
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Moldava nad Bodvou. 

 

 

                 Hodnotiaca  správa výboru a činnosti MO SRZ Moldava n/B 

                                             za  rok 2017. 

 

 

  Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Moldave nad Bodvou v roku 2017 

pracoval v 9 člennom zložení nasledovne: 

1. Greizinger Gabriel – predseda MO SRZ 

2. Ing.Keszi Gejza       – tajomník 

3. Karčák Martin        – rybársky hospodár 

4. Alexander Szilvássy –  člen výboru 

5. Ján Halász               – pokladník 

6. Štefan Olajoš          – pomocný rybársky hospodár VN Janík 

7. Góts Pavol ml.        – podpredseda MO SRZ,pom.ryb.hosp. VN Paňovce 

8.  Kišš Štefan              – pomocný rybársky hospodár VN Nižný Lanec 

9. Spišák Ján                – predseda rybárskej stráže. 

Počet členov MO  :   449, z toho dospelých 378 /z toho muži 278, ženy 14, dôchodcovia a ZŤP 86/, 

mládež /15-17r/ 22 + deti /6-15r/ 49. 

 Žiaľ, v živote ľudí a v spoločenskom živote, nevynímajúc ani našu Miestnu organizáciu, dochádza aj 

k smutným udalostiam. V roku 2017 nás navždy opustil dlhoročná  člen našej MO a to p. Cibuľa,Lukáč 

Ľudovít / Drienovec/. Prosím Vás preto, aby sme minútou ticha uctili ich  pamiatku.   

Na zasadnutia výboru MO SRZ bol stále prizývaný PhDr. Michal Bojko – predseda kontrolnej a revíznej 

komisie.  V roku 2017 výbor zasadal celkom  6x, a to  21.02 , 26.2. / členská schôdza/, 11.04.2017,     

15.07 / polročná zhodnocujúca schôdza/, 23.10,  4.12.,  predsedníctvo zasadalo  prakticky každý 

pondelok v čase výdaja povoleniek na rybolov. Na výborových schôdzach sa prejednávali úlohy podľa 

plánu práce na rok 2017, úlohy uložené na ČS,  ako aj aktuálne úlohy ktoré bolo potrebné operatívne 

riešiť.  Okrem zasadnutia výboru a predsedníctva sa aktuálne úlohy riešili aj počas vydávania 

povoleniek na rybolov, kde boli prítomní prakticky všetci členovia predsedníctva. 

1./   Úlohy uložené v uznesení z ČS dňa  26.februára 2017 boli splnené nasledovne : 

-1./ Rybárskemu hospodárovi  MO SRZ vypracovať plán zarybňovania na rok 2017 a následne zaslať 

objednávku na dodávku rýb  dodávateľovi.   

                                 Úloha bola splnená, referovať bude rybársky hospodár v osobitnej správe. 



 

-2./ Rybárskej stráži naďalej vykonávať kontroly so zameraním na dodržiavanie zákona o rybárstve na 

všetkých VN aj na tečúcich vodách,  zaktivizovať činnosť rybárskej stráže. 

    Na základe uloženej úlohy MO SRZ požiadala dňa 22.03.2017, prípisom č. 3/2017 KE - Okresný úrad 

Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie  o odvolanie 2 členov rybárskej stráže 

a zároveň o menovanie 5-tich nových členov.. 

-3./ Prehodnotiť pripomienky členov MO na ČS a prijať potrebné opatrenia.  

                                                                  Úloha bola splnená. 

- 4/ Poslať na Radu SRZ Žilina všetky žiadané hlásenia z ČS.  

                                                                  Úloha bola splnená 

 

2./ Aktuálne úlohy  prejednávané  MO SRZ. 

- Stav vody vo   VN  Janík  a Nižný Lanec je bez závad, z VN Paňovce uniká voda popri výpusti, stav 

vody na polovici plochy VN je kritický, pretože dosahuje iba cca 5-10 cm. Práve preto budeme znova 

jednať so zástupcami PD Paňovce, čiže s majiteľom hrádze, nájomné za hrádzu na nasledujúce roky  

platiť nebudeme / ročné nájomné je 767.-€/ až kým ju PD neopraví. Na tento nedostatok, čiže na únik 

vody sme upozornili PD Paňovce viackrát, naposledy dňa 24.04.2017 prípisom č. 5/2017-KE. 

V žiadosti sme uviedli nedostatky resp. práce, ktoré je nevyhnutné vykonať vo VN preto, aby 

v priebehu ďalšej zimy nedošlo znova k úhynu rýb. Žiadali sme hlavne o vyčistenie a prehĺbenie dna 

VN od nánosov, opravu hrádze, riešenie vtoku vody do VN a potom o dlhodobejší nájom  hrádze. Žiaľ, 

PD v tejto veci do dnešného dňa neurobila nič, stav vody sa naďalej znižuje stav je kritický. V roku 

2018 preto tam  neuvažujeme so zarybnením , zostávajúce ryby sa riadne odlovia našimi členmi, 

alebo ich premiestnime do ostatných VN. Na zasadnutiach výboru sa prejednávali   úlohy týkajúce sa 

riadneho chodu a činnosti MO, prípravy a priebehu  ČS, ktoré sa konalo 26.02.2017, V ďalšom sme sa 

pripravovali na dnešnú VČS, na ktorej sa uskutočnia voľby členov  výboru a členov komisií. Výbor 

navrhuje do ďalšieho volebného obdobia ponechať 9-členný výbor.  Počas letných,  ani počas 

jesenných dní neboli zistené  žiadne problémy  v okolí tečúcich vôd. Dňa 22.07.2017, prípisom č. 

6/2017 – KE sme upozornili majiteľa hrádze  a to  Slovenský vodohospodársky podnik Banská 

Štiavnica ,odštepný závod Košice na to,  že na VN Janík  a VN Nižný Lanec  sú  výpuste  nefunkčné, sú 

zanesené a tým neplnia svoju funkciu.  Vodohospodársky podnik túto chybu do dvoch týždňov  

odstránil. Na zasadnutí výboru sme pripravovali aj zabezpečenie rybárskych pretekov pre dospelých, 

pre deti ako aj preteky v love sumcov. O ich priebehu a výsledkoch bude referovať rybársky hospodár 

v osobitnej správe. Dňa 21.04.2017 sme prípisom č. 4/2017 KE podali žiadosť  ichtyológovi Rady Žilina 

na dotáciu na zarybnenie, pretože ako sme už o tom informovali na minulej členskej schôdzi 

v dôsledku silných mrazov v zimnom období 2016/2017 došlo na VN k úhynu veľkého množstva rýb . 

Bude o tom referovať rybársky hospodár. V mesiaci marec 2017 sa v Ivánke pri Dunaji uskutočnilo 

školenie nových členov rybárskej stráže, z našej MO sa školenia zúčastnili 5-ti  členovia, ktorí napokon 

úspešne absolvovali záverečné skúšky, následne zložili predpísaný sľub na Okresnom úrade – Košice 

okolie , odbore starostlivosti o životné prostredie. Súčasný stav rybárskej stráže je 17 členov.  Jarná 



a jesenná brigáda sa uskutočnila podľa plánu na všetkých VN. Vzhľadom k tomu, že sa na niektorej 

VN zúčastnilo viac členov ako to bolo potrebné, do budúcna navrhujeme také riešenie,  aby sa 

členovia vopred prihlásili u rybárskeho hospodára, ktorý potom zabezpečí ich rovnomerné 

rozmiestnenie na jednotlivé VN, prípadne aj na iné termíny , na kosenie a pod.  Z okolia VN Janík bol 

odstránený prístrešok hlavne z toho dôvodu, že sa v jeho okolí nachádzalo  stále veľa smetia 

a neporiadku. V rámci poľovníckych dní v Drienovciach dňa 8.júla, bol aj náš stánok, pri ktorom naši 

dvaja členovia p. Magyar a Spišák Ján vytvorili pre deti veľmi zaujímavú hru a to lov rýb v umelom 

bazéniku. Dňa 30.9. sa v budove rybárskeho domu uskutočnilo priateľské stretnutie medzi 

predsedom MO p. Gabrielom Greizingerom a riaditeľom neziskovej  organizácie Voda a život, 

Ing.Antonom  Királyom . Témou spoločného jednania bolo vytvorenie užšej spolupráce medzi našou 

MO a neziskovou organizáciou Voda a život. Výbor MO navrhuje členskej schôdzi upraviť poplatok za 

neúčasť na brigáde na 30.-€, tak isto zápisné pre nových členov na 30.-€. Tieto upravené poplatky  

budú po schválení  platiť od roku 2019.-  Vydávanie povoleniek na rybolov sa uskutočnilo každý 

pondelok v čase od 17,00 do 19,00 hod v rybárskom dome. 

3. Rybárske preteky. 

a./ Dňa 07.mája 2017 sa uskutočnili rybárske preteky  na VN Janík. Počet súťažiacich:  78. 

   1. miesto: Miňo Ficko Karaffa.......... 19,79 kg 

  2. miesto : Fazekaš Ladislav .............. 14,88 kg 

  3. miesto : Nagy Robert ..................... 14,57 kg 

    Najväčšiu rybu ulovil p. Jozef Šanta..... kapor 72 cm/5,62 kg 

 

b./ Dňa 9. Júla 2017 sa uskutočnili na VN Janík rybárske preteky pre deti a mládež do 15 rokov. 

   1. miesto : Takács Andráš ...........2,95 kg                                         Počet súťažiacich: 13 

   2. miesto : Kristián Verboci ......... 1,50 kg 

   3. miesto : Sabinka Podracká ....... 0,90 kg 

   4. miesto : Podracki Oliver ........... 0,74 kg 

 

  c. V dňoch 11-13. augusta sa na VN Nižný Lanec   uskutočnili preteky v love sumca. 

    1. miesto : Vattai Ladislav.................. 110 cm / 7,80 kg            Počet súťažiacich : 26 

    2. miesto : Harek Daniel .................... 91 cm / 5,80 kg 

    3. miesto: Doboš Attila ...................... 80 cm/3,90 kg 

 



 d. V dňoch  15. – 17. Septembra  sa na VN Janík uskutočnili preteky v love sumca. Počet  súťažiacich 

33. 

    Žiaľ, pre nepriaznivé počasie sa  mnohý pretekári  vzdali a predčasne opustili  svoje lovné miesta. 

Konečný výsledok pretekov  bol, aj napriek snahe zostávajúcich pretekárov , neúspešný a preto  ani 

k hodnoteniu  výsledkov nedošlo. 

   

 - Aktuality, týkajúce sa života v MO SRZ Moldava sú pravidelne uverejňované na našej  web-stránke 

a sú doplňované hodnotnými fotografiami.     

- Výbor MO ďakuje  všetkým sponzorom, ktorí  pomáhali  MO SRZ  v priebehu celého hodnoteného 

roka 2017, hlavne pri rybárskych pretekoch , pri ktorých poskytli  úspešným súťažiacim veľmi 

hodnotné ceny  . Jedná sa o sponzorov: KUBO –rybárske a chovateľské potreby Moldava n/B /p. 

Karčák Martin/, MAPO – Podracki TRANS nákladná doprava – Turňa n/B, Zákusky a pečivo  – Miriam 

Feketeová-Podracká,  Kony  Prekaprárov  SK,  Voda a Život / Budulov/, Autoservis – Štefan Konkoly 

Komárovce, TAJBA a.s. – Marian Petro, Danex – TETA Drogerie,  Dyha Tyrola  Moldava.  

 

Vážení rybári. Na záver dovoľte mi, aby som vám v mene výboru miestnej organizácie SRZ Moldava 

nad Bodvou, ako aj v mojom mene poprial v rybárskej sezóne r.2018 veľa šťastných chvíľ strávených 

pri vode, pekné úlovky a hlavne zdravý a pokojný, ničím nerušený rybolov. 

 

 

 

V Moldave n/B, Ing .Keszi Gejza – tajomník MO  SRZ  

 

 

 


