zo života samosprávy

MIMORIADNY SNEM!

V poradí XIII. snem SRZ sa uskutoční
mimoriadne už 23. novembra v Žiline. Prečo?
Oslovili sme EMANUELA SEEMANNA,
prezidenta zväzu, Ing. RÓBERTA KADNÁRA,
člena Rady SRZ povereného riadením
sekretariátu, a Ing. JOZEFA LAUŠA, viceprezidenta za Trenčiansky kraj,
»»» TIBOR BENČIČ
člena Prezídia a Rady SRZ.

Čo bolo dôvodom zvolania mimoriadneho
snemu, keď od toho riadneho neuplynul
ani rok?

RK: Hlavným cieľom je vyvodenie osobnej zodpovednosti za situáciu vo zväze
po uzatvorení kúpnej zmluvy na predaj
výrobného strediska v Považskej Bystrici
a úprava stanov SRZ tak, aby sa zabránilo zopakovaniu takéhoto konania. Aj preto Rada SRZ uznesením č. 154 nariadila
organizačným zložkám SRZ uskutočniť
mimoriadne členské schôdze, respektíve
mimoriadne mestské konferencie s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného
náhradníka na tento snem. Musia byť
nahlásení na sekretariát rady do 31. októbra 2016. K tomu sme vydali pre naše
organizačné zložky metodický pokyn.
Na sneme by mali byť prerokované tri
body programu, a to odvolanie tajomníka SRZ, novela stanov SRZ a voľba nového tajomníka SRZ.
Členovia Rady SRZ vo svojej žiadosti o zvolanie mimoriadneho snemu
zahrnuli do programu aj novelu stanov
hlavne preto, že v nich treba vyiešiť ustanovenia, ktoré dnes členom Rady SRZ
pri vážnom manažérskom zlyhaní zabraňujú prijať zásadné, razantné a časovo
úsporné opatrenia na riešenie situácie.
Upozorňujeme týmto funkcionárov organizačných zložiek SRZ, že proces prípravy novely stanov bude v kompetencii dočasnej legislatívnej komisie pri Rade SRZ.
Svoje návrhy a podnety na novelu stanov môžu zasielať na mail sekretariat@
srzrada.sk s uvedením predmetu: Novela
stanov SRZ. Tieto podnety však musia
byť schválené členskou schôdzou alebo
mestskou konferenciou uznesením pod
konkrétnym číslom a s uvedením počtu
hlasov za, proti a zdržali sa pri hlasovaní.
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JL: Vyjadrím sa za Trenčiansky kraj.
V podstate iniciátorom všetkých týchto
procesov bol Trenčiansky kraj a jeho funkcionári. Po zistení nevýhodnosti zmluvy
týkajúcej sa predaja výrobného zariadenia
rybného hospodárstva Považská Bystrica
sme iniciovali jej preverenie kontrolnou
komisiou SRZ. Všetky tie procesy a zistenia vyústili do disciplinárneho konania
voči tajomníkovi SRZ, pozastavenia výkonu jeho funkcie, a na zasadnutí Rady
SRZ aj do schválenie okamžitej výpovede z pracovného pomeru vedúceho sekretariátu SRZ. A pretože vzniklo vákuum v tomto štatutárnom orgáne, prišiel
konkrétne zo strany Žilinského kraja návrh na zvolanie mimoriadneho snemu.
Cieľom je nielen voľba nového tajomníka,
ale aj novela stanov, ktoré sa pri týchto
procesoch ukázali určitým spôsobom
prekonané a nevyhovujúce. Zväz musí
v dnešných podmienkach ekonomiky
spoľahlivo fungovať. Druhý dôvod je, že
v tejto organizácii neprebiehali transparentné procesy, čo sa týka obstarávania, nákupov a tak ďalej. Členovia SRZ
majú právo nahliadať do týchto procesov
a oboznámiť sa s nimi. Sú to ich peniaze,
zväz žije prevažne z príspevkov členov a tí
majú právo byť transparentne a pravidelne informovaní o nakladaní s nimi.
Zväz má približne 120-tisíc členov,
neviem si to celkom dobre predstaviť...

JL: Je nešťastím, že zo stanov SRZ
vypadla povinnosť zúčastniť sa na výročných členských schôdzach, pretože
v programe každej takejto schôdze, a to
už stanovy hovoria, musí byť aj schválenie rozpočtu na ďalší rok. V tom materiáli sú všetky tieto informácie prezentované a, keď sa člen zúčastní na členskej

Na programe je odvolanie tajomníka,
voľba nového a úprava stanov.
schôdzi, je o financiách organizácie
dostatočne informovaný. V našej organizácii to funguje tak, že kedykoľvek
člen požaduje sprístupnenie akejkoľvek
informácie o nakladaní s finančnými
prostriedkami, tak príde do organizácie
a tieto veci mu poskytnú a zverejnia.
RK: Čo sa týka konania mimoriadnych
a výročných členských schôdzí alebo
konferencií, tak účasť členov na nich je
veľmi slabá, asi na úrovni 5 až 10 percent členskej základne. To je pre mňa
veľké sklamanie. Po tých všetkých diskusiách na internete a sociálnych sieťach,
po tom, čo sa dialo v posledných dvoch
mesiacoch. Keď príde na lámanie chleba
a členovia majú prísť na schôdzu vyjadriť svoj názor, napríklad aj formou voľby
delegátov, tak sa na schôdzi nezúčastnia.
Ja osobne som za to, aby sa ľudia v rybárstve angažovali, aby prichádzali aj
noví ľudia do funkcií. A hlavne, nech sa
zapájajú tí, ktorí to so slovenským rybárstvom myslia úprimne a svojím umom
chcú zväzu pomôcť a zachovať jeho
kontinuitu.
Opýtam sa teda priamo, ako mohlo prísť
k zlyhaniu štatutára, keď má ešte nad
sebou zväzový orgán, teda Radu SRZ?

JL: Rada schválila odpredaj zariadenia
za tých podmienok a v tej sume, ktorá bola prezentovaná v kúpnej zmluve.
Druhá vec je, že naše interné predpisy
nestanovujú povinnosť členom rady následne preštudovať a posúdiť obsah kúp-

nej zmluvy. To znamená, že táto povinnosť vyplýva kontrolnej komisii zväzu.
Toto sa napriek veľkej finančnej operácii
nestalo, tu vidím určité zlyhanie.
Aká je perspektíva, že sa na mimoriad
nom sneme zvolený štatutár nedopustí
podobného prešľapu? Majetok členov SRZ
je veľký a určitý tlak od, nazvime ich,
záujmových skupín na neho tu ešte
zrejme bude!

JL: Aj toto by malo byť vecou novely
stanov. V našom návrhu máme pripravené a zapracované jednoznačné poistky.
RK: Na základe tohto, čo spomínate, sme určili Prezídium SRZ schvaľovať
zmluvy a hospodárske operácie nad určitý finančný limit, ktorý stanoví vnútorný
predpis. V tomto prípade to budú zásady
hospodárenia, ktoré SRZ doteraz nepochopiteľne nemá. Preto mali bývalí štatutári
pri schvaľovaní závažných operácií voľné
ruky. Trochu by som ešte oponoval pánovi viceprezidentovi Laušovi v tom, že celé
to zlyhanie okolo zariadenia v Považskej
Bystrici spočívalo v tom, že „ostrá“ kúpna
zmluva bola podpísaná deň pred konaním
snemu v roku 2018 a nekorešpondovala
so zmluvou o budúcej zmluve. Ani tá, ako
sa ukázalo, nebola dobrá, ale dávala nám
aspoň nejaké záruky, že kúpna cena by
bola zložená v notárskej zábezpeke. A to,
či už kontrolná komisia mala k dispozícii
nejaké dokumenty, alebo nie, je teraz bezpredmetné. Štatutári splnili uznesenie Rady SRZ, odpredali areál
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Príprava snemu, najmä mimoriadneho,
nie je jednoduchá záležitosť...

ES: Samozrejme, že nám záleží na
tom, aby snem, aj keď má prívlastok
mimoriadny, prebiehal v konštruktívnej,
pracovnej a najmä pokojnej atmosfére.
A najdôležitejšie je, aby boli delegáti
z jednotlivých organizácií transparentne
a právoplatne zvolení, pretože len tak
bude snem uznášaniaschopný a výstupy
z neho právne nenapadnuteľné.
JL: Celý úspech snemu, myslím tým
naplnenie troch bodov programu, závisí
od toho, aká bude štruktúra delegátov.
To znamená, či je naozaj vôľou tých
ľudí, ktorí tam budú delegovaní a prídu
o niečom rozhodovať, pristúpiť k určitej
obrode zväzu, dostať ho späť do správnych koľají. Pokiaľ tá vôľa nebude, svedčí
to o tom, že nie sme schopní sebareflexie, čo smerom k verejnosti, ale najmä
všetkým poctivým rybárom nie je dobrá
vizitka. Podľa našich informácií už dnes
niektorí kalkulujú z určitými číslami,
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Lavínu spustil predaj výrobného zariadenia
rybného hospodárstva Považská Bystrica.
pretože na schválenie potrebujete určitý
počet hlasov, a to je naozaj zlé. Proste sú
medzi nami takí, ktorí nemajú záujem,
aby sa čokoľvek menilo.
PB: (Do debaty sa zapojil aj staronový
zamestnanec SRZ, ichtyológ Ing. Peter
Beleš, PhD., poznámka redakcie) Môj
názor, po dlhoročných skúsenostiach
a práce vo zväze je taký, že pokiaľ sa
zakonzervuje zlý stav, ktorý je dnes,
tak je proste neudržateľný. Sú tu mnohé skupiny, ktoré potrebujú jednoducho
presadzovať svoje záujmy. Keď sa však
nájde človek, ktorý ich na základe demokratického princípu aspoň ako-tak stmelí
a budú predovšetkým akceptovať záujmy
zväzu, potom nastúpime správnu cestu
k obrode.
RK: Snem je naozaj otvorený všetkým
názorom. Do jeho konania máme chvíľu
času, pred nami je ešte zasadanie Rady

SRZ 9. novembra, zvolané práve k téme
novela stanov SRZ. Zasadala preto aj
legislatívna komisia a máme v tejto záležitosti otvorených len zopár drobností. Pokiaľ Rada SRZ, ktorá tiež určitým
spôsobom reprezentuje názory mnohých
organizácií zväzu, pripravovaný návrh
stanov výraznou väčšinou schváli, tak
aj pravdepodobnosť úspechu na sneme
bude vysoká. Snažili sme sa vyladiť veci,
ktoré „škrípali“, proste sme z praxe zistili, že niektoré veci nemôžu bez úpravy
fungovať. Kľúčové však bude práve zavedenie kontrolných mechanizmov pri
nakladaní a hospodárení so zvereným
majetkom členov SRZ a úplne najkľúčovejšia bude forma voľby tajomníka.
Uvidíme, či sa voľba tohto významného
postu uskutoční na sneme, a teda pri
pochybení a vážnom zlyhaní takéhoto
top manažéra ho bude možné odvolať
len opätovným zvolaním snemu, alebo
ho bude voliť Rada SRZ a tá bude môcť
v určitých prípadoch zareagovať omnoho
pružnejšie! Samozrejme, každá názorová
frakcia má svoje argumenty za aj proti
a toto budeme musieť na sneme rozlúsknuť. My sme zistili, že doteraz neexistovali prostriedky, ako čo najúčinnejšie pri
závažnom pochybení odstaviť takéhoto
človeka vo veciach rozhodovania. Keby
napríklad nezasiahla v prípade terajšieho tajomníka disciplinárna komisia
SRZ a nepozastavila jeho výkon funkcie
na sekretariáte, tak môže ďalej fungovať
a vykonávať so všetkými dôsledkami
funkciu štatutára až do mimoriadneho
snemu. Poučení touto situáciou musíme
hľadať vhodné, prospešné a efektívne riešenia. A je to hlavne na členoch Rady
SRZ a ich zodpovednosti.
JL: Neodpustím si ešte vyzvať mladých
ľudí, aby sa začali aktívnejšie zaujímať
o dianie v Slovenskom rybárskom zväze. Je to dôležité. Nech sa venujú svojej
záľube, lovu rýb, viem, že ich to baví,
čo ma teší, ale musia sa bezpodmienečne venovať aj činnostiam, ktoré súvisia
s riadením rybárstva. Vstupovať do výborov, aktívne v nich pracovať, hlavne sa
pýtať a potom zužitkovávať svoje pohľady na svet. Sú potrebné. Pretože ak má
Slovenský rybársky zväz naozaj vážny
problém, tak je to problém generačný!
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za 3,4 milióna eur, ale s takými podmienkami, ktoré sú na zinkasovanie týchto peňazí prakticky nesplniteľné!

