
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza 

  

Z Á P I S N I C A 

z rokovania delegátov mestskej konferencie MsO SRZ Prievidza konanej dňa 

8. apríla 2017 v Prievidzi 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie, voľba pracovného predsedníctva 

2. Voľby pracovných komisií ( mandátová, návrhová ) 

3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ Prievidza za uplynulé obdobie 

4. Správa o hospodárení MsO za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 

5. Správa o činnosti Kontrolnej komisie MsO za uplynulé obdobie a jej stanovisko 

k ročnej uzávierke hospodárenia MsO za rok 2016 a k návrhu rozpočtu na rok 

2017 

6. Návrh plánu hlavných úloh MsO na rok 2017 

7. Správa Mandátovej komisie o účasti delegátov na MK 

8. Odovzdanie vyznamenaní 

9. Diskusia 

10. Správa Návrhovej komisie – Návrh a schválenie uznesenia MK 

11. Záver 

 

 

K bodu 1 : 

 

Rokovanie mestskej konferencie MsO SRZ v Prievidzi otvoril a viedol pán František 

Zemánek. Na rokovaní privítal delegátov konferencie a hostí. Predniesol návrh 

pracovného predsedníctva v zložení : 

 

1. Slavomír Uhlár – predseda MsO SRZ 

2. František Zemánek – podpredseda MsO SRZ 

3. Ľubomír Mokrý – tajomník MsO SRZ 

4. Zdenko Čavojčin – hospodár MsO SRZ 

5. Emília Homolová – účtovníčka MsO SRZ 

6. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. – zástupca mesta Prievidza  

 



Následne vyzval prítomných, či niekto má námietku k zloženiu pracovného 

predsedníctva. Keďže tak nikto neučinil, dal hlasovať o zložení pracovného 

predsedníctva. 

 

Hlasovanie :      Za : 35   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Ďalej prítomných oboznámil s programom MK a požiadal ich, aby sa vyjadrili, či má 

niekto pripomienku k programu alebo chce program zmeniť. Keďže tak nikto neučinil, 

dal hlasovať o programe. 

 

Hlasovanie :      Za : 35   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

K bodu 2 : 

 

V druhom bode predsedajúci navrhol, aby mandátová komisia pracovala v zložení : 

1. Milan Cápa – predseda MK 

2. Jozef Duchoň – člen MK 

3. Juraj Dolník – člen MK 

 

Hlasovanie :      Za : 35   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Následne navrhol, aby návrhová komisia dnešnej konferencie pracovala v zložení : 

1. Václav Mádr – predseda NK 

2. Ivan Nagy – člen NK 

3. Ján Mišovic – člen NK 

 

Hlasovanie :      Za : 35   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

K bodu 3 : 

Správu o činnosti MsO SRZ Prievidza za rok 2016 predložil predseda mestskej 

organizácie Slavomír Uhlár. 

Písomná správa tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

K bodu 4 : 



Správu o hospodárení MsO SRZ Prievidza za rok 2016 predložila pani Emília 

Homolová. Písomná správa tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. Ďalej predložila návrh 

rozpočtu na rok 2017. Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 tvorí prílohu č.3 tejto 

zápisnice. 

K bodu 5 : 

Správa o činnosti Kontrolnej komisie MsO za uplynulé obdobie a jej stanovisko 

k ročnej účtovnej uzávierke hospodárenia MsO a k návrhu rozpočtu na rok 2017 

predložila vtedajšia predsedníčka kontrolnej komisie pani Emília Homolová. Písomná 

správa tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice.  

K bodu 6 : 

Návrh plánu hlavných úloh MsO na rok 2017 predložil podpredseda MsO SRZ 

Prievidza pán František Zemánek. Písomná správa tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. 

K bodu 7 : 

Správu Mandátovej komisie o účasti delegátov na MK predniesol pán Milan Cápa. 

Písomná správa tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. 

K bodu 8 :  

Boli odovzdané vyznamenania. Za zaslúžilú a obetavú prácu v rybárstve odznak III. 

Stupňa bol udelený : Milanovi Matiaškovi. Odznak II. Stupňa bol udelený : 

Stanislavovi Štrbákovi, Ľubomírovi Zelenickému a Milanovi Chudému. Odznak I. 

stupňa bol udelený : Ervínovi Gaierovi a Pavlovi Suchému. Čestné členstvo MsO 

SRZ Prievidza bolo udelené Antonovi Chuchutovi. Čestné členstvo In Memoriam bolo 

udelené Františkovi Ivaškovi. Čestné členstvo Rady SRZ bolo udelené Slavomírovi 

Uhlárovi.  

K bodu 9 : 

Podpredseda MsO SRZ Prievidza František Zemánek otvoril diskusiu. 

Viliam Skurák – Požadoval schváliť to, aby mohol za člena MsO SRZ Prievidza 

odpracovať brigády aj nečlen SRZ. 

Slavomír Uhlár – Odpovedal, že na brigádach MsO SRZ Prievidza nemôžu pracovať 

cudzí ľudia (nečlenovia SRZ), nakoľko MsO SRZ za týchto ľudí počas brigády 

zodpovedá a v prípade úrazu by niesla za to aj patričnú zodpovednosť. 

Anton Hajnovič – Na základe uznesenia z výročnej členskej schôdze 4.obv. 

organizácie konanej dňa 31. marca 2017 predniesol návrh, aby sa položky dotácie 

miest a obcí vyúčtovali samostatne s možnosťou čerpania alikvotnej čiastky 

príslušnou obvodnou organizáciou (požiadal o časť dotácie z mesta Nováky na 

zarybnenie rieky Nitry a Nováckeho potoku). 



Slavomír Uhlár – Odpovedal, že momentálne je MsO SRZ Prievidza v období 

stabilizácie. Dokončujú sa rozbehnuté projekty a tento stav je len dočasné riešenie. 

Po dokončení projektu sa dotácie z miest a obcí môžu použiť celé aj na zarybnenie 

revírov jednotlivých obvodných organizácií v oblasti s ktorých prichádzajú. V priebehu 

budúceho roku by sa tieto prostriedky mohli začať využívať na nadštandardné 

zarybnenie jednotlivých revírov. Určite však nepôjdeme tou cestou, že za dotácie 

budeme kupovať stroje, na ktoré nemajú naši členovia oprávnenie ich používať a 

prevádzkovať.    

Zdenko Čavojčin – Predniesol zmenu brigádnického poriadku. Jeho návrh tvorí 

prílohu č.7 tejto zápisnice. Následne predniesol zmenu miestneho rybolovného 

poriadku. Jeho návrh tvorí prílohu č.8 tejto zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Zareagoval na návrh zmeny brigádnického poriadku a zmenu 

miestneho rybolovného poriadku. Obe tieto zmeny ohodnotil ako veľmi dobré 

a potrebné. Niektoré predošlé veci to aj vyjasňuje a spresňuje, hlavne pokiaľ ide 

o brigádnickú činnosť. Navrhol ešte doplnenie do brigádnického poriadku to, aby sa 

vyzbierané peniaze za neodpracované brigády mohli použiť aj na zarybnenie revírov 

MsO SRZ Prievidza. Ďalej navrhol to, aby sa každý nový zamestnanec MsO SRZ 

Prievidza musel schvaľovať nie len na mestskom výbore, ale aj na mestskej 

konferencii. 

Radoslav Pánis – Reagoval na pripomienku p. Uhlára na použitie vyzbieraných 

finančných prostriedkov za neodpracované brigády na zarybnenie našich revírov. 

Požaduje doplniť, že aby sa tieto finančné prostriedky teda použili na zarybnenie , ale 

pôvodných druhov rýb v našich vodách. 

Ján Čechmánek – Opýtal sa, či v prípade keď si nekúpi pstruhovú povolenku, ale 

len zväzovú lipňovú povolenku, musí odrobiť podľa navrhovanej zmeny 

brigádnického poriadku spolu 15 hodín ? 

Zdenko Čavojčin – Odpovedal na položenú otázku, že keď si člen SRZ kúpi 

zväzové lipňové povolenie, to môže dostať iba na základe toho, že si musí zakúpiť aj 

miestne pstruhové povolenie na rybolov. Toto predpisuje smernica Rady SRZ Žilina. 

Pokiaľ si člen MsO SRZ kúpi kaprové a pstruhové povolenie, musí odrobiť 15 

brigádnických hodín. 

Jozef Ďurica – Chcel by sa vyjadriť k navrhovanému brigádnickému poriadku. 

Nepáči sa mu, že prečo sa s týmto návrhom neprišlo už na výročných členských 

schôdzach, aby ho mohli odsúhlasiť aj členovia obvodných organizácií.  

Štefan Obyvateľ – Pripomienkoval návrh brigádnického poriadku, konkrétne 

zvyšovanie brigádnického veku z pôvodných 60 rokov na 62 rokov, pri ktorom 

dosiahnutí nemusia členovia MsO SRZ odrábať brigády. Či by sa nedalo urobiť úľavu 

členom MsO SRZ, ktorí majú povinnosť odrobiť brigádu, ale ich zdravotný stav nie je 

najlepší. 



František Zemánek – Odpovedal na podnet p. Obyvateľa, že tieto výnimky pre 

členov MsO SRZ sú zapracované už v existujúcom brigádnickom poriadku.  

Vladimír Cachovan – sa pripojil do debaty o návrhu brigádnického poriadku. Pokiaľ 

sa ľuďom nepáči zvýšenie brigádnického veku, tak pri dosiahnutí veku 62 rokov, 

danému členovi nevydáme pstruhovú povolenku. Ďalej apeluje na to, aby rybársky 

zväz tlačil aj na obce, cez ktoré tečú naše pstruhové vody, aby sa intenzívnejšie 

zapojili do boja proti nelegálnemu odpadu, ktorý obyvatelia obci vyhadzujú do našich 

vodných tokov.  

Ľubomír Zelenický – poznamenal, že nevidí dôvod aby sa zvýšil brigádnický vek. 

Na každej brigáde predsa rozdeľuje brigádnický referent prácu podľa veku 

a zdravotného stavu. Takže nie je žiadny problém pri zvýšení hornej vekovej hranice 

na odpracovanie brigád.  

Juraj Grác – Dal návrh aby sa stanovilo, že na ktorých pstruhových tokoch budú 

odrábať brigády jednotliví členovia obvodných organizácií, ktorí si zakúpia pstruhové 

povolenie. Ďalej navrhol, aby sa obmedzili počty úlovkov privlastnených rýb počas 

jednej sezóny. 

Slavomír Uhlár – Odpovedal na zmenu počtu privlastnených úlovkov. Takáto zmena 

momentálne nie je možná, nakoľko rybársky zákon a ani jeho novelizácia niečo 

takéto nedovoľuje. Je to skôr požiadavka do budúcna, po zmene, či novelizácií 

rybárskeho zákona. 

Zdenko Čavojčin – Odpovedal na rozdelenie brigád pre členov so pstruhovým 

povolením. Pri vydaní pstruhového povolenia bude každý člen zaradený do určitej 

pracovnej skupiny a dostane niekoľko termínov na odpracovanie brigády na 

pstruhových vodách. 

Václav Mádr – Navrhuje, aby sa v novom brigádnickom poriadku nemenilo zvýšenie 

veku na odrobenie brigády pre členov MsO SRZ. 

Ján Mišovic - Opýtal sa, na akom základe a prečo boli navrhnuté nové chránené 

rybárske oblasti na rieke Nitrica č.4. 

Zdenko Čavojčin – Odpovedal, že práve navrhované pásma CHRO by mali slúžiť 

ako oddychové zóny pre ryby, kde sa nebude loviť. Taktiež ide o pásmo, kde sa 

niektoré druhy rýb dokážu prirodzene neresiť. 

 

Po tomto diskusnom príspevku predsedajúci František Zemánek diskusiu ukončil. 

K bodu 10 : 

Predseda Návrhovej komisie pán Václav Mádr prečítal návrh uznesenia ( príloha 

zápisnice č.9 ). 



Predsedajúci pán František Zemánek dal hlasovať o návrhu zmeny brigádnického 

poriadku, konkrétne navýšenie maximálneho veku na odrobenie brigád z pôvodných 

60 rokov na navrhovaných 62 rokov.       , . 

Hlasovanie :      Za : 20   Proti : 9   Zdržalo sa : 5 

Návrh bol schválený. 

Predsedajúci pán František Zemánek dal hlasovať o návrhu zmeny miestneho 

rybolovného poriadku, konkrétne zvýšenie počtu odrobených brigádnických hodín 

pre držiteľov kaprovej a pstruhovej povolenky na 10 hodín + 5 hodín.  

Hlasovanie :      Za : 30   Proti : 1   Zdržalo sa : 3 

Návrh bol schválený. 

Následne predsedajúci pán František Zemánek dal hlasovať o prijatí návrhu 

uznesenia spolu so zapracovanými zmenami, tak ako ho predložila Návrhová 

komisia. Návrh uznesenia tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie :      Za : 29   Proti : 3   Zdržalo sa : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 11: 

Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval predsedajúci prítomným 

delegátom za účasť a ukončil rokovanie delegátov Mestskej konferencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavomír Uhlár Ľubomír Mokrý 

Predseda MsO SRZ tajomník MsO SRZ 

 

 

 


