
Informácie zo zasadnutia výboru MOSRZ konaného dňa 5.1.2023 

Výbor okrem administratívno-technický záležitosti prerokoval nasledovné: 

1, Aktuálne informácie zo  zväzu a z došlej pošty 

          Ing. Sihelník informoval prítomných o  zaslaní nových stanov SRZ, kde je už zapracovaný aj náš 
návrh na zmenu stanov vo veci udeľovania výnimiek členskou schôdzou  z povinnosti vykonávať 
brigádu. Ďalej podal informáciu že  dňa 14. januára 2023 bude na rybárskych revíroch Slovenského 
rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 
hod.  P.Krkoška Milan informoval o cenovej ponuke  na ryby zo SLOVRYBU a o odstúpení 
vyšetrovacieho spisu  Patrika  B. na preriešenie  priestupkovej komisií pri MO SRZ Čadca. P.Mitka Ján 
podal informáciu o aktuálnom stave a zabezpečení pripravenosti  14.Rybárského plesu, kde 
skonštatoval, že  všetky vstupenky sú predané a všetky  úlohy organizačno- technické sú zabezpečené. 

2, Plán hlavných úloh MO SRZ Čadca pre rok 2023  
      
Výbor MOSRZ Čadca    schváli  Plán hlavných úloh MO SRZ Čadca na rok  2023 a uložil   
tajomníkovi MO Ing. Sihelnikovi  tento plán predložiť na schválenie ČS MO SRZ Čadca..  
  
 
3.  Plán údržby a opráv na rok 2023. 
 
Ing. Hausman informoval prítomných o rozsahu a hlavných oblastiach  údržby našich revírov, uviedol 
že treba vychádzať  nielen z pravidelných  každoročných činnosti, ale  hlavne z aktuálneho stavu 
a potreby príslušného revíru. Konkrétny plán bude zostavený po porade pomocných hospodárov a RS 
v mesiaci Marec - Apríl..2023. 
 
 
4,Plán brigádnickej činnosti na rok 2023 

Ing.Sihelník uviedol tento bod, kde skonštatoval, že je potrebné  pri zostavovaní tohto plánu 
vychádzať najmä z konkrétnych  akcií uvedených v pláne údržby a zároveň tieto brigády  zverejniť na 
WEB stránke a nástenke MO SRZ, aby sa mohli jednotliví členovia  včas prihlásiť.  Ing. Hausman 
poukázal na potrebu objektívnosti  stanovovať objemy  brigádnických hodín  na jednotlivé akcie a tiež 
potrebu vykonávať kontrolu prevedených brigád a ich výsledok zo strany členov   výboru a RS.  
 
5, Aktualizácia zoznamu členov RS a zaslanie na Radu SRZ do   28. 02. 2023 
Ing. Sihelník informoval o požiadavke  rady SRZ že potrebné  v termíne  do  28. februára 2023 zaslali 
aktuálne zoznamy členov rybárskej stráže Vašej OZ SRZ s informáciou o záujme poistenia 
zodpovednosti za škodu pre rok 2023.  

6, Kontrola a hodnotenie postupu prác na rekonštrukcií liahne   v Rieke. 

p. Krkoška M. ml. podal informáciu o stave liahne v Rieke, kde oznámil, že už bola už spustená čiastková 
prevádzka. 

 
7, Informácia  o predaji povoleniek  na rok 2023 

P.Krkoška M. st. podal informáciu o zabezpečení a stave predaja povolenie   na rok 2023, kde skonštatoval, 
že už je predaná takmer  ¼ povoleniek na rok 2023. 

 

V Čadci dňa 5.1.2023       

                                                                                                            Ing. Marián Sihelnik  

                                                                                                                tajomník MO SRZ  


