
 

 

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

5.  Pre plnenie hospodárskych úloh, zarybňovania, pre potreby rybárskej stráže zakúpiť 
úžitkové vozidlo rady Pick-up 4x4 a prívesný vozík.            
             



          

 

 

 

 

  

 

 

 


