
                                    Prehlásenie 
 

Dňa 27.9.2014 sa na Rade SRZ konalo riadne zasadnutie Rady na ktorom, ako jeden z bodov 
programu, boli ceny povolení na rok 2015 a prejednávali sa aj požiadavky ZO na zmeny  
v revírovaní.   Na toto zasadnutie sa nahlásili pán Slavomír Uhlár - predseda MsO SRZ 
Prievidza a Bc. Ivan Orth – tajomník MsO SRZ Prievidza. Uvedené vykonali na základe už 
niekoľkoročnej požiadavky o vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového povolenia za 
účelom osobného prezentovania svojej opakovanej žiadosti. Tu taktiež nadniesli námietku 
voči vydanej smernici na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na 
rybolov do zarybňovacích fondov. Námietka sa konkrétne týkala čl. IV., ktorý pojednáva o 
Zásadách a kritériách pre zaraďovanie revírov do zväzových povolení, odseku.2. týkajúceho 
sa  Uzavretých vôd. Námietka sa dotýkala podľa nášho názoru zle definovaného textového 
znenia, ktoré doslovne uvádza: Do zväzového povolenia môže každá ZO SRZ zaradiť 
kaprový revír, ktorý u uzavretej vodnej plochy resp. vodného toku spĺňa nasledovné 
kritéria. Podľa nášho názoru slovíčko môže by malo byť nahradené slovíčkom je povinná. 
Uvedené bolo požadované z dôvodu stanovenia spravodlivého a jednotného stanovenia 
podmienok pre všetky ZO SRZ, nakoľko sme presvedčení, že doteraz zaužívaný systém 
zvýhodňuje niektoré ZO SRZ a na jeho zlom fungovaní bolo doteraz zo zväzového povolenia 
vyňatých cca 28 vodných plôch o celkovej výmere cca 1452  ha. Všetky vodné plochy 
s výmerou nad 10 ha, čiže v rozpore so smernicou. Na základe našej námietky voči smernici, 
naša MsO bola Ing. Ramonom Geschwandtnerom – l. viceprezidentom Rady obvinená, že sa 
pokúšame existenčne zlikvidovať MO SRZ Handlová a máme snahy ich MO SRZ Handlová 
pričleniť k našej MsO SRZ Prievidza. Nakoľko toto obvinenie na našu MsO vrhlo zlé svetlo 
u iných organizácii, sme po dôkladnom zvážení a so všetkou vážnosťou pristúpili 
k nasledovnému vyhláseniu: Vedenie MsO SRZ Prievidza, ako aj jej členovia nikdy nemali 
záujem o zlikvidovanie akejkoľvek MO MsO SRZ a ani jej pričlenenie k našej organizácií. 
Naša MsO SRZ má práveže záujem na vylepšovaní spolupráce medzi Mo a MsO SZR , 
ako aj Radou SRZ. Taktiež má záujem na vylepšovaní podmienok pre všetkých členov 
SRZ a tak aj konáme. Námietka, ktorá bola napísaná a zaslaná na Radu SRZ bola 
písaná za účelom odstránenia možných špekulácií s vyraďovaním a zaraďovaním  
vodných plôch do zväzového povolenia nakoľko v minulosti  sa tak konalo. Čiže podľa 
nášho presvedčenia sme konali v prospech členov SRZ všeobecne. Tak hodláme konať 
aj v budúcnosti. 
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