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Vážení členovia, športoví rybári,
o pár dní máme za sebou ďalší rok činnosti našej organizácie. Rok, v ktorom sme zarybnili naše 
revíry najväčším počtom druhov rýb v historicky najvyššej hodnote, za viac ako 84.000.-eur z nášho 
rozpočtu, RADA SRZ zarybnila Váh č.8 násadami za viac ako 13.000.-eur, od sponzorov sme získali 
násady v hodnote viac ako 2.000.-eur. Rok, v ktorom sme posilnili rybársku stráž o 9 členov, čo 
sa prejavilo vo zvýšenej ochrane našich revírov. Rok, v ktorom sme naďalej budovali zariadenia, 
jednoduché stavby, ktoré môžu naši členovia využívať počas pobytu pri vode, ale aj objekty 
pre logistickú podporu svojich činností, ktoré si vybudovali obvodné organizácie č.1,2,4,5,6.
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste nezištne pomohli svojej organizácii, odpracovali reálne 
brigádnické hodiny, pomohli zveľadiť a rozšíriť majetok organizácie, šírili jej dobré meno či už 
športovými výsledkami tak aj kultúrnym a etickým správaním sa pri vode.

Ing. Jozef Lauš

Naši jubilanti
V roku 2017 sa dožívajú významného životného jubilea títo naši členovia:

50 rokov
Beták Anton; Brachtýr Miroslav; Ing. Dankovčík Juraj; Duda Zdeněk; Ďuracký Jozef; Dzygovskij 
Vitalij; Fabo Vlastimil; Gabriš Jozef; Ing. Gago Ľuboslav; Gažovič Ladislav; Henzély Marián; 
Janíková Anna; Kokavec Ľuboslav; Kopunec Stanislav; Kyselica Miloš; Laštik Ján; Maňo Jaroslav; 
Nagy Stanislav; Perthen Erich; Repa František; Repka Adrián; Ing. Sedmík Roman; Suchoň Peter; 
Ing. Svatík Milan; Sýkora Ľubomír; Ing. Ševčík Jozef; Trnavský Ján;

55 rokov
Arbecik Peter; Bc. Bačinský Miroslav; Bartal Peter; Ing. Bažík Peter; Ing. Belej Milan; Beňovič 
Štefan; Brindza Pavol; Bujdák Jozef; Čakloš Jaroslav; Ing. Čerešňák Milan; Ing. Danko Ján; Gajdoš 
Peter; Gajdošová Nadežda; Gallo Peter; Gurín Miroslav; Hamaj Miroslav; Hošták Rudolf; Hromník 
Miloš; Husár Rudolf; Chyba Ivan; Jakuš Miroslav; Kavulák František; Kečkeš Jaroslav; Keníž Jozef; 
Ing. Kňažek Jozef; Koníček Milan; Kopecký Marián; Ing. Kučma Anton; Kvasnica Ján; Lucký Miloš; 
Luprichová Elena; Majerský Ján; Mateják Pavol; Ing. Mazánik Miroslav; Ing. Mičuda Ľudovít; 
Minárechová Anna; Minárik Andrej; Mojžiš Anton; Pikna Milan; Pisch Jaroslav; Poláčik Ľuboš; 
Raček Ľuboš; Repka Miroslav; Tehlárik Ľuboš; Vražda Peter; Zajaček Pavol; Žák Karol; Žucha Ján;

60 rokov
Bulko Jozef; Ing. Daňo František; Gallo Ondrej; Gazdík Jozef; Ing. Hromádka Ľubomír; Hudec 
Jozef; Hudek Milan; Ing. Ježíková Anna; Juriga Ján; Kadlec Milan; Kovačka Milan; Kubáň František; 
JUDr. Kučera Milan; Kulich Pavol; Lucký Ľuboš; Mazán Jozef; Ing. Mihok Peter; Mišovič Pavol; 
Ing. Obert Miroslav; Ondrejíčka Pavol; Orechovský Anton; Panák Ľubomír; Ing. Prekop Jozef; 
Rigda Ján; Ročkár Pavol; Ing. Sekerka Marián; Stacho František; Šimko Anton; Štefula Miroslav; 
Šumichrast Pavol; Šúšuk Vladimír; Švondrk Tibor; Trúnek Roman; Vančo Jozef; Zaťko Igor;

65 rokov
Arbet Ján; Beták Ľubomír; Ing. Blažej Anton; Bokor Ján; Bystrický Tadeáš; Dorušinec Pavol; Ďurčo 
Ľubomír; Dúžek Vladimír; Grofiková Marcela; Haluska Martin; Hladký Karol; Hladký Peter; 
Hološ František; Hrbík Ján; Husár Ján; Kapuš Pavol; Kmeť Pavol; Koprivňanský Ján; Ing. Kosiba 
Dušan; Ing. Kotlárik Štefan; Kotras Dušan; RNDr. Letko Jozef; Malík Pavol; Marek Jozef; Maršalka 
Miloslav; Marton Jozef; Maslo Július; Mečiar Pavol; Medo Ján; Michalec Ferdinand; Ing. Mikuš Ján; 
Mondek Pavol; Panák Pavel; Petríček Milan; Poliak Stanislav; Rihák Karol; Sirotný Ľubomír; Stuhl 
Ľubomír; Svrbík Vladimír; Ševčík Jozef; Valigurský Milan; Vozárik Pavol; Ing. Zuber Jozef;
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70 rokov
Bočák Ladislav; Hájková Alžbeta; Husár Pavol; Jelínek Peter; Kadlec Peter; Ing. Kadlec František; 
Križan Štefan; Kulich Milan; Lehotský Ivan; Ing. Matuška Milan; Mičko Dušan; Ing. Novodvorský 
Juraj; Opatovský Juraj; Poludvorný Rudolf; Pšenčík Boris; Sivák Ján; Šimko Zdenek; Ing. Švec 
Štefan; Trenčianský Miroslav; Vicena Ján; Zaťko Peter; Zicháček Ján;

75 rokov
Baco Rudolf; Ambruš Ľudovít; Benda Juraj; Brachtýr Ján; Fiam Tibor; Gabaj Miroslav; Ing. Grós 
Ján; Illéš Štefan; Mgr. Janák Vladimír; Kobza Ján; Kochajda Rudolf; Mišina Milan; Polomský 
Jozef; Ing. Ščasný Štefan; Uhrín Jozef; Václav Viliam; Vašek Vladimír; MuDr. Vavruš Jozef; Mgr. 
Welserová Eva;

80 rokov
Chyba Ivan; Jánošík Jozef; Kadlec Anton; Štefaničák Ladislav; Truska Ladislav;

85 rokov
Konkoly Vojtech; Mehýž Bernard;
Všetkým oslávencom prajeme do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pekné 
úlovky rýb.

Informácia o priebehu a výsledkoch mestskej konferencie (MK):
Mestská konferencia SRZ v Trenčíne sa konala 28.2.2016. Zo zvolených 90 delegátov bolo
prítomných 86 delegátov, t.j. 94,7%. Delegáti konferencie schválili návrh rokovacieho poriadku, 
zloženie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie.
Predseda MsO zhodnotil plnenie uznesenia prijatého na poslednej konferencii a predniesol Správu 
o činnosti výboru MsO za rok 2015,ako aj Správu o hospodárení za rok 2015. (Úplné znenie oboch 
správ je zverejnené na www srztrencin. sk od marca 2016).Uvádzame výpis rozhodujúcich údajov 
zo Správy o hospodárení MsO za rok2015:
Majetok organizácie k 31.12.2015:
1. Neobežný majetok:
a.) dlhodobý hmotný majetok (pozemky, vodné plochy, stavby)..............................529. 734.-eur
z toho celkový nárast majetku v r.2015 (pozemky, stavby....).......................................16. 300.-eur
b.) dlhodobý finančný majetok .....................................................................................247. 304.-eur
z toho: akcie Slovryb a.s.......................................................................................................7. 304.-eur
 cenné papiere ..................................................................................................240. 000.-eur
2. Obežný majetok :
a.) krátkodobé pohľadávky ...............................................................................................1.267,5.-eur
b.) finančné účty ( SLSP a.s., VUB a.s). .......................................................................48.566,6.-eur
3. Krátkodobé záväzky.....................................................................................................- 1.756,2.-eur
4. Drobný majetok v operatívnej evidencii ....................................................................9.827,4.-eur
Hospodársky výsledok pred zdanením: ................................................................ + 25.811,7.-eur
Hlavný hospodár MsO zoznámil delegátov s plnením Plánu zarybnenia na rok 2015.
S hmotnosťami a finančnými nákladmi za násady z rozpočtu MsO, od sponzorov a RADY SRZ 
v r. 2015, ste boli informovaní v „Petrov zdar- 2015“ na str. 7-8. Pre obnovenie informácie, uvádzame 
výpis základných údajov z plánu zarybnenia v roku 2015.
•	 násady rýb z rozpočtu MsO TN boli dodané v hodnote .........................................71.825.- eur
•	 násady rýb od sponzorov boli získané v hodnote........................................................ 5.321.-eur
•	 násady ryb z rozpočtu Rady SRZ boli dodané v hodnote......................................... 10.915.-eur
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Násadami boli rovnomerne zarybnené podľa hektárovej výmery a návštevnosti všetky nami 
obhospodarované revíry. Rieka Váh bola zarybnená vo všetkých zarybňovacích úsekoch A,B,C. 
Celkom bolo v roku 2015 nasadených 12 druhov rýb v rôznych vekových kategoriach.

Správy o činnosti Kontrolnej komisie, Disciplinárnej komisie a o činnosti Rybárskej stráže 
predniesli ich predsedovia. (Správy sú zverejnené na web stránke srztrencin.sk.)
Predseda MsO predniesol „Návrh rozpočtu MsO..“, tajomník MsO “Plán práce...“ a hlavný 
hospodár „Plán zarybnenia“ na rok 2016.“
Štatutári organizácie odovzdali vyznamenania týmto členom MsO SRZ:
- Ivanovi Remencovi- za mimoriadnu a obetavú prácu v SRZ
- Jánovi Mazánovi – čestný odznak II.stupňa
- Jozefovi Varačkovi, Vladimírovi Rybovičovi, Pavlovi Habšudovi, Róbertovi Vydrňákovi,
Ivo Mesiarovi, Dušanovi Petríkovi – čestný odznak III. Stupňa
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia z MK a tajomník MsO zahájil diskusiu.
V diskusii vystúpilo celkom 14 delegátov. Diskusia bola búrlivá, často krát osobná, zaoberajúca 
sa medziľudskými vzťahmi. Kritiku práce výboru MsO, ako aj kritiku predsedu MsO vyslovovali 
4  delegáti z ObOč.3. Vystúpenia ďalších diskutujúcich boli konštruktívne, navrhovali opatrenia 
na  zlepšenie starostlivosti o genofond rýb, revírov... hodnotili dosiahnutie vyššej úrovne práce 
výboru MsO, čo sa prejavuje hlavne v náraste majetku MsO a výraznom zvýšení finančných 
prostriedkov uvoľnených do zarybňovania. Pozitívne hodnotili aj zvýšenie počtu druhov rýb, ktoré 
boli nasadené pri zarybňovaní revírov.
Po skončení diskusie prečítal predseda návrhovej komisie návrh uznesenia z MK rozšírený o návrhy 
vyplývajúce z diskusie. Základne dokumenty MK boli delegátmi schválené rozhodujúcou väčšinou 
hlasov. (Celé znenie schváleného uznesenia z MK je uverejnené na web stránke srztrencin.sk.)

Hlavné opatrenia vykonané v roku 2016 pre splnenie cieľov 
volebného obdobia 2014-2017:

Ad 1.) - úprava, vytýčenie prístupovej cesty k revíru č. 2-3771-1 štrkovisko Nozdrkovce
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- prenájom parkového jazierka Trenčianske Teplice, a jeho zarevírovanie ako “chovný revír“ 
v obhospodarovaní našej MsO.

Ad 2.) - pokračuje jednanie s SVP š.p. o prenájme vodnej plochy „Žabák „Zamarovce -prenájom 
pozemkov v k. ú. D. Súča, spracovanie štúdie na vybudovanie odchovných rybníčkov pre chov 
násad pstruha potočného
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Ad 3.) - zvýšili sme rozpočet na zarybnenie v roku 2016 o 15.000.-eur oproti roku 2015. Zvýšenie 
finančných prostriedkov bolo použité na posilnenie populácie zubáča, šťuky, kapra a reofilných 
druhov rýb. Podarilo sa nám získať úzko profilovú násadu zubáča Zu-2, ako aj mieňa sladkovodného 
a jesetera malého.
- obvodné organizácie č.1,2,4,5,6 umiestnili do svojich kaprových revírov rámiky na výter zubáča 
veľkoústeho. Použitím kokosového vlákna sme dosiahli vysokú obsadenosť rámikov ikrou. Táto 
činnosť výrazne posilňuje populáciu zubáča veľkoústeho v našich revíroch.

Ad 4.) - posilnili sme rybársku stráž o 9 nových členov, nepodarilo sa nám výraznejšie zmeniť 
organizáciu práce a systém riadenia rybárskej stráže.
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Ad 6.) –vo výstavbe prístreškov, umiestňovaní hospodárskych zariadení pokračovali obvodné 
organizácie č.2,4,5,6

VN Baračka Enkláva

VN Svinica Súčanka

Ad 5.) – zarybnenie Váhu č. 8 bolo vykonávané v celej 
obhospodarovanej dĺžke do zarybňovacích úsekov 
A,B,C. Zarybňovali sme 16 druhmi rýb v dostupných 
vekových kategóriách. Zvlášť pozitívne hodnotíme 
násady jesetera malého, mieňa sladkovodného 
a hlavátky podunajskej.



Rok 2016Petrov zdrav č. 18

Elektrická prípojka objekt Bodovka

Revitalizácia Súčanky

Revitalizácia Turňanského potoka

Rekonštrukcia rybárskeho domu

Ad 7.) – nedarí sa nám zvýšiť efektívnosť brigádnickej činnosti. Záujem o odpracovanie brigády ako 
členskej povinnosti podľa Stanov SRZ je z roka na rok menší. Výbor MsO predloží na VČS návrh 
na koncepčné riešenie problému.



Rok 2016 Petrov zdrav č. 1 9

Podiel jednotlivých obvodných organizácii na práci MsO 
SRZ v roku 2016:

ObO č.
Úloha, opatrenie ObO č. 1 2 3 4 5 6
Kosenie brehov, zber odpadu + + + + + +
Budovanie zázemia pre rybárov, lavičky, 
prístrešky, zariadenia.... + + - + + +

Kladenie rámikov na výter rýb + + - + + +
Organizácia športových podujatí + + - + - +
Rekonštrukcia rybár. domu + + - + + +
Výlovy chov. zariadení, rybníka + + - + + -

Zarybnenie revírov obhospodarovaných MsO Trenčín v roku 2016:
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Do revírov obhospodarovaných MsO SRZ Trenčín bolo zo všetkých zdrojov nasadených 
16 druhov rýb rôznych vekových kategórii v celkovej hodnote : 100.305.-eur!

Výsledky pretekov v love rýb:
1. Preteky žien a dievčat na Jazierku pri elektrárni 1. 5. 2016
(organizátor ObO č.2)
Celkom bolo ulovených 47- kaprov, 1-šťuka, 66- červeníc, 10-plotíc, 56- beličiek, 23-ostriežov
Ženy: Dievčatá:
1. Eva Machovičová – 3170 b. 1. Nina Mihaliková - 2188 b.
2. Ingrid Radilová - 1953 b. 2. Martina Malíková - 1055 b.
3. Jana Žuchová - 1275 b. 3. Adriana Konečná - 552 b.
Najväčšia ryba: Najväčšia ryba:
Eva Machovičová – kapor 67 cm Matrina Malíková – kapor 57 cm

2. Preteky mladých rybárov na štrkovni Nemšová 7. 5. 2016
(organizátor ObO č.4)
Celkom bolo ulovených 80 –kaprov, 34 –pstruhov dúhových, 5 –úhorov, 81 –červeníc, 177 –
beličiek, 1 - amur, 1 –karas.
Chlapci: Dievčatá:
1. Peter Blaško - 2275 b. 1. Eva Hill - 845 b.
2. Dominik Puček - 2195 b. 2. Hana Bútorová - 825 b.
3. Michal Alexy - 2157 b. 3. Patrícia Dobiášová - 38 b.
Najväčšia ryba: Najväčšia ryba:
Tomáš Marušinec – kapor 71 cm Eva Hill – kapor 67 cm

3. Preteky v love rýb na štrkovisku Bodovka 7. 5. 2016
(organizátor ObO č.1)
Celkom bolo ulovených 287- kaprov, 55- karasov, 24 – pleskáčov, 4  –  ostrieže, 23 ks ostatných 
druhov rýb

Hodnota zarybnenia z finančných prostriedkov SRZ MsO Trenčín
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1. Peter Repka - 4747 b. ( 18 kaprov, 1 karas)
2. Branislav Ďuďák - 4068 b. ( 15 kaprov, 5 karasov, 1 pleskáč)
3. Branislav Oslanec - 3826 b.( 14 kaprov, 3 pleskáče)
Najväčšia ulovená ryba: Marián Červenec – kapor 74 cm

4.Preteky detí a mládeže na VN Svinica 8. 5. 2016
(organizátor ObO č.6)
Chlapci: Dievčatá:
1. Oliver Mihálik - 3499 b. 1. Nina Miháliková - 3635 b.
2. Tomáš Marušunec - 1981 b. 2. Karolína Mokráňová - 1420 b.
3. Matej Ježík - 1975 b. 3. Adriana Konečná - 1317 b.
Najväčšia ulovená ryba: Nina Miháliková kapor – 74 cm

5.Preteky funkcionárov MsO v love rýb na Jazierku pri elektrárni 14. 5. 2016
(organizátor ObO č.2)
Pretekov sa zúčastnili trojčlenné družstvá 5 obvodných organizácii (okrem ObO č.3), disciplinárnej, 
kontrolnej komisie a družstvo rybárskej stráže.
 1. Obvodná org. č. 2
 2. Disciplinárna komisia
 3. Kontrolná komisia

6. „Laugaricio feeder cup“ - 2016
(organizátor Ing.Baránek + ObO č.2)
Prvý ročník preteku, ktorý sa konal na kanáli pod VET (Sihoť) za účasti 19 pretekárov z rôznych 
organizácii.
Celkom bolo ulovených 65,980 kg rýb, v úlovkoch prevládal nosáľ sťahovavý, pleskáč vysoký 
a mrena severná.
 1. Marek Slámka, MsO P.Bystrica – hmotnosť ulovených rýb 11.050 g
 2. David Kopinec, MO Stará Turá - hmotnosť ulovených rýb 8.200 g
 3. Denis Rovenský, MO Galanta - hmotnosť ulovených rýb 7.550 g

7. „Laugaricio cup- plávaná“ - 3.-4. 9. 2016
(organizátor ObO č.2 + Ing. Baránek)
Celkové poradie družstiev po dvoch dňoch súťaže:
 1. Sensas Považská Bystrica L. Krupička hmotnosť ulovených rýb 48.250 g
  R. Dudr hmotnosť ulovených rýb 35.180 g
 2. Nové Zámky J. Nagy hmotnosť ulovených rýb 44.020 g
  Z. Miskolczi hmotnosť ulovených rýb 24.980 g
 3. Levice „B“ Santus hmotnosť ulovených rýb 43.420 g
  Bata hmotnosť ulovených rýb 26.270 g
 8. ŠKP Trenčín B. Oslanec hmotnosť ulovených rýb 24.320 g
  M. Machač hmotnosť ulovených rýb 24.690 g
 Najlepší jednotlivec:   L. Krupička   48.250 g ulovených rýb
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Z činností športových klubov:
Družstvo športového klubu plávaná Trenčín v roku 2016
Družstvo ŠKP Trenčín v roku 2016 reprezentovalo MsO SRZ Trenčín v disciplíne LRU – plávaná 
v zložení Branislav Oslanec, Roman Radil, Lukáš Kubečka, Radovan Máčaj a Marek Macháč. 
Počas roka sme sa zúčastnili viacerých pohárových pretekov v LRU - plávaná, a v sezóne 2016 sme 
sa zúčastnili postupovej celoslovenskej súťaže – divízie.

Rok 2016 významné úspechy:
1. miesto Divízia: Po jarnom dvojkole, konanom na štrkovisku 
v  Orkucanoch sme sa po dobrom výkone umiestnili na 
prvom mieste. Jesenným dvojkolom na rieke Nitra sme si ešte 
suverénnejším výkonom, upevnili výsledné prvé mieto, čim 
sme vybojovali postup do II. ligy.
1. miesto Zelená voda: V mesiaci máj sa už niekoľko rokov 
zúčastňujeme dvojkolového preteku jednotlivcov na Zelenej 
vode, ktorý organizujú novomestskí rybári podľa pravidel 
CIPS, pričom najlepšie sa už tradične darilo Marekovi 
Macháčovi, ktorý tento rok obsadil celkové 1. miesto.

Ďalej sme sa zúčastnili Majstrovstiev 
Slovenska a Nitrianskeho pohára, kde sme 
za sebou nechali aj mnoho medzinárodne 
ostrieľaných plavačkárov aj keď na prvé tri 
miesta to nestačilo.
Organizačno-náučná činnosť družstvo 
ŠKP Trenčín Opäť po roku sme 
zorganizovali v spolupráci s o.o. 2 výchovne 
– náučnú akciu Trenčianska belička. Akcia 
sa uskutočnila na Jazierku na Ostrove v 
Trenčíne. Deti i dospelí opäť zažili úžasnú 
rodinnú atmosféru , ukážky viazania 

montáží, miešania krmív a ukážkou rôznych techník lovu. Celá akcia vyvrcholila pretekom detí 
a krásnym vyhodnotením a odmenením všetkých detí . Podľa ohlasov zúčastnených, akcia bola 
zorganizovaná na veľmi dobrej úrovni, avšak mrzí nás nízky záujem detí a rodičov z Trenčína a 
okolia , preto sme sa bohužiaľ rozhodli akciu v ďalšom roku viac neorganizovať.
V roku 2016 sme sa podielali na znovu - vybudovaní trate na 
medzinárodný pretek Laugarício cup, Trať sa realizovala po 
prúde smerom od VE na Sihoti po most na ostrov. V termíne 3.- 
4.9. sme aj zorganizovali pretek Laugarício cup , ktorý si svojim 
,, prvým “ ročníkom urobil dobré meno nielen na Slovensku, 
ale ja v okolitých krajinách. Svedčia o tom úlovky , kde na prvé 
miesto bolo treba uloviť viac ako 25kg rýb za 4 hodiny. Hneď po 
preteku sa už záujemci chceli nahlásit na Laugaricio cup 2017. 
Vážny záujem zorganizovať v júny 2017 prestížny pretek „Sensas 
cup“ na tomto úseku prejavili francúzsky pretekári . Taktiež bol 
vyslovený záujem usporiadať celoslovenské ligové súťaže na 
tomto úseku.
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Športový lov rýb udicou na prívlač, LRU-Prívlač 2016
Majstrovstvá sveta 2016
Na majstrovstvách sveta reprezentoval naše mesto PhDr. Sámela Jaroslav, ktorý s družstvom 
Slovenska ako pretekár získal zlaté medaily a stal sa majstrom sveta v družstvách. Majstrovstvá 
sveta sa konali tento rok na Slovensku v meste Svit na rieke Poprad 26.-29.5.2016. Zúčastnilo sa ich 
18 krajín a 144 športovcov. V jednotlivcoch skončil PhDr. Sámela na 11. mieste.

1.Liga LRU-Prívlač
Ligové preteky pozostávajú z troch kôl. Každé kolo trvá dva dni ( sobota, nedeľa). Jednotlivé kolá 
sa konali v Námestove na Studenom potoku, v Leviciach na Hrone a na Váhu v Trenčíne a Dubnici. 
Pretekajú družstvá zložené zo 4 pretekárov, na vopred vyžrebovaných miestach, ktoré sa menia. 
Hodnotí sa počet rýb ulovený každým pretekárom. Všetky ulovené ryby sa ihneď po ulovení 
vracajú späť do vody. Výsledky jednotlivých pretekárov za každý deň sa zrátavajú a tvoria celkový 
výsledok družstva. V tomto ročníku zvíťazilo a majstrom Slovenska v družstvách sa stalo družstvo 
Levíc, pred 2. Trenčínom ,,A“ a 3. Trenčínom ,,B“. Okrem 1. ligy, prebiehajú aj preteky 2. ligy, divízie 
a súťaže juniorov.

V roku 2016 nás ešte čaká pretek Memoriál E. Balážika, ktorý sa uskutoční v decembri na teplom 
ramene v Piešťanoch. Za priazeň v sezóne 2016 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 2017 budeme opäť plnohodnotne reprezentovať MsO SRZ Trenčín. 
Podrobnejšie informácie o našej činnosti nájdete na facebooku v skupine SKP Trenčín.

Marek Macháč
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Prví traja zľava B. Ďuďák, A.Horváth 
a J. Sámela

V úlovkoch prevládal ostriež.

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov 
LRU-Prívlač
MMSR sa konali pod patronátom Rady SRZ v Púchove 
na rieke Váh v dňoch 2.-4.9. 2016. Pretekov sa zúčastnilo 
prvých 40 najlepších jednotlivcov zo Slovenska 
z  predchádzajúceho roku podľa rebríčka slovenských 
prívlačiarov. Okrem nich sa majstrovstiev zúčastnili aj 
pretekári z Českej republiky a tento rok, po prvý krát, aj 
z Lotyšska. Tradične dobre zarybnená rieka a organizácia 
vďaka MO SRZ Púchov, priniesla svoje výsledky. Ulovilo 
sa množstvo rýb, v ktorých prevládal ostriež, jalec, šťuka 
a zubáč. Majstrom Slovenska v prívlači jednotlivcov sa stal 
domáci Adam Horváth, pred 2. Branislavom Ďuďákom 
a 3. Jaroslavom Sámelom (obaja z Trenčína).

Prvé tri družstvá zľava: Trenčín A ( I. Chabada, D. Vojáček, J. Sámela, P. Zachar), Levice (M. Rojtáš, 
R. Novotný, P. Klesniak, P. Augustín), Trenčín B ( P. Hirjak, L. Svetlík, B. Ďuďák, T. Lacko, M. 
Forgáč)
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Vydávanie povolení na rybolov pre rok 2017
I. Základné pokyny a informácie k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 
2017:
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 
využite platbu prostredníctvom 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 najneskôr 6 kalendárne dni pred výdajom.
Upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú komisiou prijímané. Prípadné nezrovnalosti do či-
astky maximálne 5 euro, bude komisia riešiť individuálne.Výdaj členských známok a povolení na 
rybolov pre rok 2017 bude vykonaný v Rybárskom dome na Legionárskej ulici č.88 v Trenčíne 
nasledovne:
štvrtok 29. 12. 2016 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 5. 1. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 12. 1. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 26. 1. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 2. 2. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 9. 2. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 23. 2. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 2. 3. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 9. 3. 2017 od 15.30  do 19.00 hod.
štvrtok 23. 3. 2017 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 30. 3. 2017 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 6. 4. 2017 od 15.30 do 19.00 hod.
štvrtok 13. 4. 2017 od 15.30 do 19.00 hod.
sobota 22. 4. 2017 od 9.00 do 13.00 hod.
štvrtok 27. 4. 2017 od 15.30 do 19.00 hod.

2. Výdaj povolení pre rok 2017 bude ukončený dňom 27. apríla 2017.
3. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ceniny, je nutné aby si členovia rybárske doklady preberali 
osobne, vo výnimočných prípadoch môže po predložení splnomocnenia prebrať doklady aj iná 
osoba v príbuzenskom vzťahu! (napr. otec – syn, manžel – manželka,....).
4. Výdaja sa zúčastnia i členovia, ktorí v roku 2017 nebudú kupovať povolenie na rybolov a to z 
dôvodu nalepenia členskej známky a zapísania splnenia členských povinností za rok 2016 (Stanovy 
SRZ §9).
5. Členské príspevky a ostatné platby je nutné zaplatiť najneskôr do 31. marca 2017! Nezaplatením 
členského do uvedeného termínu – zaniká členstvo v SRZ. Občan, ktorému členstvo v SRZ zaniklo 
v dôsledku nezaplatenia členského a požiada o obnovenie členstva, je povinný zaplatiť zápisné. 
(Stanovy SRZ §10 bod 1/c a 2).
6. Zápisné platí občan, ktorý v roku prijatia dosiahne 18 rokov a požiada o členstvo v SRZ vo výške 
80,- €; mládež vo veku od 15 do17 rokov, ktorá požiada o členstvo v krúžku mladých rybárov platí 
10,- €; deti vo veku 6 až 14 rokov, ktoré požiadajú o členstvo v krúžku detí platia 5,- €. Deti od 3 do 
5 rokov zápisné neplatia.
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Pri neprerušenom prechode z jednotlivých kteórii (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, alebo z iných závažných dôvodov, zápisné neplatí. O prestup musí požiadať najneskoršie 
do 30 dní od vzniku dôvodu. V ostatných prípadoch platí zápisné vo výške 40,- €.
7. Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári (vedúci 
brigád) obvodných organizácií a za neospravedlnenie neúčasti na členskej schôdzí príslušné výbory 
obvodných organizácií. Výdajná komisia nerieši prípadné nezrovnalosti.
8. Ak mal člen v roku 2016 vydané povolenie na rybolov, je povinný odovzdať správne vyplnený 
a  zosumarizovaný prehľad o úlovkoch najneskoršie do 15. 1. 2017. 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 ryby v roku 
2016 nelovil a v prehľade nebol vykonaný žiaden záznam.
9. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, nebude mu vydané povolenie 
na rybolov pre rok 2017 (v súlade s § 14 bod16 „Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR“ k „Zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z.“).
10. Prehľad o úlovkoch za rok 2016 môžete zaslať poštou, vhodiť do schránky na bráne Rybárskeho 
domu alebo osobne odovzdať v dobe úradných hodín každý štvrtok od 15,00 do 17,00 hod., 
poprípade počas výdajných dní, ale najneskoršie do 15. januára 2017. V žiadnom prípade 
neodovzdávajte člensky preukaz a rybársky lístok!
11. Člen, ktorý v roku 2016 neodpracoval stanovený počet brigádnických hodín, tieto musí finančne 
nahradiť - za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu 4,00,- €.
12. Držitelia pstruhových povolení na rok 2016 mali v roku 2016 povinnosť odpracovať 
na pstruhových revíroch 6 brigádnických hodín navyše (t.j. za členstvo v SRZ 8 hodín a za miestnu 
pstruhovú povolenku odpracovať na pstruhových revíroch 6 hodín t.j. spolu 14 brigádnických 
hodín). Ak neodpracovali brigádu na pstruhových revíroch MsO SRZ Trenčín, brigádu finančne 
nahradia.
13. Člen, ktorý sa nezúčastnil na výročnej členskej schôdzi u svojej obvodnej organizácie v roku 
2016 a v termíne do 30 dní od konania členskej schôdze sa písomne neospravedlnil, je povinný 
uhradiť 16,-€. O ospravedlnení člena rozhoduje výbor príslušnej obvodnej organizácie.
14. Vek člena v SRZ je dosiahnutie dolnej hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 
Príklad: Ak člen dosiahne k 31. 12. 2017 18 rokov, má už v roku 2017 povinnosť odpracovať brigádu 
a zúčastniť sa členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Ak člen dosiahne k 31. 12. 2017 
60 rokov, už nemá v roku 2017 brigádnickú povinnosť.
15. Pre rok 2017 je stanovená povinnosť pre členov odpracovať 8 brigádnických hodín a zúčastniť 
sa členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Pre držiteľov pstruhových povolení je okrem 
základnej brigádnickej povinnosti stanovená povinnosť odpracovať navyše 6 hodín na pstruhových 
revíroch – spolu 14 brigádnických hodín. Túto povinnosť je možné finančne nahradiť.
16. Základnú brigádnickú povinnosť 8 hodín alebo 6 hodín na vodách pstruhových, nemajú deti, 
ženy, mládež od 15 do 17 rokov, členovia nad 60 rokov a telesne postihnutý členovia – držitelia 
platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS.
17. Členskej schôdze sa nezúčastňujú deti a mládež od 15 do 17 rokov.
18. Výdaj povolení zdarma pre deti do 5 rokov bude vykonávané na základe písomnej žiadosti člena 
MsO SRZ Trenčín, ktorý má splnené všetky členské povinnosti a je príbuzným dieťaťa. Písomnú 
žiadosť (spolu s fotkou 3 x 3,5 cm) je potrebné doručiť na Rybársky dom do 31. 12. 2016. Žiadosť 
musí byť schválená výborom MsO a povolenia sa budú vydávať počas výdajných dní. Pri výdaji 
musí mať dieťa platný rybársky lístok na rok 2017.
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19. Výdaj Miestnej povolenky v nižšej hodnote 33,-€ a členskej známky v hodnote 14,-€ :
•	 Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote 33,-€ je určené pre ženy, mládež 

15-17 ročnú, členov rybárskej stráže schválených výborom MsO a pre telesne postihnutých 
členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS vrátane vozíčkarov.

•	 členská známka v hodnote 14,-€ je určená pre mládež 15-17 ročnú a pre študentov do 25 rokov;
•	 Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote 33,-€ a členská známka v 

hodnote 14,-€ bude vydávaná študentom do 25 rokov až po predložení písomného potvrdenia 
o návšteve školy.

II. Doklady potrebné k výdaju členských známok a povolení na rybolov:
Pre vlepenie členskej známky a vydanie povolenia na rybolov si treba priniesť:
•	 členský preukaz
•	 štátny rybársky lístok platný pre rok 2017
•	 doklad o zaplatení poplatkov pre rok 2017
•	 preukaz totožnosti (OP alebo Pas, deti sa preukážu preukazom poistenca zdravotnej poisťovne)
•	 v prípade potreby vystavenia nového členského preukazu si prineste fotografiu predpísaného 

rozmeru 3x3,5cm, respektívne 3x4cm
Pre dokladovanie požadovaných úľav:
•	 platný preukaz ZP, ZŤP, ZŤPS
•	 potvrdenie o návšteve školy

III. Vybavovanie štátneho rybárskeho lístka
Štátne rybárske lístky (1 aj 3 ročné ) vydávajú príslušné Obecné, alebo Mestské úrady. Skontrolujte 
si platnosť štátneho rybárskeho lístka (platí podľa vyznačenej platnosti).

U P O Z O R N E N I E !!!!!!
V súlade so „Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 
rybolov“, člen, ktorý je držiteľom miestneho povolenia na rybolov si k nemu môže zakúpiť jeden 
kus „zväzového povolenia na rybolov ( kaprové alebo lipňové). V prípade, že člen má záujem o 
obidva druhy zväzových povolení, musí mať zakúpené dve miestne povolenia rozdielného typu 
= v podmienkach našej MsO je to „miestne povolenie na kaprové vody“ a „miestne povolenie na 
pstruhové vody“.
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IV. Platby pre rok 2017 – číselník platieb

1. Členská známka cena kód

Dospelí členovia. 20,00,-€ 1

Mládež 15-17 ročná a študenti do 25 rokov Spresnenie v l)Základné 
pokyny a upozornenia..., bod 19.

14,00,-€ 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 l)Základné 
pokyny a upozornenia..., bod 19.

33,00,-€ 2

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ. 35,00,-€ 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 l)Základné pokyny a upozornenia..., 
bod 19.

33,00,-€ 4

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v hodnote 46,-€ a 
zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody v hodnote 35,-€.

81,00,-€ 5

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v zníženej hodnote 33,-€ 
a zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody v hodnote 35,-€.

68,00,-€ 6

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 Rady SRZ na kaprové vody pre 
deti v hodnote 10,-€

20,00,-€ 8

Zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody pre deti 10,00,-€ 9

Žiadne povolenie 0,00,-€ 0
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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 
povolenie na Zväzové lipňové vody RADY SRZ v hodnote 35,-€.

62,00,-€ 3

Povolenie na Zväzové lipňové vody RADY SRZ 35,00,-€ 4

Žiadne povolenie 0,00,-€ 0

4. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti v roku 2016 cena kód

Náhradu neplatia členovia, ktorí si v roku 2016 odpracovali brigádnickú 
povinnosť alebo tí, ktorí sú od brigády oslobodení.  Spresnenie v 
IjZákladné pokyny a upozornenia..., bod 11.

0,00,-€ 0

Nesplnená brigádnická povinnosť.  Spresnenie l)Základné pokyny a 
upozornenia..., bod 11a 12. napr.(8 neodpracovaných hodín x 4,00,-€ = 
32,00,-€)

........-€ 1

5. Náhrada za neúčasť na výročnej členskej schôdzi za rok 2016 a platby 
zápisného

cena kód

Člen sa zúčastnil členskej schôdze u svojej obvodnej organizácie v roku 
2016

0,00,-€ 0

Písomne neospravedlnená neúčasť na členskej schôdzi vo svojej 
obvodnej organizácii v roku 2016.  Spresnenie v l)Základné pokyny a 
upozornenia..., bod 13.

16,00,-€ 1

Zápisné dospelí (platia žiadatelia o prijatie za člena SRZ a členovia, 
ktorí požiadajú o obnovenie členstva)  Spresnenie v l)Základné pokyny 
a upozornenia..., bod 5 a 6.

80,00,-€ 2

Zápisné mládež (platia žiadatelia o prijatie do klubu mládeže pri MsO 
SRZ a mládež, ktorá požiadajú o obnovenie členstva)

10,00,-€ 3

Spresnenie v l)Základné pokyny a upozornenia..., bod 5 a 6.

Zápisné deti (platia žiadatelia o prijatie do krúžku detí pri MsO SRZ 
Spresnenie v l)Základné pokyny a upozornenia..., bod 6.

5,00,-€ 4

Zápisné dospelí pri prestupe z inej organizácie SRZ do MsO SRZ 
Trenčín

40,00,-€ 5
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6. Nová členská legitimácia cena kód
Neplatím novú členskú legitimáciu 0,00,-€ 0
Nová členská legitimácia dospelí* 0,50,-€ 1
Nová členská legitimácia mládež 15-17 ročná* 0,50,-€ 2
Nová členská legitimácia deti 0,10,-€ 3
*pozri upozornenie bod VI) odsek 1.

7. Príspevok do fondu zarybňovania 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) vôd obhospodarovaných MsO. Za 
príspevky budú nakúpené ryby na základe návrhu výborov obvodných 
organizácií.

........-€ 1

8. Príspevok za mimoriadne známky cena kód
Členská známka snemová - neplatím 0,00,-€ 0
Platba za mimoriadne známky .....,-€ 1

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 roka 
neodovzdal

80,00,-€ 1

prehľad o úlovkoch a má záujem o vydanie povolenia . inakšie platí 
spresnenie v l)Pokyny a upozornenia..., bod 9.
Oneskorenú platbu môže uhradiť mladý rybár (15-17 ročný), 
ktorý do 15.1. daného roka neodovzdal prehľad o úlovkoch a má 
záujem o vydanie povolenia  . inakšie platí spresnenie v l)Pokyny a 
upozornenia..., bod 9.

10,00,-€ 2

Oneskorenú platbu môže uhradiť dieťa (6-14 ročný), ktoré do 15.1. 
daného roka neodovzdalo prehľad o úlovkoch a má záujem o vydanie 
povolenia  . inakšie platí spresnenie v l)Pokyny a upozornenia..., bod 9.

5,00,-€ 3
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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 „4) Platby pre rok 2017 – 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 2017.
4. Do časti „SPRÁVA PRE ADRESÁTA“ môžete uviesť krátku správu, napr. „Platby za rok 2017“, 
alebo „sponzorské klub detí“, atď. U platbe za ubytovanie napíšte napr. „ubytovanie 2-2980 (číslo 
revíru štrkoviska Bodovka).

VI. Upozornenie:
Deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 15 rokov a mládež, ktorá v roku 2017 dovŕši vek 18 rokov 
(prechádzajú z jednej kategórie do druhej) si na výdaj musia priniesť novú fotografiu do členského 
preukazu rozmeru 3x4cm z dôvodu výmeny preukazu a zaplatiť poplatok za výdaj nového 
preukazu.
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 fotografiu rozmeru 3x4cm a 
zaplatí poplatok za výdaj nového preukazu

Kalendár hlavných akcii MsO SRZ na rok 2017:
a.) výročné členské schôdze:
ObO č. 1: 4.2. 2017 od 9.00 hod. kino Hviezda Trenčín
ObO č. 2: 5.2. 2017 od 9.00 hod. kino HviezdaTrenčín
ObO č. 3: 5.2. 2017 od 9.00 hod. Dopravná akadémia Trenčín
ObO č.4: 29.1.2017 od 9.00 hod. reštaurácia Nemšovanka
ObO č.5: 11.2.2017 od 9.00 hod. hotel Slovakia Tr.Teplice
ObO č.6: 29.1.2017 od 9.00 hod. kultúrny dom Tr. Jastrabie

b.) Mestská konferencia sa bude konať 25.2.2017 od 9.00 hod. v univerzálnej 
sále ODA Trenčín
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 vykonávané jednotne podľa bodovacieho 
poriadku. Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra rybničného, ktorého po uložení do sieťky nie je 
možné zamieňať. Štartovné sa nevracia. Na preteky „Laugaricio cup- plávaná, feeder a na prívlač 
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budú vydané samostatné súťažné pravidlá, zverejnené na web stránke MsO SRZ TN.
. preteky funkcionárov MsO – štrkovisko Bodovka 8.5.2017 od 07.00 -12.00 hod.- ObO č.1
. preteky žien a dievčat v love rýb– Jazierko pri elektrárni 6.5.2017 od 07.00 -12.00 hod. - ObO č.2
. preteky dospelých v love rýb – štrkovisko Bodovka 7.5.2017 od 06.00 -12.00 hod. - ObO č.1
. preteky detí v love rýb - VN Svinica 1.5.2017 od 08.00 -12.00 hod. - ObO č.6
. preteky detí do 14 rokov – štrkovisko Nemšová 6.5.2017 od 08.00 -12.00 hod.- ObO č.4
. medzinárodné majstrovstvá juniorov v prívlači – Vlára 24.-25.6. alebo 1.-2.7.2017
(kat.U14,U18,U21 účasť aj členovia našej MsO, od 8.00 – 12.00 hod- klub prívlač TN
ktorí nemusia byť organizovaní v šport.sekcii)
.medzinárodné preteky “Sensas Cup“ –kanál pod VET 17.6.- 18.6.2017 Ivan Fabian + ŠKP TN
.“ Laugaricio Cup“- plávaná - kanál pod VET september 2017 ŠKP TN+ ObO č.2
. „Laugaricio Cup“ – feeder - kanál pod VET október 2017 ŠKP TN + ObO č.2

d.) Brigádnická činnosť:

ObO Druh brigády Dátum konania brigády Revír čas a miesto zrazu

1. kap. 18. a 19.2.2017 štrkovňa Nozdrkovce 8.00h. štrkovňa
 kap. 15. a 29.4.2017 štrkovňa Bodovka 8.00 h. chata
 kap. 29.4. a 14.10.2017 štrkovňa Nozdrkovce 8.00 h. štrkovňa
 kap. 18.2.a 3.9. 2017 Váh č.8 8.00 h.pod stavidlami
 kap. 17.9.a 1.10.2017 štrkovňa Bodovka 8.00 h. chata

1. pstruh. 11.3. a 1.4. 2017 Turniansky potok 8.00 h. parkovisko obec 
    Mn. Lehota
 pstruh. 8.4. a 3.9. 2017 Selecký potok koniec obce
    T.Stankovce

Záujem o odpracovanie brigády oznámte na č.t.:0905198873, pre štrkovňu Nozdrkovce: 
0908764197, kde Vám súčasne potvrdia konanie brigády. Mimoriadne brigády budú zverejnené 
na web stránke MsO SRZ.

2. kap. 18.3.a 22.4.2017 Jazierko Skalka 8.00 h. Jazierko
 kap. 9.4. a 1.10.2017 Váh č.8 8.00 h. Plaváreň
 kap. 11.6., 16.7.,19.8. Jazierko Skalka 7.00 h. Jazierko
 kap. 17.9., 21.10.2017 Jazierko Skalka 8.00 h. Jazierko
 kap. 27.5. a 1.10.2017 Váh č.8 8.00 h Plaváreň

2. pstruh. marec (bude upresnené podľa počasia) potok Brúsne bude upresnené
 pstruh. 8.4.2017 Drietomica 7.00 h Kostolná potr.
 pstruh. 9.9.2017 Opatovský potok 7.00 h kostol Opatová
 pstruh. 30.9.2017 potok Drietomica 7.00 h kostol Drietoma

Záujem o odpracovanie brigády na vodách kaprových oznámte na č.t. 0907028834 a vodách 
pstruhových na č.t.: 0905894222, kde Vám súčasne potvrdia konanie brigády. Mimoriadne brigády 
budú zverejnené na web stránke MsO SRZ.
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ObO Druh brigády Dátum konania brigády Revír Čas a miesto zrazu

3. kap. 7.5. a 17.9.2017 Trenč.kaskády 7.00 h. Tr.kaskády
 kap. 7.5. a 17.9.2017 Váh č.8-lvanoský kút 7.00 h Ivanovský kút
 kap. 14.5.a 24.9.2017 Váh č.8-pravý breh 7.00 h ihrisko
    Orechové

3. pstruh. 2.4.2017 Orechovský potok 7.00 h otoč H.Orechové
 pstruh. 9.4.2017 Chocholanský potok 7.00 h park Ch.-Velčice

Ostatné brigády budú organizované podľa pokynov hospodára ObO č.3, tel. 0911 264 148, predseda 
ObO č.3 číslo tel.: 0904 228 064.
4. kap. 8.4. a 14.10.2017 Gabajové štrkoviská 8.00 h pri vodnej ploche
 kap. 15.4. a 21.10.2017 štrkovňa Nemšová 8.00 h pri vodnej ploche
 kap. 25.3. a 7.10.2017 Kľučovské odst.rameno 8.00 h pri vodnej ploche
 kap. 25.3. a 7.10.2017 štrkovňa Ľuborča 8.00 h pri vodnej ploche

4. pstruh. 1.4.a 8.4.2017 potok Súčanka 8.00 h potok Hlboké
 pstruh. 1.4.2017 Ľuborčiansky potok 8.00 h. Ľuborec.-strelnic
 pstruh. 30.9.2017 potok Súčanka 8.00 h potok Hlboké

Ďalšie brigády budú organizované podľa potrieb hospodára ( sekanie otvorov do ľadu, vápnenie, 
kŕmenie, kosenie trávy(len pre majiteľov krovinorezov). Brigády budú včes oznámené vo vývesných 
skrinkách ObO č.4. Číslo tel. hospodár a ObO č.4 0949 227 967, 032 6589 579.

5. kap. 6.5. a 13.5.2017 VN Baračka 8.00 h pred RZ Vodnár
 kap. 16.9.2017 VN Baračka 8.00 h pred RZ Vodnár
 kap.  november 2017 odch.jazierko- park 8.00 h parkovisko- park
 kap. 15.4. a 22.4 2017 Enkláva 8.00 h pri vodnej ploche
 kap. 24.6.a 16.9.2017 Enkláva 8.00 h pri vodnej ploche

5. pstruh. 8.4.a 3.6.2017 potok Teplička-Kamenica  8.00 h pre hotelom Park

Ostatné brigády budú zverejnené vo vývesných skrinkách ObOč.5 a na web stránke MsO SRZ. 
Všetky brigády organizuje hospodár ObO č.5 č.t.:0903 496 232, predseda ObO č.t.:0903 310 858

6. kap. 18.3. a 25.3.2017 VN Svinica 8.00 h pri Unimo bunke
 kap. 8.4. a 22.4.2017 VN Svinica 8.00 h pri Unimo bunke
 kap. 6.5. a 13.5.2017 VN Svinica 8.00 h pri Unimo bunke
 kap. 24.6. a 26.8.2017 VN Svinica 8.00 h pri Unimo bunke
 kap. 29.9. a 11.11.2017 VN Svinica 8.00 h pri Unimobunke

6. pstruh. 18.3. a 25.3.2017 potok Svinica 8.00 h pri Unimobunke
 pstruh 8.4.2017 potok Svinica 8.00 h pri Unimobunke

Mimoriadne brigády budú zverejnéné na nástenke ObO č.6. Brigády organizuje hospodár ObO č.6, 
číslo tel.: 0908 065 751.
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e.) Ostatné:
Termíny školenia a preškolenia nových uchádzačov za člena v r.2017
Školenie a záverečné skúšky uchádzačov o členstvo v SRZ budú dňa 11.11.2017 (sobota) od 9.00 hod. 
na rybárskom dome Legionárska č.88, Trenčín.
Upozorňujeme, že mládež, ktorá dosiahne vek 15 rokov v roku 2018 sa musí zúčastniť preškolenia 
dňa 14.11.2017 o 16.00 hod. na rybárskom dome. Do tohto termínu musia odovzdať prihlášku 
pre mládež od 15-17 rokov a fotografiu. Kto dosiahne vek 18 rokov v roku 2017 musí odovzdať 
prihlášku pre členov SRZ a fotografiu do 15.12.2016. do záhlavia prihlášky dopíše „prechod 
z mládeže“. Títo členovia sú v roku 2017 povinní zúčastniť sa členskej schôdze u svojej ObO 
a odpracovať brigádnickú povinnosť.
V prípade vysokého záujmu o členstvo v SRZ budú vykonané školenia nových uchádzačov aj 
v ďalších termínoch, ktoré im budú oznámené.

Termíny krúžkov, školení mladých rybárov
Krúžok detí a mládeže pri ObOč.6: 29.4., 6.5., 13.5.,24.6. 2017 od 10.00-12.00hod na VN Sninica
Krúžok detí a mládeže pri V.A.J.A.K Trenčín od januára –mája 2017 každý utorok od 15.00 hod.

Predaj hosťovacích povolení
Roman Mano, Trenčianske Stankovce č.t.:0905198873, Dušan Beznák, VN Baračka 
č.t.:0903493232
Martin Chlpek, VN Svinica č.t.: 0905365733, Ing. Peter Baránek, ryb.potreby Sedge Sihoť TN 
č.t.:032/7442882, Eduard Riška –ryb.dom,Legionárska č.88,TN (vo štvrtok od 15.00-17.00 hod.),
č.t.: 0904535325, Viktor Kukučka –Nemšová č.tel.:0949227967.

Upozornenie: Hosťovacie povolenia pre nečlenov SRZ sa budú predávať len na rybárskom dome, 
Legionárska č.88,TN

Zasadnutia orgánov MsO
Zasadnutia výboru MsO sa budú konať predposledný štvrtok v každom mesiaci od 16.00 hod.
Zasadnutia predsedníctva výboru MsO sa budú konať na základe zvolania predsedníctva predse-
dom, podpredsedom, alebo tajomníkom MsO.
Informácia:

Objekt Bodovka bol našimi členmi a ich rodinnými príslušníkmi pre krátkodobé pobyty využitý
v roku 2016 – 92 dní. Celkom toto zariadenie pri rôznych príležitostiach využilo v tomto roku 
cca 400 osôb.
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Výlov jazierka Baračka: č.1, 3, 6
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Redakčná rada: Lauš, Sokol, Remenec, Šranc, Kukučka, Habáň
Do obsahu okrem členov výboru MsO prispeli: pp. Jelínek, Machač, Sámela, Fabián

Príjemné prežitie
Vianočných sviatkov

a šťastný rok 2017
praje výbor

MsO SRZ Trenčín






