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Príhovor predsedu MsO 

Vážení členovia, športoví rybári, 

          rok 2022 bol pre celý SRZ rokom volebným, v ktorom si členovia volili výbory ObO, delegáti 
mestskej konferencie volili výbor MsO, kontrolnú komisiu a delegátov snemu SRZ. V dňoch 15.-16.10. 
2022 sa konal XIV snem SRZ, ktorý zvolil tajomníka, prezidenta SRZ, členov Rady SRZ a kontrolnej 
komisie zväzu. Prijal zásadnú novelu Stanov SRZ. 
      Z 11 členného výboru našej organizácie došlo ku zmene u 5 členov výboru, zmenil sa predseda ObO 
č.4. Vekový priemer členov výboru MsO je 50,8rokov.Doplnili sme kontrolnú aj disciplinárnu komisiu 
o jedného člena. 
        Ďakujem za dôveru, ktorú mi členovia prejavili v opätovnom zvolení za predsedu MsO. 
Plán zarybnenia bol splnený na viac ako 95%. Nedokázali sme tento rok obstarať násady zubáča 
veľkoústeho 2r. v plánovanm množstve.  Do nami obhospodarovaných revírov bolo nasadených 14 
druhov rýb rôznych vekových kategórii. 
       Podporili sme budovanie a údržbu hospodárskych objektov ObO č.4,ObO č.5, ObO č.1, parkovisko 
na RD. Dokončíme svojpomocne rekonštrukciu liahne Kubrica. Naďalej podporujeme činnosť troch 
pretekárskych klubov, ktoré nás reprezentujú. 
         Ďakujem všetkým členom, ktorí nad rámec brigádnickej povinnosti pracovali v prospech 
organizácie, ako aj všetkým sponzorom našej organizácie, ktorí podporili preteky v love rýb cenami, 
alebo technickými prostriedkami pri údržbe revírov. 
          Prajem Vám úspešný rok 2023. 
 
                                                                                                             Jozef Lauš 
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Výpis zo správy o hospodárení MsO za rok 2021: 
 

1.) Neobežný majetok organizácie spolu: ............................................................ 681 976.- 
a) dlhodobý hmotný majetok (pozemky, 

vodné plochy, stavby, samostatné hnuteľné veci) .................................. 674 672.- 
b) dlhodobý finančný majetok (akcie Slovryb a.s.) .......................................     7 304.- 

2.) Obežný majetok spolu: ................................................................................... 251 739.- 
a) krátkodobé pohľadávky ............................................................................        250.- 
b) finančné účty +pokladňa  ......................................................................... 251 489- 

3.) Drobný majetok v operatívnej evidencii .........................................................   17 209.- 
 
    Výsledok hospodárenia:  
    výnosy daňové (reklamy, nájmy, vecné bremeno..)            20 000.- 
    dividendy Slovryb a.s.                                                                                                           730.-  
    dane spolu               2 854.- 
 
    Výsledok hospodárenia po zdanení a zaokrúhlení                        + 40 491.- 

 
Výpis z uznesenia mestskej konferencie konanej dňa 23.4.2022: 
   (  Celé uznesenie z MK-2022 bolo zverejnené na web stránke srztrencin.sk dňa 15.5.2022.) 

 
I. Mestská konferencia SRZ-MsO Trenčín schvaľuje: 
1. Vyhodnotenie splnenia uznesenia z MK/2020 a výročnú správu o činnosti za rok 2021. 
2. Správu o hospodárení SRZ-MsO v roku 2021 a účtovnú závierku za rok 2021. 
3. Správu MKK za rok 2021. 
4. Plán hlavných úloh na rok 2022. 
5. Rozpočet na rok 2022. 
6. Plán zarybnenia na rok 2022. 

 
       10. Zníženie náhrady za neodpracované brigádnické hodiny z 10.-eur/h. na 8.-eur/h 

                                                                                                                     Neschválené 
11. Zrušenie zákazu kúpania a člnkovania na revíry štrkovisko Nozdrkovce 
                                                                                                                      Neschválené 
12. Členom SRZ, ktorí sú aj členmi SPZ započítať účasť na odstrele a plašení kormorána veľkého, 
ako odpracovanie brigádnickej povinnosti 
                                                                                                                       Schválené 
16. Zjednotiť cenu miestného povolenia pre ženy a mužov 
                                                                                                                       Neschválené 
17. Ustanoviť povinnú účasť na členských schôdzach 
                                                                                                                       Neschválené 
18. Zákaz lovu na troling a používanie vábničky na rieke Váh r.č. 2-4430-2-1 
                                                                                                                       Neschválené 
20. Zrušiť všetky zimoviská rýb 
                                                                                                                       Neschválené 
22. Zvýšiť lovnú mieru zubáča veľkoústeho na 60 cm 
                                                                                                                       Neschválené 
25. Zmeniť režim „Chyť a pusť“ na Kočkovskom kanáli na lovný 
                                                                                                                       Neschválené 
26. Zvýšiť lovnú mieru pstruha potočného na 40 cm  
                                                                                                                       Neschválené 
28. Zvýšiť členskú známku pre dospelých na hodnotu 32.- eur         Neschválené 
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II. Ukladá výboru MsO: 
2. Výboru MsO odkupovať pozemky pod vodnými plochami, prenajímať a odkupovať vodné                                                            

plochy a objekty využiteľné k výkonu rybárskeho práva 
                                                                                                Schválené 
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Násady v roku 2022 
ZARYBNENIE za finančné prostriedky  SRZ- MsO TRENČÍN: 
 vody kaprové : 

  Názov Množstvo 
kapor rybničný K1 500 kg 
kapor rybničný K3            17 900 kg 
kapor trofejný (70-90cm) 1 000 kg 
zubáč veľkoústy 10-15 cm       14 000 ks  
zubáč veľkoústy rýchl.                                                                  5000 ks  
Zubáč veľkoústy 2.roč.               47 kg 

 Lieň sliznatý 2.roč.     600 kg 
 šťuka severná rýchl.       12 000 ks  

šťuka severná 1,2 r.          300 kg 
úhor Monte                     5 kg 
amur biely 3 roč. 1 000 kg 
mrena severná 1 roč. 5 000 ks 
jeseter malý 1 roč. 2 000 ks 
jalec tmavý 1 roč. 5 500 ks 
Hlavátka podunajská 2roč.               50 kg 

 pstruh dúhový 2 roč.             900 kg 
sumec západný 10-16 cm         5 200 ks    
podustva severná 1/2 roč. 14 400 ks 
pleskáč vysoký 3 roč. 1 000 kg 
mieň sladkovodný 1roč.        7 000  ks         
Kapor rybničný K2 1 000 kg  
Cena celkom: 101 187 € 
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vody pstruhové: 
ikry pstruha potoč. 70 000 ks 
pstruh potočný 2 roč. 200 kg 
pstruh potočný 1/4 roč. 36 000 ks 
pstruh dúhový 2 roč. 600 kg 
pstruh potočný 1 roč. 12 000 ks 
Cena celkom: 8340 € 
CENA SPOLU KAPROVÉ A PSTRUHOVÉ VODY: 109 527 € 
ZARYBNENIE Z RADY SRZ ŽILINA: 
Názov Množstvo 
kapor rybničný K2 1 535 kg 
pstruh potočný 1/4roč.    10 000  ks 

 Lipeň tymianový 1roč.       5000 ks 
 Cena za násady z fondov Rady SRZ: 11 469 € 
  Celkom finančných prostriedkov na zarybnenie:                           120 996.- 

Vydávanie povolení na rybolov pre rok 2023 

I.) Základné pokyny a informácie k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 2022: 
 
1. Vaše platby uhraďte do VÚB BANKY na účet číslo 3155967551/0200. IBAN SK62 0200 0000 0031 

5596 7551.  
Úhradu vykonajte prednostne bankovým prevodom (internet banking...) a až ako druhú možnosť 
odporúčame využiť platbu pomocou šeku. Ako „Variabilný symbol“ platby uvádzajte Vaše členské 
číslo. V prípade potreby si môžete nový šek vyzdvihnúť na „Rybárskom dome“ v čase úradných 
hodín, alebo v čase výdaja povolení. Platbu je potrebné realizovať najneskoršie 6 pracovných dní 
pred výdajom (toľko dní trvá pošte zaslanie zoznamu poštových poukazov na účet). 

• Upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú komisiou prijímané. Prípadné nezrovnalosti do 
čiastky 5 €o bude komisia riešiť individuálne. 
 

Výdaj povolení a členských známok (ďalej len cenín) pre členov SRZ MsO Trenčín, mládež a deti 
bude vykonaný v Rybárskom dome na Legionárskej ulici č. 88 v Trenčíne nasledovne: 

1. štvrtok 29. 12. 2022 od 15.30 do 19.00 hod. 

2. streda 04. 01. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

3. štvrtok 12. 01. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

4. štvrtok 26. 01. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

5. štvrtok 02. 02. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

6. štvrtok 9. 02. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

7. štvrtok 23. 02. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

8. štvrtok 02. 03. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

9. štvrtok 9. 03. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 
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10. štvrtok 23. 03. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

11. štvrtok 30. 03. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

12. štvrtok 06. 04. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

13. štvrtok 13. 04. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

14. sobota 22. 04. 2023 od 09,00 do 13.00 hod. 

15. štvrtok 27. 04. 2023 od 15.30 do 19.00 hod. 

2. Upozorňujeme, že výdaj povolení pre rok 2023 bude ukončený dňom 27. 04. 2023. 
 

3. Výdaja sa zúčastnia i členovia, ktorí v roku 2023 nebudú kupovať povolenie na rybolov a to  
z dôvodu nalepenia členskej známky na rok 2023 a zapísania splnenia členských povinností za rok 
2022 (Stanovy SRZ §9, odsek 1). 

 
Upozornenie : 
 
Výdajná komisia bude vykonávať výdaj cenín vo výdajných dňoch – členovia si budú osobne 
preberať ceniny. V tejto dobe komisia  n e b u d e  posielať ceniny prostredníctvom Slovenskej 
pošty. 

 
 

4. Členské príspevky (vrátane nedoplatkov a pokuty) je potrebné zaplatiť najneskôr do 31. marca 
2023! Nezaplatením členského do uvedeného termínu zaniká členstvo v SRZ. Pri obnovení členstva 
je žiadateľ povinný v súlade so Stanovy SRZ - podať si žiadosť a  zaplatiť zápisné (fyzická osoba 
ktorá dosiahla vek 18 rokov = 100,- €; fyzická osoba vo veku 15 až 17 rokov = 20,- €; fyzická osoba 
vo veku 6 až 14 rokov = 10,- €; fyzická osoba vo veku 3 až 5 rokov zápisné neplatí). 

 
 

5. Pri neprerušenom prechode z jednej kategórie do druhej kategórie sa zápisné neplatí. Pri 
dosiahnutí veku 18 rokov sa takáto fyzická osoba stáva plnoprávnym členom zväzu bez povinnosti 
absolvovať školenie a skúšky v zmysle §5 ods.1, písmeno c) Stanov SRZ. 
 
Člen, ktorý požiada o prestup z inej organizácie SRZ k našej MsO zápisné neplatí.  
 

6. Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú pomocní hospodári 
(respektívne vedúci brigád) obvodných organizácií. Výdajná komisia nerieši prípadné 
nezrovnalosti. 
 

7. Ak mal člen v roku 2022 vydané povolenie na rybolov, je povinný odovzdať správne vyplnený a 
zosumarizovaný prehľad o úlovkoch do 15. 1. 2023. Pokiaľ nebude záznam o úlovkoch riadne 
vyplnený a zosumarizovaný, nové povolenie na rybolov sa vydá až po odstránení nedostatkov. 
Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch aj vtedy, ak v roku 2022 ryby nelovil 
a v prehľade nebol vykonaný žiaden záznam. 
 

8. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, v súlade s §14 bod 21 
„Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR“ k „Zákonu o rybárstve  a  doplnení 
zákona č.455/1991 Zb. o živnostníckom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších 
predpisov, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre rok 2023. 
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9. Prehľad o úlovkoch za rok 2022 môžete vhodiť do schránky na bráne Rybárskeho domu,  alebo 
osobne v dobe úradných hodín, poštou, poprípade do 15. januára 2022 v dobe výdaja hlavnému 
hospodárovi.  

 

10. Vek člena v SRZ je dosiahnutie dolnej hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 
Príklad: Ak člen dosiahol 18 rokov k 31. 12. 2021, mal v roku 2021 povinnosť odpracovať brigádu.  
 

11. Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2022: V súlade so „Stanovami SRZ - § 6, bod 2,  
písmeno e)“,  mestská  konferencia SRZ MsO Trenčín svojim uznesením určila, že člen je povinný 
odpracovať 8 brigádnických hodín.  Držitelia miestnej pstruhovej povolenky majú okrem členskej 
povinnosti (8 hod.), povinnosť odpracovať ďalších 6 hodín na vodách pstruhových, celkom   
14 brigádnických hodín.  

Mestská konferencia konaná dňa 21. augusta 2021 svojim uznesením určila za každú 
neodpracovanú hodinu náhradu  10,- €. 

 Brigádnickú  povinnosť nemajú fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, členovia od veku 63 
rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo  ŤZPS. 

 
12. Výdaj povolení zdarma pre fyzické osoby od 3 do 5 rokov, bude vykonávané na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Písomnú žiadosť je treba doručiť najneskoršie do  23. 12. 
2022 (spolu s  fotkou 3x4 cm) na rybársky dom. Žiadosť bude schvaľovať výbor MsO  
a po schválení  bude povolenie na rybolov vydávať komisia počas výdajných dní. Pri výdaji musí 
mať dieťa platný rybársky lístok pre rok 2023. 

 
13. Upresnenie k výdaju zľavnenej členskej známky v hodnote 17,- € a miestnej kaprovej povolenky 

na rybolov v nižšej hodnote 33,- € : 
• Zľavnená členská známka v hodnote 17,- € je určená iba pre fyzické osoby od 15 do 17 rokov.  

Poznámka :  študenti od 18 do 25 rokov musia v súlade so „Smernicou o platení zápisného, 
členských príspevkov a o vydávaní pobolení na rybolov“ zaplatiť jednotné členské 
ako dospelí členovia = 29,- €. 

 
• Miestne kaprové povolenie v nižšej hodnote 33,- € je určené pre fyzické osoby od 15  

do 17 rokov;  pre študentov od 18 do 25 rokov (po predložení potvrdenia o návšteve 
školy); pre ženy; pre členov rybárskej stráže doporučených vedúcim rybárskej stráže; pre 
telesne postihnutých členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS (po predložení 
platného preukazu). 

 
II.) Doklady potrebné k výdaju : 
• Pre  vlepenie členskej známky, vyznačenia splnenia členských povinnosti a pre vydanie povolenia 

na rybolov si treba priniesť: 
- členský preukaz;  
- rybársky lístok platný pre rok 2023; 
- doklad o zaplatení poplatkov pre rok 2023; 
- v prípade prevzatia dokladov pre iného člena – splnomocnenie, preukaz totožnosti (občiansky 

preukaz alebo pas, deti sa preukážu preukazom poistenca zdravotnej poisťovne); 
- v prípade potreby vystavenia nového členského preukazu si prineste fotografiu predpísaného 

rozmeru 3x4 cm; 
 
• Pre dokladovanie požadovaných úľav: 

- platný preukaz ZP, ZŤP, ZŤPS; 
- potvrdenie o návšteve školy; 

 
III.) Vybavovanie rybárskeho lístka: 
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Rybársky lístok (1 alebo 3 ročný) vydáva príslušný Obecný, alebo Mestský úrad. Člen v dobe výdaja 
povolenia na rybolov musí mať platný rybársky lístok na príslušný rok. Platnosť je vyznačená  
na  rybárskom lístku. 
 
 

 

 
U P O Z O R N E N I E !!!!! 

 
 V súlade so „Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní pobolení  
na rybolov“ – vydanou Radou SRZ,  si člen SRZ môže zakúpiť jeden kus zväzového povolenia na rybolov 
(kaprové alebo lipňové) iba za predpokladu, že je držiteľom miestneho povolenia na rybolov. 
V prípade, že člen má záujem si zakúpiť dve zväzové povolenia na rybolov – zväzové kaprové povolenie 
a zväzové lipňové povolenie, musí byť držiteľom dvoch miestnych povolení „Miestne povolenie  
na kaprové vody“ a „Miestne povolenie na pstruhové vody“ . 
Hore uvedené podmienky platia pre všetky kategórie – členovia, mládež, deti . 
 
IV.) Platby pre rok 2023 – číselník platieb 
 

1. Členská známka cena kód 
Dospelí členovia. 29,00,-€ 1 
Fyzická osoba od 15 do17 rokov.  
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 18. 17,00,-€ 2 

Fyzická osoba od 6 do 14 rokov. 1,00,-€ 3 
Fyzická osoba od 3 do 5 rokov a čestní členovia členské neplatia. 0,00,-€ 0 

2. Platby za kaprové povolenia cena kód 
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre dospelých členov 46,00,-€ 1 
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote určené  
pre  ženy, fyzické osoby od 15 do 17 rokov, študentov od 18 do 25 rokov  
a pre členov rybárskej stráže schválených výborom MsO. 
 Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 18. 

33,00,-€ 2 

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ 40,00,-€ 3 
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote určené  
pre   telesne postihnutých členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS  
i vozíčkarov 

33,00,-€ 4 
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Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 18 
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v hodnote 46,- € a 
Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ v hodnote 40,- € 86,00,-€ 5 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote 33,- € a 
Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ v hodnote 40,- € 73,00,-€  

6 
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre fyzické osoby  od 6 do 14 
rokov 10,00,-€ 7 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre fyzické osoby od 6 do 14 
rokov v hodnote 10,- € a Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ  
pre fyzické osoby  od 6 do 14  rokov v hodnote 10,- € 

20,00,-€ 8 

Zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody pre fyzické osoby od 6 do 14  10,00,-€ 9 
Žiadne povolenie 0,00,-€ 0 

3. Platby za pstruhové a lipňové povolenia cena kód 
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ 27,00,-€ 1 
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ pre fyzické osoby  od 6  
do 14 rokov 15,00,-€ 2 

Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ  v hodnote 27,- €  a 
Zväzové povolenie na lipňové vody RADY SRZ v hodnote 40,- €   67,00,-€ 3 

Zväzové povolenie na lipňové vody RADY SRZ 40,00,-€ 4 
Žiadne dodatkové povolenie 0,00,-€ 0 

4. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti v roku 2021 cena kód 
Náhradu neplatia členovia, ktorí si v roku 2021 odpracovali brigádnickú 
povinnosť alebo tí , ktorí sú od brigády oslobodení.  
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 14; 

0,00,-€ 0 

Nesplnená brigádnická povinnosť.  
Spresnenie 1) Pokyny a upozornenia..., body 12; 13; 14; 
napr.(8 neodpracovaných hodín x 10,00,- € = 80,00,-€; poprípade 14 x 
10,00,- € = 140,00,- € alebo adekvátnu časť ) 

.......,-€ 1 

5.  Platby zápisného cena kód 
Zápisné dospelí (platia žiadatelia o prijatie za člena SRZ a členovia, ktorí 
požiadali o obnovenie členstva) 
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

100,00,-€ 1 

Zápisné pre fyzické osoby  od 15 do 17 rokov (platia žiadatelia o prijatie  
za člena SRZ a  žiadatelia o obnovenie členstva) 
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

20,00,-€ 2 

Zápisné pre fyzické osoby  od 6 do 14 rokov  (platia žiadatelia o prijatie  
za člena SRZ a žiadatelia o obnovenie členstva)  
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

10,00,-€ 3 

Fyzické osoby od 3 do 5 rokov zápisné neplatia vrátane  ostatných členov 
ktorí zápisné neplatia  0,00,-€ 0 

6. Nová členská legitimácia cena kód 
Neplatím novú členskú legitimáciu 0,00,-€ 0 
Nová členská legitimácia pre dospelých* 0,50,-€ 1 
Nová členská legitimácia pre fyzické osoby  od 15 do 17 rokov  * 0,50,-€ 2 
Nová členská legitimácia pre fyzické osoby  od 6 do 14 rokov  * 0,10,-€ 3 
*pozri upozornenie bod VI   

7. Príspevok do fondu zarybnenia  cena kód 
Neprispievam do fondu zarybnenia 0,00,-€ 0 
Prispievam do fondu zarybnenia (doplňte sumu v €) 
Príspevok do fondu zarybnenia je dobrovoľnou záležitosťou člena, ktorý 
sám uváži v akej sume prispeje. Každá suma je prínosom pre organizáciu. 
Príspevky budú použité výhradne na zarybňovanie mimo zarybňovacieho 
plánu pre tie obvodné organizácie, ktorých členovia ich do fondu vložia.  

.......,-€ 1 
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Za príspevky budú nakúpené ryby na základe návrhu výborov obvodných 
organizácií. 

8. Poplatky za mimoriadne známky a tlačivá cena kód 
Neplatím za mimoriadne známky ani tlačivá 0,00,-€ 0 
Platba za mimoriadne známky .......,-€ 1 
Zákon 216/2018 Z.z. + vykonávacia vyhláška  0,50,-€ 2 
Stanovy SRZ 0,50,-€ 3 
Zákon 216/2018 Z.z. + vykonávacia vyhláška; Stanovy SRZ 1,0,-€ 4 

9. Sponzorské cena kód 
Neprispievam 0,00,-€ 0 
Prispievam na klub detí (doplňte sumu v €) .....,-€ 1 
Prispievam na ochranu revírov a hospodársku činnosť (doplňte sumu v €) ......,-€ 2 

10. Oneskorená platba cena kód 
Neplatím oneskorenú platbu 0,00,-€ 0 
Oneskorenú platbu môže uhradiť člen, ktorý do 15.1. daného roku 
neodovzdal prehľad o úlovkoch a má záujem o vydanie povolenia  
na rybolov; 
• inakšie platí spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod  9 

100,00,-€ 1 

Oneskorenú platbu môže uhradiť fyzická osoba od 15 do 17 rokov, ktorá  
do 15.1. daného roku neodovzdala prehľad o úlovkoch a má záujem 
o vydanie povolenia na rybolov; 
• inakšie platí spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod  9 

20,00,-€ 2 

Oneskorenú platbu môžu uhradiť fyzická osoba od 6 do 14 rokov, ktoré  
do 15.1. daného roku neodovzdali prehľad o úlovkoch a majú záujem 
o vydanie povolenia na rybolov; 
• inakšie platí spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod  9 

10,00,-€ 3 

 
 
 
V.) Pokyny pre vyplnenie prevodného príkazu, resp. šeku: 
 
Pre identifikáciu Vašich platieb vyplňte variabilný a špecifický symbol na šeku, ktorý Vám bol doručený 
v tomto spravodaji, podľa nasledovných pokynov (platí aj pre bankový prevod): 

1. Špecifický symbol (rozpis Vašich platieb) vytvorte podľa časti „IV.) Platby pre rok 2023 – 
číselník platieb“ uvedeného v tomto spravodaji. Špecifický symbol sa skladá z desiatich 
okienok, do ktorého sa vpisuje číselný kód príslušnej platby. Začnite vypisovať zľava, pričom 
prvé okienko zľava je členské, druhé hlavné povolenie na rybolov atď. Je potrebné vypísať 
všetky okienka špecifického symbolu. Ak nerealizujete niektorú z platieb, do príslušného 
okienka napíšte nulu. Príslušné platby si v spravodajcovi zakrúžkujte, v prípade potreby 
doplňte sumu za nesplnenú brigádnickú povinnosť, príspevok do fondu zarybnenia, alebo 
sponzorské a spočítajte.  

2. Identifikačné číslo člena (variabilný symbol pre platbu) sa nachádza vo Vašom členskom 
preukaze pod menom prípadne pod fotografiou. Variabilný symbol sa do šeku vypisuje 
zarovnaný vpravo.  

3. Vyplňte ostatné náležitosti šeku. Nesprávnym, alebo nevyplnením variabilného, alebo 
špecifického symbolu sťažíte identifikáciu platby a predĺžite sebe i druhým vybavenie 
rybárskych dokladov pre rok 2023. 

4. Do časti „SPRÁVA PRE ADRESÁTA“ môžete uviesť krátku správu, napr. „Platby za rok 2023“, 
alebo „dodatočná kúpa zväzovej lipňovej povolenky na rybolov“, atď. U platby za ubytovanie 
napíšte napr. chata Bodovka a termín. 
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VI.) Upozornenie : 
 
 Fyzická osoba, ktorá v roku 2023 dovŕši vek 15 rokov a fyzická osoba, ktorá v roku 2023 dovŕši 
vek 18 rokov (prechádzajú z jednej kategórie do druhej) si na výdaj musia priniesť novú fotografiu do 
členského preukazu rozmeru 3x4cm a uhradiť poplatok 0,50 € za nový preukaz. 
 
 Člen ktorý už nemá v členskom preukaze miesto na nalepenie členskej známky alebo má 
členský preukaz znehodnotený si z dôvodu jeho výmeny prinesie na výdaj novú fotografiu rozmeru 3x4 
cm a zaplatí poplatok 0,50 € za výdaj nového preukazu. 
 
 Členovia MsO (všetkých kategórií), ktorí potrebujú vykonať zmenu v členskom preukaze 
(zmena adresy, zmena priezviska atď.) sú povinní túto zmenu nahlásiť správcovi členskej základne 
najneskoršie do 16.12.2022. Zmenu môžete nahlásiť osobne, alebo prostredníctvom e-mailu na 
adresu clenovia@srztrencin.sk 
 

Kalendár rozhodujúcich akcií SRZ - MsO na rok 2023. 

a.) Výročné členské schôdze:  
ObO č. 1 11.02.2023  reštaurácia Perla od 9.00 hod.   
ObO č. 2 12.02.2023  reštaurácia Perla od 9.00 hod.   
ObO č. 3 05.02.2023  Dopravná akadémia od 08.00 hod. 
ObO č. 4 12.02.2023  MKC Nemšová od 9.00 hod. 
ObO č. 5 18.02.2023  priestor cukrovaru v Trenčianskej Teplej o 9:00 hod. 
ObO č. 6 05.02.2023  Kultúrny dom Trenčianske Jastrabie o 9.00 hod. 
 
b.) Mestská konferencia  sa bude konať 25.3.2023 od 9.00 hod. v reštaurácii Perla. 

 

c.) Preteky v love rýb: 
Preteky v love rýb budú vykonané za každého počasia. V čase konania pretekov je lov rýb povolený 

len súťažiacim. Bodovanie na pretekoch je vykonané jednotne podľa bodovacieho poriadku. Lovné 
miesta na všetkých pretekoch sa losujú! Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra rybničného, ktorého 
po privlastnení nie je možné zamieňať. 
Na preteky „Laugaricio cup“ budú vydané samostatné súťažné pravidlá a budú zverejnené na web 
stránke „srztrencin.sk. 

Preteky žien a dievčat v love rýb – Štrkovisko Skalka pri elektrárni 14.5.2023 

12 



Petrov zdar   Rok 2022 
 

Adient – INTERNAL 

Program:  7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov, 8,00–12,00 hod. pretek 12,00–13,00 hod. 
vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien. Pretekárske lístky a občerstvenie pretekárom bude poskytnuté 
zdarma. 

Preteky dospelých v love rýb - štrkovisko Bodovka 06.5. 2023 od 7.00 hod.  
  Losovanie a výdaj štartovacích lístkov  6.5. od 6.00 hod. 

Preteky detí v love rýb - VN Svinica  13.5.2023 
Program:  7,00–8,00hod. výdaj pretekárskych lístkov, 8,00–12,00 hod. pretek, 12,00–13,00 hod., 
vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien. Pretekárske lístky a občerstvenie pretekárom bude poskytnuté 
zdarma. 

Preteky detí do 14 rokov na Štrkovisku Nemšová sa uskutočnia dňa 20.5.2023. Na preteky bude 
vydaných maximálne 100 štartovacích lístkov. 
Program:  7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov, 8,00–12,00 hod. pretek, 12,00–13,00 hod. 
vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien. 

Preteky „Laugaricio cup“  - kanál pod VET, september/október 2023.  
 
d.) Brigádnická činnosť:  
 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. kapr.  18.3., 1.4., 27.5., štrk. Nozdrkovce 08.00 jazero Nozdrkovce 
                                           17.6., 16.9., 7.10. štrk. Nozdrkovce 08.00 jazero Nozdrkovce 
1. kapr.  18.3., 1.4., 29.4., 27.5., štrk. Bodovka  08.00 chata Bodovka 
                                           17.6, 16.9.,7-10- štrk. Bodovka  08.00 chata Bodovka 
1. pstruh.  18.3., 1.4., 16.9. Selecký potok  zraz po tel. dohovore                                                  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zraz brigádnikov na pstruhových vodách bude stanovený po dohovore na t.č.:  0910 675698,  

0905 198873 
Informácie o brigáde na štrk. Nozdrkovce: p. Kopunec t.č.: 0903 681 180. 
Informácie o brigáde na Bodovke: p. Mano  t.č.: 0905 198 873, p. Malík t.č.: 0902 236 711. 
Informácie o brigáde na Seleckom potoku:  p. Mano  t.č.: 0905 198 873, p. Masárik  t.č. 0910 675 698. 
 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. kapr.  26.3 p. Macháč  štrkovisko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
2. kapr.   23.4. p. Duda  štrkovisko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
2. kapr.   6.5. p. Oslanec                štrkovisko Skalka 08.00 pri vodnej ploche  
2. kapr.  21.5. p. Minárik  Váh č. 8   08.00 Objekt Nábrežná   
2. kapr.  23.7. p. Foglton  Váh č. 8   08.00 Objekt Nábrežná   
2. kapr.  20.8. p. Blažej  Váh č. 8   08.00 Objekt Nábrežná   
2. kapr.  10.9. p. Foglton  štrkovisko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
2. pstruh.    26.3. p. Duda  Opatová              08.00 pri kostole Opatová 
2. pstruh.    20.9. p. Foglton Drietomica              08.00 pri jednote Kostolná 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
p. Macháč t.č.: 0917 787 109, p. Duda t.č.: 0905 894 222, p. Oslanec – t.č.: 0948 725 158, p. Minárik 
t.č.: 0905 969 806, p. Blažej t.č.: 0915 157 025,  p. Foglton  t.č.: 0902 527 042, Pre veľmi nizky 
záujem o brigády na p.p. je lepšie dohodnúť sa s organizátorom brig. dopredu na  t. č. p. Duda. 
P. Foglton. Ďalšie mimoriadne brigády budú uvedené na stránke srztrencin.sk a fcb. 
 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. kapr.  06.5., 09.9.  TN Kaskády                    08.00 Kaskáda č.1 
3. kapr.  06.5., 09.9.  Váh Ivanovský Kút 08.00 Ivanovský Kút 
3. kapr.  21.5., 10.9.  Váh pravý breh  08.00 Orechovské ihrisko   
3. pstruh  2.4.   Chocholnica potok 08.00 park Chocholná 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Za nepriaznivého počasia brigády budú preložené na iný termín. Bližšie informácie u pomocného 
hospodára ObO č.3 Martina Vincenta, t.č.:  0914 274 596. 
 
 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. kapr.  29.7., 23.09.  Gabajove štrkov. 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr. 13.5., 20.5.,15.7.,30.9.    Štrkovisko Nemšová 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  06.5., 19.08.  OR Kľúčové         08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  27.5., 5.8.,7.10.  Štrkovňa Ľuborča 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  29.4.   Váh č.8                08.00 pri vodnej ploche 
4. pstruh.  25.3., 1.4., 7.10. Súčanka  08.00 posed za Kamienkou 
4. pstruh.  18.3., 8.4.,14.10. Ľuborčiansky potok 08.00 Ľubor.has.zbrojnica 
4. pstruh.  25.3.   Vlára   08:00 Mestská plaváreň 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ďalšie brigády mimo týchto termínov podľa potreby predsedu ObO č. 4 (sekanie otvorov do ľadu, 
vápnenie, kŕmenie, kosenie trávy /len pre majiteľov krovinorezov/, atď.) budú včas oznámené na web 
stránke MsO SRZ a vo vývesných skrinkách O.o.č.4.  tel. číslo na predsedu ObO. č. 4: t.č.: 0905248722. 
Na pstruhové brigády je potrebné doniesť si vhodnú obuv (gumáky) plus náradie. Na kaprové náradie 
píla, nožnice, krovinorez, hrable, kosačky.....  
V prípade nepriaznivého počasia budú pokračovať brigády podľa ďalších termínov, alebo budú pridané 
náhradné termíny.                                        
 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. kapr.  13.5., 22.7.,30.09. VN Baračka  08.00 pri sklade 
5. kapr.  20.5.,15.7., 7.10. Enkláva   08.00 pri sklade (kontajner) 
5. pstr.  1.4., 8.4.,23.9.                potok Teplička  08.00 pred hot.Park na Baračke    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kaprové brigády sa budú vykonávať aj v revíry VN Park Trenčianske Teplice v hore uvedených  
termínoch, v závislosti od počtu brigádnikov. Predbežný termín každoročného výlovu odchovného  
revíru VN Park Trenčianske Teplice, je stanovený na mesiac október 2023. Presný termín konania 
výlovu bude včas zverejnený na stránke organizácie „srztrencin.sk. Mimoriadne brigády sa budú konať 
podľa potreby hospodára a budú včas oznámené na web stránke, ako aj vo vývesnej skrinke ObO.                                        
Telefonické kontakty ObO č. 5: hospodár: 0903496232, predseda t.č.: 0903310858.   
Mimoriadne brigády budú organizované operatívne podľa potreby vykonania prác v revíroch ObO č. 5. 
(povodeň, kalamita a pod.). 
 
ObO Druh brigády Dátum konania    Revír   Čas a miesto zrazu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. kapr.  22.4., 29.4.., 6.5., 13.5.     VN Svinica                     08.00 pri hospodár. objekte 
6. kapr.                    24.6., 22.7., 26.8., 23.9.   VN Svinica  08.00 pri hospodár. objekte 
6. pstruh.  18.2., 4.3., 18.3., 1.4.   potok Svinica           08.00 pri hospodár. objekte 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ďalšie brigády mimo týchto termínov podľa potreby budú včas oznámené na web stránke MsO SRZ a 
vo vývesných skrinkách ObO č. 6. Informácie o brigádach na t.č.: 0905 284532, 0905 694433. 
e.) Ostatné  
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Záujemcovia o členstvo v SRZ v roku 2023 
 
Všetkým záujemcom o členstvo v SRZ v roku 2023 oznamujeme, že  prihlášky za člena si môžu 
vyzdvihnúť každý štvrtok na rybárskom dome Legionárska 88, v čase od 15,00 do 17,00 hod., alebo 
stiahnuť z webovej stránky www.srztrencin.sk. Prihlášku s fotkou (súčasťou prihlášky je vyplnený 
„Súhlas so spracovaním osobných údajov“) môžete odovzdať na rybárskom dome v čase úradných 
hodín, poprípade zaslať poštou, alebo vhodiť do schránky. Neúplné prihlášky nebudú akceptované!  
Uzávierka prijímania prihlášok bude 23.12.2022. O termíne, mieste konania školenia a vykonania 
záverečnej skúšky budú žiadatelia písomne informovaní. 
  
Fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dovŕšia 15 rokov, musia z dôvodu výdaja nového preukazu  odovzdať 
fotografiu o rozmere 3x4 cm a zaplatiť 0,50,- € za nový preukaz. 
 
Fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dovŕšia 18 rokov, musia z dôvodu výdaja nového preukazu  odovzdať 
fotografiu o rozmere 3x4 cm a zaplatiť 0,50,- € za nový preukaz. Zároveň v roku 2022 sa stávajú 
plnoprávnymi členmi SRZ s právami a povinnosťami podľa § 6 Stanov SRZ. 
 

15 

2023

http://www.srztrencin.sk/


Petrov zdar   Rok 2022 
 

Adient – INTERNAL 

Prihlášky za člena SRZ pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov musia byť podané na RD do 23.12.2022. 
Termíny školení budú upresnené podľa počtu detí, a školenia sa budú vykonávať regionálne podľa 
miesta bydliska nasledovne : 

• Školenia pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov pri  ObO č. 1,2,3,5 budú vykonané v priestoroch 
V.A.J.A.K. s.r.o. pod vedením p. J. Sámelu č. tel. 0911 655 655; 

• Školenia pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov pri  ObO č.4 Nemšová budú vykonané v 
mesiacoch január až marec. Školenie zabezpečí výbor obvodu č. 4.  Miesto a termíny školenia 
budú upresnené; 

• Školenia pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov rokov pri ObO č. 6 budú vykonané na VN Svinica. 
Školenie bude vykonávať  p. M. Chlpek č. tel. 0905 365 733.  

  
Predajcovia hosťovacích povolení MsO SRZ Trenčín: 

Roman Mano, Trenčianske Stankovce č.t.: 0905 198 873; 
Dušan Beznák, VN Baračka t.č.: 0903 493 232; 
Ing. Peter Baránek, rybárske potreby Sedge Sihoť TN, t.č.: 032/7442882; 
Ivan Remenec, rybársky dom, Legionárska č.88,TN (po dohovore), pre členov i nečlenov na t.č.: 0903 
310 858; 
Roman Husár, VN Svinica (po dohovore), pre členov a nečlenov SRZ na t.č.: 0905 284 532; 
Pavol Habšuda (po dohovore), pre členov a nečlenov SRZ na č.t.0908 778 781 
Upozornenie: Hosťovacie povolenia pre nečlenov SRZ budú predávať len p. Remenec, p. Husár a p. 
Habšuda 

Zasadnutia orgánov MsO SRZ Trenčín: 

Zasadnutia výboru MsO SRZ Trenčín sa budú konať predposledný štvrtok v mesiaci určenom plánom 
práce od 16.00 hod. 

Zasadnutia predsedníctva výboru sa budú konať operatívne na základe zvolania zasadnutia 
predsedom, podpredsedom alebo tajomníkom MsO. 

Zasadnutia výborov ObO zvolávajú predsedovia ObO najmenej 4x za rok.  

Venujte MsO SRZ 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2022. 

Zákon o dani z príjmov umožňuje darovať MsO SRZ 2% z Vami už zaplatenej dane z príjmov a tak 
pomáhať svojej organizácii pri napĺňaní jej poslania. 
V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť 2% z Vašich, všetky informácie a tlačivá Vám poskytne výdajná 
komisia pri preberaní povolenky na rybolov na rok 2023. 

 
 
 
 
 

Družstvo športového klubu plávaná Trenčín v roku 2022 
 

 
 
 
 
 
 
Družstvo ŠKP Trenčín v roku 2022 reprezentovalo MsO SRZ Trenčín v disciplíne LRU – plávaná 

v  zložení  Branislav Oslanec, Roman Radil, Marek Macháč, Filip Kmeťo, Andrej Macháč, Michal 
Čampiš, Vladimír Kaminský a tréner Marcel Čampiš.   
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Andrej Macháč naštartoval túto sezónu na pohárovom preteku na Myjave 
krásnym 2.miestom pričom pri ulovených 36kg mu chýbalo iba 300g na prvé 
miesto. Príprava na veľké preteky vrcholila a  1.-3.7.2022 sa zúčastnil - 
Majstrovstiev Slovenska v LRU plávaná v kategórii do U15 na Malom Dunaji, kde 
sa umiestnil na 1. mieste, ďalej sa zúčastnil Slovenskej ligy juniorov do 15. rokov  
v LRU plávaná , kde obsadil po štyroch kolách celkové 3.miesto .  Sezónu ukončil 
na v Pobedíme na súťaži  ,,Pobedímsky plavák“  , kde suverénne získal 1. miesto. 
 
 
Michal Čampiš získal na medzinárodnom preteku Nova Domus v Českej 
Republike v jednotlivcoch 3.miesto . Ku úspechom pripojil aj 3.miesto na 
pohárovom preteku vo Zvolene , kde bodoval aj Filip Kmeťo na 2.mieste 
aj Marek Macháč na 4.mieste. Ani tieto úspechy jednotlivcov však 
nestačili na klubové medailové umiestnenie. Tento rok nám chýbalo to 
povestné štastie aby sme s a mohli tešiť aj ako klub.  
 
Marek Macháč sa zúčstnil Mastrovstiev sveta U-20 v LRU-P  v Slovinskej 
Sevnici , ako jeden z trénerov Slovenskej reprezentácie. Po týždňovom 
tréningu na pretekárskej dráhe jeho zverenec Gabrie l Vajsábel z Tranvy 
získal  v prvom preteku 4.miesto a v druhom preteku  krásne 3.miesto. 
 
 

 
Laugarício cup 2022 – Trenčín, Váh pretek s medzinárodnou účasťou.  
Dvojkolový pretek pripravil opäť každý deň iné podmienky a iné úlovky 
a ulovila sa viac ako tona rýb. Trať a organizačná stránka  preteku bola 
opäť na vysokej úrovni o čom svedčili aj veľmi pozitívne hodnotenia 
pretekárov na populárnych maďarských a poľských stránkach ako aj veľký 
záujem rakúskych pretekárov o pretek v roku 2023. Náš klub tento raz 
nedosiahol na pódium avšak tento pretek sme si veľmi užili. 
 
 
1. liga LRU-P, 1. kolo VD Môťová, 2. kolo Sĺňava, 3.kolo Žilina  
 
Všetky tri dvojkolá sľubovali pekný športový zážitok s veľkým množstvom úlovkov. Počasie však na 
každom kole miešalo karty. Na Môťovej počas víkendu sa pre nás známej vode pri silnom vetre lovil 
hlavne pleskáč a bonus bol kaprík. Pretek na tejto vode je vždy riadna drina lebo aj ked pretekár uloví 
20kg za 4 hodiny rýchlo sa môže stať že bude posledný. Po prvom dvojkole sme sa pohybovali 
v tabuľke v 2. polovici.  
Čakalo nás 2. kolo na Sĺňave  a tu sa loví hlavne na match a anglický plavák. Všetci sme boli pomerne 
dobre pripravení a odhodlaní vylepšiť tabuľkové umiestnenie. Nestalo sa tak ani v sobotu a ani 
v nedeľu a Trenčín bol zrazu na 10. mieste. Táto voda je skoro ako naša achzlova päta. Keď už si aj 
myslíme že máme natrénované a taktika je úplne jasná  , tak sa vyššia moc rozhodne , že nám dopraje 
metrové vlny a tri dni nárazový vietor do tváre. Výsledkom však boli roztrhané úlovkové sieťky od vĺn 
a podlomené zdravie . Ale aj to je skúsenosť a bolo treba prehltnúť horkú slinu a pripraviť sa na 
3.dvojkolo.  
3. kolo na na Váhu v Žiline bolo pre nás dôležité pre 
zotrvanie v 1. lige.  Čo by to však bolo za víkend keby sa nám 
extrémne neochladilo a v septembri už bol na kopcoch na 
okolí sneh. Vodohospodári si pre nás tiež pripravili 
prekvapenie v podobe dvoch hodín veľmi rýchleho prietoku 
a dvoch hodín stojatej vody. Otravná a hlavne nebodovaná 
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belička bola pre každého pretekára skúškou technickej a psychickej zdatnosti. Ligu sme so cťou 
dobojovali a po šiestich kolách sme skončili na 9.mieste.  
 
 
V roku 2022 sme tiež ako klub podporili ideu 
a organizáciu pretekov , kde bol cieľ priviesť 
k plávanej mládež jednoduchým a finančne 
nenáročným spôsobom a taktiež Trenčín bol 
súčasťou  jedného z viacerých kôl a zároveň 
záverečným kolom seriálu Západoslovenskej 
Ligy Mládeže za bohatej účasti mladích 
pretekárov a pretekáriek. Pre podrobnejšiu 
informovanosť bola aj založená skupina s  na 
Facebooku  s názvom  Západoslovenská LIGA MLÁDEŽE LRU-P. V tejto iniciatíve chceme pokračovať 
aj v roku 2023 , tak neváhajte prihlasovať svoje deti.  
 
Za priazeň v sezóne 2022 ďakujeme všetkým členom MsO SRZ Trenčín a ďakujeme za podporu zo 
strany MsO SRZ Trenčín, STAFIS - R. Sokol, Sedge - P. Baránek, SENSAS - I. Fabián, MVDE - R. Pavelka 
a taktiež kamarátom a priateľom, ktorí nám pomáhali napredovať k rozvoju športového rybolovu .   
V sezóne 2023 budeme opäť plnohodnotne reprezentovať MsO SRZ Trenčín.  
Podrobnejšie informácie o našej činnosti nájdete na facebooku v skupine SKP Trenčín, na ktorej nás 
zároveň  môžu kontaktovať záujemcovia o závodný lov rýb na plavák.  

Marek Macháč 
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15. Matej Forgáč
16. Lukáš Svetlík
29. Lacko Tomáš

Družstvá LRU – prívlač Trenčín ,,A“ a Trenčín ,,B“ v r. 2022 

V športových súťažiach LRU prívlač reprezentovali našu organizáciu v roku 2022  dve družstvá 
prívlačiarov. Obe súťažili v  1. lige  LRU-PR. Trenčín ,,A“ v zložení Jaroslav Sámela, Daniel Hrk, Filip 
Mihalda , Jakub Kšiňan a Peter Horňák a Trenčín ,,B“ v zložení : Branislav Ďuďák, Tomáš Lacko, Matej 
Forgáč, Lukáš Svetlík, Peter Hirjak a Andrej Sulo. V tomto roku sa zúčastnili naši pretekári týchto súťaží 
: 

Majstrovstvá sveta Taliansko, Campobasso, 27.4. – 2.5. 2022 tohtoročných MS v Taliansku sa 
zúčastnilo 14 krajín. Reprezentácia Slovenska skončila na výbornom 2. mieste za domácimi pretekármi. 
V reprezentačnom družstve boli aj členovia našej MO SRZ - B. Ďuďák a P. Hirjak. Kapitánom 
reprezentácie bol J. Sámela.  

Medzinárodné majstrovstvá  SR jednotlivcov sa konali 20-22.5. 2022 na rieke Poprad vo Svite. MSR 
jednotlivcov sú najprestížnejšie preteky jednotlivcov počas sezóny. Zúčastniť sa ich môže iba 40 
najlepších pretekárov z predchádzajúceho roka. Naši pretekári sa umiestnili nasledovne: 

5. Jaroslav Sámela
7. Peter Hirjak
11. Branislav Ďuďák
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Majstrovstvá SR družstiev 1.liga – v prvej lige máme dvojnásobné zastúpenie a je vidieť, že naši 
pretekári patria k najlepším pretekárom na Slovensku. V tomto roku sa im podaril výrazný úspech, keď 
družstvo Trenčín B  skončilo celkovo v 1 .lige na  1. mieste a stalo sa Majstrom Slovenska v družstvách 
a Trenčín A skončil na 3. mieste . 

Pohárové preteky : počas roka sa konalo viacero pohárových pretekov - Memoriál L. Mlynaroviča – 
14. T. Lacko, 27. L. Svetlík, 41. P. Hirjak, 51. M. Forgáč, Púchovský pstruh – 7. B. Ďuďák, 12. M. Forgáč ,
22. J. Sámela, 39. T. Lacko Ondavská rotačka  – 32. P. Hirjak, 33. M. Forgáč, 66. T. Lacko, 70. B. Ďuďák

V celoročnej súťaži jednotlivcov skončil  J. Sámela na 1. mieste, P. Hirjak 4., B. Ďuďák 8., M. Forgáč 
13., L. Svetlík 16., T. Lacko 43.    

Mládež : P. Zachar a J. Sámela sa podieľajú na výchove mladých rybárov. V tomto roku krúžok mladých 
rybárov z pademických dôvodov nekonal. Záujemci o členstvo v r. 2023 z radov detí a mládeže sa môžu 
prihlásiť do konca roka na Rybárskom dome MO SRZ Trenčín. 

Takto videl boj o titul jeden z pretekárov družstva Trenčín ,,B“ Peter Hirjak: 

Stíhacia jazda za titulom 

Prvá prívlačová liga družstiev sa po neúplných ročníkoch 2020 a 2021 konala opäť v troch dvojkolách 
a MsO SRZ Trenčín reprezentovali v desaťčlennej lige dva tímy Trenčín A a Trenčín B. Ako dlhoročný 
člen trenčianskeho „B-čka“ som uvítal, že tohtoročná liga bola z hľadiska kôl najrôznorodejšia 
a preverila tímy doslova v každej situácii. Prvé dvojkolo sa konalo v obci Kladzany (okres Vranov nad 
Topľou) na rieke Ondava v termíne 4. až 5. júna a lovilo sa spôsobom ako na majstrovstvách sveta, 
pretekári si losujú poradie výbehov z depa (depo je miesto stretnutia všetkých pretekárov spravidla 
v polovici celej trate) a následne si sami vyberajú z vymedzených lovných miest, ktorých je 
dvojnásobne viac, ako je pretekárov a počas pretekov sa môžu premiestňovať kdekoľvek, kde je voľné 
miesto. Loví sa v 4 sektoroch (A až D), pričom v každom sektore je jeden pretekár z každého tímu (10 
pretekárov na celý sektor). V sobotu i v nedeľu sa lovilo vždy v 5. kolách. Prvý deň nás privítal 
výdatným dažďom, kde sa miestami strmé brehy Ondavy premenili na bahenné klzisko a nejeden 
pretekár si „spríjemnil“ lov pádom. Gro úlovkov tvoril pstruh dúhový, ktorý Vranovská organizácia 
pravidelne nasádza pred každými pretekmi i mimo nich. Bodovanie bolo veľmi jednoduché – každá 
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ulovená ryba bez ohľadu na veľkosť sa rátala za 1 bod (okrem nebodovaných rýb). Prvý deň sa z B-čka 
najlepšie umiestnil Tomáš Lacko, ktorý sa umiestnil na 4. mieste, Peter Hirjak obsadil 5. miesto, Braňo 
Ďuďák bol 6. a Matej Forgáč mal umiestnenie 8,5. V nedeľu sa síce vyčasilo, avšak akýsi posun vo 
výsledkoch u nás nenastal. Peter Hirjak sa umiestnil na 4. mieste, Matej Forgáč na 5. mieste, Braňo 
Ďuďák skončil na 8. mieste a Tomáš Lacko bol na 9. mieste. Po 1. kole bol Trenčín B priebežne na 8. 
mieste z celkovo 10 tímov (priebežne posledná Dubnica mala súčet 56) so súčtom umiestnení 49,5 so 
stratou 25,5 umiestnenia na víťaza 1. kola z Kysuckého Nového Mesta (súčet umiestnení 24). Facka na 
úvod ako sa patrí. V tíme sme sa toto kolo snažili čo najskôr zabudnúť, lebo sme vedeli, že ryby chytať 
vieme. Sústredili sme sa preto na druhé kolo v Nižnej na Orave, ktoré sa konalo už o 3 týždne 
a organizátorom bolo družstvo z Námestova, ktoré ho tradične usporadúva na pstruhovom revíri 
Studený potok a vždy je výborne zarybnený prevažne pstruhom potočným. Lovilo sa štýlom, že každý 
zo 4 sektorov bol rozdelený na 10 štandov a každý pretekár lovil vo vylosovanom úseku, kde sa po 
hodine a pol lovu následne vystriedali s pretekárom, s ktorým tvorili dvojičku. Miestny revír poznáme 
dokonale, čo sa prejavilo aj na našich výsledkoch. V sobotu Peter Hirjak a Braňo Ďuďák vyhrali svoje 
sektory, Lukáš Svetlík skončil druhý a Tomáš Lacko bol na delenom 8,5. V nedeľu Braňo Ďuďák opäť 
vyhral svoj sektor, Peter Hirjak skončil 3., Tomáš Lacko mal umiestnenie 3,5 a Lukáš Svetlík 4,5. Celkovo 
sme mali súčet umiestnení 24,5 (polovica umiestnení z 1. kola ligy) a druhé kolo ligy sme vyhrali. 
Priebežne sme v ligovej tabuľke poskočili na 3. miesto s mankom na lídra z Levíc 15,5 (Levice mali po 
dvoch kolách súčet umiestnení 58). Vedeli sme, že posledné tretie kolo ligy sa bude konať na Váhu 
v úseku Nové Mesto nad Váhom až Horná Streda, ktoré je viacmenej domáca voda a môžeme sa 
pokúsiť minimálne o skok na celkové 2. miesto, keďže náskok Levíc sa zdal byť nedostihnuteľný. Osud 
je však veľký hráč a Levice nastúpili len s 3 pretekármi, čo znamenalo obrovskú výhodu pre nás (pozn. 
ak nenastúpi pretekár, za sobotné i nedeľné kolo sa tímu ráta automaticky umiestnenie 11, teda 
dokopy 22). V sobotu sa Braňo Ďuďák s Matejom Forgáčom umiestnili zhodne na 2. mieste, Peter 
Hirjak bol 5. a Lukáš Svetlík 7. Priebežne sme sa tak pred nedeľným kolom posunuli na 2. miesto so 
stratou 5,5 umiestnenia na stále vedúce Levice. V nedeľu v doobednom kole Lukáš Svetlík vyhral 
sektor, ale Braňovi Ďuďákovi pretek nevyšiel a skončil až 9. Vytvoril tým tlak na Mateja Forgáča a Petra 
Hirjaka, ktorí museli v poobednom kole dokopy chytiť najviac umiestnenie 7, aby sa dočkali vytúženého 
titulu. Nenechali však nič na náhodu, keď Peter Hirjak sektor vyhral a Matej Forgáč bol tesne 2., čo 
urobilo súčet umiestnení 3. Levice sme nakoniec porazili o 4,5 umiestnenia ale treba pripomenúť, že 
napriek tomu, že v poslednom kole boli len 3, boli viac ako vyrovnaným súperom o titul. Po viacerých 
2. miestach sme sa konečne dočkali a stíhaciu jazdu za titulom úspešne zvládli 😊😊
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   RYBÁRSKE POTREBY SEDGE – PETER BARÁNEK 
TRENČÍN – SIHOŤ tel.:032-7442882,0905600240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tieto dni ponúkame mimoriadnu zľavu bez limitu výšky 
nákupu a druhu vybraných výrobkov  
 

 
 
 
   
 akcia 1 + 1, u vybraných modelov tovaru ( prúty, navijaky ) 
 jeden zaplatíš a druhý dostaneš zadarmo ! 
 

 
  Máte problém s darčekom pre svojho rybára ? 
 

  Ponúkame Vianočné NÁKUPNÉ POUKAZY v menovitej      
hodnote  5 , 10 , 35 a 50 eur, ktorých hodnotu môže majiteľ 
čerpať v predajni SEDGE na Sihoti aj postupne do konca  
roka 2023. 
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Úlovky členov MsO SRZ Trenčín v roku 2021 vody kaprové - 1. časť 

Revír Návš. 
Kapor Lieň 

Pleskáč 
vys. Jalec hlav. Podustva Mrena Nosáľ Karas Boleň Amur 

ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg 
Jazierko Skalka                    2-0880-

1-1 4378 637 1709 5 4 10 6         1 2     121 72 4 13 2 10 
Štrk. Nemšová                      2-3750-

1-1 2269 607 1793 1 1 6 3                 4 3     16 59 
VN Baračka                   2-4480-1-1 

2975 551 1676 1 1 18 8 2 1             51 32     3 15 
VN Svinica                             2-5310-

1-1 4487 1139 3563 3 2 82 20                 6 5     22 87 
Enkláva                                   2-0630-

1-1 2343 351 1157 3 3 46 46 1 1     2 5 1 1 30 29 2 7 4 35 
Váh                                          2-4430-

1-1 17102 611 1848 3 5 424 295 170 155 146 149 196 221 326 166 78 29 100 190 4 32 
Štrk. Bodovka                                  2-

2980-1-1 5432 1156 3430     33 17 7 8             1 2 2 9 31 177 
O. R. Tr. Kaskády                             2-

4330-1-1 5450 711 2137 41 21 13 14 1 1 1 1     4 1 26 23     22 116 
O. R. Kľúčové                                    2-

1670-1-1 1949 431 1248     2 1 1 1             35 14     10 47 
Štrk. Ľuborča                                  2-

3601-1-1 2471 478 1259 1 1 4 3                 7 4     2 16 
Gabajove štrk.                                 2-

0641-1-1 1742 452 1306     3 2                 56 30     5 21 
Štrk. Nozdrkovce                            2-

3711-1-1 2056 598 1683     1 1                 65 31     7 44 

Biskupický kanál        2-4432-1-1 1047 13 47     6 15 5 8 7 4 1 2 12 4 2 2 1 3     
Kočkovský kanál                2-4431-1-

4 292  C h y ť   a   p u s ť 

Spolu vlastné                           53993 35257 22856 58 38 648 431 187 175 154 154 200 230 343 172 482 276 109 222 128 659 

Cudzie 2172 516 1523 2 4 54 58 1 1 3 3 3 6 13 6 4 3     30 184 

Spolu                            56165 35773 24379 60 42 702 489 188 176 157 157 203 236 356 178 486 279 109 222 158 0 

 

20 

7735

8251



Petrov zdar   Rok 2022 
 

Adient – INTERNAL 

Úlovky členov MsO SRZ Trenčín v roku 2021- vody kaprové - 2. časť 

Revír 
Tolstolobik Šťuka Zubáč veľk. Sumec Ostriež Úhor Mieň 

Pstruh 
pot. 

Pstruh 
jaz. Pstruh dúh. 

ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg 

Jazierko Skalka                    2-0880-1-1     18 36 17 31     69 12 3 2             125 54 
Štrk. Nemšová                      2-3750-1-1 

    2 3 3 5         1 1     2 1 7 4 88 36 
VN Baračka                   2-4480-1-1 

    11 22 53 99     19 2 8 5     2 1     107 47 

VN Svinica                             2-5310-1-1     27 78 37 54 1 15 8 3 26 19         1 1 219 101 

Enkláva                                   2-0630-1-1     3 9 3 8 7 54     1 2 2 1             

Váh                                          2-4430-1-1     29 94 64 171 57 419 142 202 39 34 20 15 6 3     15 7 
Štrk. Bodovka                                  2-

2980-1-1     20 43 61 95 8 45     9 5             178 81 
O. R. Tr. Kaskády                             2-

4330-1-1     31 66         2 1 35 21     1 1 1 1 68 29 

O. R. Kľúčové                                    2-
1670-1-1     3 6 11 2         5 3             21 9 

Štrk. Ľuborča                                  2-
3601-1-1         4 6         3 1     3 1 13 4 65 33 

Gabajove štrk.                                 2-
0641-1-1     7 21 1 2         4 3                 

Štrk. Nozdrkovce                            2-
3711-1-1     2 3 12 18 1 5 1 1 1 1         6 3 42 20 

Biskupický kanál        2-4432-1-1     5 12 5 11 2 13     1 1                 

Kočkovský kanál                2-4431-1-4  C h y ť   a   p u s ť 

Spolu vlastné                               158 393 271 520 76 551 241 39 136 98 22 16 14 7 28 13 928 417 

Cudzie     10 32 21 46 4 38 13 2 12 11 12 3 13 6     121 58 

Spolu                                168 425 292 566 80 589 254 41 148 109 34 19 27 13 28 13 1049 475 
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Úlovky členov MsO SRZ Trenčín v roku 2021- vody kaprové - 3. časť 

Revír 
Lipeň Sivoň Sih Jeseter Pleskáč.ost. Jalec ost. 

Mrena 
škvr. 

Zubáč 
volž. Ostatné dr. Spolu 

ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg 

Jazierko Skalka                    2-0880-1-1                 1 1             231 6 1244 1958 
Štrk. Nemšová                      2-3750-1-1 

                                109 5 846 1914 
VN Baračka                   2-4480-1-1 

                46 2             381 14 1253 1925 

VN Svinica                             2-5310-1-1                 1 1 1 1         670 38 2243 3988 

Enkláva                                   2-0630-1-1                 5 4             193 13 654 1375 

Váh                                          2-4430-1-1             1 3 3 1 6 4         2587 80 5026 3941 
Štrk. Bodovka                                  2-

2980-1-1                 27 8 1 1         264 11 1798 3932 
O. R. Tr. Kaskády                             2-

4330-1-1                                 378 19 1335 2452 
O. R. Kľúčové                                    2-

1670-1-1                                 39 4 558 1353 
Štrk. Ľuborča                                  2-3601-

1-1                 1 1             82 3 663 1332 
Gabajove štrk.                                 2-

0641-1-1                                 77 5 605 1390 
Štrk. Nozdrkovce                            2-3711-

1-1                                 109 4 845 1814 

Biskupický kanál        2-4432-1-1                     4 6         75 6 139 134 

Kočkovský kanál                2-4431-1-4  C h y ť   a   p u s ť 

Spolu vlastné                                       1 3 84 18 12 12         5195 208 17209 27508 

Cudzie 2 4                 1 1         102 10 935 1995 

Spolu                            2 4         1 3 84 18 13 13         5297 218 18144 29503 
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Redakčná rada p.: Ing. Lauš, Mgr. Dorušinec, Remenec, predsedovia ObO 1÷6 
Do spravodaja okrem redakčnej rady prispeli: p. Machač, Sámela, Jelínek a boli použité foto viacerých členov 
MsO.  
 

 

 

Nech vianočný čas prinesie do Vášho 
domova rodinnú pohodu a štedrosť. 

Nech naplní Vaše srdcia pokojom a láskou, 
a do nového roka nech vykročíte 

úspešne a s radosťou. 
 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023 
Vám želá  

 
výbor MsO SRZ Trenčín. 

 




