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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín zo 

dňa 15.6.2017. 

Program: 

1. Zahájenie. 

2. Prerokovanie zápisnice z jednania poslednej schôdze výboru  MsO. 

3. Prerokovanie a schválenie došlých faktúr a ostatných finančných náležitostí. 

4. Informácia vedúceho RS o výsledkoch kontrol na vodách pstruhových a kaprových. 

5. Schválenie návrhu na úpravu zväzového rybárskeho poriadku. 

6. Informácia o stave prípravy detí a mládeže. 

7. Stav v odchovných úsekoch revírov Baračka, Bodovka.  

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

 Účasť: Sokol, Remenec, Riška, Šranc, Malík, Kukučka, Brezinský, Mano  

Ospravedlnení: Lauš, Cintula, Klas, Hamaj  

Za MKK: Habáň, Židek. Vedúci RS, Černický. 

Ad 1: Zahájenie vykonal tajomník MsO SRZ. Program rokovania bol jednomyseľne  

schválený.  

 

Ad.2: Bola prerokovaná a overovateľmi podpísaná zápisnica  zasadnutia výboru MsO SRZ TN zo 

dňa 18.05.2017, bez pripomienok. 

Ad.3: Ad.3: Výbor prerokoval a jednomyseľne schválil preplatenie došlých faktúr, ako aj  

 finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu organizácie. 

Ad.4: Vedúci RS p.Černický informoval výbor o počte a výsledkoch kontrol skupín RS,  na 

vodách pstruhových a kaprových. Výbor informáciu zobral na vedomie. Správa je prílohou 

zápisnice. 

 Ad.5: Boli prerokované a jednomyseľne schválené návrhy na zmeny v rybolovnom poriadku 

od roku 2018, ktoré vyplynuli z uznesení MK z roku 2016 a 2017. (Lovná miera kapra 45cm, 

zmena v revírovaní Váh č.8 a Kočkovský kanál, upresnenie rozlohy VN Svinica). 

 

Ad.6: Informáciu o stave prípravy detí a mládeže predniesol p.Ing. Šranc, ktorý podrobne 

spracoval správu a je prílohou zápisnice. 

 

Ad.7: O činnostiach a stave v odchovných revíroch MsO SRZ TN – Bodovka, Parkové 

jazierko Baračka, informovali p.Mano a Remenec. 

 

Ad.8: Rôzne: 

- Tajomník MsO oboznámil výbor s obsahom sťažnosti p.D.V., ktorú podal na Radu 

SRZ Žilina. Po podrobnom prerokovaní uvedenej sťažnosti výbor jednomyseľne 

rozhodol, že sťažnosť vzhľadom na nedodržanie postupu sťažovateľa v zmysle Stanov  
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       SRZ, bude postúpená na šetrenie KK pri MsO SRZ Trenčín, ktorá preverí 
        opodstatnenosť sťažnosti. 
- Hlavný hospodár informoval výbor o zarybnení revírov úhorom, P.p., Zur. 

a jeseterom. 

- Výbor jednomyseľne schválil finančnú  čiastku 150€ na pretek detí 1.7.2017, ktorá 

bude použitá na nákup občerstvenia.  

- P. Sokol navrhol, aby bola vypracovaná koncepcia organizácie brigád, ktorá by 

zefektívnila práce a zvýšila účasť členov na brigádach. K problematike sa vyjadrili 

p.Mano, Kukučka, Šranc. 

 

Ad.9: Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, tajomník rokovanie výboru ukončil. 

 


