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Zápis z mestskej konferencie MsO SRZ Trenčín, konanej dňa  27.06.2020. 
Počet zvolených delegátov : 76 

Počet prítomných  delegátov : 55 

Účasť : 72,37%.           

 Program: 
1. Prezentácia 8:15÷8:55hod. 

2. Otvorenie. 

3. Schválenie programu MK. 

4. Schválenie rokovacieho poriadku MK. 

5. Voľba pracovného predsedníctva. 

6. Voľba mandátovej komisie. 

7. Voľba návrhovej komisie. 

8. Kontrola plnenia uznesenia MK zo dňa 24.03.2019 a správa o činnosti výboru MsO 

SRZ za rok 2019. 

9. Správa mandátovej komisie. 

10. Správa o finančnom hospodárení SRZ - MsO za rok 2019. 

11. Vyhodnotenie Plánu zarybnenia za rok 2019. 

12.  Správa Mestskej kontrolnej komisie za rok 2019. 

13.  Správa DK pri MsO SRZ Trenčín za rok 2019. 

14.  Správa o činnosti RS za rok 2019. 

15.  Rozpočet MsO SRZ na rok 2020. 

16.  Plán hlavných úloh na rok 2020. 

17.  Plán zarybnenia na rok 2020. 

18. Návrh transformácie MsO SRZ. 

19.  Návrh uznesenia  mestskej konferencie. 

20.  Odovzdanie vyznamenaní za prácu v SRZ. 

21. Informácia o priebehu mimoriadneho XIII. Snemu SRZ. 

22. Kooptácia členov do výboru MsO a KK pri MsO. 

23.  Diskusia. 

24.  Schválenie uznesenia mestskej konferencie. 

25.  Ukončenie. 

 

Priebeh: 
Ad.1 ÷ 7: Rokovanie  konferencie otvoril a viedol  predseda MsO SRZ Trenčín, Ing. Jozef Lauš .. 
Delegáti si symbolickou minutou ticha uctili pamiatku zosnulých rybárov SZR - MsO Trenčín. 
Delegáti MK jednomyseľne schválili program MK.  

Tajomník SRZ - MsO Trenčín oboznámil delegátov MK s návrhom rokovacieho poriadku, ktorý 
schválil výbor SRZ - MsO TN dňa 13.3.2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Rokovací poriadok bol 
jednomyseľne schválený bez pripomienok.  
Delegáti konferencie sú podpísaní na prezenčných listinách, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. 
Delegáti jednomyseľne zvolili členov pracovného predsedníctva, členov mandátovej a členov 
návrhovej komisie, viď príloha zápisnice. 
Ad.8: Predseda SRZ - MsO TN p. Ing. Jozef Lauš zhodnotil splnenie uznesenia z MK v r. 2019. Ďalej 
predniesol Správu o činnosti výboru SRZ - MsO za rok 2019. Správy sú prílohou tejto zápisnice. 

Ad.9: Predseda mandátovej komisie p. Ing. Peter Šranc predniesol Správu mandátovej komisie. MK je 
uznášania schopná s 72,37% účasťou zvolených delegátov. Správa je prílohou tejto zápisnice. 
Ad.10: Podpredseda SRZ - MsO TN, p.Zdenko Vranák predniesol správu o finančnom hospodárení 
SRZ - MsO TN za rok 2019. Správa je prílohou tejto zápisnice. 
Ad.11:zástupca hl. hospodára SRZ - MsO TN p. Karaus predniesol vyhodnotenie Plánu zarybnenia 
revírov SRZ - MsO TN za rok 2019. Vyhodnotenie je prílohou tejto zápisnice. 
Ad.12: Predseda MKK pri SRZ - MsO TN, p.Ing. Marián Habáň predniesol Správu o činnosti MKK 

za rok 2019. Správa je prílohou tejto zápisnice. 
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Ad.13: Člen DK p. Benko predniesol správu o činnosti DK za rok 2019. Správa je prílohou zápisnice. 
Ad.14: P. Karaus predniesol správu o činnosti RS za rok 2019. Správa je prílohou zápisnice. 
Ad.15: Návrh rozpočtu SRZ – MsO Trenčín na rok 2020 predniesol predseda MsO p. Lauš. Návrh 
rozpočtu je prílohou zápisnice. 

Ad.16: Tajomník MsO oboznámil delegátov MK z plánom práce výboru MsO na rok 2020 ÷ 21. Plán 
práce je prílohou zápisnice. 
Ad.17: P. Karaus oboznámil delegátov MK s návrhom plánu zarybnenia revírov MsO na r.2020. Plán 
zarybnenia je prílohou zápisnice. 
Ad.18: Predseda p. Lauš podrobne oboznámil delegátov MK s návrhom transformácie SRZ – MsO na 
3 ObO s približne rovnakým počtom členov. Návrh transformácie je prílohou zápisnice. 
Ad.19: Predseda MsO p. Lauš, oboznámil delegátov MK s návrhom uznesenia po jednotlivých 

bodoch. Vysvetlil dôvod predaja pozemku v Zlatovciach a zámysel použitia finančných prostriedkov 
z predaja, buď na rozvoj chovného zariadenia Kubrica, alebo kúpou pozemku na vytvorenie zázemia 
v revíroch SRZ pre našich členov. V diskusii sa k návrhu môžu vyjadriť, prípadne ho doplniť. 
Ad.20:Podpredseda p. Vranák prečítal zoznam vyznamenaných členov MsO. Predseda, podpredseda a 
tajomník MsO odovzdali vyznamenania členom SRZ - MsO Trenčín. Zoznam je prílohou zápisnice. 
Ad.21: Predseda p. Lauš informoval delegátov MK o priebehu a výsledkoch mimoriadneho snemu 
SRZ, konaného dňa 23.11.2019, ktorého dôvodom bolo totálne zlyhanie bývalých štatutárov SRZ a to 

p. Ing. Javora a RSDr. Boroša, v procese predaja majetku SRZ v hodnote 3,4 mil.€.  Podrobná správa 
je prílohou zápisnice. Informácia bola podaná aj na VČS ObO č.1÷6. 
Ad.22: Predseda návrhovej komisie p. Švondrk, oboznámil delegátov s kooptovanými členmi MsO do 
výboru MsO a do MKK pri SRZ - MsO Trenčín. Delegáti hlasovali za týchto členov jednotlivo.  
Navrhnutí kooptovaní členovia boli zvolení. Výsledky hlasovania o jednotlivých kandidátoch sú 
uvedené v uznesení z MK v bode 13, ktoré bude zverejnené na stránke SRZ – MsO Trenčín. 
Ad.23: Do diskusie sa prihlásil p. Repa, ktorý vyjadril nespokojnosť so zarybňovaním Pp a kritizoval 
zarybňovanie Pd, ktorý nie je pôvodným druhom rýb. Požadoval, aby do revíru Váh č.8 bol Pp 

vysádzaný. Systém, dôvod a problémy pri zarybňovaní  Pp a Pd, objasnil zástupca hl .hospodára p. 
Karaus, pričom v pláne zarybnenia na rok 2020 je uvedené zarybnenie Pp. Tento plán bude navrhnutý 
na schválenie MK. Poukázal na nepriaznivý stav v revíry Váh č.8, ako zväzovej vody, kde dochádza 
k neetickému lovu rýb, hlavne cudzími rybármi. K danej problematike sa vyjadril p. Lauš a zdôraznil, 
že Váh č.8 je zväzová voda a nie je vhodné za peniaze členov MsO Trenčín tento revír zarybňovať 
lovným Pp. Pokiaľ delegáti by chceli zarybňovať Váh č.8 Pp., treba požiadavku sformulovať a doplniť 
do uznesenia MK. 

P. D. Vincent navrhol, aby na Drietomici bol vykonaný ichtyologický výlov nakoľko sa v revíry 
vyskytuje vydra. 
P. M Vincent sa vyjadril k transformácii ObO, pričom 3 ObO boli za transformáciu a 3ObO proti, 
preto navrhol, aby transformácia bola odložená, nakoľko nie je dostatočná zhoda za transformáciu. 
Ďalej sa dotkol problematiky nepôvodných rybožravých predátorov (vydra, kormorán), ktorý sú 
zákonom chránený pričom negatívne pôsobia na životné prostredie a navrhol, aby sa na Rade SRZ o.i. 
riešili aj tieto problémy. Bezmocnosť s legálnym potlačením predátorov doplnil p. Karaus. 

P. Lauš informoval, že na zasadnutí Rady bola daná úloha tajomníkovi Rady, aby rokoval 
s príslušnými orgánmi, ktoré do značnej miery  obmedzujú výkon rybárskeho práva a to najmä 
obmedzovaním vstupu k vodným tokom, zákazom rybolovu, ako aj redukciu rybožravých predátorov. 
Ďalej poukázal na nepriaznivú situáciu pre SRZ, z hľadiska jednotlivcov pôsobiacich v ochrane 
prírody v SR. Poukázal aj na činnosť rybárov, ktorý robia zlú povesť SRZ, hlavne zanechávaním 
odpadkov na lovných miestach, vjazdu áut do zakázaných priestorov a pod., čo do značnej miery 
v neprospech SRZ využívajú inštitúcie, ktoré nie sú priaznivo naklonení k SRZ a snažia sa obmedziť 
do značnej miery výkon rybárskeho práva. Ďalej informoval delegátov o dohodách s poľovnými 

združeniami, ktoré nemôžu vykonávať odstrel kormorána mimo poľovného revíru. 
P. Mano vo svojom príspevku podporil jesenné vysádzanie Pd do revírov MsO. P. Karaus poukázal na 
rybárov jednotlivcov, ktorí si vysadeného Pd  bezohľadne neúmerne vo veľkom počte privlastňovali.   
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P. Brachtýr vyjadril nesúhlas s transformáciou a podporil , aby boli započítané 4 hodiny brigády za 
účasť na VČS ObO. Ďalej nesúhlasil s neprijímaním nových členov nad 18 rokov. P. Karaus oponoval, 
že žiadosti za členov SRZ si podávajú v 45% žiadatelia vo veku nad 50 rokov a mladí členovia nie sú 
ochotní odpracovať brigádu. 
Predseda vyzval delegátov, aby sa vyjadrili k závažným témam , ako je zvýšenie členského, zvýšenie 

hodinovej sadzby za neúčasť na brigáde a k odpredaju majetku SRZ - MsO. Ďalej zdôraznil, že 
v zmysle platných stanov SRZ nie je možné nútiť a sankcionovať členov za neúčasť na VČS. 
P. Repa sa priklonil, aby aj v budúcnosti sa povolenia posielali poštou. Predseda na otázku koľko stálo 
odosielanie povolení členom odpovedal, že posielanie povolení stálo MsO cca 4000,-€. P. Lauš ako 
člen legislatívnej komisie na Rade informoval delegátov o tvorbe novej smernice pre výdaj povolení, 
kde bude treba zapracovať obmedzenia vyplývajúce zo zákona o rybárstve a treba sa venovať hlavne 
kvalite členskej základne, aj tým, že neprijímať nových členov aspoň 1 rok nad 18 rokov. Väčšina 

členov vstupuje do SRZ v staršom veku, bez motivácie, len preto, že má na rybolov čas.  
P. Šranc reagoval ne príspevok v diskusii, ktorý podporoval zasielanie dokladov poštou. Popísal, že 
treba v preukaze zapísať splnenie členských povinností a nalepiť členskú známku, ktorú niektorí 
členovia si nalepili do prehľadu o úlovkoch. Ďalším negatívnym javom bolo nedoručenie dokladov 
poštou, alebo strata dokladov. Doručovanie do vlastných rúk by značne zvýšilo náklady, ako aj 
pracnosť pri odosielaní. Predseda popísal problémy s odosielaním dokladov a výbor tento problém 
bude riešiť. 

P. Baco vyjadril nespokojnosť s odbahňovaním Bodovky. Predseda mu vysvetlil majetkové vzťahy 
k Bodovke a výšku  finančných prostriedkov, ktoré sme vložili na odstránenie bahna v prenajatom 
revíry. 
P. Repa požiadal, aby predaj pozemku v Zlatovciach prebehol transparentne. Predseda 
navrhol stanoviť 5-člennú komisiu, ktorá vykoná výberové konanie na odpredaj tohto majetku. Návrh 
bude zapracovaný do Uznesenia č.1A/2020 k bodu č.11. 
Nakoľko do diskusie sa nikto nehlásil, predseda diskusiu ukončil. 
Ad.24: Predseda p. Lauš prečítal jednotlivé body uznesenia, o ktorých budú delegáti hlasovať. 

Doplnené uznesenie MK a výsledky hlasovania po jednotlivých bodoch je prílohou zápisnice. 
Uznesenie bude zverejnené na webovej stránke MsO. 
Ad.25: Ukončenie rokovania MK vykonal predseda SRZ – MsO Trenčín p. Ing. Jozef Lauš. 
Podrobný zvukový záznam pre potreby zápisnice je uložený v PC tajomníka. 
 
V Trenčíne dňa 27.06.2020.             Zapísal: Ivan Remenec – tajomník SRZ – MsO Trenčín 
 

 
 
 

 

 


