalo podľa potreby a možností vychádzajúcich 

z pandemických opatrení. Disciplinárna komisia (DK) pracovala v zložení: p. Ing. Jaroslav URBAN – 

predseda, p. Ing. Jozef PRIWITZER, p. Jaroslav ŠESTINA, p. Erik GULÁK, p. Ján BRZÁČ, p. Jaroslav 

MIKUDA – členovia DK. Počas roka si všetci členovia výboru, KK a DK plnili úlohy vyplývajúce z ich 

funkcií a za to im patrí poďakovanie. Poďakovanie si zaslúžia i p. Ing. Milan NANDRÁŽI, ktorý 

spravuje našu webstránku a p. Mgr. Ladislav MIKUŠ za písomné doplňovanie skutočností z diania 

v MO do kroniky. 

Našu členskú základňu predstavovalo v roku 2020 464 členov, z toho 383 dospelých, 31 mládež, 

48 detí a 2 čestní členovia. Prijaté uznesenie z VČS z 23. februára 2020 uložilo 10 úloh z ktorých sa 

nesplnili body č 4/2020 a 5/2020 - neuskutočnenie rybárskych pretekov pre deti a dospelých. Boli to 

naplánované preteky v termínoch o ktorých sa nevedelo, že bude zákaz uskutočnenia hromadných 

podujatí z dôvodu pandémie. Jedine 12. - 14. júna 2020 bola možnosť zrealizovať naplánované preteky-  

V. ročník Teplický kapor v love kapra na VN Gemerské Teplice. Výťažok z pretekov a tomboly bude 

použitý na ďalšie zarybnenie našich revírov VN Gemerské Teplice a VN Miková. Nesplnil sa aj bod č. 

10/2020 vrátenie revíru VN Miková zo stavu ostatná vodná plocha do pôvodného stavu zaradenia 

vodnej plochy. Našu požiadavku  prinavrátenia sme v spolupráci s predsedom KK p. Ing. Marošom 

REKEŇOM adresovali písomne ako aj elektronicky do Rady SRZ v Žiline. Požiadali sme o pomoc aj 

našich volených zástupcov v Rade SRZ za BB kraj no táto pomoc neprišla a k zmene neprišlo do 

dnešného dňa. Našu písomnú požiadavku si máte možnosť prečítať na našej webstránke. Žiadali sme 

tiež okrem iných požiadaviek aj prehodnotenie identifikácie vodného útvaru VN Miková ako ostatná 

vodná plocha. Na tomto revíri je aj chránená rybia oblasť, ktorá je súčasťou chráneného územia 2. st. 

ochrany európskeho významu. 

Platby – ceny povoleniek na rybolov sa v porovnaní s minulým rokom nezmenili. Rozdiel bol 

v tom, že z dôvodu pandémie v uznesení vlády bola vyhlásená obmedzená sloboda pohybu a preto sa 

platby začali realizovať bankovým prevodom na účet organizácie, čo začalo byť problémom pre členov 
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bez internetu, pretože sa nevedeli dostať k novým informáciám o spôsobe objednávania a platby za 

povolenky uvedených v aktualitách na našej webstránke, ako aj k ďalším dôležitým informáciám 

o dianí v našej MO.  

Keďže sme tento rok nebrali členské preukazy žiadal som vás, aby ste si pri preberaní 

povoleniek skontrolovali známky, ktoré ste si mali sami nalepiť do legitimácie. Verím, že všetko 

prebehlo v poriadku bez zbytočných komplikácií. Platby členov v bankách prichádzajúce na náš účet 

sme priebežne riešili k spokojnosti platiteľov. Avšak do budúcna vyzývam všetkých pri realizácii 

platby, aby uviedli aspoň jeden údaj podľa ktorého bude možné platbu priradiť, pretože sa vyskytli 

prípady, ktoré sa museli dopátrať. Tu veľmi dôležitú prácu vykonával p. Ing. BRTÁŇ – účtovník, keďže 

ako jediný má prístup k nášmu účtu, za čo mu patrí poďakovanie.  

Na kúpu trofejného kapra v tomto roku dobrovoľne prispeli: p. DUSA J. st. aj ml. Gemerská 

Hôrka – 10 €, p. Ing. KEKEN R. Jelšava – 10 €, p. VÁCLAVÍNEK R. Jelšava - 2,50 €, p. LICHANEC V. 

Turčok - 2,50 €, p. BOLDIŠ M. Jelšava – 7 €, p. VIGĽAŠSKÁ D. Michalová – 34 €, p. KRAČUN LANG 

Gemerský Milhosť – 7 €, p. PLETKA P. Pohorelá – 10 €. Uvedeným darcom ktorí finančne prispeli – 

ďakujeme. Poďakovanie patrí i ďalším sponzorom, ktorí každý rok pravidelne finančne prispievajú na 

náš účet: KOMATEO – riaditeľ náš člen p. Ing. Maroš REKEŇ, SMZ a. s. Jelšava, Mesto Jelšava a tiež 

cenami na preteky firmy našich členov: p. Ota MIHÁLYHO, p. Pavla HOZU, p. Milana MICSKYHO a p 

. Štefana MITRA – HUSQVARNA.  

Okrem už skutočností uvedených v správe, uvediem ďalšie. Podarilo sa nám na všetkých 

kaprových revíroch prehodnotiť stanovenie hornej lovnej miery kapra z dĺžky 70 cm na dĺžku 65cm. 

Na požiadanie členov výboru MO SRZ Revúca, ktorí prišli dňa 09. septembra 2021 na zasadnutie nášho 

výboru v Jelšave  v zastúpení predseda a tajomník MO SRZ Revúca s návrhom požiadavky na zlúčenie 

našich MO do jednej. Odpoveď bola, že o tom rozhodne členstvo našej MO hlasovaním v roku 2022. 

Členovia našej MO p. REKEŇ J., p. DORKA J. ml. a p. GULÁK E. sa 13. júna 2021 zúčastnili 

školenia obsluhy elektrického agregátu v Košiciach – toto školenie je potrebné vykonať každé 2 roky. 

Získané znalosti boli overené skúškou. Elektrický agregát sa používa pre záchranu rýb pri 

mimoriadnych situáciách, hospodársky odlov rýb a ichtyologický prieskum. 

Pán predseda riešil požiadavky slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Banská 

Štiavnica týkajúce sa odstránenia našej plechovej búdy - skladu na VN Miková z priestoru na ktorom je 

postavená a taktiež postavené móla na našich VN. Tiež naše ďalšie požiadavky s vedúcimi pracovníkmi 

z povodia Slaná. Na požiadanie členov rybárskej stráže (RS) bola poslaná na ORPZ v Revúcej žiadosť 

o spoluprácu PZ s RS MO SRZ Jelšava. Súhlas došiel. Rybársku stráž počas kontroly rybárskeho práva 

môže kontrolovať aj polícia. 

Na našej webstránke je uverejnená možnosť prihlásiť sa za člena RS spolu s podmienkami, ktoré 

musí uchádzač spĺňať. Výber sa zrealizuje na základe pohovoru pred členmi výboru. Vybratí členovia 

sa musia zúčastniť na školení v Ivanke pri Dunaji. Presný termín školenia sme od Rady zatiaľ nedostali.  

Ako občianske združenie sa uchádzame každý rok o zápis do registra oprávnených osôb na 

prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie. K tomu vybavujeme písomný 

súhlas a odporučenie od sociálnej poisťovne a tiež slov sporiteľne, kde máme vedený účet. Na podklade 

týchto doporučení nám bolo vydané notárom osvedčené vyhlásenie o splnených podmienkach pre 

zápis do registra určených právnických osôb. Ak by sme v tom roku nemali registráciu, na prijímanie 

podielu 2% z dane z príjmu nemôžeme poberať príspevok na náš účet napr. za neodpracovanú brigádu 

a pod. 

Pán. PAŠIAK - predseda zastupoval našu MO na všetkých šetreniach a pojednávaniach 

týkajúcich sa priestupkov, ktoré nám boli doručené od okresnej polície a okresného súdu. Náročnou 

prácou každý rok sa prezentovali náš predseda p. PAŠIAK a p. MUDr. NANDRÁŽI zabezpečovaním 
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rybárskych pretekov s dobrovoľným kolektívom tiež p. DOBOŠ – pokladník/ šéfkuchár prípravou 

kvalitného občerstvenia. Za to im patrí všetkým zainteresovaným srdečné poďakovanie. 

Dobrou prácou sa prezentovali i naši hospodári p. KROČKO J. - hl. hospodár a členovia p. 

DORKA J. st. a p. HOMOLA J. – ďakujeme.  

Dňa 19. augusta 2021 boli členom výboru ako disciplinárnemu orgánu 2. st. predložené 

disciplinárnou komisiou 1.st. disciplinárne rozhodnutia na p. Lam NGYEN HOANG, p. Ján PAVKO, p. 

Jaroslav MIKUDA, p. Matej MACKO, p. Dávid HRBÁL, p. Tibor KOVÁČIK a p. Mário KOVÁČIK po 

oboznámení s ich previneniami všetci prítomní súhlasili s disciplinárnymi rozhodnutiami 

disciplinárneho orgánu 1. st. MO v Jelšave tak ako sú uvedené v disciplinárnych rozhodnutiach. Pán 

Lam NGYEN HOANG, ktorý sa odvolal a členovia výboru ako 2. st. disciplinárny orgán potvrdili 

rozhodnutie 1. st. disciplinárnej komisie v celom jeho znení aj pre HOANGA – trvalé vylúčenie členstva 

SRZ.  

Naviac poďakovanie patrí mestu Jelšava – MVDr. Milanovi KOLESÁROVI za poskytnutie 

priestorov v dome kultúry počas celého roka pre potreby MO a kanceláriu v kolkárni pre zasadnutia 

výboru. Na záver v mene všetkých vás členov ďakujeme čo menovaní i nemenovaní či už naši rybári, 

sponzori alebo ďalší pre našu miestnu organizáciu dobre robili. 

Vážení športoví rybári, kolegovia toť stručné zhodnotenie našej činnosti, ktorá bude doplnená 

ďalšími správami.  

V ďalších rokoch želáme všetkým členom našej organizácie, hosťom a sponzorom pevné 

zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov a bohaté zážitky v lone nasej prekrásnej slovenskej 

prírody premietnuté do našich dobre zarybnených revírov. 

 

Lovu zdar. 

 

Tajomník MO 

RUS Miroslav 


