Správa o činnosti výboru MsO SRZ Trenčín,
prednesená na mestskej konferencii dňa 17.3.2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení delegáti mestskej konferencie
sme v závere volebného obdobia a je mojou povinnosťou vykonať pred Vami odpočet práce
výboru MsO.
Po nástupe do funkcii v roku 2014 prijal výbor MsO 7 cieľov, ktoré chcel splniť počas
volebného obdobia. S ich plnením ste boli pravidelne zoznamovaný každý rok v informátore
„Petrov zdar“. Podarilo sa nám splniť 5 cieľov, 2 ciele len čiastočne (skvalitniť riadenie
a prácu RS , zlepšiť organizáciu brigádnickej činnosti) Pre skvalitnenie riadenia organizácie
sme prijali tieto dokumenty:
- Organizačný poriadok MsO
- Smernicu pre plánovanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami MsO
- Zorganizovali sme konferenciu ktorej výstupom bola „Racionalizácia procesu
zarybňovania Váhu č.8“
- Prijali sme „ Koncepciu posilnenia populácie pstruha potočného v revíroch
obhospodarovaných MsO“

Medzi rozhodujúce investičné akcie vo volebnom období patrili:
. dokončenie hospodárskeho objektu Bodovka ( ktorý ku krátkodobým pobytom
dodnes využilo cca 500 osôb)

-

rekonštrukcia hospodárskeho objektu ul. Nábrežná Trenčín, na skladovacie priestory
a zázemie pre organizáciu športových súťaží v gescii ObO č.2.

-

zateplenie rybárskeho domu a úprava fasády na ulici Legionárska č.88, Trenčín

-

rekonštrukcia hospodárskych objektov a vybudovanie ochranných prístreškov na
revíry VN Baračka, Enkláva, Kľúčové

-

vytváranie zázemia pre členov na komfortnejší pobyt na Kľúčovom, Bodovke,
revitalizácia Kočkovského kanála v Trenčíne, na VN Svinica,

- vybudovanie parkoviska, lávky, socialnych zariadení na VN Svinica
- vybudovanie a obnovenie cesty ku štrkovni Nozdrkovce, ako aj revitalizáciu
pobrežných pozemkov okolo tejto štrkovne

Počas volebného obdobia sme riešili tri úhyny rýb a to na Turňanskom potoku,
Kočkovskom kanáli od VET po sútok s Váhom a na rieke Váh v júli roku 2017 v úseku
od vtoku rieky Vlára do Váhu po Váh pri obci Zamarovce. Za všetky úhyny sme boli
odškodnený násadami rýb od RADY SRZ. Najväčší úhyn bol zaznamenaný v roku 2017
na rieke Váh cca 1.300 kg prevažne matečnej mreny severnej a podustvy severnej.

Výbor MsO sa schádzal pravidelne 1x mesačne a riadil sa prijatými uzneseniami na
mestskej konferencii, vlastnými uzneseniami ako aj usmerneniami z Rady SRZ.
Môžem vás uistiť z tohto miesta, že vo všetkých prípadoch rozhodoval výbor MsO
absolútnou väčšinou hlasov. Všetky rozhodnutia výboru boli touto väčšinou aj
prijímané.
Musím však z tohto miesta upozorniť, že aj demokracia potrebuje svoj poriadok.
Našim základným dokumentom sú Stanovy SRZ. Demokracia má však jeden
nedostatok, a to, že 51% rozhoduje o 49%. Dodnes však na celom svete nikto nič
lepšie nevymyslel.
Frustrácia odvolaných členov z výboru MsO a frustrácia zo straty vplyvu vo výbore
MsO sa prejavovala celé volebné obdobie vo vulgárnych osobných útokoch na
sociálnych sieťach, zavírovaní našej web stránky srztrencin.sk. Neschopnosť
rešpektovať rozhodnutia väčšiny jednotlivcami vrcholila v podávaní sťažností, písaním
udaní a trestných oznámení na vedenie našej MsO. Tieto podnety zasielali jednotlivci
takmer na všetky inštitúcie v SR, od Rady SRZ cez MŽP, ombudsmana SR až po
NAKU. Vždy však neúspešne! Je smutné, že musím o tom hovoriť hoci sa jednalo stále
o tých istých 4-5 členov. Takéto správanie voči vlastnenej organizáciu je
v podmienkách SRZ ojedinelé... Dezinformácie o činnosti výboru MsO, znevažovanie
práce výboru viedlo k názorovej odlišnosti u jednej z obvodných organizácii oproti
ostatným. Nie je možné, aby sa 85% organizácie prispôsobovalo 15%....

Čo sa týka stavu majetku MsO SRZ Trenčín k 31.12.2017:

Chcem upozorniť na skutočnosť, že počas volebného obdobia sme dokázali
príjmovú časť rozpočtu navýšiť o 117. 286.-eur oproti minulému volebnému
obdobiu, čo je takmer o 30.000.-eur/ročne viac pri rovnakom počte členskej
základne. To je ekonomický výsledok našej práce!
Dovoľte mi, aby som venoval zvláštnu pozornosť stavu zarybnenia.
Systém zarybnenia, ako jedna z rozhodujúcich činností pre zachovanie ichtyofauny
a vytváranie podmienok pre úspešný rybolov členov, bol v posledných 4rokoch
v našej organizácii zásadne zmenený. Zarybňovanie revírov chápeme, ako komplex
opatrení, nielen ako nákup a nasadenie kúpených rýb, spravidla 2x ročne na jar a na
jeseň. Zarybňovaním chceme dosiahnuť vytvorenie vlastných stád, ktoré budú

schopné prirodzenej reprodukcie v niektorých našich revíroch ale aj vytvorenie
podmienok pre celoročný športový rybolov.
Ďalej objasním, ako chápe súčasné vedenie MsO komplex opatrení zarybňovania:

Čo tvorí komplex opatrení zarybňovania v MsO SRZ Trenčín?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. zvýšenie rozpočtu na zarybnenie:

2. nasádzanie viacerých druhov rýb:

3. nasádzanie rýb do takmer celého obhospodarovaného úseku Váhu č.8
od Bodovky až po vtok rieky Vlára do Váhu č.8 a jeho rozdelenie na zarybňovacie
úseky

4. nasádzanie rýb rôznych vekových kategórii viac ako 2x v priebehu roka

Tu sa musím vyjadriť a zdôvodniť na príklade násad kapra rybničného, prečo chytajú
naši rybári aj menšie ryby, nakoľko po jesennom zarybnení to bola „top“ téma. Dokonca som
počul aj názor, že veď K-1 má mať hmotnosť 1kg.

Z grafu jasne vidieť rast tohto druhu ryby, ktorá chce tiež zimu prežiť, tak je na jeseň
aktívna....Cieľ mať vo vodách takmer všetky vekové kategórie sa nám darí napĺňať, čo
vytvára predpoklady pre ich celoročný lov športovými rybármi.

5. chov násadových rýb:

6. nasádzanie bielych rýb (červenica, plotica, ) ako opatrenie pre zníženie mortality
ušľachtilých rýb dravými rybami a rybožravými predátormi (všetky druhy volavky.
kormorán veľký, vydra riečna ale aj bocian čierny)

7. Kladenie rámikov na výter rýb

V kladení rámikov pre výter zubáča veľkoústeho, ale aj ostatných ale aj ostatných
druhov rýb dosahovali každoročne dobré výsledky ObO č.1,2,4,5 a6, za čo im
ďakujeme.

V súvislosti so stavom našich uzatvorených vôd kaprových, musím pripomenúť
skutočnosť, že produkčné vodné plochy sa nám mohutne zmenšujú vplyvom
zarastania emerznými druhmi rastlín ( pálka širokolistá, trsť obyčajná). Zatieňujú
vodu, znižujú produkciu fytoplanktonu a svojim rozkladom vytvárajú veľký detrit.

V posledných rokoch sme svedkami masívneho úbytku pstruha potočného
z našich pstruhových revírov. Príčinami sú:
-zmeny v hydrologickom cykle, ktoré sa prejavujú v dlhodobom poklese zrážok, čo
negatívne vplýva na prietoky vo vodách pstruhových a prehrievanie tokov
-nárast počtov rybožravých predátorov
-nesprávne zarybňovanie pstruhových revírov, úmyselná introdukcia hlavne pstruha
dúhového a tým ochudobňovanie potravinových zdrojov pstruha potočného.
Masívne nasádzanie pstruhov dúhových 2-3 ročných do pstruhových revírov,
v ktorých by prirodzene nikdy nemohol dosiahnuť nasádzaných veľkostí.
- neudržovanie prirodzených neresísk a ich zanášanie kalmi
-negatívny vplyv migračných bariér, kedy cca 0,7m zabraňuje migrácii na neresiská
-zvýšený tlak športových rybárov na vody pstruhové
Výbor MsO znížil počet chovných pstruhových revírov z 20 na 7 a tieto výdatne
zarybňuje ¼ ročným p.p.. V budúcnosti aj vysádzaním ikier v štádiu očných bodov.
Lovné pstruhové revíry budeme zarybňovať v pomere 1:1 (p.p.: p.d.) Násady p.p.
vysádzať 40% na jar a 35% v mesiacoch august,- september. Ikry v očných bodoch
nasádzať pomocou VW boxov v mesiacoch december - január.

-

Medzi naše najuživnejšie pstruhové potoky podľa úlovkov v roku 2017 patria:
Selecký potok (261 návštev ulovených 40,6 kg p.p., 63,6 kg p.d.
Drietomica (394 návštev 24,4 kg p.p., 68,6 kg p.d.
Vlára (507 návštev 22,2 kg p.p., 75,7 kg P.d.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži hodnotenie športovej činnosti pri našej
organizácii.
Každoročne sme zorganizovali 5 pretekov pre naše deti a členov ale aj 2-3 preteky
s celoslovenskou účasťou. Je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa na ich príprave
a priebehu podieľali sú to desiatky odpracovaných hodín na príprave tratí a priebehu
vlastného preteku Zásluhou ObO č.2 sme obnovili pretek Laugaricio v plávanej, ale
ObO č. 2. organizovala aj preteky feeder.
Výraznou mierou sa na príprave pretekov s celoslovenskou a medzinárodnou
účasťou podieľali členovia športových klubov plávaná (Machač, Oslanec), klubov
prívlače A i B ( Sámela, Svetlík, Ďudák ) a ďalší..
Naši členovia v športových kluboch prívlače úspešne reprezentovali na MS,
celoslovenských súťažiach, športový klub plávaná sa udržal v 2.lige. Podrobnejšie
Informácie o činnosti klubov sme poskytli v spravodaji „Petrov zdar“.

Samozrejme, že vo svojej práci sme mali aj „neúspechy“, ako napríklad
revitalizácia pobrežnej línie Váhu č. 8 tzv. Odeva, kedy sme vrátili mestu Trenčín
prenajaté pozemky kvôli negatívnym vyjadreniam ku štúdii SVP š.p., ŠOP.....
Nepodarilo sa nám posunúť so štúdiou „Kačák“ pri Zamarovciach, kde sme sa opäť
nedohodli s SVP, ale výhrady k zásahu do tohto územia má aj ŠOP. Tento „neúspech“
sme však nahradili prenájmom „ Parkového jazierka“ Tr. Teplice, ktoré využívame na
chov kapra a zubáča pre potreby zarybňovania MsO.
Nedarí sa nám výraznejšie posunúť v projekte odchovných rybníkov pstruha
potočného v D.Súči, kde vznikli problémy s územným plánovaním obce.

Dovoľte mi ešte pár slov o rybárskej etike.
Často krát som sa zúčastňoval ako na spoločných tak aj individuálnych
poľovačkách s priateľmi poľovníkmi. Vždy som organizáciu poľovačiek, disciplínu
lovcov ,obdivoval som poľovnícke signály či už na nástup, uvítanie až po slávnostný
ceremoniál na výradisku ulovenej zveri. Kultúrna a etická hodnota poľovníctva,
vyplýva najmä z toho, že poľovníctvo prispieva celkovou činnosťou k zachovaniu
a zveľaďovaniu stavov poľovnej zveri, chráni prírodu našej vlasti, vidí v nej nielen
ekonomickú ale aj kultúrnu hodnotu.

Ako sme na tom my – rybári? Neporiadok pri vode, až sa s tým zaoberajú hlavné
správy v tel. mediach (Liptovská Mara, Orava, Domaša, ale aj Váh v TN), reči
niektorých z nás „keď berú, treba brať“, alebo“ prečo nám dávate podmierečné ryby
ľudia budú do nich kopať“, „prečo dávate K-1, K-2 my nie sme chovatelia rýb......“.
Nechápem a to sa na mňa nehnevajte, čo môže robiť športový rybár s 233 kg
privlastnených kaprov, privlastnených síce legálne v hodnote viac ako 1.000.-eur, na
povolenky, ktoré si kúpil 92.-eur.

Úlovky kapra rybničného od 1.11.2017 – 31.12.2017
ObO č.
1
2
3
4
Počet loviacich
95
80
87
125
Privlastnených ks
569
342
422
607

5
56
232

6
54
258

spolu
497 osôb
2.430 ks

Rade z našich členov chýba základná rybárska etika. Na druhej strane ma teší, že je
čoraz viac členov, ktorí sa chodia na ryby zabávať a nelámu udice od jedu, keď nič
nechytia. ( v roku 2017 sme zaznamenali 300 členov bez úlovku, alebo
vychádzky)Nedivme sa potom, že sa verejná mienka obracia proti SRZ a je snaha
obmedziť nám takmer monopolný výkon rybárskeho práva, lebo my tomuto štátu za
výkon rybárskeho práva platíme každý len 7.-eur/rok.

Na záver mi dovoľte všetkým ktorí prispeli k rozvoju našej organizácie poďakovať
za spoluprácu v tomto volebnom období.
Myslím, že naša organizácia sa posunula vpred pri uplatňovaní výkonu rybárskeho
práva: „chovať, chrániť a loviť“ ryby....

