Zámysel transformácie SRZ-MsO Trenčín.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(informatívny materiál výboru MsO pre členov)
Prijatie nového zákona č.216/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní, prijatie vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č.381/2018, ktorou sa
vykonáva zákon č.216/2018 Z.z., ako aj prijatie nových Stanov SRZ na XII. sneme SRZ, nás
nútia k tomu, aby sme aj my prijali opatrenia na zefektívnenie funkčnosti a racionalizáciu
činnosti SRZ-MsO Trenčín jej transformáciou.
Tento materiál má za úlohu pomenovať problém, navrhnúť jeho riešenie a vyvolať
diskusiu členskej základne.
1.) Prvá reorganizácia miestnej organizácie na mestskú organizáciu SRZ Trenčín.
Pôvodná miestna organizácia SRZ Trenčín bola reorganizovaná v roku 1979, kedy sa dňa
17.3. konala ustanovujúca schôdza MsO SRZ Trenčín. V tej dobe mala organizácia 1005
členov a 150 detí („pionierov“), ktorí boli rozdelení do 5 obvodných organizácii:
- obvodná organizácia č.1 Bodovka
- obvodná organizácia č.2 Sihoť
- obvodná organizácia č.3 Zámostie
- obvodná organizácia č.4 Trenčianske Teplice
- obvodná organizácia č.5 Nemšová
Zvolené výbory ObO č.1-5 mali 7-10 členov, výbor MsO mal 19 členov, revízna komisia
mala 5 členov. Toto rozhodnutie vychádzalo z podmienok doby, v ktorej ČSRZ pôsobil
a z požiadaviek Zákona č. 102/1963 Zb., ktorý v § 1 uvádzal: „....spoločenské zriadenie
vytvára podmienky, aby sa čo najväčší okruh pracujúcich podieľal na riadení rybárstva a na
výkone rybárskeho práva.....“, kedy aj Krajské a okresné národné výbory mohli pozastaviť
výkon uznesení a opatrení organizačných zložiek ČSRZ. Transformácia miestnej organizácie
Trenčín zodpovedala požiadavkám zákona, stavu technických a komunikačných
prostriedkov, informačných technológii, ako aj požiadavkám na prísny centralizmus v riadení
všetkých zložiek NF (národnej fronty). Delimitácia revírov (vodných nádrží) spadajúcich pod
ÚV SRZ Žilina a ich pridelenie do obhospodarovania organizačným zložkám (VN Svinica) bola
dôvodom, aby vznikla ObO č. 6 Svinná.
2.) Súčasný stav v organizácii:
Vyššie uvedená organizačná štruktúra pretrváva po 40 rokoch ešte aj v roku 2019,
hoci už boli prijaté orgánmi NR SR dva ďalšie zákony o rybárstve, ktoré výrazne reagujú
na nové pomery v spoločnosti.
Dnes má SRZ MsO Trenčín celkom 1926 členov (nad 18 rokov) v organizačnej štruktúre:
-obvodnú organizáciu č.1: počet členov : 482 -obvodnú organizáciu č.4: počet členov: 324
-obvodnú organizáciu č.2:
-„: 393 -obvodnú organizáciu č.5:
-„: 165
-obvodnú organizáciu č.3:
-„: 341 -obvodnú organizáciu č.6:
-„: 221

-2-

Výbor SRZ MsO má 11 členov, kontrolná komisia má počet členov podľa Stanov SRZ,
disciplinárna komisia má 6 členov. Výbory obvodných organizácii majú dnes 6-8 členov.
3.) Zdôvodnenie návrhu reorganizácie:
I.) V súčasnej dobe vykonávajú tzv. “čestné“ funkcie v orgánoch SRZ-MsO členovia
pre rybárstvo a jeho rozvoj zanietení, členovia, ktorí sú ochotní a schopní na výkon funkcii
obetovať svoj voľný čas alebo môžu so súhlasom zamestnávateľa obetovať pracovný čas.
Právna subjektivita organizačnej zložky (MsO) v súčasných podmienkach, vyžaduje
vedomosti a schopnosti orientovať sa v ustanoveniach rôznych zákonov, ktorých znenie má
vplyv aj na činnosť SRZ-MsO. Funkcionári našej organizácie musia byť pripravení a mať
schopnosti obhajovať záujmy SRZ na pôde orgánov územnej samosprávy a štátnej správy.
II.) Z hľadiska riadenia sa táto organizačná štruktúra javí ako prekonaná vývojom
v spoločnosti, zložitá, ťažkopádna, menej efektívna, s nižšou operatívnou schopnosťou
reagovať na každodenné, mimoriadne a náhle situácie, ktoré vznikajú v súčasnej dobe
a nedajú sa dlhodobo plánovať ani predvídať. Väčšina funkcionárov ObO, ale aj výboru MsO
je v pracovnom pomere rôznych súkromných a štátnych inštitúcii, čo ich objektívne
obmedzuje v plnení hlavných a operatívnych úloh zväzu určených v § 4 Stanov SRZ . A tu je
potrebné si uvedomiť a otvorene priznať, že zamestnávateľ nie je povinný tolerovať
požiadavky SRZ. Dnes je operatívna činnosť celej SRZ-MsO závislá na 6-8 funkcionároch
výboru MsO, ktorí sú súčasne aj predsedami ObO. Prácu výborov ObO v rozhodujúcej miere
vykonávajú 2-3 členovia výborov. Pri zvyšovaní požiadaviek na prácu členov výborov ObO
sme často krát svedkami abdikácii na funkcie. Funkcie sú vykonávané prakticky bez
finančného ohodnotenia, za odmenu cca 80.-eur/ročne, a za bezplatnú povolenku
v hodnote 46.-eur. O výkon základných funkcii v SRZ nie je v súčasnosti záujem. Zrušením
troch obvodných organizácii, znížením počtov členov výborov, získame viac finančných
prostriedkov pre odmeňovanie funkcionárov, ktorí skutočne pracujú v prospech našej
SRZ-MsO.
III.) Neúmerné rozdelenie zodpovednosti o revíry vzhľadom k počtu členov,
znevýhodňuje ObO medzi sebou, nielen v hektárovej výmere obhospodarovaných revírov,
ale aj v počtoch členov, ktorí majú brigádnickú povinnosť v jednotlivých ObO. (napr. ObO
č.5....98 členov, ObO č.1....208...). Dnes je však potrebné otvorene povedať, že brigádnická
povinnosť, nie je časťou našich členov chápaná, ako osobný prínos k rozvoju organizácie, ale
ako zásah do osobného voľna, ktorého majú členovia neustále málo. Preto, si neúčasť na
brigáde radšej zaplatia...Zvažujeme o vytvorení pracovných skupín z našich členov, ktoré
budú vykonávať údržbu revírov na základe „zmluvy o dielo“.
IV.) Súčasný stav informačných a komunikačných technológii, dáva možnosti rýchlej
reakcie pre prijímanie rozhodnutí, aktivizácie členov nielen na báze ObO, ale aj širšej
základne.
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V.) Organizačnou zložkou SRZ je podľa stanov mestská organizácia s právnou
subjektivitou. ObO je výkonnou zložkou, s funkčnou náplňou, ktorú jej vymedzí výbor
mestskej organizácie. ObO však nemá postavenie organizačnej zložky SRZ, tzn. nemá právnu
subjektivitu.
Negatívne na organizáciu SRZ-MsO, ako celok pôsobia aj prejavujúce sa tendencie
určitého privlastňovania si vybraných revírov niektorými ObO. Vyjadrenia „to je náš revír,
prečo nám sem chodia chytať ryby, keď mi sa o to staráme“ nie sú namieste, narúšajú
jednotu MsO, ale aj celého SRZ. Podobné vyjadrenia sa objavujú aj pri výkone rybárskeho
práva na rieke Váh ako zväzového revíru.
Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že podľa Stanov SRZ §14, bod 6, písm. i)
„zánik obvodnej organizácie„ patrí do výlučnej kompetencie mestskej konferencie.
4.) Navrhované riešenie transformácie MsO:
Zrušením ObO č.3,5, 6 a vytvorením troch celkov na báze ObO.č1 ,2, a 4 vzniknú tri
rovnocenné ObO č. 1,2,3 s približne rovnako početnou členskou základňou, ktoré budú
obhospodarovať úmerné a rovnomerne rozdelené rybárske revíry, hnuteľný aj
nehnuteľný majetok SRZ-MsO Trenčín.
Vytvorenie troch ObO č.1,2,3 dosiahnuť zrušením ObO č.3,5,6 a pričlenením členov
k doterajším ObO č.1,2 a 4 takto:
ObO č.1 + ObO č.6 + časť ObO č.3 ...................... ObO č.1............. počet členov: 893
ObO č.2 + časť ObO č.3 ....................................... ObO č.2 ............ počet členov: 825
ObO č.4 + ObO č.5 + časť ObO č.3 ...................... ObO č.3............. počet členov: 739
Zrušením ObO č.3,5,6 dôjde k zániku ich výborov a vzniknutiu troch nových výborov,
ktoré budú volené na výročných schôdzach ObO č.1,2 a 3. Tieto výbory budú mať takmer
identické povinnosti čo sa týka starostlivosti o revíry, čo je ich hlavnou náplňou práce.
O počte členov novozvolených výborov ObO č.1,2 a 3 rozhodnú ich výročné členské schôdze.
Výbory ObO môžu mať funkcie:
- predseda
- tajomník (poverený zastupovaním predsedu)
- pomocný rybársky hospodár
- 3-5 členov výboru
Na mestskej konferencii bude zvolený výbor MsO v súlade so Stanovami SRZ
a rozhodnutím delegátov mestskej konferencie. Výbor môže mať tieto funkcie:
- predseda
- podpredseda
- tajomník
- hlavný rybársky hospodár
- správca členskej základne
- vedúci rybárskej stráže - zástupca rybárskeho hospodára
- pokladník
- x členov výboru
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Výbory ObO budú kandidovať do výboru MsO, svojich členov, podľa určeného počtu.
Zvolení členovia výboru MsO volia na svojej ustanovujúcej schôdzi
Predsedu, podpredsedu, tajomníka, hlavného rybárskeho hospodára........a ďalšie
funkcie.

Návrh na rozdelenie revírov pridelených do obhospodarovania SRZ-MsO TN
medzi ObO č.1, 2,3.
ObO č.1:
–––––––––––––
Vody kaprové:
Váh č. 8 – r.č. 2-4430-1-1 (H) časť revíru a vážsky (Biskupický) kanál od prvého mosta nad
hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom až po hať Trenčianske Biskupice-I, vrátane tzv.
Ivanovského kúta na Vážskom kanáli.
VN – Svinica – r.č. 2-5310-1-1
Štrkovisko Bodovka – r.č. 2-2980-1-1 aj s chovnými úsekmi
Štrkovisko Nozdrkovce – r.č. 2-3771-1-1
Vody pstruhové:
Selecký potok – r.č. 2-2630-4-1 aj s prítokmi
Potok Svinica – r.č. 2-2750-4-1
Potok Chocholnica – r.č. 2-0250-4-1
Turňanský potok – r.č. 2-4340-4-1
ObO č.2:
–––––––––––––
Vody kaprové:
Váh č. 8 – r.č.2-4430-1-1 (H) časť revíru a vážsky (Nosicko-Kočkovský) kanál od hate
Trenčianske Biskupice –I po vtok Súčanky pri pietnom mieste Skalka n/V. Važský kanál po VE
Trenčín v mestskej časti Sihoť.
Odstavné rameno TN-kaskády –r.č.2-4430-1-1
Jazierko Skalka – r.č. 2-0880-1-1
Vody pstruhové:
Potok Drietomica – r.č. 2-0380-4-1
Zlatovský potok – r.č.2-5591-4-2
Orechovský potok – r.č. 2-2021-4-1
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ObO č.3:
––––––––––––
Vody kaprové:
Váh č.8 – r.č. 2-4430-1-1(H) časť revíru od vtoku potoka Súčanka do Váhu po diaľničný
privádzač Nemšová - Dubnica n/V a Nosický kanál r.č. 2-4431-1-4 od VE Trenčín po diaľničný
privádzač Dubnica n/V-Nemšová.
Enkláva – r.č. 2-0630-1-1

VN Baračka – r.č. 2-4480-1-1
Parkové jazierko Baračka – r.č. 2-2041-1-2 (chovný)
Štrkovisko Ľuborča – r.č. 2-3601-1-1
Štrkovisko Nemšová – r.č. 2-3750-1-1
Gabajove štrkoviská – r.č. 2-0641-1-1
Odstavné rameno Kľúčové – r.č. 2-1670-1-1

Vody pstruhové:
Potok kľúčové – r.č. 2-1042-4-1
Ľuborčiansky potok – r.č. 2-1161-4-1
Potok Súčanka – r.č. 2-2730-4-1
Potok Teplička – r.č. -2-4300-4-1 aj s prítokmi Bystrina, Kamenica, Opatovský potok
Rieka Vlára – r.č. 2-4450-4-1
Vlára č.2 – r.č. 2-4451-4-2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5) Návrh časového harmonogramu transformácie:
r. 2019
- spracovanie „Návrhu transformácie“ a jeho prerokovanie výborom MsO do 17.1.2019,
- zverejnenie návrhu na web stránke: január 2019,
- zoznámenie členskej základne na VČS ObO január-marec 2019 so zámyslom transformácie,
- diskusia k návrhu, zber pripomienok a ich zapracovanie pripomienok.
r. 2020
- prerokovanie transformácie na mestskej konferencii v marci v prípade jej prijatia, príprava
volieb nových výborov ObO č.1, 2,3 a výboru MsO na konferencii v marci 2021.
r. 2021
- voľba výborov ObO 1,2,3 v novej organizačnej štruktúre, voľba výboru SRZ-MsO.

