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Informácia o priebehu  mestskej konferencie SRZ- MsO Trenčín, konanej dňa 

21.08.2021. 
Počet zvolených delegátov : 79 

Počet prítomných  delegátov : 55 

Účasť : 69,62%.       

Program: 
1. Prezentácia 8:30÷9:00hod. 

2. Otvorenie. 

3. Schválenie programu MK. 
4. Voľba pracovného predsedníctva. 

5. Voľba mandátovej komisie. 

6. Voľba návrhovej komisie. 

7. Kontrola plnenia uznesenia MK zo dňa 27.06.2020 a správa o činnosti výboru MsO SRZ za 

rok 2020. 

8. Správa mandátovej komisie. 

9. Správa o finančnom hospodárení MsO SRZ za rok 2020. 

10. Vyhodnotenie Plánu zarybnenia za rok 2020. 

11.  Správa Mestskej kontrolnej komisie za rok 2020. 

12.  Správa DK pri MsO SRZ Trenčín za rok 2020. 

13.  Správa o činnosti RS za rok 2020. 

14.  Rozpočet MsO SRZ na rok 2021. 

15.  Plán hlavných úloh na rok 2021. 

16.  Plán zarybnenia na rok 2021. 

17.  Návrh uznesenia  mestskej konferencie. 

18.  Odovzdanie vyznamenaní za prácu v SRZ 

19.  Diskusia. 
20.  Schválenie uznesenia mestskej konferencie. 

21.  Ukončenie. 

Priebeh: 
Ad.2÷3: 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. 
Ad.4÷6: Delegáti konferencie sú podpísaní na prezenčných listinách, ktoré sú prílohou zápisnice. 
Delegáti jednotlivým hlasovaním jednomyseľne zvolili navrhnutých členov pracovného predsedníctva, 
členov mandátovej a členov návrhovej komisie, viď príloha zápisnice z MK. 

Ad.7: Predseda SRZ - MsO , p. Ing. Jozef Lauš zhodnotil splnenie uznesenia z MK v r. 2020. Ďalej 
predniesol Správu o činnosti výboru SRZ - MsO za rok 2020. Správy sú prílohou zápisnice z MK. 
Ad.8: Predseda mandátovej komisie p. Ing. Andrej Masaryk predniesol Správu mandátovej komisie. 
MK je uznášania schopná s 69,62% účasťou zvolených delegátov. Správa je prílohou  zápisnice z MK. 
Ad.9: Podpredseda SRZ - MsO , p.Zdenko Vranák predniesol správu o finančnom hospodárení SRZ - 
MsO TN za rok 2020. Správa je prílohou zápisnice z MK. 
Ad.10: Poverený  pomocný hospodár p. Roman Husár  predniesol vyhodnotenie Plánu zarybnenia 

revírov SRZ - MsO TN za rok 2020. Vyhodnotenie je prílohou  zápisnice z MK. 
Ad.11: Predseda MKK pri SRZ - MsO TN, p.Ing. Marián Habáň predniesol Správu o činnosti MKK 
za rok 2020. Správa je prílohou  zápisnice z MK. 
Ad.12: Člen DK p. Benko predniesol správu o činnosti DK za rok 2020. Správa je prílohou zápisnice 
z MK. 
Ad.13: Tajomník SRZ- MsO, p.Remenec predniesol správu o činnosti RS za rok 2020. Správa je 
prílohou zápisnice z MK. 
Ad.14: Návrh rozpočtu SRZ – MsO Trenčín na rok 2021 predniesol predseda MsO p. Lauš. Návrh 

rozpočtu je prílohou zápisnice z MK. 
Ad.15: Tajomník SRZ- MsO,  p. Remenec oboznámil delegátov MK z plánom práce výboru MsO na 
rok 2021 ÷ 22. Plán práce je prílohou zápisnice z MK. 
Ad.16: P. Husár oboznámil delegátov MK s návrhom plánu zarybnenia revírov v obhospodarovaní 
SRZ- MsO na r.2021. Plán zarybnenia je prílohou zápisnice z MK. 
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Ad.18:Podpredseda p. Vranák prečítal zoznam vyznamenaných členov MsO. Predseda, podpredseda a  
MsO odovzdali vyznamenania členom SRZ - MsO Trenčín. Zoznam je prílohou zápisnice z MK. 
 
Ad.19:Diskusia: 

Predseda SRZ-MsO:  oboznámil delegátov MK so stanoviskom MsO k VZN mesta Trenčín č. 9/ 

2021, ktorým vyhlasuje obecné chranené územíe „ Trenčiansky luh“. 
P. Dušan Vincent : v diskusii upozornil na devastačné pôsobenie rybožravých predátorov, ( vydra, 
volavka, kormorán) v revíroch MsO. Navrhol vykonať kontrolný výlov v pstruhových revírech a na 
Váhu č. 8 vyhradiť úsek, ako pstruhové pásmo. 
P. Martin Vincent: informoval delegátov o počte vypustených vydier (700ks) a navrhol aby boli 
odkúpené pozemky v revíri Váh č.8. Navrhol aby po jesennej násade kapra bol začiatok lovu od 1.11. 
v danom roku. 

P. Miroslav Hamaj st.: sa v diskusii venoval škodlivému pôsobeniu vydry v pstruhových revíroch. 
Čiastočným obmezením škôd je vysádzanie ikier P.p. do revírov. Podporoval masívnejšie násady p.p. 
P. Repa: navrhol, aby bola vytvorená oficiálna stránka SRZ-MsO Trenčín na sociálnej sieti, kde by 
boli informácie nielen o násadách. 
P. Dorušinec: poukázal na problematiku výskytu P.p. a  požiadal  zvýšiť v rozpočte prostriedky do 
zarybnenia pstruhových vôd  o 50% t.j. na 9000eur. 
P. Lauš: informoval delegátov, že problematiku rybožravých predátorov a ich dopady na ichtyofaunu 

v rámci celého SRZ bude iniciovať na  septembrovom zasadnutie Rady SRZ. Navrhne usporiadať 
v spolupráci s MŽP a ŠOP pracovné rokovanie k otázkam prevencie a ochrany revírov SRZ pred 
škodami spôsobenými rybožravými predátormi. 
P. Oslanec :poukázal na skutočnosti, že sa množia prípady neosvetlených loviacich z člna v revíri Váh 
č. 8, ako aj lov v blízkosti VET, ktoré nie je označené príslušnou tabuľou. Loviaci zachádzajú člnmi až 
do výpustnej komory VET a takmer k hati Trenčianske Biskupice, nerešpektujú zákazové značky. 
Žiadal RS o prísnejšie kontroly v tomto smere.  
P. Masaryk: oboznámil delegátov s vysádzaním ikier P.p. v očných bodoch do naších revýrov, jako aj 

o vysádzaní sprievodných rýb, pre posilnenie populácie P.p. a zníženie tlaku rybožravých predátorov 
na p.p. 
P.Lauš: informoval delegátov MK o stave v  súdnych sporoch, ktoré vedie SRZ-MsO a výškach 
škody , na potoku Nestora (6400,-€) – spor ukončený a čističky odpadových vôd Nemšová, (26 000,-
€) – spor neukončený. 
P. Machač: navrhol, aby bola zvýšená kontrola rybárov vykonávajúcich lov z člna v revíri Váh č.8. 
P.Vranák: vyzdvihol prácu  pri zvyšovaní populácie P.p. formou vysádzania ikier v očných bodoch ,  

a vysádzaní sprievodných druhov rýb do pstruhových revírov, odporúčal ďalej pokračovať v 
prijatej koncepcii posilňovania populácie p.p. 
Ad.20: Predseda návrhovej komisie prečítal návrh doplneného uznesenia a dal hlasovať o jednotlivých 
bodoch samostatne. Uznesenie s výsledkami hlasovania je prílohou zápisnice z MK. 
Ad.21: Ukončenie rokovania MK vykonal predseda SRZ – MsO Trenčín p. Ing. Jozef Lauš. 
Podrobný zvukový záznam  je uložený v PC tajomníka. 
 

 Dolu uvedené prílohy zápisnice z mestskej konferencie sú uložené u tajomníka MsO 

a sú k nahliadnutiu pre každého člena, ktorý o to požiada, po dohode s tajomníkom 

MsO p. Remencom: 

 

1. Oznámenie o konaní MK MsO SRZ Trenčín s programom. 

2. Zoznam členov pracovného predsedníctva a komisií, zvolení na MK. 

3. Správa o činnosti výboru SRZ – MsO Trenčín za rok 2020. 

4. Správa mandátovej komisie. 

5. Prezenčné listiny MK. 

6. Správa o hospodárení SRZ – MsO Trenčín. 

7. Vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2020. (Násady za rok 2020). 

8. Správa o činnosti KK prednesená na MK 21.8.2021. 
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9. Správa DK v roku 2020. 

10. Správa o činnosti RS za rok 2020. 

11. Návrh rozpočtu MsO SRZ Trenčín na rok 2021. 

12. Plán hlavných úloh  SRZ – MsO Trenčín na rok 2021÷22. 

13. Návrh zarybnenia na rok 2021. 

14. Uznesenie schválené MK dňa 21.08.2021. 

15. Udelenie vyznamenaní členom SRZ –MsO Trenčín 

16. Hlásenie o konaní MK Rade SRZ. 


