Správa činnosti výboru za rok 2014
Vážení priatelia, rybárky, rybári, milí hostia.
Ani sme sa nenazdali a rok prešiel ako voda a na nás, novom výbore je, aby sme Vás
oboznámili so svojou prácou, ktorú sme vykonali od svojho nástupu . No a na Vás, aby ste
posúdili, či sme svoju prácu vykonali dobre, alebo zle.
Verte nám, že sme sa snažili vykonať túto prácu čo najlepšie, aby sme Vašu dôveru
nesklamali.
Úvodom mi pripadla milá povinnosť a to oboznámiť Vás s 65. výročím založenia
našej organizácie. Naša organizácia bola založená 20.3.1949. Začínali sme s členskou
základňou 105 členmi. Nedá mi, aby som nespomenul na niektorých už pomaly zabudnutých
členov, ktorý sa významnou mierou zaslúžili o vznik našej organizácie. V prvom rade treba
pripomenúť si prvého predsedu našej organizácie p. Jozefa Žoldoša. Funkciu predsedu
v ďalších rokoch vykonávali p. Michal Ďurišin, Jozef Biluščák, Jaroslav Vilita, Jozef
Truchan, Michal Šamudovský, Peter Tirpák, Bartolomej Zeman, Emil Ivančo , František
Tomko a Ing. Jozef Kereštan.
Pri tomto jubileu chcem poďakovať všetkým funkcionárom, ktorí za obdobie 65. rokov boli
oduševnelí pre prácu a rozvoj našej rybárskej organizácie.
Úvod našej práce ste si mohli prečítať na našej stránke „ www.tvrybar.com“ v článku 100 dní
práce výboru MO SRZ Trebišov.
V roku 2014 výbor Mo SRZ zasadal 11 krát a to : 3.3.2014, 11.3.2014, 26.3.2014,
8.4.2014, 23.4.2014, 5.5.2014, 30.5.2014, 27.6.2014, 21.8.2014, 26.9.2014, 3.12.2014.
Na výborových schôdzach sa prejednávali úlohy podľa plánu práce na rok 2014 schválené na
VČS, ako aj aktuálne, neplánované a mimoriadne úlohy, ktoré bolo treba operatívne riešiť.
V uznesení z VČS konanej dňa 2.3.2014 boli uložené úlohy, ktorých plnenie je nasledovné :
Usporiadať pretek v love sumca na VN Byšta -splnené aj napriek drsným poveternostným
podmienkam.
Hospodármi zabezpečiť brigády na VN v správe Mo SRZ – presekávanie ľadu a viesť
evidenciu brigád,- splnené. Bol vypracovaný plán brigád na rok 2014, určení funkcionári
z výboru, ktorým boli priradené revíry a VN pod patronát, ktorí boli zároveň aj vedúcimi
brigád, viedli evidenciu brigád a boli zodpovední aj za čistotu a poriadok.
Úzko spolupracovať s okresným úradom životného prostredia v Trebišove a organizáciou
ochrany prírody pri odhaľovaní divokých skládok odpadu a priemyselnom znečistení vôd. –
splnené. V roku 2014 sa nevyskytlo priemyselné znečistenie vôd a divoké skládky boli
likvidované vlastnými silami, či už sa jednalo o revír Trnávka, alebo VN Nižný Žipov.
Písomne vyzvať správcu vodného toku Topľa aby v čase neresu rýb v mesiaci máj a jún
nevykonávali ťažbu štrkov z koryta rieky – splnené.
Viesť evidenciu členskej základne a výdaj povoleniek elektronickou formou - splnené. Bol
zakúpený elektronický program pre evidenciu a výdaj povoleniek, povolenky sa vydávali
v predajni rybárskych potrieb u Janka. .
Pokračovať v odkúpení pozemkov pod vodnou plochou na VN Nový Ruskov. Splnené
čiastočne z dôvodu, že boli veci dôležitejšie / zarybňovanie revírov a VN, rekonštrukcia
chátrajúceho Rybárskeho domu atď. / a vačšina pozemkov je už vykúpená.
Aktualizovať oznamy na informačnej tabuli Mo SRZ - úloha splnená. Bola vytvorená nová
informačná tabuľa, ktorá je umiestnená pri predajni rybárskych potrieb „ U Janka “, ktorá je
pravidelne aktualizovaná. Naši rybári môžu čerpať informácie aj z internetových stránok
„ www.tvrybar.com“ a stránky p. Eperješiho Profishing-TV.

Vedúcemu rybárskej stráže vyhodnotiť činnosť členov rybárskej stráže najmenej 3 krát
v období kalendárneho roka. Úloha splnená , rybárska stráž sa rozrástla o 6 nových členov,
ktorí vykonali skúšky a z RS na vlastnú žiadosť odišiel bývalý hospodár p. Jozef Telepovský,
p. Tropoľovský Jozef, p. Čizmár, p. Sabol a nebohí Jozef Ňaršanský. Nový vedúci RS
p. Marián Jaššo ml. vykonal za pomoci výboru preškolenie všetkých členov ako aj 3 krát
vyhodnotil činnosť RS. Ďalšia úloha poistiť členov RS bola splnená. RS je poistená jednak
Radou SRZ v Žiline, a jednak sú poistený za škodu spôsobenú na motorovom vozidle pri
výkone služby / šoferovaní /.
Usporiadať 9 ročník súťaže „ Feeder pretek “ na toku Ondava, časť Hradišská Moľva.
Úloha bola splnená . Usporiadať súťaž v LRU pre dospelých členov Mo SRZ Trebišov na
VN Nový Ruskov. Úloha splnená. Tak to bolo vyhodnotenie splnenia úloh z výročnej
členskej schôdze, a teraz ako sa nám darí plniť náš program, naše vízie na roky 2014 – 2018.
1. Transparentnosť, flexibilita a otvorenosť výboru k členom Mo SRZ. Túto úlohu sa
nám darí plniť priebežne Výbor pravidelne informuje svojich členov či už priamym stykom
na podujatiach poriadaných Mo SRZ, či pozvaním priamo na výbor, či v bežnom živote.
Každý kto požiada o informácie , sú mu podané, nič sa nezatajuje.
2. Zarybňovanie minimálne 2 krát ročne VN kaprom rybničným a ostatnými
druhmi.V roku sa zarybňovalo 4 krát. Jarné zarybnenie, letné zarybnenie, jesenné zarybnenie
a dokonca aj zarybnenie Vianočným kaprom. Boli vysadené druhy rýb ako jeseter malý,
jeseter podunajský. Zarybnilo sa druhmi, ktoré už pomaly u nás neboli ako lieň a úhor. Ale
k tomto už viacej povie náš hlavný hospodár p. Václav Besler.
3. Informovanie o nákupe, preberaní a zarybňovaní rybej násady hospodárov
a radových členov Mo. Myslím si, že v tejto otázke bolo vykonané najviac. Pri preberaní ,
nákupe a zarybňovaní sú stále radoví členovia Mo, je spracovaná foto a video dokumentácia.
O foto a video dokumentáciu sa starajú za výbor p. Milan Štefan a za radových členov p.
Eperješi. No každý člen môže prísť a pomôcť pri zarybňovaní. Dátum je zverejnený na
informačnej tabuli, alebo si ho môžete upresniť telefonicky cez predsedu, tajomníka, alebo
hospodára združenia.
4. Obnova RS a hospodárov. V roku 2014 bolo vyškolených 6 členov RS
a 1 hospodár, ktorí sa úspešne zapojili do činnosti v združení a sú našim prínosom.
5. VN Nový Ruskov – odstránenie náletových drevín z dna VN – uviesť do pôvodného
stavu. Kto chodí na VN Nový Ruskov vie o situácii. Len ten nerobí chyby, kto nerobí nič.
Predchádzajúce vedenie VN vyčistilo, no chybou bolo, že pred napustením vody, neboli
odstránené náletové dreviny z dna, dokonca začala premokať aj hrádza. Nové vedenie stálo
pred otázkou : znovu vypustiť VN, znovu vraziť ďalšie peniaze a rybárom tak zamedziť
vo výkone rybárskeho práva, alebo vymyslieť iný spôsob čistenia. Po diskusiách priamo
s členmi Mo SRZ TV sme sa rozhodli pre čistenie spôsobom ťahanie železných hrablí za
člnmi. Urobili sa 2 brigády aj za Vašej hojnej pomoci. O činnosti sme Vás informovali aj
videozáznamom na facebookových stránkach. Možno povedať, že háčiky sa už tak
neodtrhávajú tak ako preddtým. Ale so situáciou nie sme spokojní. Tento bod sme splnili
iba čiastočne.
6. VN Hrčeľ – zmeniť v roku 2015 z chovného na lovný. Úloha splnená. Na základe
našej požiadavky nám Ministerstvo hospodárstva vyšlo v ústrety udelilo nám výnimku,
o ktorej už ani nedúfali a v závere roku 2014 nám zmenilo VN Hrčeľ od 1.1.2015 z chovnej
na lovnú.
7. Obnoviť rybársky spravodaj pre členov Mo SRZ. Úloha nesplnená.
8. Zmeniť spôsob brigád v Mo od roku 2015. Ako ste už mali možnosť vidieť nový
plán brigád na rok 2015. Pristúpilo sa k osvedčenému spôsobu s tým, že sa vyzvali aj Obecné
úrady, ktoré ak majú možnosť / majú kosačky, majú skladisko na umiestnenie odpadu atď./

aby nám za úhradu pomohli v udržiavaní a zveľaďovaní našich revírov. Nie sme ešte úplne
spokojní so systémom a tak úloha je splnená iba čiastočne.
9. Vytvoriť sekcie : hospodársku, športovú, pracovnú a mladých rybárov do 15 rokov
z výboru a radových členov. Úloha bola splnená. Horeuvedené sekcie vo výbore Mo SRZ
Trebišov boli vytvorené, jeden rybársky krúžok pracuje pri ZŠ Parchovany, pod vedením Ing.
Ivana Račkovského. V roku 2014 nemohol byť vytvorený 2. rybársky krúžok pri Rybárskom
dome, z dôvodu nevyhovujúcich pracovných priestorov. V súčasnosti prebieha na 1. poschodí
Rybárskeho domu výmena okien a rekonštrukcia miestností. V mesiaci október by mal začať
pracovať 2. rybársky krúžok „ Mladý rybár – ochranca prírody „ pod vedením Ing. Dušana
Grajcára a Michala Krasnického. To je aj informácia pre Vás, kto má dieťa, a chce aby jeho
dieťa pracovalo v rybárskom krúžku môže ho zapísať na telefónnom čísle 0911 125535.
10. Dôstojné zahájenie rybárskej sezóny. Úloha splnená. Aj napriek zlému počasiu
v deň otvorenia sezóny 2014 sa na otvorení zúčastnilo veľké množstvo našich členom.
Pretože výbor chcel pokryť všetky VN boli určení členovia výboru k jednotlivým VN.
Atmosféra otvárania sezóny bola dobrá. Niektorí členovia Mo prišli už deň vopred. Varil sa
guláš, rozprávali historky a odovzdávali sa skúsenosti. Na Byšte otváral sezónu predseda
združenia, spolu s podpredsedom Arpádom Gornickým, na VN Nižný Žipov tajomník
združenia Ing. Dušan Grajcár spolu s Michalom Krasnickým, ktorí pre všetkých prítomných
pripravili aj výborný guláš, atď. Na každej VN boli prítomní naši členovia ponúknutí
kalíškom páleného.
Treba ešte hádam spomenúť, že tak zarybnená VN Byšta pstruhom dúhovým, ako
v roku 2014 ešte v histórií združenia nebola. Bolo vysadených 400 kg v celkovej hodnote
1400,0 €. Vianočný kapor bol vysadený na VN Nový Ruskov, VN Nižný Žipov a VN Byšta.
Opravami VN, revírov a Rybárskeho domu sa hodnota nášho majetku neporovnateľne
zvýšila. Každý, kto navštívil Rybársky dom to musí priznať a treba spomenúť, že sa to robilo
svojpomocne. Rybársky dom, je chránený nielen kamerovým systémom, ale aj psom.
Na Vás je posúdiť, či nový výbor plní to na čo sa zaviazal, alebo nie.

