
Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ  
                                              dňa 20.4.2017  
 

   A.)                      Program rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 
                                                 
 
1. Zahájenie                                                                                                              
2. Prerokovanie zápisnice z jednania poslednej schôdze výboru MsO        
3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr  
    a ostatných finančných náležitostí                                                                 
4. Koncepcia posilnenia populácie pstruha potočného                                               
5. Informácia o priebehu a stave jarného zarybnenia                                                
6. Stav čerpania rozpočtu k 31.3.2017                                                                           
 7. Stav prípravy a požiadavky na zabezpečenie pretekov v love rýb                         
    konaných v mesiaci máj                                                                                              
8. Informácia predsedov ObO o vykonaných jarných brigádach,   
    stav v kladení rámikov na výter zubáča, kŕmenie jarných násad K                        
9.  Rôzne                                                                                                                                
10. Záver                                                                                                                           
 
   

   Poznámka:   
        Žiadam predsedov ObO, ktorí do dnešného dňa nedoručili tajomníkovi MsO uznesenie  
                          z výročnej členskej schôdze, aby  urýchlene túto povinnosť splnili. 

 
Účasť:   Lauš, Sokol, Remenec, Šranc, Kukučka, Malík, Chlpek, Riška, Cintula, Hamaj, Klas 
Za MKK: Habáň, Žídek 
 

 
Ad1.) Výborovú schôdzu zahájil predseda MsO. Program jednania schôdze výboru bol jednohlasne 
schválený. 
 
Ad 2.)  Zápisnicu z poslednej schôdze výboru MsO prečítal tajomník MsO. K textu zápisnice neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:    Za: 11          Zdržal sa: 0  Proti:  0 
 
Ad 3.)  Jednotlivé došlé faktúry zdôvodnil predseda MsO. Preplatenie cestovných príkazov a drobné 
nákupy  na zabezpečenie chodu organizácie, ako aj plnenie hospodárskych úloh  v súlade 
s rozpočtom  podľa  požiadaviek jednotlivých ObO  boli schválené. 
Hlasovanie:     Za:  11         Zdržal sa:  0    Proti:  0 
 
Ad 4.)  Predseda MsO zdôraznil potrebu vypracovať „Koncepciu posilnenia populácie pstruha 
potočného v revíroch obhospodarovaných MsO Trenčín“. ako materiál analyzujúci problém a súčasne 
materiíl, ktorý bude navrhovať riešenia. Stav v zarybňovaní predovšetkým pstruhom dúhovým do 
všetkých  pstruhových vôd  aj s nízkym prietokom, hodnotil, ako ďalej neudržateľný a nesprávny. 
Predložil osnovu „Koncepcie...“, ktorú výbor MsO schválil. Navrhol zloženiekolektívu spracovateľov: 
Ing. Lauš, Ing. Cintula, Kukučka, Ing. Masaryk, Ing.Čonka. Výbor MsO návrh schválil. 
Hlasovanie:    Za: 11     zdržal sa:  0   Proti:  0 
 



Ad 5.) Informáciu o stave jarného zarybnenia predniesol hlavný hospodár MsO. Všetky druhy rýb boli 
nasadené v množstvách podľa plánu zarybnenia. Zarybnené boli vody pstruhové aj vody kaprové. 
Z diskusie  vyplynula požiadavka na skvalitnenie organizácie rozvozu násad z hľadiska časového, 
včasná informovanosť  o rozvoze násad. Vyskytli sa problémy s rozvozom násad do vôd pstruhových 
u ObO č.3 a 2.. Boli stanovené úlohy sledovať  správanie násady kapra rybničného a prípadné úhyny 
monitorovať a evidovať. Výsledky zozbiera hlavný hospodár. Vybor MsO zobral informáciu na 
vedomie. 
 
Ad 6.) Stav čerpania rozpočtu k 31.3.2017 predložil predseda MsO. Informoval po jednotlivých 
položkách o príjmoch organizácie, ktoré tvoria spolu 93,23% plánovaných v rozpočte na rok 2017. 
Informoval o výdavkoch k 31.3.2017, na ktorých sa podieľali v rozhodujúcej miere , nákup násad, 
odvod rade SRZ, nájmy za revíry ,čo celkovo  predstavuje výdaje vo výške 42,72 % rozpočtu na rok 
2017. Výbor MsO vzal informáciu na vedomie. 
 
Ad 7.) Predsedovia ObO , ktorí usporiadajú preteky v love rýb, informovali o stave prípravy, 
požiadavkách na zabezpečenia priebehu pretekov. Podpredseda MsO  vzniesol požiadavku, aby pri 
organizácii všetkých pretekov bol výber lovných miest organizačne zabezpečený vytvorením sektorov, 
v ktorých si budú účastníci lovné miesta losovať. Upozornil, že dlhodobo v tomto procese nie je 
zabezpečená objektívnosť  v súťaži, hlavne v súťažiach detí. Lovné miesta sa zakrmujú a obsadzujú 
pred pretekmi, čo negatívne vplýva na deti, celú organizáciu a priebeh pretekov. 
 Výbor MsO schválil povinnosť organizátorov pretekov o lovných miestach účastníkov losovať. Túto 
skutočnosť zapracovať do propozícii pretekov, ktoré zverejniť na web stránke srztrencin.sk. 
 Hlasovanie:  Za:  7                   Proti: 2                            Zdržal sa: 2  
Predseda MsO požiadal výbor o vyjadrenie k návrhu, aby nákup cien na preteky v love rýb za peniaze 
uvoľnené z rozpočtu MsO bol vykonaný len v predajniach dislokovaných na území mesta Trenčín. 
Týmto opatrením podporiť predajcov rybárskych potrieb – väčšinou našich členov. 
Hlasovanie:    Za:  11             Proti:  0                   Zdržal sa:  0  
 
Ad 8.)  Predsedovia ObO podali výboru MsO postupne informáciu o brigádnickej činnosti, stave 
v kladení rámikov na výter zubáča veľkoústeho, jarnom kŕmení rýb. 
Výbor MsO vzal informácie na vedomie. 
Predseda MsO vyzval predsedu ObO č.3, aby odstránili  v rámci brigád náletové dreviny na pravom 
brehu rieky Váh pod haťou Trenčianske Biskupice-I až po stavbu VD Trenčianske Biskupice-II. Ak 
dôjde k zaliatiu tohto priestoru, náletové dreviny budú brániť pri love rýb na vodnej ploche medzi 
haťami. 
 
Ad 9.)Rôzne: 
p. Riška –vyzval členov výboru, aby predkladali pokladničné dokumenty ku schaľovaniu v súlade 
s účtovným predpisom... 
- vyzval predsedu ObO č.3 aby doručil zloženie výboru ObO č.3 administrátorovi,  tak by mohli byť 
údaje doplnené na web stránku MsO SRZ 
p. Cintula – hodnotil pohľad RADY SRZ na našu organizáciu a vyzval chronických  sťažovateľov, aby 
s tým prestali a venovali sa práci na svojich obvodoch. Všetky tie sťažnosti čo posielajú na RADU SRZ 
už pôsobia smiešne a znepríjemňujú prácu všetkým. 
Informoval o násadách, ktoré dostane MsO SRZ ešte do rieky Váh. 
p. Sokol- informoval o požiadavke dorobiť sokel na rybárskom dome a vyzval členov výboru MsO, aby 
sa podieľali na rekonštrukcii objektu, ktorý dostala MsO do užívania od mesta Trenčín na Sihoti. 
 
 

  B.)      Zasadnutie disciplinárneho orgánu II stupňa    
Program: 



1. Zahájenie 
2.  Prerokovanie odvolania p. P. Z. proti  rozhodnutiu disciplinárneho orgánu I. stupňa 
3.  Prerokovanie odvolania p. Ing. M. P. proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu I. stupňa 
4. Záver 
 Zasadnutie disciplinárneho orgánu II. stupňa  viedol predseda MsO SRZ.  
        
     Disciplinárny orgán II. stupňa prerokoval odvolania oboch menovaných  a prijal hlasovaním ďalší 
postup  v riešení týchto odvolaní. 
Hlasovanie v prípade P.Z.:                                    Za:     10             Zdržal sa:  1      Proti:  0 
Hlasovanie v prípade Ing. M.P.:                           Za:    10             Zdržal sa:   0      Proti:  0    
 

C.)   Zasadnutie predsedníctva výboru MsO SRZ za účasti prizvaných členov 
výboru MsO a MKK. 
 
   Program: 
1.) Zahájenie 
2.) Aktuálne otázky práce výboru MsO SRZ, rozdelenie úloh medzi členov predsedníctva 
3.) Požiadavky členov predsedníctva 
4.) Záver 
 
      Zasadnutie predsedníctva výboru MsO zvolal predseda MsO SRZ. Rozšírené predsedníctvo riešilo 
aktuálne problémy chodu organizácie, rozdelilo úlohy medzi členov predsedníctva na ďalšie obdobie. 
Požiadalo členov KK o súčinnosť pri plnení opatrení a úloh v mesiaci máj, s dôrazom na priebeh 
a prípravu pretekov v love rýb.  


