Zápis zo stretnutia výboru 21.10.2021
Prítomní :J. Vavro ml, . Vavro st, P.Pajerchin, L. Kurpas, J. Boroš,
Chýba :T. Messerschmidt, R. BrodskýL. Kordoš, J. Trnka, Milan
Ziška, Milan Záborský,
Zapísal : PP

Nasledujúci výbor:
25.11.2021
Nasledujúce predsedníctvo
:

PROGRAM :
 Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva
 Podnet SIŽP- info
 RS - plán na r. 2023
podmienky splnenia clenstva v RS podla noveho zakona,ktore nadobudaju platnost 2023 - myslim?
oslovenie existujucich clenov RS,kto chce dalej pokracovat a ssplnit kriteria clenstva.
Zoznam clenov RS pre rok 2023
zabezpecenie ziskania clenstva v RS - po formalnej stranke - clenov zo zoznamu 2023
smernica "Rybarska straz MOSRZ LH" - dokument ktory popise prijatie za clena, cinnost clena pocas
roka (v) ,ukoncenie clenstva
ja ocakavam od nasej smernice hlavne:
 zabezpeci vyvazenost kontrol na vsetkych nasich reviroch
 urci intenzitu kontrol kazdeho clena - 10x za sezónu
 urci eticky kodex nasej RS voci kontrolovanym clenom
 zjednodusi a zjednoti rozhodovanie RS o dalsom postupe pri zistenych previneniach
 ziskame prehlad o vykone jednotlivych clenov RS

Úloha

Zodpovedný

Termín

Komentár

Kronika

PP

Dotiahnuť vysporiadanie nákladov
za prenájom sály pre VČS

PP

30.10.2021

Zabezpečiť oscanovanie všetkých
kroník a umiestnenie na WEB rozpočet 1000EUR + info email

Vavro ml.

31.10.2021 Upravený
rozpočet
350EUR

Zabezpečiť doplnenie kroník od r.
2017 v el. Forme + umiestnenie na
web

Vavro ml.

31.12.2021

Pripraviť žiadosť na udelenie
TM
výnimky pre nasádzanie PD do Váhu
a podať ju.

Kroniku
preberá
Juraj Vavro
ml.

31.10.2021 V príprave

Pripraviť technické riešenie náhrady Vavro ml.
za vypisovanie RL - tlačiareň a
nálepky

31.12.2021 splnené

Pripraviť sumár podmienok na
vstup člena do organizácie za člena
SRZ - predpoklad online školenia

Lutica J.

31.10.2021

Pripraviť technické riešenie online
školenia, testovania a prijímania
nových členov

Vavro ml.

31.1.2022

Zabezpečenie registrácie 2%

R. Brodský

Účasť na ichtyologickom
prieskume organizovaného radou
SRZ

T. Messerschmidt 30.9.2021

Ak to je
legislatívne
možné výstup Jano
L.

30.9.2021/
15.11.2021

HLASOVANIA :

ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU :
Úloha

Zodpovedný

Termín

Sformulovať výzvu pre členov na Kronikára na WEB
+ email

Juraj Vavro

25.11.2021

Pripraviť štítky na nalepenie na RL

Juraj Vavro

15.1.2022

Zabezpečiť výsledky z ichtyologických prieskumov
robených SRZ - merania

Ludo Kurpas

31.12.2021

RS - preveriť kto z aktuálnych členov RS chce
pokračovať aj za nových podmienok

Jano Boroš

20.11.2021

RS - pripraviť návrh etického kódexu /
zjednodušených pravidiel = smernice o práci RS

Ludo Kurpas

31.12.2021

RS - preveriť nasledujúci termín konania skúšok RS

Jano Boroš

20.11.2021

Pripraviť návrh rozpočtu

Peter Pajerchin 31.01.2021

Lubo Kordoš - pripraviť report z predaných
hosťovačiek - kde, kto koľko

Lubo Kordoš

25.11.2021

Komentár

UZNESENIA :
Zoznam uznesení ako aj kompletné znenie vrátane výsledkov hlasovania nájdete na webe v sekcii
dokumenty MO SRZ : UZNESENIA 2021

