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Uznesenie  
Výročnej členskej schôdze MO SRZ 

 
Členská schôdza MO SRZ Nové Mesto nad Váhom konaná dňa 24. Apríla 
2022 od 9:00 hod. v MsKS Nové Mesto nad Váhom: 
 
 

1. schvaľuje 
a. Právoplatnosť a uznášania schopnosť členskej schôdze v zmysle 

§14, odsek 6 Stanov SRZ 
b. Program členskej schôdze 
c. Pracovné predsedníctvo, mandátovú, návrhovú a volebnú 

komisiu 
d. Správu o činnosti výboru MO za rok 2021 prednesenú predsedom 

výboru p. Viliamom Hornišom 
e. Správu o hospodárení na revíroch MO v roku 2021 prednesenú 

p. Ing. Ladislavom Šujanom 
f. Správu o ekonomických výsledkoch MO v roku 2021 a návrh 

rozpočtu na rok 2022 prednesenú predsedom výboru p. Viliamom 
Hornišom 

g. Správu Kontrolnej komisie MO za rok 2021 prednesenú 
predsedom Kontrolnej komisie p. Miroslavom Jánošíkom 

h. Nový výbor MO SRZ v zložení 
i. Ing. Marián Čepák 
ii. Viliam Horniš 
iii. Peter Kákoš 
iv. Jaroslav Kubinec 
v. Ing. Miroslav Mikula 
vi. Mgr. Viliam Muth 
vii. Ing. Radim Mutina 
viii. Milan Pastorek 
ix. Milan Pokopec 
x. Peter Sedlák 
xi. Ing. Ladislav Šujan 
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xii. Ing. Ján Švec st. 
xiii. Jaroslav Turánek 
xiv. Mário Turovský 
xv. Marián Valík 
xvi. Novotný Pavol - náhradník 

 
i. Kontrolnú komisiu v zložení  

i. Miroslav Jánošík – predseda komisie 
ii. Pavol Petrech 
iii. Marián Ábel 

 
j. Delegátov na snem SRZ 

i. Peter Sedlák 
ii. Viliam Horniš 
iii. Ing. Ladislav Šujan – náhradník 
iv. Ing. Ján Švec st. – náhradník 

k. Zrušenie bodu z predošlého uznesenia o hornej miere amura 80 
cm 

l. O zavedení hornej miery rýb môže rozhodnúť výbor, členská 
schôdza odporúča pre amura mieru 100cm. 
 

2. berie na vedomie 
a. správu predsedu mandátovej komisie 
b. správu predsedu volebnej komisie 
c. príspevky diskusie  

i. Ing. Lauš – hodnotenie práce nášho výboru, stav tokov a 
rybých spoločenstiev v nich 

ii. Viliam Horniš – poďakovanie za dôveru výboru 
iii. otázky k záchranným odlovom rýb pri vysychaní potokov, 

zlovovanie aj iných druhov rýb okrem pstruhov, zlovuje sa 
kompletná obsádka ak sa to dá. Informácia o pstruhových 
revíroch. 

iv. Ing. Švec – poznámka k bielej rybe a predátoroch 
v. Otázka, čo znamená náhradník do výboru 
vi. Ing. Šujan – k schválenej hornej miere amura – v 

miestnom rybárskom poriadku bude, ale poriadok sa mení 
raz za tri roky, budeme žiadať tento rok. Čo sa týka zmien 
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mier rýb, návrh aby mohol výbor po dohode s ichtyológom 
stanoviť bez schválenia na schôdzi. 

vii. Ing. Rybárik – návrh na zmenu hornej miery amura 
schválenej na predošlej schôdzi 

viii. Návrh na zrušenie hornej miery šťuky 70 cm 
ix. Pripomienky Mira Fetra k hniezdam, neporiadku okolo 

vody 
x. Tabule na cyklotrasách,či by tam nebolo možné doplniť 

výnimku aj pre rybárov 
xi. Diskusia o zarybnení revíru CHaP, návrh na každoročné 

zarybnenie 
xii. Prístup pre rybárov na prenajaté pláže na Zelenej vode 

 
3. ukladá 

a. výboru MO dodržiavať a plniť úlohy z Plánu hlavných úloh na rok 
2022 predneseného p. Marianom Valíkom 

b. dodržiavať platnosť úloh z predchádajúcich Výročných členských 
schôdzi MO 

c. Finančne podporovať Krúžok mladých rybárov 
d. riadiť sa stanovami SRZ 

 
Účinnosť uznesenia začína schválením členskou schôdzou MO Nové 
Mesto nad Váhom. 
 
Schválené: za 82  proti:  0   zdržal sa: 0 
 
(82 pritomnych) 
 
Predseda návrhovej komisie: Ing. Radim Mutina __________________ 
 
Člen návrhovej komisie:  Mário Turovský __________________ 
 
Člen návrhovej komisie:  Miroslav Fetr  __________________ 
 


