Výročná správa o činnosti OZ za rok 2018, odpočet plnenia uznesení z minulej VČS a návrh plánu
hlavných úloh na rok 2019.
(Ing. Milan Kadnár)

Vážení hostia, pracovné predsedníctvo, milé rybárky - rybári.
Dovoľte, aby som v roku, kedy naša MsO oslavuje 80. výročie svojho založenia spomenul na úvod okrem
ocenených aj mená niektorých našich bývalých funkcionárov, pretekárov ale aj radových členov, ktorí sa
nemalou mierou pričinili o rozvoj, napredovanie ale aj šírenie dobrého mena našej MsO, nášho mesta,
okresu, kraja, alebo aj Slovenskej republiky. Určite poznáte, alebo ste poznali ľudí ako Tibor Kromel,
Michal Mentel, Ján Omelka, Dušan Mišík, Jozef Štefkovič, Andrej Vaňo, Laco Beliansky, Tono Podmaník
a z mladších Mário Podmaník ale aj množstvo ďalších nemenovaných členov, ktorí spravili pre našu
organizáciu veľmi veľa práce zviditeľnili ju, a mnohokrát zostali v anonymite bez nároku na nejakú
popularitu alebo odmenu, a ktorým patrí za ich prácu naša veľká vďaka.
Rád by som spomenul aj našich súčasných členov – aktívnych športových pretekárov zaradených v
nasledovných postupových súťažiach , ktorých mená vidíte v prezentácii.
LRU – Mucha – Divízia A – západ
LRU – Mucha – 2.liga (muškárske „Bibio“)
LRU – Prívlač – 1.liga
Okrem postupových kolektívnych súťaží, sa naši muškári nestratili ani v individuálnych súťažiach
a podarilo sa im nominovať sa na Majstrovstvá Slovenska 2019 – kde bude súťažiť prvých najlepších 40
pretekárov z celého Slovenska.
Budeme držať palce – Mirovi Legéňovi, Erikovi Takáčovi, Martinovi Špirkovi a Štefanovi Kohýlovi.
Veľmi rád spomeniem a vyzdvihnem aj kapacitu svetového formátu, ktorý vzišiel z našich radov – Ing.
Mária Podmaníka, ktorý aktívne pracuje v pozícii prezidenta celosvetovej muškárskej federácie FIPS.
Nemenej dôležitou úlohou pre nás všetkých je však vychovávať aj novú, mladú generáciu a vytvárať
podmienky pre vstup detí a mládeže do našich radov, tak aby sme mali raz komu odovzdať pomyselné
žezlo a bolo tak zabezpečené pokračovanie, napredovanie a rozvíjanie našej MsO .
Skôr ako Vám predložím odpočet o tom ako sme sa za posledný rok zhostili jednotlivých úloh, ktoré boli
novému výboru zadané uznesením z VČS v roku 2018, dotknem sa dvoch dokumentov, schválených na
VČS 2018.

Prvý dokument - schválený rozpočet na rok 2018
Po nástupe nového výboru bolo na môj návrh a zodpovednosť uskutočnené zodpovednosť, obmedzenie
čerpania finančných prostriedkov vrátane financií na zarybnenie. Na rok 2018 bol totiž VČS schválený
rozpočet s plánovaným deficitom cca. 15.200 EUR. Tento schodok sa nám podarilo znížiť na 4.628 EUR.
Vzhľadom k tomu, že žijeme len z vlastných príspevkov, tak som dal rozpočet prepracovať tak, aby sme
minuli maximálne toľko financií, koľko plánujeme v príslušnom roku aj vyzbierať. To znamená, že
v budúcnosti budeme pracovať len s vyrovnaným, resp. mierne prebytkovým rozpočtom.
Podotýkam, že už aj v predchádzajúcom roku 2017 bol schválený rozpočet s deficitom 16.100 EUR.
Pokračovanie takéhoto hospodárenia by však za pár rokov viedlo k vyčerpaniu prostriedkov a k
neschopnosti našej MsO plniť si svoje záväzky. Zvýšiť naše príjmy môžu dary a dotácie sponzorov, mesta,
obcí a čo je nové aj prostredníctvom prijatia 2% daní. Na tento druh príjmu sme našu MsO zaregistrovali

v roku 2018. Bolo by vhodné, aby ste sa do propagácie tejto možnosti získania finaciií zapojili aj Vy
a oslovili rodinných príslušníkov a známych s prosbou aby nám v rámci ročného zúčtovania dane zo
závislej činnosti darovali spomínané 2%. Podklady-tlačivá nájdete na našej web stránke ale sú k dispozícii
v obmedzenom množstve aj pri prezentačných stolíkoch.
Do našich revírov musíme ale v každom prípade dať násady podľa minimálneho zarybnenia určeného
Ministerstvom Životného Prostredia ale naviac môžeme dať maximálne toľko, koľko nám dovolia naše
príjmy.
Vytvorená rezerva, s ktorou výbor hospodári a mal by ju každoročne zvyšovať, slúži v prvom rade k
vykrytiu neočakávaných výdavkov ako sú – event. úhyny rýb a ich likvidácia v kafilérii, záloha na nákup
cenín, ktoré musíme uhradiť vo výške cca. 38.000 EUR, na nákup a opravu nehnuteľného a hnuteľného
majetku, nákup služieb a čo sme mali robiť už dávno - nákup pozemkov pod vodnými plochami a pod. teda majetkovo aj finančne zabezpečiť stabilitu našej ZO.
Ďalšou možnosťou na zlepšenie finančného hospodárenia a zarybnenia našich revírov je chov vlastných
násadových rýb na revíroch ktoré máme v užívaní ako chovné. Rysuje sa nám spoločná starostlivosť
o vrchnú chovnú časť Oslianskeho potoka s cieľom zachovania pôvodného genofondu v spolupráci s
MsO Prievidza.V roku 2018 sa nám taktiež podarilo uzatvoriť Zmluvu o chove rýb s PDP Veľké Uherce na
rybníku Kolačno, na našich vodných nádržiach sme osadili 40ks nových zubáčových hniezd.
Taktiež sme predbežne dohodnutí s MsO Topoľčany ohľadne vytvorenia spoločného revíru - Klatovské
rybníky – kde bude vykonávaná spoločná starostlivosť o chov a ak sa podarí, tak od roku 2020 aj lov rýb.
Túto spoločnú aktivitu musia samozrejme predtým schváliť obe členské základne na VČS a aj SRZ Rada
Žilina.
Toto je cesta akou sa chceme uberať s cieľom zvýšiť atraktívnosť, zarybnenie a starostlivosť o naše
revíry - ale robiť tak budeme vždy iba s prebytkovým – alebo s vyrovnaným rozpočtom !
Druhý dokument ku ktorému sa musím vrátiť je Správa KK za rok 2017 schválená členskou schôdzou
Správa kontrolnej komisie obsahovala informácie len ku kontrole účtovníctva. KK sa ale nevyjadrovala a
bohužiaľ ani nekontrolovala správnosť a úplnosť výberu ostatných poplatkov – predaj členských známok,
povolení, zarybňovacích poplatkov.
Hĺbkovou kontrolu sme zistili viaceré nedostatky napr.:
-

Pracovníčka, ktorá zabezpečovala celú evidenciu členov, vydávala, žiaľ, aj šeky s číslom účtu,
ktorý nepatril našej MsO. Takže financie, nič netušiaci rybári, vložili v banke na jej osobný účet. Z
tohoto dôvodu nám vznikla dokázaná škoda vo výške 542 EUR. Prečin podvodu preveruje polícia
- orgány činné v trestnom konaní. Finančné prostriedky nám boli bývalou pracovníčkou vrátené
na účet v mesiaci december 2018 vo výške 540 EUR. Žiaľ, bez ospravedlnenia, bez vyjadrenia
slova ľútosti alebo niečoho podobného...

-

Tejto pracovníčke boli v roku 2017 a 2018 neoprávnene, teda bez schválenia výboru, preplácané
cestovné náhrady za dochádzku do práce. Podklady na ich úhradu podpisoval do zúčtovania a
k preplateniu bývalý predseda MsO.

-

Po komisionálnom prebratí cenín, sme po následnej podrobnej kontrole evidencie výberu
poplatkov nedokázali v informačnom systéme, ale ani v zanechaných podkladoch, dohľadať
doklady na základe ktorých neboli uhradené finančné prostriedky na účet našej MsO vo výške
približne 8.000 – 9.000 EUR. Jedná sa o podklady na výpočet výšky poplatkov, v ktorých mali byť
zohľadnené sankcie za neplnenie si povinností našich členov (ako sú neodpracované brigády,
včasné neodovzdanie prehľadov o úlovkoch, zápisné nových členov, obnova členstva a pod.)
K zúčtovaniu týchto poplatkov chýbajú prvotné podklady, z ktorých by bolo jasné, kto
a z akého dôvodu schválil aby niektorí rybári sankcie alebo poplatky nemuseli platiť.

-

Otázkou ale stále zostáva, či je tento zistený stav z pohľadu nás rybárov v poriadku. Povinnosťou
výboru však je, podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa (alebo páchateľov) a orgány
činné v trestnom konaní by nám mali dať jasnú odpoveď kde sa stala chyba. Podrobnejšie info
k analýze nejasného výberu poplatkov nám v diskusii podá Ing. Ľubomír Belis – autor a správca
nášho nového informačného systému.

-

Kontrolou bol zistený aj zásadný rozpor medzi podpísanou „Dohodou o pracovnej činnosti“
a skutočným výkonom pracovnej činnosti v tom, že pracovníčka napriek faktu, že mala len
vystavovať šeky v správnej výške a až na základe ich uhradenia na pošte vydávať povolenky,
vyberala poplatky aj v hotovosti bez vydania akéhokoľvek potvrdenia – teda príjmového
pokladničného dokladu. Otázne je, kto jej dal pokyn alebo povolenie inkasovať platby v hotovosti
a bez vydania potvrdenia o prijatí peňazí ?

Záverom k týmto dvom bodom, ako aj ku zmarenému jarnému zarybneniu bývalým predsedom, by som
chcel členskej základni dať do povedomia povinnosti predsedu Organizačnej zložky – podľa
Organizačného poriadku SRZ. Vidíte ich v prezentácii. Jednoducho za chod a organizáciu práce
zodpovedá v prvom rade predseda. Moja predstava po zvolení za predsedu našej MsO bola, že
preberiem funkciu predsedu kultivovaným zaužívaným spôsobom - spolu s odovzdaním skúseností,
kontaktov a agendy predchádzajúceho predsedu. To sa bohužiaľ nestalo - čo mi je veľmi ľúto, lebo nový
výbor musel začať pracovať bez dokumentácie, podľa ktorej by sa dalo pokračovať v rozpracovaných
veciach a v rozvoji našej organizácie. Postupným získavaním informácií sme sa dopracovali až
k dnešnému stavu.
Čo je však asi najhoršie, je fakt, že sa tieto nedostatky diali v čase, keď bývalý predseda našej MsO bol
dokonca vymenovaný za čestného člena SRZ v Žiline a donedávna bol členom aj jeho najvyššieho
kontrolného orgánu - Kontrolnej komisie pri SRZ Rada Žilina. Domnievam sa teda, že mohol mať
vedomosť o tom, akým smerom má viesť členov Kontrolnej komisie v našej ZO a taktiež celý výbor
tak, aby boli dodržiavané všetky Zákony a Smernice, a súčasne, aby boli naše financie a evidencia
k nim a k celej činnosti výboru v bezchybnom stave.
Vzhľadom k tomu, že vyššie spomínané veci sú (alebo niektoré ešte len budú) v štádiu riešenia orgánmi
činnými v trestnom konaní, nebudeme do ukončenia vyšetrovania podávať ďaľšie informácie.
Odpočet plnenia plánu hlavných úloh prijatých na VČS v marci 2018 :
1. Na prvom zasadnutí výboru zhodnotiť priebeh schôdze a všetky diskusné príspevky.
- SPLNENÉ - Všetky diskusné príspevky, kde sme vedeli identifikovať diskutujúceho, boli postupne
zodpovedané.
2. Uskutočniť školenie a skúšky nových členov v termíne 24.03.2018.
- SPLNENÉ - celkom bolo v uvedenom termíne vyškolených 13 nových členov vrátane detí.
Okrem toho sme začiatkom roku 2019 pre veľký záujem zorganizovali naviac ďalšie školenie
nových členov – dňa 27.01.2019 s následnými skúškami dňa 03.02.2019. Tu bolo celkovo
vyškolených a preskúšaných 33 nových členov – vrátane detí. Pre Vašu informáciu - vzhľadom na
veľký záujem o členstvo v našej organizácii bude doplnený v roku 2019 nový termín školenia
nových členov – 07.04.2019.
3. V mesiacoch apríl - máj 2018 zorganizovať brigády na prípravu všetkých revírov v rámci našej
organizácie v určených termínoch.
- SPLNENÉ

4. V mesiaci apríl 2018 uskutočniť výlov na Klátovských rybníkoch na plnej vode.
- NESPLNENÉ – Medzi MsO Partizánske a MsO Topoľčany neexistuje žiadna písomná zmluva alebo
dohoda o chove rýb na Klatovských rybníkoch. Otázkou je na základe čoho sme dali do Klátovej
ryby, keď to nie je náš revír, a na základe čoho sme ryby kŕmili a chceli vyloviť ? Na splnenie úlohy
nestačí údajná ústna dohoda niektorých členov bývalého výboru MsO Partizánske a MsO
Topoľčany, nakoľko nezakladá pre MsO Partizánske možnosť legálneho zarybňovania, chovu ani
zlovenia chovaných rýb, vrátane nákladov s tým spojených. K návrhu riešenia Klátovej sa ešte
vrátim.
5. Uskutočniť preteky v love rýb v Partizánskom pre dospelých v termíne 05.05.2018.
- SPLNENÉ - ale bez zabezpečenia jarnej násady kaprov. Náhradnú násadu kapra sa nám podarilo
po veľkom úsilí zabezpečiť až dňa 17.5.2018, teda žiaľ - až po detských pretekoch.
6. Uskutočniť preteky v love rýb pre deti v Žabokrekoch v termíne 12.05.2018.
- SPLNENÉ – ( bez jarnej násady kaprov )
7. Podľa plánu zarybnenia uskutočniť zarybnenie pstruhových revírov do 12.04.2018.
- SPLNENÉ - náhradnú násadu pstruhov sa nám po zrušení pôvodne objednanej násady bývalým
predsedom predsa len podarilo zabezpečiť u iného dodávateľa na poslednú chvíľu.
8. Zabezpečiť jarné zarybnenie na kaprových vodách podľa plánu zarybnenia do 20.04.2018.
- SPLNENÉ S ONESKORENÍM - bolo na škodu všetkých rybárov našej MsO, že pred voľbami bývalý
predseda deklaroval na výbore, že jarné násady sú zabezpečené, ale po voľbách to už nebola
pravda. Objednanú násadu nám dodávateľ nedodal, ale ju predal - údajne z dôvodu, že sme ju
neodobrali včas. Bývalý predseda však dlho odmietal oficiálne odovzdať funkciu predsedu spolu
s informáciami o rozpracovaných a zabezpečených úlohách a objednávkach, vrátame termínov
a kontaktov odobratia násad. Až neskôr sa nám náhodou podarilo zistiť, že napr. jarnú násadu
pstruhov podľa mailového potvrdenia zo SRZ Žilina, kde bola pôvodne jarná násada pstruhov
objednaná, že túto objednávku bývalý predseda telefonicky zrušil. Potvrdzujúce dokumenty
vidíte v prezentácii.
9. Celoročne venovať pozornosť úprave revírov, ich koseniu, čisteniu a pod.
- PLNENÉ PRIEBEŽNE – žiaľ, na brigády chodia s malou obmenou stále tí istí členovia. Návrh na
zmenu tohoto stavu, prijatím nových opatrení bude v návrhu na uznesenie.
10. Znovu vyvolať rokovanie o odkúpenie budovy čerpacej stanice v Žabokrekoch.
- ROZPRACOVANÉ V JEDNANÍ - Hydromeliorácie nám na základe našej žiadosti poslali návrh
kúpnej zmluvy na odkúpenie uvedenej budovy za hodnotu stanovenú znaleckým posudkom
10.000 EUR. Pôvodne však bola schválená suma VČS na nákup tejto budovy vo výške 3.600 EUR.
Z uvedeného dôvodu nebola kúpna zmluva podpísaná.
Táto úloha aj s novými návrhmi podmienok na jej splnenie bude súčasťou návrhu plánu úloh na rok
2019.
11. Pokúsiť sa o opravu potrubia z Uheriec do Partizánskeho.
- SPLNENÉ - potrubie (legálnu vodnú stavbu) sme po sérií rokovaní so všetkými zúčastnenými
stranami a za výraznej pomoci primátora mesta - pána Jozefa Božika od fi. KVARTET a.s, resp. jej
dcérskej spoločnosti VODA s.r.o. odkúpili do nášho majetku formou Kúpnej zmluvy za sumu 1,20 EUR s DPH. Čo je ešte dôležitejšie - Kúpnou zmluvou prešlo na našu organizáciu aj
právoplatné vodoprávne konanie, v ktorom máme schválené množstvo odoberanej vody do VN
Bager v objeme 10,4 l/s. Sme jediný majiteľ a jediný legálny odberateľ vody prostredníctvom
tejto vodnej stavby. Bezodkladne sme začali na oprave (už nášho) potrubia pracovať a 17.októbra
sa nám podarilo neuveriteľné - po 5 rokoch začala do Bagra opäť tiecť voda z Uhereckej
priehrady !!!

Na tomto mieste treba poďakovať obetavej pomoci hasičov z Veľkých Krštenian, ktorí nám pomáhali
hasiť keď nám voda striekala z deravého potrubia.
12. Hľadať možnosti na náhradné riešenie prívodu vody do VN Partizánske.
- SPLNENÉ - boli vypracované 4 alternatívy.
Najlepšou alternatívou by ale aj tak bola revitalizácia celého Bagra, vrátane jeho okolia
a prívodného potrubia z eurofondov. Pri takejto alternatíve, pokiaľ by bola naša účasť 10%
hodnoty diela, by sme museli mať k dispozícii kapitál cca. 100 tis.EUR, čo je zhruba dvojnásobok
nášho ročného rozpočtu. Tu sa vrátim na začiatok, prečo potrebujeme mať finančnú rezervu,
dnes ide o potrubie, zajtra pôjde o odbahnenie, potom môže ísť o spevnenie cesty a pod...
13. Zabezpečiť jesenné zarybnenie všetkých revírov v našej pôsobnosti.
- SPLNENÉ - v zmysle upraveného teda vyrovnaného rozpočtu.
14. Pripraviť dôstojné oslavy 80. výročia založenia našej mestskej oganizácie, slávnostnú schôdzu,
občerstvenie, vyznamenanie aktívnych členov a pod...
- PLNÍME TO DNES...
Tak toto bol odpočet prijatých úloh – našich radostí a starostí, ktoré sme dostali do vienka od
bývalého výboru.
Okrem týchto úloh sme ale v uplynulom roku 2018 pracovali aj na riešení iných problémov.
Podarilo sa nám pre nás rybárov vybaviť v spolupráci so Štátnymi lesmi š.p. Banská Bystrica, legálny
prístup vozidlami na lesnú cestu k VN Veľké Uherce - výnimku a číslo povolenia máte uvedené
v miestnom rybárskom poriadku.
Okolo priehrady vo Veľkých Uherciach sme osadili nové plechové sudy – nádoby na odpadky.
Rovnako sme vybavili výnimku na lov nepôvodných druhov rýb na Nitrici 2., ktorej časť od hranice revíru
v Hradišti sa nachádza v 5. stupni ochrany prírody. Číslo povolenia výnimky je taktiež uvedené
v miestnom rybárskom poriadku.
Napriek snahe a osobnému rokovaniu so starostom obce Skačany, sme, žiaľ, nedospeli k zdarnému
záveru na zarevírovanie obecného rybníka. Toto jazierko by bolo vhodné na chov dravých druhov rýb.
Spôsob akým bola starostlivosť o toto jazierko vykonávaná na základe, žiaľ opätovne iba ústnej dohody
so starostom obce, za bývalého vedenia našej MsO, bol z pohľadu Zákona o Rybách i našich ostatných
právnych predpisov nelegálny, nehovoriac o chýbajúcej evidencii skutočných nákladov a ekonomike.
Neradi by sme prišli o toto jazierko, a tak znovu vstúpime do rokovania so starostom obce Skačany - ale
chov musí byť v každom prípade legálny a evidencia nákladov jasná. Inej cesty niet !
V roku 2018 sme zakúpili úžitkové auto a vybavenie aby sme boli schopní zverené revíry
obhospodarovať, chovné revíry zlovovať, a ryby - násady, ktoré touto svojou činnosťou dochováme, aby
sme mali ako rozviesť do jednotlivých našich revírov. Bez techniky – auta, vybavenia kaďami
s prevzdušňovaním, sa jednoducho nedokážeme o zverené revíry a zlovené ryby riadne postarať.
Toto bol pohľad späť, s čím sme sa popasovali a s akým výsledkom.
Teraz by som sa rád venoval úlohám a cieľom, kam by sme sa chceli s našou ZO posunúť z pohľadu
krátkodobého ale aj dlhodobého časového horizontu a predniesol Vám – Návrh plánu hlavných úloh
na rok 2019:
1. V oblasti starostlivosti o príbrežné pozemky našich revírov – zabezpečiť komplexnú starostlivosť kosenie, úpravu zelene, na vodných tokoch a nádržiach. Taktiež zabezpečiť odvoz odpadu
v spolupráci s obcami, v ktorých katastri sa jednotlivé revíry nachádzajú. Ale videli ste na

predchádzajúcich fotkách, čo po niektorých z nás zostáva v prírode. Samozrejme nie sú to kopy
odpadu výlučne iba po rybároch, ale po všetkých návštevníkoch našich revírov a prírody. Preto
hľadáme aj spoločnú cestu so zástupcami obcí, kde máme naše revíry, aby nám pomohli
brigádnicky vyzbieraný odpad odviezť a umiestniť tam, kam patrí - na skládku. Môžem
skonštatovať, že vo väčšine prípadov sa nám v dohode so zástupcami obcí darí. Horšie je to so
zabezpečením brigád.
2. Zabezpečiť jarné zarybnenie pstruhových aj kaprových revírov podľa plánu zarybnenia.
3. V oblasti chovu rýb, zintenzívniť chov rýb, analyticky účtovne evidovať a vyhodnocovať náklady
a výnosy na jednotlivých revíroch. Tieto revíry zlovovať a opätovne zarybňovať podľa
doporučenia ichtyológa. V zmysle zmluvy s PDP Veľké Uherce, budeme intenzívne spolupracovať
pri chove, ochrane a výlove rýb na VN Kolačno, kde máme záujem dochovať kapra a zubáča do
miery K2 resp. ZU2, teda takých násad, ktoré nebudú ešte pre pytliakov zaujímavé.
4. Pokračovať na opravách vodnej stavby, potrubia z VN Veľké Uherce do VN Partizánske.
V súčasnosti máme na tomto potrubí 7 porúch, o ktorých vieme, a je nutné ich postupne opraviť.
K potrubiu neexistuje žiadna projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia. Z uvedeného
dôvodu sme už v roku 2018 začali robiť pomocou geodetických zameriavaní polohopis a výškopis
vodnej stavby - potrubia s postupným označením jednotlivých objavených šácht a miest porúch.
V tomto roku musíme zabezpečiť taktiež zvislé značenie tejto našej vodnej stavby, doplniť
chýbajúce poklopy a opraviť poškodené šachty. Taktiež sme na najvyššie položených miestach
v roku 2018 nainštalovali nové automatické odvzdušňovacie ventily, bez ktorých by sme vodu do
Bagra asi nikdy nedostali. Na tomto mieste musím v mene nás všetkých poďakovať primátorovi
mesta pánovi Jozefovi Božikovi, ktorý prisľúbil našej MsO opakovanú každoročnú finančnú
dotáciu vo výške 10.000,- EUR. Táto dotácia bola prisľúbená až do obdobia keď bude VN Bager
a prívod do neho zrevitalizovaný.
5. Na spevnenie brehov na Bagri bolo privezených 5 fúr kameňa potrebných na spevnenie
podmývaných brehov. Kameň dodal a priviezol na svoje náklady Vodohospodársky podnik na
základe našej Žiadosti a predchádzajúcich jednaní - bezplatne. V zadnej časti od záhradok chceme
obnoviť odstavnú plochu pre vozidlá. Po schválení našej žiadosti Vodohospodárskym podnikom
a úradom ŽP Partizánske, môžeme mať vozidlá umiestnené iba na vyhradených miestach. Na
osadených betónových stĺpoch budú vyznačené zóny kde si môžeme vozidlá legálne odstaviť.
Nesmieme parkovať mimo týchto vyznačených plôch - na tráve a pod. Nedodržiavanie tohoto
pokynu bude riešené RS a polícia.
6. Na VN Veľké Uherce sa nám síce podarilo vybaviť s Lesmi vstup vozidlami na lesnú cestu, ale
pokiaľ budeme poškodzovať cestu a lesný porast, zakladať ohne a pod. - tak o túto výhodu sa aj
sami pripravíme. Podľa zákona je majiteľ príbrežných pozemkov povinný strpieť výkon
rybárskeho práva, nie však prístup motorovými vozidlami na tieto pozemky , zasahovanie do
pozemkov výstavbou stanovíšť, ich svojvoľným ohradzovaním a pod. Tieto stavby musia byť
bezodkladne odstránené rybármi, ktorí ich protizákonne a v neprospech mena našej organizácie
vybudovali.
7. Znovu sme vstúpili do rokovania s Hydromelioráciami s cieľom odkúpiť čerpacie stanice
v Žabokrekoch a na VN Partizánske - Bager. Môžem Vás informovať, že predvčerom nám prišiel
návrh Kúpnej zmluvy na Š v Žabokrekoch za cenu 10.000 EUR. Navrhujeme, vzhľadom
ku skutočnosti, že Žabokreky sú náš revír a sme väčšinovým majiteľom pôdy pod vodnou plochou
spolu príbrežnými pozemkami, z čoho vyplýva, že nám tento revír už nikto nezoberie, aby sme aj
za túto cenu budovu odkúpili. Pokiaľ VČS tento nákup schváli, požiadame SRZ Radu Žilina
o bezúročnú pôžičku 10.000 EUR so splatnosťou 4 roky. Pôžičku navrhujeme splácať dodatočným
samostatným účelovo viazaným výberom od každého dospelého člena v sume 3 EUR/ročne.

Takto vyzbierané peniaze budú účelovo slúžiť iba na splátku pôžičky a na opravy a úpravy tohto
nehnuteľného majetku. Budú samostatne evidovanou položkou v účtovníctve – z pohľadu
príjmov aj výdavkov. Súčasne by sme chceli rokovať aj o prenájme za cca. 150,- EUR/rok
a následnom odkúpení ČS pri VN Partizánske – Bager. Tu by sme z hľadiska strednodobého plánu,
radi po schválení zámeru nájmu s cieľom odkúpenia predmetnej budovy resp. budov vrátane
pozemku ČS, postupne vybudovali náš vlastný Rybársky dom.
8. S MsO Topoľčany momentálne rokujeme o spoločnej starostlivosti o Klátovske rybníky od roku
2019 – čo by zahrňovalo náklady na opravy, údržbu vrátane násad. Cieľom je vytvoriť od roku
2020, spoločný lovný revír. Vzhľadom k jeho pomerne odľahlej polohe bude zarybňovaný, najmä
kaprom K2, Zu1 a sprievodnej ryby. Vopred odsúhlasené, plánované a dohodnuté náklady
budeme znášať spoločne s MsO Topoľčany – každý jednou polovicou. Výkon rybárskeho práva
bude pre členov MsO Partizánske aj členov MsO Topoľčany rovnaký. Cieľom je nenechať vodu
ležať ľadom a súčasne aj tým skôr narodeným miestnym rybárom umožniť, čo najbližšie
k domovu mať ľahko dostupný lovný revír.
9. V mesiaci máj uskutočniť preteky dospelých a detí. Termín pretekov bude Dospelí – sobota
04.05. a deti nedeľa 05.05.2019 – oba na VN Bager Partizánske. Presun detských pretekov zo
Žabokriek do Partizánskeho robíme najmä z dôvodu že štrkovisko Žabokreky je zaradené medzi
ostatné vodné plochy s celoročným lovom kapra. Predpokladáme, že na tento revír bude veľký
tlak rybárov najmä v čase keď budú ostatné vodné nádrže zatvorené a v čase konania detských
pretekov by potom deti mali slabé šance na ulovenie ryby.
10. V roku 2019 by sme chceli, pokiaľ to VČS odsúhlasí, zriadiť el. prípojku k nehnuteľnostiam, ktoré
už teraz máme v prenájme na VN Partizánske – Bager, s vyhliadkou dostatočnej kapacity do
budúcna aj pre budovu čerpacej stanice, pokiaľ sa nám ju podarí od Hydromeliorácií odkúpiť
alebo dostať do prenájmu – tak ako navrhujeme. Predbežný rozpočet na el.prípojku je cca
4.300,- EUR. Predpoklad je, že brigádnicky by sme sa mali zmestiť do 2.500,- EUR.
11. Zabezpečiť jesenné zarybnenie všetkých revírov podľa plánu zarybnenia
12. Podporovať účasť našich reprezentačných družstiev a pretekárov v postupových aj individuálnych
súťažiach a podieľať sa na organizovaní celoslovenských rybárskych súťaží – najmä zarybňovaním
pretekárskych tratí z prostriedkov vybratých ako štartovné od pretekárov.
13. Vzhľadom na stále vyššie nároky na úroveň účtovníctva zabezpečiť nového profesionálneho
zmluvného dodávateľa na vedenie účtovníctva.
Ako vidíte plánov a cieľov, ktoré chceme dosiahnuť, v prospech našich súčasných rybárov, športovcov,
ale aj v prospech mladých a budúcich generácii je dosť a určite som ich všetky nestihol vymenovať. K ich
splneniu je však potrebná každá jedna zdravá ruka každého rybára a preto som veľmi rád, že na naše
brigády prichádzajú aj nerybári, s cieľom priložiť ruku k dielu pri starostlivosti o spoločné životné
prostredie. Ak máme naše ciele naplniť a nebyť len obyčajnými lovcami a konzumentmi rýb, tak potom
musíme zmeniť aj náš prístup k revírom, rybám a brigádam. Ešte raz pripomeniem, informácie
o brigádach ich termínoch ako aj cieľoch sú uvádzané na našej web stránke, alebo sa treba informovať
telefonicky priamo u hospodárov alebo pomocných hospodárov.
Navrhujem, aby sme v brigádnickej činnosti odsúhlasili v návrhu uznesenia nasledovné zmeny:
- Každý rybár vo veku od 18 rokov do veku 65 rokov vrátane je povinný ročne odpracovať 5
brigádnických hodín.
Hodnota brigádnickej hodiny bude 8,- EUR.
- Na brigádach by sme radi privítali aj ženy do veku 60 rokov, hlavne počas pretekov pri výdaji
občerstvenia, pri pečení pstruhov, v kancelárii, pri vedení kroniky, evidencii pretekárov, pri

zabezpečovaní školení a skúšok mladých rybárov a rybáriek od 6 rokov kde mi chlapi
nedokážeme deťom dať ten Váš ženský úsmev, prístup a starostlivosť.
Povinnosť brigád nebude platiť pre zdravotne postihnutých – samozrejme po predložení príslušných
dokladov. Uvedené zmeny, ak budú dnes odsúhlasené, budú platiť už na rok 2019. Máme pred sebou
ešte 9 a pol mesiaca, takže bude dosť času splniť si svoje povinnosti.
Viem, že tento návrh bude mať veľa odporcov, ale naša populácia starne a mnohí mladí ľudia pracujú od
svitu do mrku. Ale starostlivosť o revíry v našej organizácii nemôže byť iba na pleciach necelej stovky
aktívnych ľudí - pri vyše 1.000 člennej základni. Aj tá stovka aktívnych ľudí má svoje rodiny, deti,
vnúčence, radosti a starosti. Každý dostane na brigáde takú prácu, aby ju mohol bez ujmy na zdraví
a duši aj reálne vykonať. Brigády zapísané zadarmo alebo vybavované po telefóne – sa už minuli a už
nikdy nebudú. Pokiaľ si sami nespravíme poriadok okolo našich revírov v rámci brigád, nedochováme
ryby, neopravíme potrubie, nezlovíme chovné revíry a podobne, tak si budeme musieť tieto služby
objednávať externe a samozrejme aj draho zaplatiť.
Ďalej navrhujem prijať do uznesenia, aby sme od roku 2020 na Nitrici
- v časti od mlyna v Skačanoch (rybia farma RYBHOS) smerom dole po ústie Krštenianskeho potoka
by sme vytvorili nový pstruhový revír (teraz je to revír kaprový),
- od hranice ústia Krštenianskeho potoka smerom dole po splav vo Veľkých Bieliciach „PUSTAK“ by
bol zachovaný kaprový lovný revír tak ako doteraz,
- od splavu „od PUSTAKU“ smerom dole až po sútok Nitrice s riekou Nitrou by bol revír kaprový ale
s režimom chyť a pusť, nakoľko do tohto úseku nám tiahnu kontaminované ryby z rieky Nitry.
Nitrica je pritom jednou z posledných tečúcich lovných vôd v našej pôsobnosti kde sa ešte prirodzenou
cestou vytiera a rozmnožuje pôvodný pstruh potočný.
Veľmi ma teší, že môžem skonštatovať, že po nástupe nového výboru sa nám usilovnými jednaniami
podarilo normalizovať vzťahy s mnohými dôležitými partnermi a inštitúciami. Dosiahli sme dohodu
o zabezpečení chovu rýb na VN Kolačno s PDP Velké Uherce, rozvinuli sme spoluprácu so ZVAK
Topoľčany pri opravách potrubia, spoluprácu so SVP Topoľčany – Ing. Mariánom Jursom pri spevňovaní
brehov na Bagri, výrube náletových drevín, kosení hrádze... spoluprácu s MsO SRZ Topoľčany pri návrhu
vytvorenia spoločného revíru v Klátovej, spoluprácu s MsO Prievidza pri výmene skúseností v chove rýb,
budovaní a bezplatnom poskytnutí materiálu na zubáčové hniezda do našich revírov, spoluprácu
s orgánmi štátnej správy a samosprávy – ako sú OÚŽP – pani Ing. Valášeková a samozrejme MÚ
Partizánske s primátorom Jozefom Božíkom.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým našim sponzorom. Neviem teraz vymenovať všetkých bez
toho, aby som na niekoho nezabudol. Spomeniem iba pár - fi. DREVITAL a ich majiteľov Karola Bielicha
a Roba Hrdého, majiteľov fi. MALIŠKA, rybárske potreby KRUPIČKA, rybárske potreby DODO, Obecný
Úrad Žabokreky a mnoho ďalších...
Veľká vďaka patrí aj pánovi primátorovi mesta Partizánske - Jozefovi Božíkovi, nielen za prisľúbenú
každoročnú finančnú dotáciu pre našu MsO vo výške 10.000,- EUR, ale aj za skutočnú a efektívnu
podporu a lobing pre naše občianske združenie pri náročných a častých rokovaniach s ostatnými
organizáciami, úradmi, technickými službami mesta a taktiež za častú cennú pomoc mestskej polície –
teda všade, kde máme v osobe nášho pána primátora silného spojenca.
Ďakujem Vám všetkým za Vašu pozornosť !

Ing. Milan Kadnár
predseda MsO SRZ Partizánske

