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Správa o činnosti výboru v roku 2015 

 

 

V roku 2015 výbor MO Šamorín zasadal v zmysle plánu výborových schôdzí celkovo 10krát. 

1. schôdza výboru sa uskutočnila 14.1.2015 na ktorej bola hlavným bodom príprava VČS. 

Prejednané bolo tiež zavedenie poplatkov pri vydávaní povolení a príspevok na činnosťč 

rybárskej stráže. Bolo rozhodnuté, že poplatky sa zavádzať nebudú a na vybavenie RS bude 

vyčlenená suma 1000 €. Nevyčerpaná suma bude prenesená do ďalšieho roku, čím dôjde ku 

kumulácii prostriedkov na finančne náročnejšie nákupy. 

2. schôdza výboru sa uskutočnila 16.2.2015. Na schôdzi sa zúčastnil aj tajomník SRZ Ing. 

Javor, ktorý informoval o zmenách v činnosti a spôsoboch komunikácie Rady v najbližšom 

období. Na tejto schôdzi prebehlo vyhodnotenie VČS. Výbor zobral na vedomie rozhodnutie 

RVPS o zrušení zákazu privlastňovania rýb na Malom Dunaji. Bolo rozhodnuté o zadaní 

vypracovania bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov. Bolo dohodnuté 

financovanie činnosti rybárskej stráže a spôsob informovania výboru o činnosti RS. 

3. schôdza výboru sa uskutočnila 16.3.2015. Najdôležitejšími bodmi boli návrh jarného 

zarybnenia kaprom a amurom, príprava rybárskych pretekov a návrh na doplnenie členov 

rybárskej stráže. Na základe požiadavky Rady bola ustanovená komisia na vypracovanie 

pripomienok k zákonu o rybárstve, vykonávacej vyhláške a stanovám SRZ. 

4. schôdza výboru sa uskutočnila 14.4.2015. Pokračovala príprava rybárskych pretekov. 

S vlastníkom pozemkov pod štrkoviskom Hubice prebehlo rokovanie o možnosti prenájmu. 

Bola prejednaná požiadavka zo zväzu telesne postihnutých rybárov o možnosti usporiadania 

pretekov priesakovom kanály, časť B (Lagúna). Táto bola odsúhlasená s tým, že ulovené ryby 

nie je možné si privlastniť a musí sa zabezpečiť šetrné zaobchádzanie. Bola určená osoba 

kontrolujúca dodržiavanie týchto podmienok (F. Pehő).  

5. schôdza výboru sa konala 12.5.2015. Výbor sa zaoberal vyhodnotením rybárskych 

pretekov, prejednal predbežne možnosť prehĺbenia a rozšírenia štrkoviska Hubice. Výbor 

taktiež vzal na vedomie vykonanie jarného zarybnenia. Odsúhlasilo sa osadenie tabúľ zákazu 

vjazdu ku štrkoviskám Šamorín, Blatná na Ostrove, Mliečno. Vjazd ku štrkoviskám Šamorín 

a Blatná na ostrove by sa netýkal rybárov, vlastníkov a užívateľov pozemkov. 

6. schôdza výboru sa konala 8.6.2015. prítomný boli oboznámený s obsahom bezpečnostného 

projektu na ochranu osobných údajov a zodpovedné osoby podpísali potrebné vyhlásenia.  

Bola prejednaná možnosť zakúpenia nového PC, nakoľko starý už bol technicky a morálne 

opotrebovaný. Bola tiež prejednaná potreba prenájmu technických a skladovacích priestorov. 

Z dôvodu neúčasti na činnosti výboru, po dobu viac ako 6 mesiacov, zanikol mandát D. 

Tóthovi. Do výboru bol kooptovaný T. Péder. 
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7. schôdza výboru sa uskutočnila 9.9.2015. Bol prerokovaný návrh jesenného zarybnenia 

v objeme 5,8q (v roku 2014 4,8q). Bolo rozhodnuté o zakúpení nového PC.  

8. schôdza výboru sa uskutočnila 15.10.2015. Na tejto schôdzi sa zúčastnili pozvaný hostia 

Ing. Ľ. Javor, E. Seemann, Ing. I. Mišech. Ing. Javor informoval o rokovaniach s Hotelom 

Kormorán v lete a v septembri 2015. Informoval o návrhu zmeny spôsobu výkonu rybárskeho 

práva na Lagúne v Čilistove. Ing. Javor a Ing. Mišech informovali o priebehu a uzneseniach 

septembrového zasadnutia Rady na ktorom boli schválené podstatné zmeny v spôsobe 

vydávania a cenách povolení. Taktiež informovali o konaní mimoriadneho snemu 1.10.2016.  

9. zasadnutie výboru sa konalo 16.11.2016. Výbor zobral na vedomie vykonanie jesenného 

zarybnenia K3 – 6t, Ab2 – 1,5t, Ka 7,5 q. Boli schválené odmeny funkcionárov za činnosť 

v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku. Bol prehodnotený spôsob prijímania nových 

členov, nakoľko predchádzajúci model sa ukázal ako nereálny. Preskúšania nových členov sa 

konajú vždy 1. utorok v mesiaci o 18:00 hod.  

10. výborová schôdza sa uskutočnila 14.12.2015. Prebehla rozsiahla diskusia o situácii na 

priesakovom kanály v Čilistove. Bol stanovený začiatok predaja povolení na 29.12.2015 

z dôvodu, že nebol známy termín doručenia tlačív a cenín z Rady. Bol stanovený rozvrh 

výborových schôdzí na rok 2016. 

Okrem spomenutých činností sa výbor zaoberal kontinuálne riešením ekonomicko-

prevádzkových otázok organizácie, avšak nie je možné v rozsahu tejto správy venovať sa 

každému problému, ktorý bolo nutné riešiť počas hodnoteného obdobia.  

Okrem zasadnutí výboru sa štatutárni zástupcovia a rybársky hospodár zúčastňovali krajských 

aktívov.  

Aktív 27.4.2015 zvolal viceprezident za TT kraj Ing. Mišech. Na aktíve boli podané 

informácie o zarybňovaní revírov Rady, rekonštrukcii VN Kráľová, ktorá mala za následok 

zákaz výkonu rybárskeho práva na väčšine revíru, stave konania o výstavbe MVE Eliášovce, 

pričom táto stavba sa pravdepodobne uskutoční. Väčšina zdutia bude na úseku momentálne 

obhospodarovanom MsO Galanta. Ďalej boli podané informácie o zasadnutiach Rady, pri 

revíroch Rady by mali byť pristavené kontajnery na odpad, iniciatíva na vyňatie kormorána 

spod ochrany, Rada sa zoberala prístupmi k vodám, pripravované zmeny smerníc o činnosti 

RS a DK, prebehol finančný audit, za rok 2014, budú nové povolenia na lov zdôvodu 

zamedzenia možnosti falšovania, pokračujú rokovania o jednotnej evidencii členov SRZ. 

Aktív 26.10.2015 zvolal viceprezident za TT kraj Ing. Mišech. Venoval sa pracovným 

otázkam. Zúčastnení boli informovaní o činnosti Rady a legislatívnej komisie. Prítomný boli 

informovaný o novom spôsobe vydávania povolení. Prebieha ekonomická konsolidácia 

sekretariátu rady. Pokračuje sa na zavedení jednotnej evidencie členov SRZ. Prebieha petícia 

na zastavenie výstavby MVE. 

Členovia výboru sa tiež zúčastnili stretnutí podunajských organizácií v Dunajskej Strede 

28.5.2015 a v septembri 2015. Na prvom z týchto rokovaní bolo konštatované, že na prístup 
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k Dunajským revírom motorovými vozidlami je potrebná zmena legislatívy. V súčasnosti je 

problém v niekoľkých zákonoch a najmä vo vlastníckych vzťahoch. Rokovania s vlastníkmi 

sú dlhodobo neúspešné. Bolo konštatované podsekávanie rýb na zimoviskách. Bola otvorená 

otázka možnosti lovu na Dunajských revíroch na miestne povolenie za úhradu Rade, pričom 

táto možnosť nebola zo strany Ing. Javora a priori zamietnutá, je to na ďalšie rokovanie. Ing. 

Javor informoval o pripravovanej novej koncepcii RS. Bola navrhnutá možnosť spolupráce 

RS v MO s RS Rady pri strážení Dunajských revírov. 

Na druhom rokovaní boli podrobnejšie prebraté možnosti spolupráce RS na MO s RS Rady 

pri ochrane Dunaja, Bolo konštatované, že obe strany majú záujem na spolupráci a táto bude 

v budúcnosti riešená pravdepodobne zmluvou medzi Radou a MO. Bol taktiež konštatovaný 

záujem na zachovaní Dunajskej povolenky s navýšením ceny o 5€. Prítomný konštatovali 

nespokojnosť s činnosťou /nečinnosťou/ hospodára na revíroch Dunaj č.1 a 2. Bola vyslovená 

požiadavka na zmenu prideleného ichtyológa Rady z radov MO Šamorín, Dunajská Streda 

a Veľký Meder z dôvodu geografickej blízkosti Bratislavy, priľahlých Dunajských revírov na 

ktorých je hospodárom ichtyológ pre BA oblasť a v prípade Šamorín navyše dlhodobé 

riešenie problému s revírom v Čilistove v ichtyológom pre BA oblasť, keďže sa jedná 

o súčasť revíru Dunaj č.3, ľavostranný priesakový kanál. Tejto požiadavke bolo pre 

organizácie Šamorín a DS na decembrovom zasadnutí vyhovené, s tým, že sa mení iba osoba 

ichtyológa a organizácie zo správneho hľadiska ostávajú v TT kraji.  

Zástupcovia MO sa taktiež zúčastnili rybárskych pretekov funkcionárov Trnavského 

a Nitrianskeho kraja na ktorých obsadili 2. miesto. 

 

Zhrnutie:  

Výbor pracoval v kompletnom zložení v prospech MO Šamorín. Zabezpečil každoročné akcie 

pre členov MO a reprezentovanie MO voči ostatným organizáciám a vrcholným orgánom 

zväzu. Zabezpečoval udržiavanie poriadku okolo vôd v rámci možností dobrovoľníckej 

činnosti. Pokračovala úprava okolia štrkoviska v Mliečne. V tejto súvislosti nadviažem na 

minuloročnú správu ohľadom účasti na brigádach. Aj keď celkovo väčšina členov ktorý majú 

za povinnosť odpracovať brigádu sa ich aj zúčastnila, problémom zostáva extrémne 

nevyrovnaný počet členov ktorý sa na jednotlivých brigádach zúčastňujú. Najhoršia bola 

situácia v septembri, kedy sa brigády zúčastnil jeden člen, zatiaľ čo napríklad v novembri to 

bolo 22 členov. V takýchto podmienkach je pre hospodárov takmer nemožné plánovať práce 

ktoré sa na jednotlivých brigádach majú uskutočniť, resp. na brigády v jarnom období ktoré 

predchádzajú rybárskym pretekom a na ktorých sa vykonáva gro práce obvolávajú telefonicky 

ľudí aby zabezpečili dostatok pracovných síl. Na druhej strane existuje skupina ľudí, ktorý sa 

zúčastňujú brigád nad rámec svojich povinností, za čo im patrí veľké uznanie. Takéto skupiny 

sa vytvárajú na niektorých „dedinských“ revíroch kde je cítiť osobný vzťah rybárov k revíru 

nachádzajúcemu sa najbližšie k ich bydlisku. Konkrétne sa jedná o revíry Blatná na Ostrove, 

Šámot, Hviezdoslavov a najnovšie tiež Hubice. Na týchto revíroch prebieha starostlivosť 

prakticky kontinuálne, resp. podľa potreby, čo je na okolí tiež vidieť. Ideálnym stavom by 
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bolo vytvorenie takýchto skupín pri každom revíri, čo však nie je možné direktívnym 

nariadením vzhľadom na povahu rybárskeho zväzu (dobrovoľná, voľnočasová organizácia), 

ale musí vzniknúť spontánne zo spoločného záujmu o vec. 

Je spoločnou snahou všetkých členov výboru zvýšiť aktivitu rybárskej stráže, na čo jej je 

potrebné vytvoriť podmienky a materiálne zabezpečenie. Ako už bolo vyššie naznačené na 

postupnom vytvorení podmienok pracujeme. Celkovo má činnosť rybárskej stráže stúpajúcu 

tendenciu. Stúpa počet kontrol zameraných do dodržiavanie dennej doby lovu a najmä s tým 

súvisiaceho stráženia revírov v čase po opustení rybármi. Pri kontrolách úspešne 

spolupracujeme s OOPZ v Šamoríne. Je potrebné uvedomiť si, že kontroly pôsobia nie len 

reštriktívne, ale najmä preventívne. Vedúci rybárskej stráže pravidelne podáva na výbore 

informácie o činnosti RS. 

Príjem 2% dane je zabezpečený prostredníctvom Rady SRZ v Žiline. Kto má záujem 

poskytnúť 2% MO Šamorín je potrebné aby, si vyzdvihol tlačivo na poukázanie časti dane 

v našej kancelárii alebo tu na mieste pri zápise do prezenčnej listiny. Toto tlačivo je potrebné 

dať vyplniť účtovníčke v zamestnaní, alebo inej osobe ktorá ma na starosti Vaše dňové 

priznania a fotokópiu priniesť naspäť do kancelárie MO. Postačuje vhodenie do dverí tak ako 

prehľady o úlovkoch. Na základe tejto kópie nám bude poukázaná čiastka, ktorú ste poukázali 

a bude s ňou môcť disponovať jedine MO Šamorín. Za každý takýto príspevok v mene výboru 

vopred ďakujem a ubezpečujem Vás, že budú použité výhradne na rozvoj rybárstva v MO 

Šamorín. V konečnom dôsledku bude mať tento dodatočný zdroj príjmov za následok 

vylepšenie zarybnenia našich vôd. Napriek tomu, že o možnosti získania financií týmto 

spôsobom som informoval už minulý rok, nedostalo sa nám naspäť žiadne tlačivo. Zrejme je 

to znakom, že organizácia má dosť peňazí a nie sú nám potrebné ďalšie zdroje. 

Jednou z najdôležitejších priorít pre toto volebné obdobie je udržanie vody v Čilistove 

a preventívne vysporiadanie pozemkov pod čo najväčším počtom ďalších nami 

obhospodarovaných vôd, aby sme sa nedostali do podobnej situácie akú v súčasnosti riešime 

pre udržanie rybárskeho revíru v Čilistove. Rokovania so štátnym podnikom Hydromeliorácie 

nepokračujú v takom tempe ako by sme si želali, ale momentálne sa nachádzame v štádiu 

tesne pred uzatvorením nájomných zmlúv.  

Mimoriadne emotívny bol minulý rok vzhľadom k situácii okolo revíru Dunaj č.3 – 

Ľavostranný priesakový kanál, časť B (Lagúna Čilistov). Na októbrovej schôdzi výboru, na 

ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Rady ako aj hospodár pre Dunaj č.3, bol prezentovaný zo 

strany Ing. Javora návrh na spôsob užívania s ktorým predbežne súhlasili zástupcovia hotela 

Kormorán, s tým že lov by bol iba na jednodenné povolenia, neplatilo by tam miestne 

povolenie, ako kompenzácia by mohol byť členom MO umožnený lov na časti ľavostranného 

priesakového kanála na miestne povolenia. Stanovisko výboru bolo, že sa týmto návrhom 

nebude hlbšie zaoberať kým hotel Kormorán nebude deklarovať, že v prípade takéhoto 

spôsobu užívania stiahne všetky svoje aktivity smerujúce k získaniu výkonu rybárskeho 

práva. Vo svojom stanovisku označili zástupcovia hotela takúto požiadavku za 

neakceptovateľnú. Tým jednoznačne preukázali svoje záujmy, medzi ktoré nepatrí 
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spolunažívanie s rybármi, ale iba a jedine ukončenie výkonu rybárskeho práva pre členov 

SRZ a vykázanie z priestoru okolia Lagúny ľudí ktorý im neprinášajú zisk. Tieto záujmy 

vyústili do svojvoľného zákazu lovu na väčšine plochy revíru v decembri 2015. Následne boli 

rybári vykazovaný SBS a v prípade neuposlúchnutia bola privolaná polícia. Tá však po 

oboznámení so situáciou konštatovala, že nie je v jej kompetencii zasiahnuť, keďže 

nedochádza k porušeniu žiadnych právnych predpisov. Výbor po analýze situácie vydal 

usmernenie pre rybárov, ktoré je zverejnené na webovej stránke MO o spôsobe lovu a riešenia 

potenciálnych konfliktných situácií pri love na Lagúne v Čilistove. Obsahom je, že lov je 

možný v zmysle miestneho rybárskeho poriadku. V prípade požiadania o ukončenie lovu, zo 

strany zamestnancov hotela, toto nie je povinné a rybár má právo odmietnuť od lovu upustiť. 

V prípade privolania polície môže loviaci rybár takisto trvať na svojom. Je maximálne 

dôležité vystupovať nekonfliktne a slušne. Pre rok 2016 stále platí výkon rybárskeho práva 

bezo zmeny oproti minulým rokom. Výbor vynakladá každoročne úsilie na udržanie tohto 

revíru pre MO SRZ Šamorín, v čom bude pokračovať aj v budúcnosti. 

Vzhľadom na zmeny celkového rázu počasia sa jesenná násada v posledných rokoch na jeseň 

chytá v menšej miere ako tomu bolo v minulosti a zostáva viac rýb prezimovať, čo má za 

následok, v prípade masívneho jarného zarybnenia, úhyny násad ktoré nie sú adaptované na 

nové prostredie, prichádzajú do nepriaznivých podmienok, zaťažené stresom a oslabením 

organizmu pri výlove a preprave. Vzhľadom na úhyny, ktoré, ak k nim došlo, sa stávali na jar, 

bol zmenený spôsob zarybňovania, kedy je väčšia váha prikladaná na jesenné zarybnenie.  

V mene celého výboru Vám na záver chcem pogratulovať k úspechom, ktoré ste dosiahli 

v roku 2015 a popriať čo najviac rybárskych úspechov a príjemne stráveného času pri vode 

v roku 2016. 

 

30.1.2015 

Ing. Andrej Seman 

Predseda MO SRZ Šamorín 


