
Informácia zo zasadnutia predsedníctva výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 25.03.2021. 

Dňa 25.03.2021 bolo zvolané zasadnutie predsedníctva výboru za účasti predsedu KK a p. Dušana 
Vincenta, s týmto programom: 
1. Zahájenie 
2. Schválenie zápisnice z posledného rokovania predsedníctva výboru 

3. Schválenie finančných náležitostí a preplatenie faktúr 
4. Prerokovanie vzniknutej situácie z dôvodu prijatia uznesenia vlády SR o  predĺžení núdzového   
stavu od  20.3.2021 na ďalších 40 dní a dopadu tohto uznesenia na plánované  akcie SRZ-MsO: 

- vykonanie výročných členských schôdzi ObO a MK MsO 
- spôsob prijímania nových členov SRZ-MsO  
- spôsob zarybnenia pstruhových revírov v mesiaci 4/2021 
- stav vo výdaji povolení na rybolov- 2021 

5. Rôzne 

6. Záver 
 

Ad.1: Zasadnutie predsedníctva výboru zvolal, otvoril a viedol predseda.  
Rokovanie predsedníctva výboru sa riadilo podľa programu, ktorý bol jednomyseľne schválený. 
Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine.  
Ad.2: Bola prerokovaná a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SRZ-MsO 
Trenčín, zo dňa 18.2. a 25.2.2021, bez pripomienok.   

Ad.3: Predsedníctvo  schválilo preplatenie faktúr a drobných nákupov pre zabezpečenie chodu MsO.     
Ad.4: Predsedníctvo vzhľadom na predĺženie núdzového stavu riešilo zabezpečenie nasledovných 
akcií: 

a. Pre prijímanie nových členov schválilo, aby záujemcom o členstvo v SRZ boli zaslané 
materiály na štúdium s popisom, na ktoré state sa majú pri samoštúdiu zamerať. Potom podľa 
vyhlásených opatrení budú v počte 5÷6 osôb pozývaní na vykonanie testov. Termíny 
preskúšania určí prijímacia komisia a zverejní na webe.                                                                                                                                                                                                                                      

b. VČS vzhľadom na opatrenia vlády nie je možné vykonať. Predseda navrhol, vzhľadom na 
nízku účasť členov na VČS ObO, aby boli vykonané VČS ObO v jeden deň . Problematika 
vykonania VČS bude riešená v závislosti od vývoja pandemickej situácie a nariadení vlády. 

c.  Predsedníctvo prerokovalo spôsob zarybnenia pstruhových revírov, podľa návrhu hlavného 
hospodára. Rozpis množstva násad pre jednotlivé revíry bol schválený. Na prevzatie násady  
u dodávateľa bola určená komisia: p. Habáň, Vranák a p. Vincent. Termín dodávky násady 
bude stanovený dodávateľom. ObO zabezpečia prebratie násady a jej vysadenie. Predseda 
MsO upozornil na dôsledné  roznášanie násad pstruhov po jednotlivých tokoch. 

Predsedníctvo prerokovalo spôsob využitia sponzorského daru 500,-€, účelovo poskytnutého na 
zarybnenie Vláry. Schválilo nákup násady p.p. 2+. 
Správca čl.zákl. p. Ing. Šranc podrobne informoval členov predsedníctva so stavom výdaja povolení 
na rybolov v r. 2021 k 25.3.2021.  
Ad.5: Rôzne: 
Predsedníctvo prerokovalo žiadosti o prestup p. J. S. do MsO Bratislava a p. M. B. do MsO Trenčín. 
Žiadosti boli schválené.  

Predsedníctvo prerokovalo požiadavku skoršej dodávky násad z Pohořelíc v mesiaci apríl. Skorší 
termín dodávky násady nebol predsedníctvom schválený z dôvodu jarnej virémie kaprov.   
Predsedníctvo rozhodlo, že  náhradné kľúče od objektov – skladov v revíroch ObO č1,2,4,5,6, ktoré sú 
majetkom MsO, budú uložené v trezore na RD. Predsedovia ObO dodajú náhradné kľuče od objektov 
do 1.5.2021. 
P. Vincent požiadal o povolenie k výlovu násady 1/4r. p.p. z potoka Tarabové. elektrickým agregátom 
a jeho presunutie do lovných úsekov toku. Výlov bude vykonaný o 9:00 hod., dňa 30.3.2021, ako 

príprava toku pre nasadenie p.p. rýchleného. Materiál na výlov zabezpečia p. Lauš a p. Vranák. 
Ad.6: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO. 
 

 

 


