
Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 

konaného dňa 18.04.2019. 

Program: 

1. Zahájenie. 

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru. 

3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr a finančných náležitostí. 

4. Vyhodnotenie priebehu a diskusie MK- 

5. Informácia o jarnom zarybnení. 

6. Príprava pretekov v love rýb. 

7. Správy dočasných komisií, (výdaj povolení n r.2019, skúšobná komisia pre príjem 

nových členov SRZ). 

8. Informácia predsedov ObO o odpracovaných brigádach, odovzdanie brigádnických 

listov. 

9. Informácia o stave obsadenia hniezd zubáčom veľkoústym. 

10. Plán výlovov chovných pstruhových potokov na rok 2019. 

11. Návrh na zmeny v revírovaní obhospodarovaných revírov MsO SRZ Trenčín. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 
Účasť:  Lauš, Remenec, Karaus, Kukučka, Šranc, Vazovan, Vranák, Oslanec, Hamaj, . 

Za MKK:M. Habáň. 

Prizvaní: D. Vincent. 
 

Priebeh: 
Ad.1: Rokovanie výboru otvoril a viedol predseda MsO SRZ Trenčín. 
Program rokovania bol jednomyseľne schválený, bez doplnenia. 

Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 

 
Ad.2: Bola prerokovaná, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia výboru MsO zo 

dňa 13.03.2019, bez pripomienok. 

Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 

 
Ad.3: Výbor MsO prerokoval a jednomyseľne schváli preplatenie došlých faktúr.   

Hlasovanie: za: 9 proti:0   zdržal sa:0   

Výbor jednomyseľne schválil drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu 
organizácie.  

Hlasovanie: za: 9 proti:0   zdržal sa:0 

Výbor jednomyseľne schválil účasť a vyplatenie zálohy na kurz hospodárov pre p. Karausa 

a Hamaja ml. vo výške 350-,€. 
Hlasovanie: za: 8 proti:0   zdržal sa:1 
Ďalej výbor schválil preplatenie zmlúv o dielo za mesiace: marec a apríl 2019. 

Hlasovanie: za: 9 proti:0   zdržal sa:0 

 

Ad.4: Tajomník prečítal zápis z MK konanej dňa 24.3.2019. K zápisnici sa vyjadrili p. Habáň – na 
web stránke neuvádzať financie MsO. K organizovaní brigád ObO č.3 sa vyjadril p.Vincent, Lauš, 

Karaus, Vranák, Kukučka, Remenec. 

Zápisnica po diskusii bola schválená a podpísaná predsedom a tajomníkom. 
Hlasovanie: za: 9 proti:0   zdržal sa:0 

 

Ad.5: p. Kukučka a Karaus  oboznámili výbor s priebehom jarného zarybnenia revírov MsO SRZ 

Trenčín – termíny dodávky násad, množstvá a druhové zastúpenie. K priebehu a termínom zarybnenia 
sa vyjadrili p.Lauš, Karaus, Vranák. 



P. Karaus oboznámil výbor s etapami  zarybnenia pstruhom a vyzval aby boli zdokumentované škody 

spôsobené vydrou, ktoré v prípade potreby, budú prezentované na MK. 
P. Karaus, Kukučka, Vincent informovali výbor o primeranom úhyne kapra s podozrením na jarnú 

virému. Preto predseda zdôraznil, aby zarybnenie K-2 bolo vykonané neskoršie, aby ochorenie 

prebehlo u dodávateľa násad. 
Predseda poukázal na zlepšenie logistiky pri dovoze a organizovaní násad. Výbor vzal informáciu na 

vedomie. 

 

Ad.6: Výbor prerokoval a rozdelil úlohy týkajúce sa organizačného, technického a materiálneho 
zabezpečenia pretekov organizovaných MsO SRZ TN – pretekárske lístky, diplomy, poháre, nákup 

cien a pod. 

 
Ad.7: Správca čl. základne p. Ing. Šranc, podrobne informoval výbor o stave výdaja povoleniek pre 

r.2019.  

Ďalej informoval výbor o priebehu školenia a záverečných skúšok k prijatiu nových členov MsO SRZ.  
Uvedené informácie vzal výbor na vedomie. 

 

Ad.8: Predsedovia ObO č. 6 ÷ 1 informovali výbor o brigádnickej činnosti v revíroch, ktoré majú 

v obhospodarovaní. Po vyhodnotení brigádnickej činnosti bolo konštatované, že účasť členov MsO nie 
je dostatočná. Preto treba tento problém v budúcnosti riešiť, napr. vytvorením stabilných pracovných 

skupín, ktoré sa budú starať o revíry MsO. Výbor vzal informáciu na vedomie. 

 
Ad.9: Predsedovia ObO informovali výbor o počte a obsadenosti rámikov na výter zubáča. Výbor vzal 

informáciu na vedomie. 

 

Ad.10: Boli nahlásené a prerokované termíny výlovov odchovných potokov podľa požiadavky ObO. 
nasledovne: 

Výlovy budú vykonávať členovia lovnej skupiny. Výlovy budú závislé aj od poveternostných 

podmienok. 
Predseda informoval výbor o priebehu ichtyologického výskumu na Váhu č.8 a čípovaní rýb  na 

zistenie účinnosti rybovodu MVE Biskupice II. 

 
Ad.11: P. Kukučka informoval výbor o pravidlách doplnkového zarybňovania revírov. Doplnkové 

zarybnenie pripraví hl. hospodár a bude poslané na Radu SRZ.  

P. Kukučka a p. Karaus prezentovali návrh zmien v revírovaní, ktoré je treba zaslať na Radu SRZ do 

30.4.2019. Dokument pripraví p. Kukučka a p. Karaus. 
P. Karaus navrhol ustanoviť spodnú mieru lieňa sliznatého na 40 cm. Výbor návrh schválil.  

Hlasovanie: za: 9 proti:0   zdržal sa:0 

 
Ad.12: Predseda oboznámil výbor so súčasným stavom pstruhového hospodárstva Kubrica. Pri 

prezentácii bola použitá fotodokumentácia hospodárstva, zo dňa 9.4.2019. 

Predseda načrtol postup, ako treba pstruhové hospodárstvo renovovať, aby návratnosť vložených 
financií bola zrealizovaná cca do 5-tich rokov. 

K danej problematike sa vyjadrili p. Vranák, Karaus, Hamaj. 

Výbor odsúhlasil kúpu čerpadla na vodu pre chatu na Bodovke. 

Hlasovanie: za: 9 proti:0   zdržal sa:0 
Boli prerokované a schválené žiadosti o prerušenie členstva 6-tim členom a prestup 2 členom do našej 

MsO  SRZ.  

Hlasovanie: za: 9 proti:0   zdržal sa:0 
P. Vivcent popísal situáciu na t.z.v. Žabáku, kde je odhadom cca 200kg kapra a požiadal o súhlas 

s jeho odlovením. 

P. Karaus vysvetlil, že nie sme oprávnení vykonať výlov v uvedenej lokalite, nakoľko to nie je náš 

revír. 

Ad.13: : Záver rokovania vykonal predseda MsO SRZ Trenčín. 

 


