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Vážení členovia, športoví rybári, 

    Vstúpili sme do ďalšieho volebného obdobia rokov 2018-2021. Delegáti mestskej konferencie zvolili 
11 členov výboru SRZ-MsO (vekový priemer 52,9 rokov) a 4 členov kontrolnej komisie. Výbor MsO 
zvolil 6 členov disciplinárnej komisie a prijal nové ciele na volebné obdobie. 
     Asi 50 % členov našej organizácie sa aktívne zapojilo do „Petície za záchranu všeľudového rybárstva 
na Slovensku“ a zozbierali 1824 podpisov pod petíciu, za čo im ďakujem. 
     Schválili sme rozpočet, ktorý vytvoril predpoklady pre ďalšie zvyšovanie finančných prostriedkov  
na nákup násadových rýb, aby sme naďalej  obhospodarované revíry systematicky zarybňovali  
všetkými dostupnými druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách.  
     Prijali sme rozhodnutie a podali žiadosť o odkúpenie „Rybničného hospodárstva Kubrica“, ktoré 
RADA SRZ dňa 9.6. uznesením č.49/2018 schválila. V tejto súvislosti výbor MsO schváli rozhodnutie 
o živnostenskom podnikaní  subjektu „SRZ-MsO Trenčín.“ 
       Ďakujem všetkým, ktorí mi vyslovili dôveru, ako aj tým členom, ktorí sa aktívne zapájajú do práce 
v našej organizácii.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           Ing. Jozef Lauš 

Naši jubilanti 

V roku 2019 sa dožívajú významného životného jubilea títo naši členovia: 
50 rokov 
Basila Roman, Briestenský Rastislav, Budík Oto, MVDr. Bútora Dušan, Cingel Norbert, Danko Jozef, Ing. 
Debrecéni Jozef, Dolhý Martin, Dubina Miroslav, Haško Dušan, Holčáková Emília, Kadlec Ľuboš, 
Kostolný Marián, Ľahký Peter, Mach Martin, Malovec Pavol, Mečiar Allan, Mucha Juraj, Navrátil 
Kvetoslav, Oravec Jozef, Pevný Peter, Pokorný Peter, PhDr. Sámela Jaroslav, Vašek Pavol, Vrzalovský 
Peter;  
55 rokov 
Antala Ľuboš, Bariš Viliam, Bobot Pavol, Bulko Milan, Csillagi Michal, Daniš Pavol, Dorička Miroslav, 
Fiala Ivan, Gabaj Jozef, Gruliš Miroslav,  Hrnčár Peter, Husár Roman, Chudý Ján, Ing. Ježík Marián, Juraj 
Emil,  Ing. Kališ Karol, Klempa Marián, Korbel Július,  Košút Dušan, Krasňan Jaroslav, Križan Peter, Kudla 
Miroslav, Mgr. Kuna Jozef, Lacová Gabriela, Losonszký Atila, Macura Ján, Masár Ľuboš, Mikušinec 
Jozef,   Nagy Peter,  Ondrejka Vladimír, Ing. Polák Ján, Ing.  Puna Miroslav, Mgr. Rástočná Renata, Riška 
Marián,  Sláma Jiří, Slemenský Pavol, Ing. Smatlánek Igor, Viedenský Vlastimil, Zachar Milan, Zachar 
Peter, Zubák Ľubomír, Žucha Jaroslav; 
60 rokov 
Adamec Ľubomír, Appelt Miroslav, Belák Ján, Billik Ladislav, Bršlica Ján, Czupek Ján, Ing. Čechová 
Vlasta, Černický Dušan, Červeňan Ľudovít, Červeňan Stanislav, Čipka Milan, Fehér Július, Foltán 
Ladislav, Gajarský František, Gajdošík  Jozef, Gurín Jozef, Chorvát Jozef, Janšto Miroslav, Juráček 
Vladimír, PharmDr. Kiss-Tóth Július, Ing. Kopecký Ľubomír, Krajčo Juraj, Krištof Viliam, Kukučka Viktor, 
Maštalír Pavol, Matúš Ľubomír, Naňák Ondrej, Nevláčil Emil, Ondrášek Vladimír, Ing. Prekop Michal, 
Púček Jaroslav, Ing. Radil Jaroslav, Staňo Marián, Straka Jaroslav, Ing. Škúci Ján, Štefkovič Anton, Talian 
Jozef, Tománek Pavol, Vaculka Ľubomír, Vodička Jozef, Záhorec Miroslav; 
65 rokov 
Bračíková Mária, Buček Ján, Daňo Ján, Fabian Vladimír, Gubár Alexander, Ing. Guričan Štefan, Havier 
Rudolf, Hlavatovič Vladimír, Holeček Ľubomír, Hôrka Augustín, Hôrková Helena, Hromada František, 
Hruška František, Chorváth Július, Jánošík Alfonz, Ing. Killián Peter,  Kocnár Ivan, Kotlárik Pavol,  
Ing. Koyš Teodor, Kvasnica Pavol, Lančarič Viliam, Ing. Lauš Jozef, Lipovský Miroslav, Mikuš Štefan, 
Misányi Milan, Murko Peter, Ondruš Martin,  Polek Miroslav, Rišková Elena, Ing. Stanek Milan, Stolárik 
Milan, Straka Dušan, Ing. Strempek Ján, Šatka Rudolf, Šujan Miloš, Urbanec Milan, Vacek Jozef, Ing. 
Vánik Ján, Velič Marián, Vlasatý Štefan, Mgr. Vojtěch Petr, Zajac Jozef, Zavadinka Milan; 
70 rokov 
Bahno Jaroslav, Beníček Juraj, Gogola Pavel, Grbalik Štefan, Hajtman Ondrej, Jančo Dušan, Jankovský 
Vladimír, Kožej Jaroslav, Kružiak Pavel, Mgr. Lacuška Gabriel, Mazáň Ján, PeadDr. Moško Ferdinand, 
Nosál Jozef, Nosálová Eleonóra, Orságh Miroslav, Pekara Dušan, Prno Milan, Remenec Ivan, Sivák 
Jaroslav, Svatík Pater, Ing. Šmitala Peter; 



Petrov zdar   Rok 2018 

 

3 

75 rokov 
Galusek Dušan, Kosa Kamil, Plánka Peter,  Šimák František; 
80 rokov 
Ďuriš Rudolf, Guliš Ivan, Košút Vladimír, Mach František, Masár Pavel, Smolka František, Škyta Vojtech, 
Welser Vilém; 
85 rokov  
JUDr. Bernáth Karol,  Ing. Ďurinák Jozef, MUDr. Mach Miroslav;  
Všetkým oslávencom prajeme do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pekné úlovky 
v našich vodách.            
            Výbor MsO 

Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania mestskej konferencie (MK) 

      MK našej organizácie sa konala dňa 17.3.2018 za prítomnosti hostí prezidenta SRZ p. Boroša  
a člena RADY SRZ p. Estergajoša. Na MK bolo 90 delegátov z 93 zvolených, t.j. 96,7 %. 
     Delegáti schválili program rokovania, rokovací poriadok a požiadavku, aby boli volení všetci 
navrhnutí kandidáti do výboru MsO aklamáciou. 
    Všetky rozhodujúce dokumenty, správy prednesené na MK sú zverejnené na web stránke: 
www.srztrencin.sk 
          Predseda volebnej komisie predstavil kandidátov do výboru MsO, ktorí podali návrh  
na kandidatúru. Predseda MsO vyzval delegátov ObO č. 3, aby doplnili návrh svojho kandidáta za člena 
výboru MsO, nakoľko tento návrh nepodali v určenom termíne. 
         Delegáti MK hlasovali jednotlivo o každom kandidátovi v súlade so Stanovami SRZ § 6, bod 1a), 
ako aj v súlade s § 14, bod 7 d) a v súlade so schváleným rokovacím poriadkom. Delegáti MK zvolili 10 
členov výboru MsO, nezvolili kandidáta ObO č. 3 (D.V.). Predsedajúci vyzval delegátov ObO č. 3, aby 
dali návrh ďalšieho kandidáta na člena výboru MsO. Delegáti MK nezvolili ani druhého navrhnutého 
kandidáta (M.V.) a možnosti podať ďalší návrh sa zriekli. MK zvolila ďalšieho člena výboru z ObO č. 1. 
      Do výboru MsO boli zvolení: Ing. Bohuš Cintula, Miroslav Hamaj, Miroslav Karaus, Pavol Kulich, 
Viktor Kukučka, Ing. Jozef Lauš, Ivan Remenec, Eduard Riška (abdikoval na všetky funkcie v MsO 
dňom 1.6.2018), Ing. Peter Šranc, Zdenko Vranák, Ing. Štefan Vazovan. 
Do kontrolnej komisie boli zvolení:  Ing. Marian Habáň, Štefan Fusek, Ing. Jozef Židek, Bc. Slavomír  
Ďurikovič. 
Za delegátov na Snem SRZ konaný v dňoch 23.-25.11.2018 boli zvolení: Ing. Jozef Lauš, Ing. Bohuš 
Cintula, náhradník Ivan Remenec. 
    Delegáti MK schválili: Návrh rozpočtu organizácie na rok 2018, Plán hlavných úloh a opatrení na 
rok 2018, Plán zarybnenia na rok 2018 a Návrh uznesenia mestskej konferencie. 
    Štatutári a hostia odovzdali vyznamenania za prácu v SRZ: „Za záslužnú a obetavú prácu 
v rybárstve – 3. st.: Miroslav Jakuš, Ing. Branislav Ďuďák, Miloslav Maršalka, Miroslav Karaus, Tibor 
Švondrk, Jaroslav Liška „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve – 2. st.: Pavol Žucha, Jaroslav Gábriš, 
Vladimír Kudlík „Za záslužnú a a obetavú prácu v rybárstve – 1. st.: Ing. Štefan Vazovan, Vlastimil 
Viedenský, Pavol Mečiar, Miroslav Polek, Ján Like. 

Výbor SRZ- MsO udelil podľa Stanov SRZ 
§5a, odst.2 „čestné členstvo v MsO“: 
Pavel Malík     
Delegáti RADY SRZ vo svojich vystúpeniach 
pozdravili rokovanie MK a informovali 
o aktuálnom dianí v SRZ, legislatívnom 
proces pri príprave nového zákona 
o rybárstve, priebehu petície  a príprave 
Snemu SRZ.    
 

Na prvom zasadnutí výbor MsO zvolil: 
 Predseda MsO:   Ing. Jozef Lauš 
Podpredseda MsO:  Eduard Riška  (od 19.7.2018 je poverený Miroslav Karaus) 

http://www.srztrencin.sk/
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Tajomník  MsO: Ivan Remenec 
Pokladník MsO: Eduard Riška  (od 19.7.2018 poverená Nadežda  Kukučková) 
Hlavný hospodár MsO: Viktor Kukučka 
Zástupca hlavného hospodára-vedúci RS: Miroslav Karaus 
Správca členskej základne: Ing. Peter Šranc 
Predsedníctvo výboru MsO :  Ing. Jozef Lauš, Ivan Remenec, Eduard Riška (do 1.6.), Miroslav Karaus, 
                                                      Viktor Kukučka, Ing. Peter Šranc 
Predseda kontrolnej komisie: Ing. Marian Habáň  
Predseda disciplinárnej komisie:  Mgr. Lukáš Svetlík 

 NÁSADY v roku 2018 

 vody kaprové 

Dátum Druh množstvo suma 

27.3. pstruh dúhový 2 roč. 300 kg 1 065 EUR 

28.3. pleskáč 2 roč. 1 000 kg 2 200 EUR 

6.4. kapor K2 4 000 kg 9 460 EUR 

7.4. jalec tmavý 1 roč. 3 500 ks 1 000 EUR 

9.4. kapor K3 11 000 kg 24 832 EUR 

10.4. kapor K1 500 kg 2 200 EUR 

11.5. zubač rýchl. 5 - 6 cm 25 000 ks 2 125 EUR 

11.5. mrena 15 - 17 cm 600 ks 750 EUR 

11.5. mieň rýchl. 4 cm 14 000 ks 3 080 EUR 

25.5. lieň 1 roč. 400 kg 2 000 EUR 

3.6. úhor 1/2 roč. 2 000 ks 1 540 EUR 

3.6. amur 1 roč. 50 ks 50 EUR 

11.6. jeseter 1 roč. 1 000 ks 1 200 EUR 

14.6. lipeň 1 roč. 1 000 ks 520 EUR 

3.10. šťuka 1 roč. 400 kg 3 440 EUR 

3.10. kapor K3 9 000 kg 21 780 EUR 

3.10. zubač 2 roč. 350 kg 5 530 EUR 

3.10. podustva 5 000 ks 770 EUR 

25.10. Zubač a šťuka matečné 25 kg 400 EUR 

Suma 83 942 EUR 

 vody pstruhové 

Dátum Druh množstvo suma 

18.5. pstruh potočný 1 roč. 7 000 ks 2 352 EUR 

27.3. pstruh potočný 2 roč. 300 kg 2 850 EUR 

27.3. pstruh dúhový 2 roč. 500 kg 1 675 EUR 

  ikry pstruha potočného   100 EUR 

Suma 6 977 EUR 

CELKOM MsO Trenčín     90 919 EUR 
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Základné ciele v práci výboru MsO SRZ Trenčín na volebné 

obdobie  2018 – 2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. A.) Prenajímať za výhodných podmienok,  odkupovať vodné plochy (podiely na vodných plochách), 
odkúpiť zariadenia doteraz využívané, alebo využiteľné k produkcii násadových rýb a pre výkon 
rybárskeho práva. 
   B.) S majiteľmi pobrežných pozemkov, prístupových ciest k revírom vyjednávať podmienky pre vstup 
na tieto pozemky v súlade s §5 Zákona č.139/2002 Z.z alebo jeho novely. 
2. Na zarybnenie každoročne plánovať v rozpočte nákup násad v hodnote minimálne 85.000.-EUR. 
Dodržať pomer 8 % pre vody pstruhové, 92 % pre vody kaprové z týchto prostriedkov. Zarybňovať 
všetkými dostupnými druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách.   
    A.) Kaprom rybničným v kategórii K-1,2,3  zarybňovať na jar, K-3 aj  
na jeseň.  Kategóriu K-3 obstarávať v minimálnej hmotnosti 2 kg/ks.  
   B.) Úsek Váhu č.8 medzi haťou Trenčianske Biskupice- I a VD Trenčianske 
Biskupice II (ako samostatné zarybňovacie miesto) systematicky 
zarybňovať zubáčom veľkoústym, boleňom dravým, šťukou severnou, 
mieňom sladkovodným a pstruhom dúhovým v kategórii Pd 2+. 
Vyčleňovať každý rok vyššiu sumu finančných prostriedkov na zarybnenie 
Váhu č.8, okrem príspevku do zarybnenia majiteľa VD Tr. Biskupice - II 
a dotácie od Rady SRZ.  
   C.) Každoročne pokračovať v kladení rámikov pre 
podporu reprodukcie zubáča veľkoústeho a fytofilných 
druhov rýb. Neresiská pstruha potočného čistiť na jeseň 
prehrabávaním, odkalovať ich a zbavovať nánosov 
organických sedimentov.  
   D.) Realizovať „Koncepciu posilnenia populácie pstruha 
potočného...“ prijatú v roku 2017. 
Pstruha potočného nasádzať do Váhu č. 8 v úseku 
zarybňovania “A“ v kategórii Pp-1. Pstruha dúhového 
v obmedzenom množstve nasádzať len do pstruhových tokov Vlára, Selecký potok, Súčanka, 
Drietomica. 
3. Zmeniť systém organizácie a prípravy RS s cieľom zjednotenia postupov členov RS, prehĺbenie ich 
vedomostí z oprávnení vyplývajúcich zo Zákona č. 139/2002 Z.z., §22 a 23.  
V širšej miere využívať spoluprácu s PZ SR, ŠOP, Lesnou a Vodnou strážou. 
 Materiálne doplniť vybavenie členov RS technickými prostriedkami pre nočné videnie, osvetlenie, 
váhami, ďalekohľadmi.   
V revíre Váh č. 8 prenajať stále miesto na parkovanie člna pre potreby rybárskej stráže.  

Navrhovanie nových členov  na školenie RS vykonávať po prísnom výbere s prihliadnutím na 
celkovú spôsobilosť pre výkon činnosti v RS. 
 4. Brigádnickú činnosť plánovať a vykonávať v rozsahu stanovených hodín. Vedúcimi brigád dôsledne 
zapisovať skutočne odpracované hodiny s možnosťou zapísania dvojnásobku odpracovaných hodín pri 
použití vlastných motorových technických prostriedkov (krovinorez, motorová píla s vlastnými 
náplňami PHM a pod...). 
5.  Pre plnenie hospodárskych úloh, zarybňovania, pre potreby rybárskej stráže kúpiť úžitkové vozidlo 
rady Pick-up 4x4 a prívesný vozík.      
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Výsledky pretekov v love rýb organizovaných pre členov MsO SRZ TN 
 

Preteky mladých rybárov na štrkovisku  Nemšová – 5.5.2018  
Pretekov sa zúčastnilo celkom 75 mladých rybárov do 14 rokov. Pretekári ulovili celkom 89 ks kaprov,  
94 ks pstruha, 12 ks červeníc, 33 ks belice, 17 ks pleskáča, 3 ks úhora.  
 

umiestnenie kategória dievčatá počet bodov kategória chlapci počet bodov 

1.miesto Magda Basilová 475 Oliver Michálik 2656 

2.miesto Zuzana Lacková 470 Peter Blaško 2390 

3.miesto Katarína Basilová 470 Šimon Bršlica 2145 

Prémiu za najväčšiu rybu získal: Peter Blaško – 57 cm kapor. 

  
Preteky mládeže na Štrkovisku Nemšová 5.5.2018                                                     Preteky mládeže vo VN Svinica - 13.5.2018 
 

Preteky mládeže vo VN Svinica - 13.5.2018 
Súťaž pre deti vo veku 6-14r. Celkom bolo ulovených 174 ks kapra rybničného, niekoľko úhorov,  
a ďalšie druhy rýb. Deti si mohli privlastniť jedného kapra. 
 

umiestnenie kategória dievčatá počet bodov kategória chlapci počet bodov 

1.miesto Monika Jakubíková 3451 Minárech Thomas 7608 

2.miesto Štefinová Romana 1086 Ježík Jakub 2652 

3.miesto Mokráňová Anetka 858 Michalík Oliver 2405 

Najväčšiu rybu ulovila MOKRÁŇOVÁ Karolína -kapor 60 cm. 
 
Preteky v love rýb na štrkovisku Bodovka 
– 12.5.2018  

Pretekov sa zúčastnilo 98 súťažiacich. 
Celkom bolo ulovených 227 ks kapra 
rybničného a 102 ks ostatných druhov rýb. 
 
 
 
 

umiestnenie súťažiaci počet bodov 

1.miesto RADIL Roman 4590 

2.miesto PILÁT Ján ml. 3720 

3.miesto REŠETKA Peter 3554 

 Najväčšia ulovená ryba: FIALA Jaroslav - amur biely 72 cm.  

 

XX. ročník pretekov žien a dievčat v love rýb udicou Jazierko Skalka  
- 5. mája 2018   
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Pretekov sa zúčastnilo v kategórii žien 19 pretekárok a v kategórii dievčat 5 pretekárok. Z celkového 
počtu 60 ulovených rýb bolo 36 ulovených kaprov. 

umiestnenie kategória žien počet bodov kategória dievčatá počet bodov 

1.miesto Jana ŽUCHOVÁ 3245 Michaela FRAŇOVÁ 611 

2.miesto Ingrid RADILOVÁ 2238 Timea TUHARSKÁ 350 

3.miesto Jana KUDLOVÁ 1510 Michaela KOVAČÍKOVÁ 235 

Najväčšia ulovená ryba: p. KUDLOVÁ Kapor 56 cm /ženy/ a sl. FRAŇOVÁ – Kapor 50 cm /za dievčatá/ 

Družstvo športového klubu 

plávaná Trenčín v roku 

2018 

Družstvo ŠKP Trenčín v roku 2018 reprezentovalo MsO SRZ Trenčín v 
disciplíne LRU – plávaná v  zložení  Branislav Oslanec, Roman Radil, 
Marek Macháč, Filip Kmeťo, Andrej Macháč.  Rok 2018 sa opäť začal 
tradičnými pretekmi a na Zelenej vode v Novom Meste n. Váhom sa 
Marek Macháč po dvoch kolách celkovo umiestnil na peknom a však 
vydretom 2.mieste. V zložení Marek Macháč a Roman Radil nám ďalšie 
pohárové preteky ako Trnavský pohár na VN Buková a Mem. Hrdela  
na Váhu v Žiline nám ušli pódiové umiestnenia len o vlások čo svedčí  
o tom, že naše skúsenosti síce rastú, no o výslednom umiestnení 
rozhodujú skutočne už iba detaily.  
Tento rok sme aktívne zapojili do nášho klubu aj nového člena Andreja Macháča, ktorý  
zo štyroch absolvovaných pretekov v LRU-plávaná tri preteky obsadil na medailových pozíciách. 
Carassio cup v máji na rieke Parná obsadil 3. miesto v kategórii do 15 rokov. 
Kamenáč cup v septembri  na rieke Parná  obsadil   2. miesto v kategórii  
do 15 rokov. Súchovský pleskáč v októbri na VN Suchá nad Parnou 1. miesto  
v kategórii do 12 rokov a Jakub Oslanec 2. miesto v kategórii do 12 rokov.                                                                                      
Celoslovenská 2.liga LRU – plávaná  

Jarné dvojkolo v Trenčíne 
neprinieslo veľké úlovky, avšak bol 
to veľmi pekný technický pretek 
kde rozhodovala každá rybka.  
Po jarnom dvojkole sme sa delili  
o piate miesto v tabuľke. Jesenné 
dvojkolo na samom východe 
Slovenska na rieke Laborec pri Veľkých Kapušanoch prinieslo 
úlovkov veľmi málo a rozhodovali skutočne gramové rozdiely. 
Na tejto ťažkej , odvážim sa povedať krajne neregulérnej trati 
sa nám podarilo celkové 6. miesto iba udržať, no ambície boli 

určite na viac. Dnes už sa tešíme na reformu ligových súťaží pre rok 2019 a vypisujeme už prihlášku do 
novej sezóny. 

V spolupráci s o.o. č. 2 sme zorganizovali na Váhu na Sihoti  
v mesiaci máj jarné dvojkolo 2. ligy v LRU plávaná.  
V mesiaci jún Majstrovstvá Slovenska juniorov do 25 rokov, 
ktoré boli zároveň aj nominačnými pretekmi na 
Majstrovstvá sveta v Taliansku. V mesiaci august sme sa už 
tradične podujali organizácie pohárového preteku 
Laugaricio cup. Samotným úspechom bola už organizačná 
pripravenosť pretekov ako aj pripravenosť trate, ktorá by sa 
nezaobišla bez pomoci členov MsO SRZ Trenčín. Taktiež 

podpora sponzorov  výrazne pomohla k zvýšeniu kvality samotných športových podujatí. Všetky tri 
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podujatia sa uskutočnili na Váhu na Sihoti v Trenčíne na novej pretekárskej dráhe. Aj napriek tomu, že 
sa na tomto úseku zdolalo viac ako tona rýb, všetky ryby boli vrátené vode. Poriadanie týchto súťaží 
súviselo s pravidelným udržiavaním porastov na pobrežnej línii, ako aj  plošné zakŕmenie tohto úseku  
v objeme niekoľkých ton krmiva a živej návnady počas roka. Za poriadanie postupových súťaží 
v Trenčíne zároveň SRZ Rada Žilina poukázala finančnú podporu v prospech MsO SRZ Trenčín.  

V roku 2018 nás ešte čaká pretek Memoriál E. Balážika, ktorý sa uskutoční v decembri  
na teplom ramene v Piešťanoch, ktorý naše družstvo v roku 2017 vyhralo.   
Za priazeň v sezóne 2018 ďakujeme všetkým členom MsO SRZ Trenčín. a ďakujeme za podporu  
zo strany MsO SRZ Trenčín, STAFIS - R. Sokol, Sedge – P. Baránek, I. Fabián, R. Pavelka. V sezóne 2019 
budeme opäť plnohodnotne reprezentovať  MsO SRZ Trenčín. Podrobnejšie informácie o našej činnosti 
nájdete na facebooku v skupine   SKP Trenčín.           
          Marek Macháč 

Družstvá LRU – prívlač Trenčín ,,A“ a Trenčín ,,B“ v r. 2018 

 V športových súťažiach LRU prívlač 
reprezentujú našu organizáciu v roku 2018  
dve družstvá prívlačiarov. Obe súťažia v  1. 
lige  LRU-PR. Trenčín ,,A“ v zložení Jaroslav 
Sámela ml., Daniel Hrk, Peter Zachar, Martin 
Forbak, Ivan Chabada, Peter Pavlov, Mário 
Horník, Jakub Kšiňan a Trenčín ,,B“ v zložení : 
Branislav Ďuďák, Tomáš Lacko, Matej Forgáč, 
Lukáš Svetlík, Peter Hirjak a Andrej Sulo.  
V r. 2018  sa zúčastnili týchto súťaží : 

Majstrovstvá sveta LRU – prívlač - 
16. Majstrovstvá sveta v love dravých rýb  
na prívlač sa tento rok konali v Bosne  
a Hercegovine v hlavnom meste Sarajevo  
v termíne 25.-27.5.2018 na rieke Željeznica. Majstrovstiev sa zúčastnilo 19 krajín. Reprezentačný výber 
tvorili: tréner Vlastimil Tešický, kapitán Jaroslav Sámela, asistent kapitána Ladislav Mlynarovič, 
pretekári - Lukáš Hollý, Peter Horňák, Juraj Smatana, Peter Marcin a Marek Rojtáš. Ako asistenti 
pretekárov sa MS zúčastnili aj naši členovia Branislav Ďuďák, Lukáš Svetlík a Peter Hirjak. Družstvo 
Slovenska skončilo na 1. mieste a Lukáš Hollý v jednotlivcoch taktiež na 1. mieste a stali sa majstrami 
sveta.  
Medzinárodné majstrovstvá 
SR jednotlivcov 23. - 24.6. 
2018, Studený potok – naši 
zástupcovia sa umiestnili 
nasledovne: 9. Jaroslav 
Sámela, 10. Peter Hirjak, 17. 
Branislav Ďuďák, 20. Matej 
Forgáč, 26. Lukáš Svetlík. 

Majstrovstvá SR 
družstiev 1.liga  
– družstvo Trenčín B  skončilo 
na 2. mieste a stalo sa 
vicemajstrom Slovenska v 
družstvách. Trenčín A skončil na 5. mieste. 

Pohárové preteky: Pohár Striebornica – M. Forgáč 11. miesto, P. Hirjak 12. miesto, Daiwa cup 
Brumov - P. Hirjak 19.  

V celoročnej súťaži jednotlivcov je priebežne P. Hirjak 5., M. Forgáč 6., J. Sámela 7., B. Ďuďák 
14., L. Svetlík 17. 

Mládež : P. Zachar a J. Sámela sa podieľajú na výchove mladých rybárov a viedli v tomto roku 
krúžok mladých rybárov vo V.A.J.A.K. s.r.o., Trenčín. 
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Vydávanie povolení na rybolov pre rok 2019 

Základné pokyny a informácie k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 2019: 
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, ktorý Vám bol doručený spolu so spravodajom 
„Petrov zdar“. 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,- € bude komisia riešiť individuálne.  

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

1. štvrtok 27. 12. 2018 od 15.30 do 19.00 hod. 

2. štvrtok 03. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

3. štvrtok 10. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

4. štvrtok 24. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

5. štvrtok 31. 01. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

6. štvrtok 07. 02. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

7. štvrtok 14. 02. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

8. štvrtok 28. 02. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

9. štvrtok 07. 03. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

10. štvrtok 14. 03. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

11. štvrtok 28. 03. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

12. štvrtok 04. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

13. štvrtok 11. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

14. sobota 13. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

15. štvrtok 25. 04. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

Upozorňujeme, že riadny výdaj povolení pre rok 2019 bude ukončený dňom 25. 04. 2019. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ceniny, je nutné aby si členovia rybárske doklady preberali 

osobne, vo výnimočných prípadoch môže po preukázaní totožnosti preberať doklady aj iná osoba v  
príbuzenskom vzťahu! (napr. otec – syn, manžel – manželka,...). 
Výdaja sa zúčastnia i členovia, ktorí v roku 2019 nebudú kupovať povolenie na rybolov a to z dôvodu 
nalepenia členskej známky a zapísania splnenia členských povinností za rok 2018 (Stanovy SRZ §9). 

Členské príspevky (vrátane nedoplatkov za schôdzu, brigádu, pokuty) je potrebné zaplatiť 
najneskôr do 31. marca 2019! Nezaplatením členského do uvedeného termínu zaniká členstvo v SRZ. 
Pri obnovení členstva je žiadateľ povinný v súlade so Stanovy SRZ zaplatiť zápisné (členovia 80,- €; 
mládež 10,- €;). 
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Zápisné platí žiadateľ, ktorý v roku prijatia dosiahne 18 rokov a požiada o členstvo v SRZ vo 
výške 80,- €; mládež vo veku od 15 do 17 rokov, ktorá požiada o členstvo v krúžku mladých rybárov 
10,- €; deti vo veku 6 až 14 rokov, ktoré požiadajú o členstvo v krúžku deti platia  5,- €. Deti od 3 do 5 
rokov zápisné neplatia.  

Pri neprerušenom prechode z jednej kategórie do druhej kategórie (z kategórie deti do 
mládeže; z mládeže medzi dospelých) sa zápisné neplatí. 
Člen, ktorý požiada o prestup z inej organizácie SRZ k našej MsO a to z dôvodu zmeny trvalého 
bydliska, zápisné neplatí. O prestup musí požiadať najneskoršie do 30 dní od vzniku dôvodu. 
V ostatných prípadoch platí zápisné vo výške 40,- €. 

Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári (respektíve 
vedúci brigád) obvodných organizácií. Za zoznam neospravedlnených na členskej schôdzi zodpovedá  
príslušný výbory obvodnej organizácie.  Výdajná komisia nerieši prípadné nezrovnalosti.  

Ak mal člen v roku 2018 vydané povolenie na rybolov, je povinný odovzdať správne vyplnený a 
zosumarizovaný prehľad o úlovkoch do 15. 1. 2019. Pokiaľ nebude záznam o úlovkoch riadne vyplnený 
a zosumarizovaný, nové doklady sa začnú vybavovať až po odstránení nedostatkov.  Držiteľ povolenia 
je povinný  odovzdať záznam o úlovkoch aj vtedy, ak v roku 2018 ryby nelovil a v prehľade nebol 
vykonaný žiaden záznam. 

Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, v súlade s §14 bod 19 
„Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR“ k „Zákonu č. 216/2018 Z.z.“ (Zákon 
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 2019. 

Prehľad o úlovkoch za rok 2018 môžete vhodiť do schránky na bráne Rybárskeho domu,  
osobne v dobe úradných hodín, poštou, poprípade (do 15. januára) v dobe výdaja hlavnému 
hospodárovi. V žiadnom prípade s prehľadom o úlovkoch neodovzdávajte „Členský preukaz“ a 
„Rybársky lístok“!!!! 

Člen, ktorý  v roku 2018 neodpracoval stanovený počet brigádnických hodín, tieto musí 
finančne nahradiť -  za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu je člen povinný zaplatiť 5,- € 
(schválené na konferencii MsO v roku 2018). 

Držitelia pstruhových povolení na rok 2018 mali v roku 2018 navyše povinnosť odpracovať na 
pstruhových vodách 6 brigádnických hodín. (t.j. za členstvo SRZ 8 brigádnických hodín a za pstruhovú 
povolenku 6 brigádnických hodín = 14 brigádnických hodín). 

Základnú brigádnickú povinnosť 8 hodín alebo 6 hodín na vodách pstruhových, nemajú deti, 
ženy, mládež od 15 do 17 rokov, starobní dôchodcovia nad 60 rokov a telesne postihnutý členovia – 
držitelia platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS. 

Člen, ktorý sa  nezúčastnil na výročnej členskej schôdzi v roku 2018 vo svojej obvodnej 
organizácii je povinný uhradiť 16,00,-€. Člen je povinný zúčastniť sa schôdze vo svojej obvodnej 
organizácii. Člen sa môže za svoju neúčasť na členskej schôdzi zo závažných dôvodov písomne 
ospravedlniť. Ospravedlnenie je potrebné doručiť (osobne, alebo poštou) na Rybársky dom do 30 dní 
od konania členskej schôdze. O ospravedlnení (alebo neospravedlnení) člena rozhodol výbor MsO. 

Členskej schôdze nemajú povinnosť sa zúčastniť deti a mládež od 15 do 17 rokov. 
Vek člena v SRZ je dosiahnutie dolnej hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 

Príklad: Ak člen dosiahol k 31. 12. 2018 18 rokov, mal v roku 2018 povinnosť odpracovať brigádu a 
zúčastniť sa členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Ak člen dosiahol k 31. 12. 2018 60 rokov, 
nemusel odpracovať brigádnickú povinnosť za rok 2018. 

Pre rok 2019 je stanovené povinnosti člena odpracovať 8 brigádnických hodín a zúčastniť sa 
členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Pre držiteľov pstruhových povolení je stanovená 
povinnosť odpracovať navyše 6 hodín na pstruhových revíroch. Tieto povinnosti je možné finančne 
nahradiť. 

Výdaj povolení zdarma pre deti do 6 rokov bude vykonávané na  základe písomnej žiadosti 
člena MsO SRZ Trenčín, ktorý má splnené všetky členské povinnosti a je príbuzným dieťaťa. Písomnú 
žiadosť je treba doručiť do 31. 12. 2018 (spolu s fotkou 3x3,5cm) 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 2019. 
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Výdaj miestnej kaprovej povolenky na rybolov v nižšej hodnote 33,-€ a zľavnenej členskej 
známky v hodnote 17,-€. 

Zľavnená členská známka v hodnote 17,-€ je určená pre mládež 15 až 17 rokov a pre študentov 
od 18 do 25 rokov vrátane (musia predložiť potvrdenia o návšteve školy).  

Miestne kaprové povolenie v nižšej hodnote 33,-€ je určené pre mládež 15 až 17 rokov;  pre 
študentov od 18 do 25 rokov (po predložení písomného 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;  
štátny rybársky lístok platný pre rok 2019; 
doklad o zaplatení poplatkov pre rok 2019; 
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 
(členovia a mládež 3x4cm, deti 3x3,5cm). 
Pre dokladovanie požadovaných úľav: 
- platný preukaz ZP, ZŤP, ZŤPS; 
- potvrdenie o návšteve školy; 
III.) Vybavovanie štátneho rybárskeho lístka 
Štátny rybársky lístok (1 alebo 3 ročný) vydáva príslušný Obecný, alebo Mestské 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“, 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 ma 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 2019 – číselník platieb 

1. Členská známka Cena Kód 

Dospelí členovia. 26,00,-€ 1 

Mládež 15-17 ročná, študenti do 25 rokov 
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 19. 

17,00,-€ 2 

Deti od 6 do 14 rokov a čestní členovia 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, mládež 15- 17 ročnú, študentov od 18 do 25 rokov a pre členov rybárskej 
stráže schválených výborom MsO. 
 Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 19. 

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 
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 19 

33,00,-€ 4 

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

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

20,00,-€ 8 

Zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody pre deti 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 deti 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 2018 Cena Kód 

Náhradu neplatia členovia, ktorí si v roku 2018 odpracovali brigádnickú 
povinnosť alebo tí , ktorí sú od brigády oslobodení.  
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 13. 

0,00,-€ 0 

Nesplnená brigádnická povinnosť.  
Spresnenie 1) Pokyny a upozornenia..., body 11,12 a 13. 
napr.(8 neodpracovaných hodín x 5,00,-€ = 40,00,-€) 

.......,-€ 1 

5. Náhrada za neúčasť na výročnej členskej schôdzi za rok 2018 a platby 
zápisného 

Cena Kód 

Člen sa zúčastnil členskej schôdze u svojej obvodnej organizácie v roku 2018 0,00,-€ 0 

Písomne neospravedlnená neúčasť na členskej schôdzi vo svojej obvodnej 
organizácii v roku 2018, alebo neuznané písomné ospravedlnenie.  
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 14. 

16,00,-€ 1 

Zápisné dospelí (platia žiadatelia o prijatie a členovia, ktorí požiadali 
o obnovenie členstva) 
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., body 5 a 6. 

80,00,-€ 2 

Zápisné mládež (platia žiadatelia o prijatie do klubu mládeže pri MsO SRZ 
a mládež, ktorá požiada o obnovenie členstva) 
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., body 5 a 6. 

10,00,-€ 3 

Zápisné deti (platia žiadatelia o prijatie do krúžku deti pri MsO SRZ  
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

5,00,-€ 4 

Zápisné dospelí pri prestupe z inej organizácie SRZ do MsO SRZ Trenčín 
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

40,00,-€ 5 

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 mládež 15-17-ročnú* 0,50,-€ 2 

Nová členská legitimácia pre deti 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. Za 
príspevky budú nakúpené ryby na základe návrhu výborov obvodných 
organizácií. 

.......,-€ 1 

8. Poplatky za mimoriadne známky a tlačivá Cena Kód 

Neplatím za mimoriadné známky ani tlačivá 0,00,-€ 0 
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Platba za mimoriadné známky .......,-€ 1 

Zákon 216/2018 Z.z. + vykonávacia vyhláška  0,5 € 2 

Stanovy SRZ 0,5 € 3 

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 

Oneskorená platba 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 

80,00,-€ 1 

Oneskorená platba môže uhradiť mládež, 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 

10,00,-€ 2 

Oneskorená platba môžu uhradiť deti, 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 

5,00,-€ 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): 

Špecifický symbol (rozpis Vašich platieb) vytvorte podľa časti „IV.) Platby pre rok 2019 – 
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.  

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.  

Vyplňte ostatné náležitosti šeku. Nesprávnym, alebo nevyplnením variabilného, alebo 
špecifického symbolu sťažíte identifikáciu platby a predĺžite sebe i druhým vybavenie rybárskych 
dokladov pre rok 2019. 

Do časti „SPRÁVA PRE ADRESÁTA“ môžete uviesť krátku správu, napr. „Platby za rok 2019“, 
alebo „dodatočná kúpa zväzovej lipňovej povolenky na rybolov“, atď. U platby za ubytovanie napíšte 
napr. chata Bodovka a termín. 
VI.) Upozornenie: Deti, ktoré v roku 2019 dovŕšia vek 15 rokov a mládež, ktorá v roku 2019 dovŕši vek 
18 rokov (prechádzajú z jednej kategórie do druhej), si na výdaj musia priniesť novú fotografiu  
do členského preukazu rozmeru 3x4 cm z dôvodu výmeny preukazu a musia uhradiť poplatok za nový 
preukaz. 
 Člen, ktorý už nemá v členskom preukaze miesto na nalepenie členskej známky alebo má 
člensky preukaz znehodnotený si z dôvodu jeho výmeny prinesie na výdaj novú fotografiu rozmeru 
3x4cm a zaplatí poplatok za výdaj nového preukazu. 
 Členovia MsO (dospelí, mládež, deti), ktorí potrebujú vykonať zmenu v členskom preukaze 
(zmena adresy, zmena priezviska atď.) sú povinní túto zmenu nahlásiť správcovi členskej základne 
najneskoršie do začatia výdaja t.j. do 27.12.2018. 
 Výbor MsO SRZ upozorňuje našich členov, že od 1. januára 2019 bude v platnosti nový Zákon 
o rybárstve č. 216/2018 Z.z. + Vykonávacia vyhláška a počíta sa s vydaním  nových Stanov SRZ. 
Uvedené dokumenty si môžete objednať a budú zabezpečené pre každého člena. 
Na septembrovom zasadnutí prijala Rada SRZ uznesenie, z ktorého vyberáme tieto  najdôležitejšie 
zmeny: 
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- Zavedenie nového povolenia na rybolov, a to hosťovacie detské povolenie pre nečlenov denné 
na všetky druhy vôd, ak je dieťa vo veku od 6 do 14 rokov, v hodnote 10,-€;  

- Zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a zväzového povolenia  
na rybolov na lipňové vody z 35,-€ na 40,-€ s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38,-€ a  
2,-€ ostávajú základnej organizácii SRZ; 

- Zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 €, pričom odvod pre Radu SRZ bude 
6,-€ a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3,-€; 

- Ďalej  Rada SRZ prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie 
na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno 
povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia 
bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý 
člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná  
u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký  
a lieň sliznatý. 

U pstruhového a lipňového povolenia sa jedná o maximálne 40 kusov pstruha potočného  
a lipňa tymiánového. 

 
Kalendár rozhodujúcich akcií MsO SRZ na rok 2019. 

 
a.) výročné členské schôdze: Povinná účasť 
ObO č.1 16.2.2019  Kino Hviezda od 9.00 hod.       
ObO č.2 17.2.2019  Kino Hviezda od 9.00 hod. 
ObO č.3 20.1.2019  Dopravná akadémia od 08.00 hod. 
ObO č.4 03.2.2019  Reštaurácia Nemšovanka od 9.30 hod. 
ObO č.5 16.2.2019  Hotel Slovakia Tr. Teplice od 9.00 hod. 
ObO č.6 03.2.2019  Kultúrny dom Tr. Jastrabie od 9.00 hod. 
 
b.) mestská konferencia  sa bude konať 23.3.2019 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 „Laugarício cup“ budú vydané samostatné 
súťažné pravidlá a budú zverejnené na web stránke „srztrencin.sk“. 

Preteky detí do 14 rokov na Štrkovisku Nemšová sa uskutočnia dňa 11.5.2019. Na preteky 
bude vydaných maximálne 100 štartovacích lístkov. 
 Program: 7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov 7,00 – 8,00 hod.,  pretek 8,00–12,00 hod., 
12,00–13,00 hod. vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. 

Preteky funkcionárov MsO - 18.5.2019 VN Baračka od 8.00 hod. Losovanie od 7.30 hod. 
Preteky žien a dievčat v love rýb - 19.5.2019 Jazierko Skalka. Losovanie od 7:30,  

pretek od 8:00 – 12:00 hod.  
Preteky v love rýb - Štrkovisko Bodovka 18.5.2019 od 7,00 - 13.00 hod. Losovanie štartovných 

miest 18.5.2019 od 5.30 hod. na nádvorí chaty Bodovka. Kŕmenie od 6,30 hod. Vyhodnotenie pretekov 
14.00 hod. v priestoroch chaty Bodovka. Vytýčených bude 110 lovných miest. štartovné 5.-eur/osoba. 

Preteky mládeže v love rýb - VN Svinica 25.5.2019 od 08.00 – 13:00 hod. Losovanie od 7:00-
8:00 hod. Pretekárske lístky a občerstvenie pretekárom bude poskytnuté zdarma. 

Preteky funkcionárov SRZ TN kraja - 26.5.2019 VN Svinica od 07.00 hod. do 13,00 hod.  
Laugarício cup - kanál pod VET, termín sa upresní po zasadnutí športovej rady v Žiline 

predbežne prelom mesiacov  august – september  2019.  
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d.) Brigádnická činnosť:   
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. kapr.  13.4., 27.4., 11.5. Nozdrkovce+Bodovka 08.00 parkovisko+ chata 
1. kapr.  14.9., 12.10.  Bodovka+Nozdrkovce 08.00 chata+ parkovisko 
1. kapr.  27.4., 12.10.  Váh č. 8   08.00 VD Tr.Biskupice-II  
1. kapr.  28.8. a 27.9.   Rybársky dom  08.00 RD upratovanie a nátery  
1. pstruh.  23.3,.6.4.,12.10. Turniansky potok 08.00 zast. MHD koniec obce  
1. pstruh.  Upresní sa p. počasia Selecký potok  08.00 sútok s Hankovým p.                                                   
1. pstruh.  Upresní sa p. počasia Sedličanský potok 08.00 sútok s Hankovým p. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Brigády na prerezávanie ľadu sa budú organizovať operatívne v mesiacoch 
január – február 2019. 
       O konaní brigády v danom termíne sa záujemcovia informujú na č.t.  
0905 198 873 pre Štrkovisko Bodovka, Váh č.8, vody pstruhové. Pre Štrkovisko 
Nozdrkovce na č.t. 0908 764 197. 
 
 
 
 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. kapr.  24.3. p. Sokol  Jazierko Skalka   08.00 pri vodnej ploche 
2. kapr.  28.4. p. Macháč  Jazierko Skalka   08.00 pri vodnej ploche 
2. kapr.  26.5. p. Oslanec Jazierko Skalka   08.00 pri vodnej ploche 
2.           kapr.  26.5. p. Macháč  Váh č.8   08.00 Objekt Nábrežná   
2. kapr.  26.5. p. Valient  Jazierko Skalka   08.00 pri vodnej ploche 
2. pstruh.  Marec - p. Duda Opatová výlov  07:00 pri kostole Opatová 
2. pstruh.  7.4. p. Duda  Opatovský potok 07.00 pri kostole Opatová 
2. pstruh.  8.9. p. Duda  Potok Drietomica 07.00 pri obchode v Kostolnej. 

2. pstruh.  29.9. p. Duda  Opatovský potok 07.00 pri kostole Opatová 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
p. Duda – 0905 894 222, p. Valient – 0907 028 834, p. Macháč – 0917 787 109, p. Oslanec – 0948 
725 158 p. Sokol – 0903 726 891. Žiadame účastníkov, aby na pstruhové brigády prišli ustrojení - t.j. 
čižmy, vlastné náradie je vítané, záväzné nahlasovanie na t. číslach.  min. počet brigádnikov je 2 . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. kapr.  5.5.,22.9.  TN Kaskády  07.00 TN kaskády 
3. kapr.  12.5., 29.9.  Váh Ivanovská  enkl. 07.00 Ivanovská Enkláva 
3. kapr.  12.5., 29.9.  Váh pravý breh  07.00 Orechovské ihrisko 
3. pstruh  7.4.   Potok Chocholnica 07.00 park Chocholná 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bližšie informácie u pomocného hospodára ObO č.3 0914 274 596. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. kapr.  6.4., 12.10.  Gabajove štrkov. 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  13.4., 19.10.  Štrkovisko Nemšová 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  23.3.,5.10.  Odst. rameno Kľučové 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  23.3.,5.10.  Štrkovisko Ľuborča 08.00 pri vodnej ploche 
4. pstruh.  30.3.,13.4.         Potok Súčanka  08.00 potok Hlboké 
4. pstruh.  30.3.   Ľuborčiansky potok 08.00 Ľubor.potok-strelnica 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Ďalšie brigády mimo týchto termínov podľa potreby hospodára (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 ObO č.4.  Číslo tlf. hospodára ObO č.4: 0949 227 967. 
  
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. kapr. 27.4.,11.5.,29.6., 31.8., 12.10. VN Baračka  08.00 pri chate 
5. kapr. 27.4.,11.5.,29.6., 31.8., 12.10. Enkláva   08.00 pri vodnej ploche 
5. pstr.  13.4.    Potok Teplička  08.00 pred hotel Park  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kaprové brigády sa budú vykonávať aj v revíre Parkové jazierko - Baračka v hore uvedených 
termínoch, v závislosti od počtu brigádnikov. Mimoriadne brigády sa budú konať podľa potreby 
hospodára a budú včas oznámené na web stránke, ako aj vo vývesnej skrinke ObO.Tel. kontakt ObO 
č.5: hospodár:  0903 496 232, predseda: 0903 310 858. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------ 
6. kapr.      27.4.,4.5., 11.5., 18.5. 25.5.,     VN Svinica  08.00 pri unimobunke 
                                 22.6.,20.7., 24.8. 21.9., 12.10.,    
6. pstruh.  16.3.,23.3., 30.3., 3.4.    Potok Svinica  08.00 pri unimobunke               . 
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 tel. č. 0905 284532, 0905 694 433.   
 
e.) Ostatné   

Termíny školenia a preškolenia nových uchádzačov za člena SRZ v r. 2019: 
Vzhľadom na legislatívne zmeny (nový Zákon a vyhláška o rybárstve, nové Stanovy SRZ) bude termín 
školenia a preškolenia oznámený každému uchádzačovi individuálne, cez udaný kontakt.  
Upozorňujeme mládež, ktorá dosiahne vek 15 rokov v roku 2019, že sa musí zúčastniť preškolenia. Do 
10.1.2019 musí odovzdať prihlášku pre mládež od 15-17 rokov a fotografiu. 
Ďalej, kto dosiahne vek 18 rokov v roku 2019 musí odovzdať prihlášku pre členov SRZ a fotografiu  
do 8.12.2018 (do záhlavia prihlášky dopíše „prechod z mládeže“). V roku 2019 sú povinní zúčastniť sa 
členskej schôdze vo svojom obvode a odpracovať brigádnickú povinnosť.  

Prihlášky pre deti (6-14rokov) so záujmom o rybársky krúžok/lístok musia podať prihlášku do 
rybárskeho krúžku na RD do 10.1.2018. Termíny školení budú upresnené podľa počtu detí a školenia sa 
budú vykonávať regionálne podľa miesta bydliska nasledovne :  

Školenia detí a mládeže (6-14 rokov) pri ObO č. 6 budú vykonané na VN Svinica bude vykonávať 
p. M. Chlpek č. tel. 0905 365 733  

Školenia detí a mládeže (6-14 rokov) pri ObO č.4 Nemšová budú vykonané v mesiacoch 
október až december  na cirkevnej ZŠ. Školenie vykoná p. Viktor Kukučka č.tel. 0949 227 967.  

Školenia detí a mládeže (6-14 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. 
Predajcovia hosťovacích povolení MsO SRZ Trenčín: 
Roman Mano, Trenčianske Stankovce č.t.: 0905 198 873; 
Dušan Beznák, VN Baračka č.t.: 0903 493 232; 
Roman Husár, VN Svinica č.t.: 0905 284 532; 
Ing. Peter Baránek, ryb. potreby Sedge Sihoť TN, č.t.: 032/7442882; 
Ivan Remenec, ryb. dom, Legionárska č.88, TN (iba vo štvrtok po dohovore), pre členov  
i nečlenov  na č.t.: 0903 310 858; 
Viktor Kukučka, Nemšová, ul. Šidlíkové , pre členov i nečlenov denne: 0949 227 967, 0944 323 500 
Martin Seemann, ALCARPONE SHOP ryb. potreby (pri žel. stanici) Železničná 3 Trenčín,  

                   č.t.: 0908 135 305; 
Upozornenie: Hosťovacie povolenia pre nečlenov SRZ budú predávať len p. Remenec,  

p. Kukučka.  
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Zasadnutia orgánov MsO SRZ Trenčín: 
Zasadnutia výboru MsO SRZ Trenčín sa budú konať predposledný štvrtok v každom mesiaci  

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.  
 

Výpis niektorých ustanovení nového zákona č. 216/2018 
o rybárstve.................. 
 
§ 13 
Ochrana rýb 
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla. 
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája. 
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája; to neplatí 
od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky. 
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 1. novembra do 31. decembra na 
pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je 
jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky. 
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na 
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, 
odstavených ramien a ostatných vodných plôch, 
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami. 

§ 15 
Zakázané spôsoby lovu rýb 
f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať 
zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov 
trvalo tečúcich povrchových vôd, 
h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, 
ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa §3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby 
alebo mobilné zariadenia. 

§ 16 
Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách 
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti, 
f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou 
okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch, 
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo 
mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier, 
h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb. 

§ 18 
Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách 
f) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája, 
g) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm, 
j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia 
miesta lovu slnečným svetlom, 
k) loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti. 
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Mimoriadna situácia vo VN Svinica. 
          Dôsledkom dlhodobého sucha, došlo dňa 20.8.2018 ku  zastaveniu prítoku vody do VN Svinica. 
Prehrievaním vody (až na 28°C) sa premnožil zooplankton, čoho vplyvom nastal úbytok fytoplanktónu,  
ako producenta kyslíku. Zrýchlili sa procesy  pri aerobnom biologickom rozklade organických látok dna,  

 
ale aj krmív a vnadiacich zmesí, ktoré celé leto používali rybári, čo opäť znižovalo hodnoty 
rozpusteného kyslíka vo vode  VN Svinica, zvyšovalo hodnoty PH a dochádzalo k autointoxikácii rýb dna  
amoniakom, ale aj hnilobnými plynmi. Následkom prudkého narušenia rovnováhy fyzikálne -
chemických a biologických pomerov, došlo k masívnemu úhynu predovšetkým zubáča veľkoústeho 
všetkých vekových kategórii, v menšej miere šťuky severnej, pleskáča malého, belice veľkej. Celkom 
uhynulo 1.000 kg rýb z toho 850 kg zubáča veľkoústeho.                                   
        Výbor MsO v spolupráci s výborom ObO č.6 prijali okamžite opatrenia na zníženie rozsahu škôd 
a zahájili prekysličovanie vody pomocou motorových člnov (po súhlase OÚ OŽP), aplikáciu 
perkarbonátu sodného na okamžité zvýšenie rozpusteného O2 vo vode, ako aj aplikáciu bakteriálne-
enzymatickej zmesi. Bolo zahájené dlhodobé prečerpávanie a prekysličovanie vody z hĺbky pri telese 
hrádze s výkonom 60.000 l/h. Zber kadaverov uhynutých rýb bol ukončený 24.8.2018. 
      Chcem poďakovať členom výboru ObO č. 6, Zdenovi Vranákovi, Romanovi  Husárovi, Mirovi 
Brachtýrovi,  Kubaňovi  Ferovi, Kalinčikovi Romanovi, Stanovi Kopuncovi, Janovi Blažejovi a ďalším za 
nezištnú pomoc pri odstraňovaní následkov tejto mimoriadnej situácie. 
                                                                                                                             Ing. Jozef Lauš 

 
VYBUDOVANIE NOVÉHO PRÍSTREŠKA NA ŠTRKOVISKU NEMŠOVÁ: 

Na štrkovisku Nemšová bol vybudovaný nový prístrešok pri rybárskej chatke na zvýšenie 
komfortu pri pobyte pri vode a pri usporiadaní rybárskych pretekov. 
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Dňa 13.10.2018 bol vykonaný výlov Parkového jazierka - 
Baračka, r.č.2-2041-1-2 a bolo odlovené: 
Kapor: 992 kg (40÷54 cm)     

Odlovené ryby – kapor, boli triedené, vysadené do 
revírov Baračka (nad 45cm) a Nosický kanál (pod 45cm). 

Ostatné druhy rýb: cca 100 kg boli nasadené do VN 
Svinica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Redakčná rada: p. Ing. Lauš, p. Oslanec, p. Remenec, p. Kukučka, p. Ing. Šranc, p. Ing. Habáň. 
 

Do spravodaja okrem redakčnej rady prispeli: p. Jelínek, p. Sámela, p. Machač, p. Karaus, a boli použité fotografie 
viacerých členov MsO. 
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