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Príhovor predsedu SRZ-MsO 

Vážení členovia, športoví rybári, 

rok 2019 bol prelomovým rokom v celom SRZ. Po prvý krát v histórii SRZ, bol z dôvodov 
netransparentného nakladania s našim majetkom, pozastavený výkon funkcie tajomníkovi SRZ 
rozhodnutím disciplinárnej komisie, ako aj okamžité ukončenie jeho pracovného pomeru 
rozhodnutím Rady SRZ. Na deň 23.11.2019 bol zvolaný mimoriadny snem SRZ s programom: 

-odvolanie tajomníka SRZ Ing. Javora z funkcie, voľba nového tajomníka SRZ, 
novelizácia Stanov SRZ. Tajomník SRZ bol odvolaný počtom 204 hlasov delegátov snemu. 
Novým tajomníkom SRZ bol zvolený Ing. Ján Kohút počtom hlasov 128. Snem neschválil 
rokovanie o novele Stanov SRZ a uložil spracovať návrh nových Stanov SRZ do 30.12.2020. 

V našej organizácii sme aktívne pokračovali v jej rozvoji, posilňovali ekonomickú 
samostatnosť, rast majetku kúpou “výrobného strediska Kubrica“, ako aj pozemkov pod 
vodnými plochami našich revírov. Vstúpili sme do zmien v klasifikácii obhospodarovaných 
revírov podľa §2 písm. j., Zákona o rybárstve. 

Oproti rozpočtu, výbor MsO navýšil finančné prostriedky na zarybnenie 
obhospodarovaných revírov na 95.000.-€. V tomto roku budeme hospodáriť opäť  
s prebytkom oproti schválenému rozpočtu. 

Nedarí sa nám už dlhší čas zapájať členov do brigádnickej činnosti. Dlhodobo nízka 
účasť členov na brigádnickej činnosti sa negatívne prejavuje aj na stave revírov. Problémami 
v tejto oblasti sa bude výbor MsO v blízkej dobe zaoberať. 

Ďakujem všetkým tým členom, ktorí aktívne pomáhajú rozvoju našej organizácie, 
propagujú jej činnosť širokej verejnosti  nezištne a s presvedčením. 

Ing. Jozef Lauš 
 

Plnenie cieľov volebného obdobia 2018 – 2021 v priebehu r. 2019: 
 
(Ciele v práci výboru SRZ-MsO na volebné obdobie sú zverejnené na web stránke srztrencin.sk 
ako aj v „Petrov zdar“ – 2018). 
 
1.) SRZ - MsO odkúpila do vlastníctva: 

− „výrobné stredisko Kubrica“, ktoré chce využívať hlavne na vlastnú produkciu násad 
pstruha potočného, ale aj iných druhov rýb, 

− časť pobrežných pozemkov, ako aj pozemkov pod vodnou plochou VN Baračka, 

− podali sme žiadosť na odkúpenie vodnej plochy na revíry Bodovka, 

− uzatvorili sme nájomnú zmluvu na prístup k revíru Váh č. 8, 

− obnovili sme nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov a vodných plôch, ktoré využívame 
ako rybárske revíry, 

− odkúpili sme UNIMO bunku umiestnenú na pozemku vo vlastníctve MsO pri štrkovisku 
Nozdrkovce. 

 
2.) Zvýšili sme v rozpočte prostriedky na nákup násad rýb na 95.000.-€. Zarybňovali sme  

16-timi druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách. Kaprom rybničným v kategóriách K-1, 
K-2, K-3 aj K-4. Aj napriek masívnym úhynom kapra v jarných mesiacoch, sme v chove  
na jazierku Baračka dosiahli takmer 100 % prírastky v celkovej hmotnosti.  
Uplatnili sme si reklamáciu u dodávateľa kvôli jarným úhynom kapra rybničného vo výške 
viac ako 14.000.-€. Výbor MsO prijal rozhodnutie na základe, ktorého bola kompenzácia 
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masívneho jarného úhynu kapra rybničného v našich revíroch zahrnutá do plánu jesenného 
zarybnenia, ktoré bolo navýšené o 5000 kg kapra v kategóriách K2, K3 a K4. 
Za účelom zatraktívnenia jesenného rybolovu bol do našich vybraných revírov vysadený 
pstruh dúhový v objeme 550 kg. 

Úsek Váhu medzi haťou Tr. Biskupice-I a VD Tr. Biskupice-II sme zarybňovali šťukou - 2 
r., mieň sladkovodný - 1.r., zubáč veľkoústy - 1. r. Podporili sme populáciu zubáča 
veľkoústeho v našich revíroch kladením cca 80 rámikov na podporu jeho neresu. 

Nepodarilo sa nám systematicky čistiť neresiská pstruha potočného, odkalovať ich 
a zbavovať nánosov organických sedimentov. Skúšobne sme vysadili 20 000 ikier pstruha 
potočného v štádiu očných bodov pomocou „Vibert box“. Výsledok je viditeľný a túto 
formu podpory populácie pstruha potočného budeme aplikovať aj tento rok. 

 
3.) Na vlastnú žiadosť ukončili svoju činnosť v Rybárskej stráži  4 členovia, vyškolení boli 2 noví 

členovia RS. V práci RS dochádza postupne ku kvalitatívnemu, ale aj kvantitatívnemu 
zlepšeniu výkonu kontrolnej činnosti. Členovia RS pravidelne vykonávajú  kontrolnú činnosť 
v súčinnosti s príslušníkmi PZ SR, táto činnosť sa koordinuje na spoločných poradách. RS je 
materiálne doplňovaná a vybavovaná podľa ich požiadaviek. 

 
4.) V brigádnickej činnosti sa nám naďalej nedarí motivovať členov našej organizácie. Účasť na 

brigádach je všeobecne dlhodobo nízka, deformácia systému zapisovania hodín 
brigádnickej činnosti v minulosti sa prejavuje dodnes. Väčšinu prác pri údržbe revírov 
odpracujú členovia výborov ObO a MsO, ako aj členovia športových klubov a niekoľko 
nadšencov. Z výhľadového hľadiska nie je možné v tomto stave pokračovať, výbor MsO 
prijme z tohto dôvodu zásadné organizačné opatrenia k brigádnickej činnosti. 

 
5.) Vozidlo PICK-UP 4x4 bolo zakúpené v roku 2018. Je využívané na dovoz a rozvoz násad rýb, 

výlovy rýb, distribúciu krmív, kontrolnú činnosť rybárskej stráže a  plnenie ostatných 
hospodárskych úloh. 

 

Naši jubilanti 
V roku 2020 sa dožívajú významného životného jubilea títo naši členovia: 

50 rokov 
JUDr. Benko Dalibor; Duda Vladimír; Dudová Viera; Foťko Štefan; Furo Karol; Gajdoš Štefan; 
Gunarová Eva; Horný Jaroslav; Ilušák Samuel; Ježík Roman; Kadlec Patrik; Kompas Róbert;  
Ing. Kontra Richard; Kostolná Andrea; Krištofovič Miroslav; Krška Jaroslav; Kubíček Pavol; 
Lukáč Robert; Machara Ľubomír; Melicher Vladimír; Mikota Juraj; Nemeček Peter; Oriešek 
Roman; Pavlovič Jozef; Mgr. Pribusová Erika; Pšenčík Roman; Smolka Róbert; Straka Jaroslav; 
Ing. Škorec Radovan; Štefánek Vladimír; Truska Viktor; Zimmermann Marcel; Zovčák Marek;  

55 rokov 
Baco  Juraj; Běhunčík Josef; Ing. Bernát Radoslav; Coník Miloš; Fabian Roman; Farkas Jozef; 
Guga Stanislav; Haško Jaroslav; Heglas Ján; Heringeš Peter; RNDr. Holeček Igor; Jurša Juraj; 
Kadlec Milan; Kalinčík Milan; Kapuštiar Rudolf; Kršák Ivan; Letaši Dušan; Macek Karel;  
Ing. Machunka Peter; Malý Ján; Mesiar Ivo; Nitsch Richard; Nohál Jaroslav; Palatinus Igor; 
Príbus Dalibor; Raček Miroslav; Bc. Repka Peter; Santa Ján; Slahúčka Miroslav; Sojka Karel; 
Sokol Roman; Šedivý Pavol; Ing. Tanoczky Norbert; Vanko Jaroslav; Zavadzan Jaroslav; Zrebný 
Slavko; Žuchová Janka; 
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60 rokov 
Bariš Peter; Belko Jozef; Čepák Eduard; Danková Katarína; Dubina Jozef; Ďurdík Peter; Ďuriš 
Ján; Ďurišová Márie; Fiedler Vladimír; Furo Pavol; Gajdoš Peter; Horňák Peter; Horváth 
Alexander; Hrnčár Peter; Bc. Hrušovský Jozef; Ing. Husár Marián; Bc.Chabada František;  
Ing. Jantočovič Karol; Jerábek Ján; Kadlec Peter; Kucharec Jaroslav; Ing. Kulich Igor; Lesinger 
Róbert; Madunický Jozef; Machovičová Eva; MatoušekPeter; Mičiak Miroslav; Mikuláš Miloš; 
Mitáš Ján; Palatinus Jaroslav; Sedláček Ladislav; Slemenský Miroslav; Šereš Vojtech; Tehlárik 
Milan; Ványi Miroslav; Zemanovič Miroslav; Ing. Žejdlík Zdeněk;  
 
65 rokov 
Ing. Baďura Peter; Bagín Milan; Balaj Ján; Bilčík Kvetoslav; Blažej Jozef;  Brázda Vladislav; 
Brezan Ondrej; Ing. Bulko Ľubomir; Čierny Rudolf; Ing.arch. Ďurenec Karol; Fabo Vladimír; 
Granačka Ľuboš; Ing. Hladký Stanislav;  Holúbek Viliam; Ing. Huňa Jozef; Chudík František; Ježík 
František; Juriga Milan; Mgr. Kopčan Miroslav; Kotlaba Jozef; Kováčik Pavel; Kútny Milan;  
Lehocký Jozef; Marsina Marián; Michalec Ladislav; Michalec Pavol; Mikovič Jozef; Mitický 
Viliam; Nedúchal Marián; Ing. Nejezchleba Ladislav; Ondrčka Vincent; Ing. Páleník Miroslav; 
Paluska Miroslav; Panák Pavol; Pápay Pavol; Poláček Jozef; Potočný Ján; Slávik Jiří; Soukup 
Ludvík; Šedivý Anton; Ing. Šimunek Milan; Ing. Vlček Marián; Vojtech Milan; Zaťko František; 
 
70 rokov 
Batis Ladislav; Bielik Vladimír; Bittara Jozef; Fúsek Štefan; Ing. Gális Ladislav; Grach Rudolf; 
Hejdová Eva; Heleš Anton; Hlávek Vladimír; Husár Pavol; Ing.Kohout Ján; Kráľ Jozef; Kútny 
Peter; Ing. Laššo Milan; Maňák Jozef; Marek Rudolf; Miklovič Peter; Petruš Dušan; Polhorský 
Jozef; Ing. Prísažný Miroslav; Ranko Štefan; Sedláček Ján; Skovajsa Štefan; Ing. Sokol Ján; 
Staňák Jaroslav; Svatík Stanislav; Štrobl Květoslav; Vašková Věra; Žáček Alojz; Žeravík Imrich; 
Žucha Pavol; 
 
75 rokov 
Bebej Ivan; Ing. Beták Ivan; Bonko Jozef; Ing. Jánošík Alojz; Major Vladimír; Mazán Ján; 
Michálik Alojz; Mrázik Miroslav; Muška Pavol; Pazúr Viliam; Revay Gejza;  
 
80 rokov 
Kulich Peter; Straka Štefan; Ing. Štěpánek Antonín;  
 
85 rokov 
Ing. Furenda Milan; Raček Jaroslav; 
 
90 rokov 
Škrovánek Michal;  
 
 Všetkým oslávencom prajeme do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti a pekné úlovky v našich vodách.  
          Výbor MsO 
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Násady v roku 2019 

Násady z rozpočtu SRZ  MsO Trenčín  

Druh Množstvo 

Ikry pstruha pot. 20 000 ks 

Boleň dravý 1 roč. 1 800 ks 

Kapor rybničný K1 370 kg 

Kapor rybničný K2 3 000 kg 

Kapor rybničný K3 18 000 kg 

Kapor rybničný K4 8 000 kg 

Druh Množstvo 

Pstruh potočný 1r. 6 510 ks 

Pstruh dúhový 2r. 1 550 kg 

Pstruh potočný 2r. 250 kg 

Štuka severná 2r. 400 kg 

Mrena severná 14 cm 1 072 ks 

Amur biely 2r. 500 kg 

Jeseter malý 10-15 cm 1 000 ks 

Lipeň tymiánový 1r. 785 ks 

Mieň sladkovodný 1r. 3 000 ks 

Podustva 1r. 5 000 ks 

Lieň sliznatý 3r. 400 kg 

Pleskáč vysoký 25-35 cm 1200kg 

Zubáč veľkoústy 1 r. 5 600 ks 

CELKOM 81 428 € 

Do uzávierky informátora nebol ešte dodaný zubač veľkoústy 2 r. a šťuka 
severná 1 - 2 ročná. 
  

Zarybnenie zo SRZ RADA Žilina - 2019 

Druh Množstvo 

Úhor Monte 2 kg 

Kapor rybničný K2 700 kg 

Šťuka severná  rýchl. 5 cm 20 000 ks 

Mrena severná  14 cm 1 786 ks 

Pstruh potočný rýchlený 20 000 ks 

Lipeň  tymiánový 1r. 1 000 ks 

Jeseter malý  1r. 500 ks 

Hlavátka podunajská  2 r. 50 kg 

Nosáľ sťahovavý   1/2 r. 5 000 ks 

Podustva severná   2r. 5 000 ks 

Zubáč  veľkoústy  1r. 13-15 cm 9 400 ks 

CELKOM 15 714 € 
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Reintrodukcia pstruha potočného do našich revírov. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Od vysadenia ikier pstruha potočného, v snahe podpory jeho prirodzenej 
reintrodukcie, uplynul už rok, za ktorým sa môžeme ohliadnuť a zhodnotiť novonadobudnuté 
poznatky, ktoré si bližšie priblížime v tomto článku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po decembrovom osadení boxov s ikrami nasledovali priebežné kontroly, v priebehu 
ktorých sa odstraňovali odumreté ikry od zdravých, z dôvodu prevencie pred plesňou  
a patogénmi. Počas týchto kontrol v priebehu januára nás potešila dobrá kondícia ikier, 
v ktorých sa začínali zvýrazňovať zárodky budúceho plôdika. Prietoky potokov boli stabilné  
a mierna zima dávala predpoklad skoršieho liahnutia sa pstruhov.  

Február už priniesol prvý vačkový plôdik, ktorý sa sporadicky objavoval už od prvých 
dní tohto mesiaca. Avšak až druhá polovica mesiaca priniesla oteplenie, po ktorom 
nasledovalo masové liahnutie potočákov, ktorých sme už roznášali do nižších častí potokov. V 
marci sme z potokov vytiahli už len prázdne boxy, ktoré boli signálom úspešného vyliahnutia a 
pri množstve plôdika aj sľubnej vyhliadky na prežitie. Leto však bolo opäť suché a životodarnej 
vody málo, preto sme boli zvedaví na jesenný výlov potokov, ktorý nám ukáže zmysel našej 
práce a ďalšie smerovanie v tejto oblasti.  
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Koncom októbra sme sa zišli na vytypovanej časti potoka a rozhodli sa za pomoci 
elektrického agregátu prejsť zhruba 100 m úsek. Takmer v každej jamke, kde bola možnosť 
úkrytu sa nám ukazovali pstruhy vo veľkosti 6-12 cm, z ktorých sme odlovili zhruba 60 ks. 
Pestrofarebnosť, kondícia a vitalita týchto rýb boli ukážkou, že aj tieto drobné vody disponujú 
veľkým potenciálom pre odchov vlastných potočákov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri rozumnom hospodárení s týmito tokmi, v ktorých vytvoríme vhodné úkrytové  
a potravinové podmienky, vieme reintrodukovať i iné pôvodné druhy rýb (označované ako 
hospodársky nevýznamné), ktoré spoločne tvoria stabilný systém, v ktorom má každá zložka 
svoje miesto a pstruh je na čele tohto systému.  

Ing. Andrej Masaryk 

 

Výsledky pretekov v love rýb organizovaných pre členov SRZ-MsO TN 

Preteky mladých rybárov na štrkovisku  Nemšová - 11.5.2019 
Pretekov sa zúčastnilo celkom 68 mladých rybárov, pretekári ulovili celkom 3 ks kaprov, 

113 ks pstruha, 4 ks belice, 6 ks pleskáča, 1 ks úhora.  
 

umiestnenie kategória dievčatá počet bodov kategória chlapci počet bodov 

1. miesto Paulína Kulichová 930 Jakub Mosný 2930 

2. miesto Natália Švitelová 759 Adam Koprda 2005 

3. miesto Ivanka Bulková 315 Adam Žucha 1515 

Prémiu za najväčšiu rybu získal: Matias Trnavský – 58 cm úhor. 
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Preteky mládeže vo VN Svinica - 25.5.2019 
Súťaže sa zúčastnilo 87 pretekárov do 14 rokov. Celkom bolo ulovených 46 ks kapra 

rybničného, 51 kusov pstruha dúhového, 38 ks pleskáča, najväčšiu rybu ulovila Anetka 
Mokráňová a to 67cm kapra. 

umiestnenie kategória dievčatá počet bodov kategória chlapci počet bodov 

1. miesto Lacková Zuzana 1838 Ježík Matej 1426 

2. miesto Mokráňová Anetka 1530 Ježík Jakub 1250 

3. miesto Mokráňová Karolína 1167 Podhorský Daniel 1215 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preteky v love rýb na štrkovisku Bodovka - 18.5.2019  

Preteky sa konali za slnečného počasia, pričom bolo poznačené menším počtom úlovkov 
z dôvodu masívneho úhynu násady kapra. 
 

umiestnenie súťažiaci počet bodov 

1. miesto Martin Kotlárik 2278 

2. miesto Branislav Ďuďák 1164 

3. miesto Jana Žuchová 995 

 Najväčšia ulovená ryba: Jozef Kulich - úhor 61 cm.  
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Preteky žien a dievčat v love rýb udicou na Jazierku Skalka - 19.5.2019 
Pretekov sa zúčastnilo 22 žien 12 dievčat. Poďakovanie patrí sponozorom: Stafis s.r.o., 

Rypo mix Sedge, Peter Baránek, MsO SRZ Trenčín. 
 

umiestnenie kategória žien počet bodov 

1. miesto Eva Rešetková 2683 

2. miesto Katarina Danková 1606 

3. miesto Jana Kudlová 917 

 

 

 

 

 

 

Družstvo športového klubu plávaná Trenčín v roku 2019 

Družstvo ŠKP Trenčín v roku 2019 
reprezentovalo MsO SRZ Trenčín v disciplíne 
LRU – plávaná v  zložení  Branislav Oslanec, 
Roman Radil, Marek Macháč, Filip Kmeťo, 
Andrej Macháč. 
 
V zložení Marek Macháč, Roman Radil a 
Filip Kmeťo nám pohárový pretek Trnavský 
pohár na VN Buková priniesol pretek plný 
úlovkov, pričom ani desiatky kíl zdolaných 
rýb nám  
v celkovom súčte nestačili na pódiové 
tímové umiestnenie, aj keď bolo  
na dosah. Presadiť sa na Slovensku medzi 
tak silnou konkurenciou, ktorá tradične 
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potrápi aj medzinárodnú špičku, skutočne vyžaduje už nielen financie ale aj psychickú a hlavne 
fyzickú zdatnosť, kde si skutočne všetci siahajú na svoje limity, kde každá sekunda i drobná 
nepresnosť a chvíľkové zaváhanie rozhoduje o výsledku. 
 
Memoriál E. Hrdela 2019 v Žiline - pretek dvojíc. V sobotu 13.7.2019 sa k náročnosti preteku 
okrem tradičného kolísania vodnej hladiny na trati pod VD Žilina, pridali aj rozmary počasia  
v podobe dažďa a neustále hroziacich búrok. Družstvo ŠKP Trenčín (zloženie: Branislav Oslanec 
a Roman Radil) v ťažkej konkurencii siahalo na medailu, ale nakoniec nám o cips body ostala 
len nepopulárna zemiaková. Napriek sklamaniu z tesného výsledku rybám chutilo,  
čo dokumentujú aj váhy: Roman vyše 15 kg (4. miesto), Braňo v ťažšom sektore necelých 8 kg 
(umiestnenie 5). 
Tento rok sa opäť darilo nášmu najmladšiemu členovi Andrejovi Macháčovi, ktorý absolvoval 

viacero pretekov a z tých 
najcennejších umiestnení vybe-
ráme účasť na celoslovenskej lige 
mládeže v kategórii do 15 rokov 
/U-15/, kde ako najmladší pretekár 
na VN Buková vyhral jarné dvojkolo  
a s priebežným umiestnením 1+2  
sme boli plní očakávaní ako 
dopadne jesenné dvojkolo na VN 
Tajch. Táto voda si pýtala hlavne 
strategickú pripravenosť a zároveň 
presnosť, rýchlosť a  zručnosť. 
Odmenou bolo celkové 3. miesto 
po oboch dvojkolách 

v celoslovenskej kategórii U-15. Zároveň sa tak kvalifikoval  
na Majstrovstvá sveta U-15 do Maďarska v roku 2020. Mladému talentu prajeme mnoho 
ďalších skúseností, ktoré bude môcť pretaviť v o rok v medzinárodnej konkurencii.                                                                                   
 

 
Celoslovenská 2. liga LRU – plávaná  
Jarné  dvojkolo v Humennom na rieke Laborec bolo takticky 
náročné, nakoľko prietok Laborca a jeho postupné odkalovanie 
bolo treba zohľadniť pri voľbe krmiva jeho zafarbenia a voľbu 
správneho druhu hliny, keďže hlavnou lovenou rybou bola 
podustva . Táto ryba trestala každého pretekára nekompromisným 
odchodom s lovného miesta. Napriek nevydarenému dvojkolu sme 
pozerali dopredu a nepripúšťali sme si možný prepad na dno 
tabuľky. Jesenné dvojkolo sa konalo na súkromnom rybníku Dolný 
Bar, ktorý bolo treba taktiež takticky zvládnuť a v hlavnej úlohe bola 
psychická odolnosť a trpezlivosť.  Pár rýb sa chytilo v prvej pol 
hodine, potom tri hodiny ani  záber a v poslednej pol hodine sa to vždy znova rozbehlo a bolo 
treba odloviť všetko čo plávalo okolo. V konečnom súčte po oboch dvojkolách sme ligu skočili 
na 9. mieste pričom Roman Radil zahviezdil ako jednotlivec vo svojom sektore. So ziskom 
nových skúseností sa už tešíme na novú, už modernizovnú ligu LRU-P v roku 2020  aj s novými 
posilami. 
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Návratom k pôvodnému termínu, vždy prvý októbrový 
víkend sme sa už tradične podujali organizácie 
pohárového preteku LAUGARICIO CUP, ktorý sa konal 
5.-6.10.2019. 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 samotného športového podujatia. 
Počas preteku 29 družstiev zo štyroch krajín celkovo 
zdolalo 1188 kg  rýb. Najlepší jednotlivec Luboš Krupička 
sa už 4-krát v rade za  sebou ako jednotlivec umiestnil  
na prvom mieste za najvyššiu ulovenú hmotnosť, 
tentoraz 49,75 kg. Všetky ryby boli vrátené vode. 

Usporiadanie tejto súťaže prispelo k udržiavaniu porastov na pobrežnej línii, ako aj  plošnému 
zakŕmeniu tohto úseku v objeme niekoľkých ton krmiva a stoviek litrov živej návnady, ktorá je 
základom dobrého zazimovania rýb. 
V roku 2019 nás ešte čaká pretek Memoriál  
E. Balážika, ktorý sa uskutoční v decembri na teplom 
ramene v Piešťanoch. V decembri v roku 2018 sa nám 
tímovým výkonom podaril zisk 3. miesta. Tento rok sa 
budeme snažiť opäť nadviazať na šnúru úspechov 
nášho klubu na tomto podujatí.  
Za priazeň v sezóne 2019 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 2020 
budeme opäť plnohodnotne reprezentovať MsO SRZ Trenčín. Podrobnejšie informácie o našej 
činnosti nájdete na facebooku v skupine SKP Trenčín, informácie a fotky z preteku 
LAUGARICIO CUP v skupine Laugaricio cup.  

Marek Macháč 

Družstvá LRU – prívlač Trenčín ,,A“ a Trenčín ,,B“ v r. 2019. 
V športových súťažiach LRU prívlač reprezentujú našu organizáciu v roku 2019 dve družstvá 

prívlačiarov. Obe súťažia v 1. lige LRU-PR. Trenčín ,,A“ v zložení Jaroslav Sámela, Juraj Mrázik, 
Daniel Hrk, Ivan Chabada, Jakub Kšiňan a Trenčín ,,B“ v zložení: Branislav Ďuďák, Peter Hirjak, 
Matej Forgáč, Lukáš Svetlík, Tomáš Lacko a Andrej Sulo. V r. 2019 sa zúčastnili týchto súťaží: 
Majstrovstvá sveta LRU – prívlač - 17. Majstrovstvá sveta v love dravých rýb na prívlač sa tento 
rok konali vo Francúzsku pri meste Aurillac v termíne 31.5.-2.6.2019 na rieke Cere. 
Majstrovstiev sa zúčastnilo 19 krajín. Reprezentačný výber tvorili: tréner Vlastimil Tešický, 
kapitán Jaroslav Sámela, pretekári - Lukáš Hollý, Peter Horňák, Juraj Smatana, Peter Marcin a 
Marek Rojtáš. Ako asistenti pretekárov sa MS zúčastnili aj naši členovia Lukáš Svetlík a Peter 
Hirjak. Družstvo Slovenska skončilo celkovo na 2. mieste a Peter Horňák sa v jednotlivcoch 
umiestnil na 3. mieste. 
Medzinárodné majstrovstvá SR jednotlivcov 22.-23.6.2019, Váh na úseku Trenčín – Dubnica 
nad Váhom – naši zástupcovia sa umiestnili nasledovne: 

  4. Peter Hirjak                                                      26. Tomáš Lacko  
18. Lukáš Svetlík                                                    28. Branislav Ďuďák  
22. Jaroslav Sámela                                               33. Matej Forgáč  
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Majstrovstvá SR družstiev 1. liga: v treťom a zároveň poslednom kole súťaže skončilo  
družstvo Trenčín B  na 2. mieste a Trenčín A na 7. mieste najvyššej celoslovenskej súťaže 
družstiev. 
Pohárové preteky: Memoriál Laca Mlynaroviča Brumov – J. Sámela 9. miesto, Púchovský 
pstruh - P. Hirjak 12.miesto  
V celoročnej súťaži jednotlivcov sú priebežne štyria zástupcovia družstiev z Trenčína v prvej 
desiatke všetkých pretekárov SR a to P. Hirjak, J. Sámela, B. Ďuďák, M. Forgáč .....  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV PRE ROK 2020 

I.) Základné pokyny a informácie k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 2020: 
 

1. Vaše platby uhraďte do VÚB BANKY na účet číslo 3155967551/0200. IBAN SK62 0200 
0000 0031 5596 7551.  
Úhradu vykonajte prednostne bankovým prevodom (internet banking...), a až ako druhú 
možnosť odporúčame využiť platbu pomocou šeku, 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: 
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1. piatok 27. 12. 2019 od 15.30 do 19.00 hod. 

2. štvrtok 02. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

3. štvrtok 09. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

4. štvrtok 23. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

5. štvrtok 30. 01. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

6. štvrtok 06. 02. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

7. štvrtok 13. 02. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

8. štvrtok 27. 02. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

9. štvrtok 05. 03. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

10. štvrtok 12. 03. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

11. štvrtok 26. 03. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

12. štvrtok 02. 04. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

13. štvrtok 09. 04. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

14. sobota 18. 04. 2020 od 09,00 do 13.00 hod. 

15. štvrtok 23. 04. 2020 od 15.30 do 19.00 hod. 

2. Upozorňujeme, že riadny výdaj povolení pre rok 2020 bude ukončený dňom 23.4.2020. 
3. 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,....). 

4. Výdaja sa zúčastnia i členovia, ktorí v roku 2020 nebudú kupovať povolenie na rybolov a to 
z dôvodu nalepenia členskej známky na rok 2020 a zapísania splnenia členských povinností 
za rok 2019 (Stanovy SRZ §6). 

5. Členské príspevky (vrátane nedoplatkov a pokuty) je potrebné zaplatiť najneskôr  
do 31. marca 2020! Nezaplatením členského do uvedeného termínu zaniká členstvo v SRZ. 
Pri obnovení členstva je žiadateľ povinný v súlade so Stanovy SRZ - podať si žiadosť a  
zaplatiť zápisné (fyzická osoba ktorá dosiahla vek 18 rokov = 80,- €; fyzická osoba vo veku 
15 až 17 rokov = 10,- €; fyzická osoba vo veku 6 až 14 rokov = 5,- €; fyzická osoba vo veku  
3 až 5 rokov zápisné neplatí). 

6. Zápisné platí žiadateľ, ktorý v roku prijatia dosiahne 18 rokov a požiada o členstvo v SRZ  
vo výške 80,- €; fyzická osoba vo veku 15 až 17 rokov = 10,- €; fyzická osoba vo veku 6 až 
14 rokov = 5,- €; fyzická osoba vo veku 3 až 5 rokov zápisné neplatí. 

7. Pri neprerušenom prechode z jednej kategórie do druhej kategórie  sa zápisné neplatí.  
Pri dosiahnutí veku 18 rokov sa takáto fyzická osoba stáva plnoprávnym členom zväzu bez 
povinnosti absolvovať školenie a skúšky v zmysle §5 ods.1, písmeno c) Stanov SRZ. 

8. Člen, ktorý požiada o prestup z inej organizácie SRZ k našej MsO zápisné neplatí.  
9. Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári 

(respektívne vedúci brigád) obvodných organizácií. Výdajná komisia nerieši prípadné 
nezrovnalosti. 
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10. Ak mal člen v roku 2019 vydané povolenie na rybolov, je povinný odovzdať správne 
vyplnený a zosumarizovaný prehľad o úlovkoch do 15. 1. 2020. Pokiaľ nebude záznam 
o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný, nové povolenie na rybolov sa vydá až po 
odstránení nedostatkov.  Držiteľ povolenia je povinný  odovzdať záznam o úlovkoch aj 
vtedy, ak v roku 2019 ryby nelovil a v prehľade nebol vykonaný žiaden záznam. 

11. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, v súlade s §14 bod 21 
„Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR“ k „Zákonu o rybárstve  
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostníckom podnikaní /živnostenský zákon/ 
v znení neskorších predpisov, nebude mu  vydané povolenie na rybolov pre rok 2020. 

12. Prehľad o úlovkoch za rok 2019 môžete vhodiť do schránky na bráne Rybárskeho domu,  
alebo osobne v dobe úradných hodín, poštou,  poprípade  do 15. január v dobe výdaja 
hlavnému hospodárovi. V žiadnom prípade s prehľadom o úlovkoch neodovzdávajte 
„Členský preukaz“ a „Rybársky lístok“ !!!! 

13. Člen, ktorý  v roku 2019 neodpracoval stanovený počet brigádnických hodín, tieto musí 
finančne nahradiť -  za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu je člen povinný zaplatiť 
5,- €.  

14. Držitelia pstruhových povolení na rok 2019 mali v roku 2019 navyše povinnosť odpracovať 
na pstruhových vodách 6 brigádnických hodín. (t.j. za členstvo v SRZ 8 brigádnických 
hodín a za pstruhovú povolenku 6 brigádnických hodín = spolu 14 brigádnických hodín. 

15. V roku 2019 nemali základnú brigádnickú povinnosť 8 hodín alebo 6 hodín na vodách 
pstruhových,  fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, starobní dôchodcovia nad 60 rokov 
a telesne postihnutý členovia – držitelia platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS. 

16. Vek člena v SRZ je dosiahnutie dolnej hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho 
roka. Príklad: Ak člen dosiahol k 31.12.2019 18 rokov, mal v roku 2019 povinnosť 
odpracovať brigádu.  

17. Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2020: V súlade so „Stanovami SRZ - § 6, bod 2, 
písmeno e)“,  mestská   konferencia SRZ – MsO Trenčín konaná dňa 24. marca 2019 
svojím  uznesení stanovila členom plniť brigádnickú povinnosť do veku 62 rokov vrátane. 
(príklad: keď člen dosiahne v roku 2020 – 62 rokov, musí ešte v roku 2020 odpracovať 
stanovený počet brigádnických hodín). 

Mestská konferencia svojim uznesením určila, že člen je povinný odpracovať  
12 brigádnických hodín. Člen – držiteľ miestnej pstruhovej povolenky (MPP) je povinný 
okrem 12 brigádnických hodín, odpracovať ďalších 6 hodín na vodách pstruhových. 
(v danom roku kedy je člen držiteľom miestnej pstruhovej povolenky má povinnosť 
odpracovať celkom  18 brigádnických hodín).  

Za každú neodpracovanú hodinu  je určená náhrada  5,- €. 
Brigádnickú  povinnosť nemajú fyzické osoby od 3 do 17 rokov, ženy, členovia od veku 

63 rokov a zdravotne postihnutý člen – držiteľ platného preukazu ŤZP alebo  ŤZP-S. 
18. Výdaj povolení zdarma pre fyzické osoby od 3 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 je treba doručiť do 19.12.2019 (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 2020. 

19. Upresnenie k výdaju zľavnenej členskej známky v hodnote 17,- € a miestnej kaprovej 
povolenky na rybolov v nižšej hodnote 33,- €: 

• Zľavnená členská známka v hodnote 17,- € je určená iba pre fyzické osoby od 15  
do 17 rokov.  
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Poznámka:  študenti od 18 do 25 rokov musia v súlade so „Smernicou o platení 
zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov“ 
zaplatiť jednotné členské ako dospelí členovia = 26,- €. 

• Miestne kaprové povolenie v nižšej hodnote 33,- € je určené pre fyzické osoby od 15 
do 17 rokov; pre študentov od 18 do 25 rokov (po predložení potvrdenia o návšteve 
školy); pre ženy; pre členov rybárskej stráže doporučených vedúcim rybárskej 
stráže; pre telesne postihnutých členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS  
(po predložení platného preukazu). 
 

II.) Doklady potrebné k výdaju: 

• Pre vlepenie členskej známky, vyznačenia splnenia členských povinnosti a pre vydanie 
povolenia na rybolov si treba priniesť: 
a. členský preukaz;  
b. rybársky lístok platný pre rok 2020; 
c. doklad o zaplatení poplatkov pre rok 2020; 
d. v prípade prevzatia dokladov pre iného člena – splnomocnenie, preukaz totožnosti 

(občiansky preukaz alebo pas, deti sa preukážu preukazom poistenca zdravotnej 
poisťovne); 

e. 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 rybárskeho lístka 

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

 
 

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

V súlade so „Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 
povolení 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. 
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IV.) Platby pre rok 2020 – číselník platieb 

1. Členská známka cena kód 

Dospelí členovia. 26,00,-€ 1 

Fyzická osoba od 15 do17 rokov.  
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 17. 

17,00,-€ 2 

Fyzická osoba od od 6 do 14 rokov. 1,00,-€ 3 

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

2. Platby za kaprové povolenia cena kód 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre dospelých členov 46,00,-€ 1 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote určené 
pre  ženy, fyzické osoby od 15 do 17 rokov, študentov od 18 do 25 rokov 
a pre členov rybárskej stráže schválených výborom MsO. 
 Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 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 

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

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

20,00,-€ 8 

Zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody pre fyzické osoby  od 6 do 
14 rokov 

10,00,-€ 9 

Žiadne povolenie 0,00,-€ 0 

3. Platby za pstruhové a lipňové povolenia cena kód 

Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ 27,00,-€ 1 
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ pre fyzické osoby od 6 do 14 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 2019 cena kód 

Náhradu neplatia členovia, ktorí si v roku 2019 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.  Platby zápisného cena kód 

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

80,00,-€ 1 
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Zápisné pre fyzické osoby  od 15 do 17 rokov (platia žiadatelia o prijatie 
za člena SRZ a  žiadatelia o obnovenie členstva) 
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

10,00,-€ 2 

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

5,00,-€ 3 

Fyzické osoby od 3 do 5 rokov zápisné neplatia. 0,00,-€ 0 

6. Nová členská legitimácia cena kód 

Neplatím novú členskú legitimáciu 0,00,-€ 0 

Nová členská legitimácia pre dospelých* 0,50,-€ 1 

Nová členská legitimácia pre fyzické osoby  od 15 do 17 rokov  * 0,50,-€ 2 

Nová členská legitimácia pre fyzické osoby  od 6 do 14 rokov  * 0,10,-€ 3 

*pozri upozornenie bod VI   

7. Príspevok do fondu zarybnenia  cena kód 

Neprispievam do fondu zarybnenia 0,00,-€ 0 

Prispievam do fondu zarybnenia (doplňte sumu v €) 
Príspevok do fondu zarybnenia je dobrovoľnou záležitosťou člena, ktorý 
sám uváži v akej sume prispeje. Každá suma je prínosom pre organizáciu. 
Príspevky budú použité výhradne na zarybňovanie mimo zarybňovacieho 
plánu pre tie obvodné organizácie, ktorých členovia ich do fondu vložia. 
Za príspevky budú nakúpené ryby na základe návrhu výborov obvodných 
organizácií. 

.......,-€ 1 

8. Poplatky za mimoriadne známky a tlačivá cena kód 

Neplatím za mimoriadne známky ani tlačivá 0,00,-€ 0 

Platba za mimoriadne známky .......,-€ 1 

Zákon 216/2018 Z.z. + vykonávacia vyhláška  0,50,-€ 2 

Stanovy SRZ 0,50,-€ 3 

Zákon 216/2018 Z.z. + vykonávacia vyhláška; Stanovy SRZ 1,0,-€ 4 

9. Sponzorské cena kód 

Neprispievam 0,00,-€ 0 

Prispievam na klub detí (doplňte sumu v €) .....,-€ 1 
Prispievam na ochranu revírov a hospodársku činnosť (doplňte sumu v €) ......,-€ 2 

10. Oneskorená platba cena kód 

Neplatím oneskorenú platbu 0,00,-€ 0 

Oneskorenú platbu môže uhradiť člen, ktorý do 15.1. daného roku 
neodovzdal prehľad o úlovkoch a má záujem o vydanie povolenia  
na rybolov; 

• inakšie platí spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod  9 

80,00,-€ 1 

Oneskorenú platbu môže uhradiť fyzická osoba od 15 do 17 rokov, ktorá 
do 15.1. daného roku neodovzdala prehľad o úlovkoch a má záujem 
o vydanie povolenia na rybolov; 

• inakšie platí spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod  9 

10,00,-€ 2 

Oneskorenú platbu môžu uhradiť fyzická osoba od 6 do 14 rokov, ktoré 
do 15.1. daného roku neodovzdali prehľad o úlovkoch a majú záujem 
o vydanie povolenia na rybolov; 

• inakšie platí spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod  9 

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 „IV.) Platby pre rok 2020 

– 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 2020. 

4. Do časti „SPRÁVA PRE ADRESÁTA“ môžete uviesť krátku správu, napr. „Platby za rok 
2020“, alebo „dodatočná kúpa zväzovej lipňovej povolenky na rybolov“, atď. U platby 
za ubytovanie napíšte napr. chata Bodovka a termín. 

 
VI.) Upozornenie: 

Fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dovŕši vek 15 rokov a fyzická osoba, ktorá v roku 2020 
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 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 (všetkých kategórií), ktorí potrebujú vykonať zmenu v členskom 
preukaze (zmena adresy, zmena priezviska atď.) sú povinní túto zmenu nahlásiť správcovi 
členskej základne najneskoršie do 19.12.2019. 

 

Kalendár rozhodujúcich akcií MsO SRZ na rok 2020. 

a.) Výročné členské schôdze: dobrovoľná účasť, ktorá bude považovaná za odpracované  
     4 brigádnické hodiny 
 
ObO č. 1   8.2.2020  kino Hviezda od 9.00 hod. 
ObO č. 2   9.2.2020  kino Hviezda od 9.00 hod. 
ObO č. 3 16.2.2020  Dopravná akadémia od 09.00 hod. 
ObO č. 4 16.2.2020  reštaurácia Nemšovanka od 9.15 hod. 
ObO č. 5 15.2.2020  priestor cukrovaru v Tr. Teplej od 9.00 hod. 
ObO č. 6    2.2.2020  kultúrny dom Tr. Jastrabie od 9.00 hod. 
 
b.) Mestská konferencia  sa bude konať 15.3.2020 od 9.00 hod. v reštaurácii  Perla. 
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c.) Preteky v love rýb: 
Preteky v love rýb budú vykonané za každého počasia. V čase konania pretekov je lov rýb 

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

Preteky detí do 14 rokov na Štrkovisku Nemšová sa uskutočnia dňa 23.5.2020. Na preteky 
bude vydaných maximálne 100 štartovacích lístkov. 
Program:  7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov, 8,00 –12,00 hod. pretek 12,00–13,00 hod. 
vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien. 

Preteky funkcionárov MsO – VN Baračka  8.5.2020 od 8.00 hod. Losovanie od 7.30 hod. 
Preteky žien a dievčat v love rýb - Jazierko Skalka 9.5.2020. 

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

Preteky dospelých v love rýb - Štrkovisko Bodovka 17.5. 2020 od 7.00 hod.  
  Losovanie a výdaj štartovacích lístkov  17.5.2020 od 6.00 hod. 

Preteky detí do 14 rokov v love rýb - VN Svinica  16.5.2020 
Program:  7,00–8,00 hod. výdaj štartovacích lístkov, 8,00–12,00 hod. pretek 12,00–13,00 hod., 
vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien. Pretekárske lístky a občerstvenie pretekárom bude 
poskytnuté zdarma. 

Preteky „Laugaricio cup“  - kanál pod VET, august/september 2020.  
 
d.) Brigádnická činnosť:  
 

ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. kapr.  4.4., 25.4., 10.5. štrk. Nozdrkovce 08.00 parkovisko 
                                           ,15.10.,                      štrk. Nozdrkovce 08.00 parkovisko 
1. kapr.  4.4., 25.4.,10.5.,          štrk. Bodovka  08.00 chata 
                                           10.10.,  štrk. Bodovka  08.00 chata 
1. kapr.  11.4.,25.4.,19.9., Váh č. 8              08.00 VD Tr. Biskkupice-II    
1. pstruh.  21.3,.5.4.,10.10. Turniansky potok 08.00 zast. MHD koniec obce  
1. pstruh.  28.3.,4.4.,10.10. 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 v mesiacoch január – február 2020. 
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.  29.3  p.Sokol  Jazierko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
2. kapr.  26.4. p Macháč  Jazierko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
2. kapr.  31.5. p Oslanec Jazierko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
2.          kapr.  21.6. p Macháč  Váh č.8  08.00 Objekt Nábrežná   
2. kapr.  16.8. p Valient  Jazierko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
2.          kapr.  12-13.9. p Macháč ,    Váh č.8  08.00 Objekt Nábrežná   
2.          kapr.  19.9. p Valient  Jazierko Skalka 08.00 pri vodnej ploche 
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2. pstruh.  27.9. p. Duda Opatovský potok 07.00 pri kostole Opatová 
2. pstruh.  6.9. p. Duda Drietomica              07.00 obchod v Kostolnej 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 najmä na pstruhové brigády 
prišli náležite ustrojený t.j. čižmy, vlastné náradie je vítané, ďalšie mimoriadne brigády budú 
uvedené na stránke MsO SRZ Trenčín. 
 

ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. kapr.  10.5.,13.9.  TN Kaskády                   07.00 TN Kaskády 
3. kapr.  10.5., 13.9.  Váh Ivanovský  Kút 07.00 Ivanovský Kút 
3. kapr.  17.5., 20.9.  Váh pravý breh 07.00 Orechovské ihrisko   
3. pstruh.  5.4.   Chocholnica potok 07.00 park Chocholná 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Za nepriaznivého počasia brigády budú preložené na iný termín. Bližšie informácie 
u pomocného hospodára ObO č.3 Martina Vincenta, tel.č.:  0914 274 596. 
 

ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. kapr.  4.4., 10.10.  Gabajove štrkov. 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  11.4., 17.10.  Štrkovisko Nemšová 08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  28.3.,3.10.  OR Kľúčové         08.00 pri vodnej ploche 
4. kapr.  28.3.,3.10.  Štrkovisko Ľuborča 08.00 pri vodnej ploche 
4. pstruh.  28.3.,4.4.,3.10             Súčanka  08.00 potok Hlboké 
4. pstruh.  4.4.   Ľuborčiansky potok 08.00 Ľubor.potok-strelnica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ďalšie brigády mimo týchto termínov podľa potreby predsedu ObO č. 4 (sekanie otvorov do 
ľadu, vápnenie, kŕmenie, kosenie trávy /len pre majiteľov krovinorezov/, atď.) budú včas 
oznámené na web stránke MsO SRZ a vo vývesných skrinkách ObO č.4.  tel. číslo na predsedu 
ObO č. 4: 0907 782 468. 
 

ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. kapr.  23.5.,10.10.,      VN Baračka  08.00 pri chate 
5. kapr.  23.5.,10.10.,      Enkláva  08.00 pri vodnej ploche 
5. pstr.  4.4.,19.9.,             potok Teplička/      08.00 pred hotelom Park na Baračke    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kaprové brigády sa budú vykonávať aj v revíry Parkové jazierko - Baračka v hore uvedených 
termínoch, v závislosti od počtu brigádnikov, predbežný termín každoročného výlovu 
odchovného revíru Parkové jazierko - Baračka je stanovený na mesiac október 2020. Presný 
termín konania výlovu bude včas zverejnený na stránke organizácie  srztrencin.sk.  
Mimoriadne brigády sa budú konať podľa potreby hospodára a budú včas oznámené na web 
stránke, ako aj vo vývesnej skrinke ObO. Tel. kontakt ObO č. 5: hospodár: 0903 496 232, 
predseda: 0903 310 858. 
Mimoriadne brigády budú organizované operatívne podľa potreby vykonania prác v revíroch 
ObO č.5. (povodeň, kalamita a pod.) 
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ObO Druh brigády Dátum konania  Revír   Čas a miesto zrazu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. kapr.  25.4.,9.5., 16.5.               VN Svinica                       08.00 pri unimobunke  
6.          kapr.                 23.5., 20.6., 18.7.            VN Svinica        08.00 pri unimobunke 
6.          kapr.                   22.8.,19.9,10.10.          VN Svinica                       08.00 pri unimobunke 
6. pstruh.  7.3.,21.3., 4.4., 11.4.    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 284 532, 
0905 694 433. 
 
e.) Ostatné   

Záujemcovia o členstvo v SRZ v roku 2020 

Všetkým záujemcom o členstvo v SRZ v roku 2020 oznamujeme, že  prihlášky za člena  
si môžu vyzdvihnúť každý štvrtok na rybárskom dome Legionárska 88, v čase od 15,00  
do 17,00 hod. alebo stiahnuť z webovej stránky  www.srztrencin.sk. Prihlášku s fotkou 
(súčasťou prihlášky je vyplnený „Súhlas so spracovaním osobných údajov“) môžete odovzdať 
na rybárskom dome v dobe úradných hodín, poprípade zaslať poštou alebo vhodiť  
do schránky. Neúplné prihlášky nebudú akceptované!  Uzávierka prijímania prihlášok bude 
19.12.2019. O termíne a mieste  konania školenia a vykonania záverečnej skúšky budú 
žiadatelia písomne informovaní. 

Fyzické osoby, ktoré dovŕšia  v roku 2020 15 rokov, musia pri výdaji odovzdať fotografiu 
rozmeru 3x4 cm z dôvodu výdaja nového preukazu. 

Fyzické osoby, ktoré dovŕšia  v roku 2020 18 rokov, musia pri výdaji odovzdať fotografiu 
rozmeru 3x4 cm z dôvodu výdaja nového preukazu. Zároveň v roku 2020 sa stávajú 
plnoprávnymi členmi SRZ s právami a povinnosťami podľa § 6 Stanov SRZ. 

Prihlášky za  člena SRZ pre fyzické osoby od 6 do14 rokov musia byť podané na RD  
do 19.12.2019. Termíny školení budú upresnené podľa počtu detí a školenia sa budú 
vykonávať regionálne podľa miesta bydliska nasledovne : 

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

•  Školenia pre fyzické osoby od 6 do 14 rokov pri  ObO č. 4 Nemšová budú vykonané  
v mesiacoch január až marec. Školenie vykoná p. Viktor Kukučka č. tel. 0949 227 967. 
Miesto a termín konania bude upresnené; 

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

 
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, rybársky dom, Legionárska č.88, TN (iba vo štvrtok po dohovore), pre členov  

i nečlenov na č.t.: 0903 310 858; 
Viktor Kukučka, Nemšová, (každý  deň po dohovore) pre členov i nečlenov  

č. t.: 0944 323 500, 0949 227 967; 

http://www.srztrencin.sk/


Petrov zdar   Rok 2019 

 

23 

Martin Seemann, ALCARPONE SHOP ryb. potreby (pri žel. stanici) Železničná 3, Trenčín,      
č. tel.: 0908 135 305; 

Upozornenie: Hosťovacie povolenia pre nečlenov SRZ budú predávať len p. Remenec, 

p. Kukučka.  

 
Zasadnutia orgánov MsO SRZ Trenčín. 

 
Zasadnutia výboru MsO SRZ Trenčín sa budú konať tretí 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.  

 

Venujte MsO SRZ 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2019. 

Zákon o dani z príjmov umožňuje darovať MsO SRZ 2% z Vami už zaplatenej dane  
z príjmov a  tak pomáhať svojej organizácii pri napĺňaní jej poslania. 

V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť 2% z Vašich, všetky informácie a tlačivá Vám 
poskytne výdajná komisia pri preberaní povolenky na rybolov na rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakčná rada: Ďuďák, Lauš, Oslanec, Remenec, Kukučka, Šranc, Habáň 

Do spravodaja okrem redakčnej rady prispeli: p. Jelínek, Sámela, Machač, Karaus, a boli 
použité foto viacerých členov MsO. 
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RYBÁRSKE POTREBY SEDGE – PETER BARÁNEK 

TRENČÍN – SIHOŤ tel.: 032-7442882,0905 600 240 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V tieto dni ponúkame mimoriadnu zľavu bez limitu výšky nákupu a druhu 

vybraných výrobkov  

 

 

  

vrátane člnov, motorov, sonarov, oblečenia a kempingu.  

- AKCIA 1 + 1, u vybraných modelov tovaru (prúty, navijaky)  jeden zaplatíš a druhý dostaneš 

za ZADARMO!!!  

 

Máte problém s darčekom pre svojho rybára? 

Ponúkame Vianočné NÁKUPNÉ POUKAZY v  menovitej hodnote  5, 10, 35  

a 50,- €, ktorých hodnotu môže majiteľ čerpať v predajni SEDGE na Sihoti aj 

postupne až do konca roka 2020. 
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