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

 

Zápisnica č. 5 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 9.mája 2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac apríl 2019  

3. Zhodnotenie mestskej konferencie a návrh riešenia 

4. Informácie o priebehu školenia a skúšok nových členov MsO 

5. Informácia o zarybnení revírov MsO na hlavnú sezónu 2019 

6. Rôzne 

7. Uznesenie, záver rokovania 

 

 

 

 

K bodu č.1 :  

Rokovanie výboru otvoril predseda MsO SRZ pán Tibor Bezuška. Privítal prítomných 

na rokovaní. Oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu. Po ich prečítaní dal 

hlasovať o tom, aby sa výbor uberal uvedeným programom. 

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 :  
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Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie apríl 2019. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 

Tibor Bezuška – Zhodnotil stručne priebeh Mestskej konferencie. Upozornil, že bude 

potrebné vypracovať presné rozdelenie členov MsO podľa miesta bydliska. Na 

septembrové zasadnutie MV to vypracuje p. Uhlár. Ďalej bolo schválené zavedenie 

hornej miery kapra na revíroch MsO od roku 2020 a zlúčenie revírov Ťakov potok 

a O.R. č.2. Všetky potrebné podklady už boli zaslané na Radu SRZ. Na jeseň 2019 

sa ešte dajú vyrobiť nové šeky pre platby členov MsO. 

 

K bodu č.4 :  

Ľubomír Zelenický  – Prečítal správu o konaní, priebehu školenia a skúšok nových 

členov MsO. Správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.. 

 

K bodu č.5 : 

Zdeno Čavojčin – Prečítal správu o priebežnom zarybnení pstruhových revírov MsO 

na začiatku sezóny 2019. Správa tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

Zdenko Čavojčin – Prečítal odpoveď z Rady SRZ a Ministerstva životného prostredia 

ohľadne doplnkového zarybnenia pstruhom dúhovým do revírov MsO. Odpoveď tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice. Boli stanovené presné úseky a rozsahy pre zarybnenie 

pstruhom dúhovým. 

Slavomír Uhlár – Požiadal, aby sa ichtyológ pre stredoslovenskú oblasť zúčastnil 

najbližšieho zasadnutia mestského výboru, nakoľko žiada vysvetlenie a spresnenie 

jeho odpovede k problematike zarybnenia pstruhom dúhovým. 

 

K bodu č.6 : 

Tibor Bezuška – Zúčastnil sa valnej hromady spoločnosti Slovryb a informoval, že 

prebehli voľby v ktorých sa volilo nové predsedníctvo a nová dozorná rada. Akcionári 

odsúhlasili, že sa nebudú zvyšovať hodnoty dividend. V podstate táto firma nie je 

žiadnym prínosom pre SRZ. 

Tibor Bezuška – Spolu s tajomníkom MsO sa zúčastnil na kontrole brigády 2.obv.org. 

pod vedením pána Skuráka. Bol zistený nedostatok, že na tejto brigáde bol zapísaný 

aj člen 6.obv.org. čo brigádnický poriadok nedovoľuje. 
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Po krátkej debate členov mestského výboru sa dohodlo, že na členských schôdzach 

a pri preberaní povolení na rybolov bude potrebné všetkých členov MsO informovať, 

aby dodržiavali schválený brigádnický poriadok. Aby zbytočne nevznikali 

nedorozumenia a rozporuplné situácie. 

Tibor Bezuška – Informoval, že ho kontaktoval p. Ivan Benca (mesto Prievidza – 

referent pre investície) s oznamom, že bola schválená dotácie pre MsO SRZ 

Prievidza od mesta Prievidza v sume 5000 €. Táto dotácia je viazaná na zakúpenie 

party stanu 6x3m v hodnote 800 €, 2ks setu na sedenie, podberáky na výlov rýb, 

obnovenie revírnych tabúľ, obnova zábradlia na jazierku v mestskom parku v PD 

a vytvorenie hniezd na vodnej hladine pre kačky. Čerpať ju budeme môcť až v roku 

2020. 

Tibor Bezuška – Informoval, že ho kontaktoval p. Kohút ohľadne možnosti čerpania 

euro fondov pre stavbu planktónového rybníka na RH Lúkovica. Nakoľko dotyčný 

pán je aj člen schvaľovacej komisie. 

Tibor Bezuška  - Prečítal žiadosť p. Ivana Valka o odpustenie poplatku 

za oneskorenú platbu zápisného a to z dôvodu zdravotných problémov. 

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Zelenický – Opýtal sa, či budú ešte dodatočne naplánované termíny brigád 

na pstruhových vodách, nakoľko si aj členovia MsO kupovali pstruhové povolenia na 

konci marca, keď už boli tieto brigády ukončené. 

Zdenko Čavojčín – Odpovedal, že bude ešte jedna mimoriadna pstruhová brigáda 

na, ktorej sa môže zúčastniť každý člen so pstruhovým povolením. Termín a miesto 

konania bude zverejnený na webovej stránke MsO. 

Jozef Ďurica – Slovne požiadal, či by sa na blížiacich pretekoch funkcionárov MsO 

mohol zúčastniť aj bývalý dlhoročný funkcionár p. Pafčo a p. Zemánek. 

Tibor Bezuška – Odpovedal, že obaja sú vítaný. 

Tibor Bezuška – Prebral organizačné zabezpečenie a prípravu blížiacich sa 

funkcionárskych pretekov na rybníku Lúkovica. Pitný režim zabezpečí predseda MsO 

spolu s tajomníkom MsO. 

Ján Mišovic – Oznámil, že dňa 8.6.2019 sa bude konať posedenie a školenie členov 

RS na VN Nitrianske Rudno. Zároveň požiadal o finančný príspevok na vykrytie 

stravy na tomto stretnutí vo výške 120 €. 

Hlasovanie :      Za : 9   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 
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Tibor Bezuška – Ústne predniesol žiadosť p. Slavomíra Pauleho o umožnenie 

a sprístupnenie rybníka Lúkovica na usporiadanie rybárskych pretekov Extreme 

Sensas Cup a to v termíne 14-16.6.2019. 

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že zástupca mesta Prievidza požiadal o zapožičanie 

areálu rybníka Lúkovica na stretnutie zamestnancov Mestského úradu Prievidza a to 

v termíne 2-3.8.2019.  

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Po dohode s hlavným hospodárom sa dohodlo, aby sa o jazierko 

v mestskom parku starala 2.obv. org. Ide o bežnú údržbu a čistenie brehou a okolia. 

Všetko potrebné náradie si môžu zapožičať u p. Zelenického. 

Tibor Bezuška – Poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní všetkých 

rybárskych pretekov, či už detských alebo dospelých. 

Marek Murár – Oznámil, že starosta obce Kanianka zakúpil poháre pre víťazov na 

ženské preteky, ktoré sa konajú na VN Kanianka.  

Marek Murár – Opýtal sa, čo teda s organizovaním prívlačových pretekov na VN 

Kanianka na jeseň tohto roku ? Už bolo schválené aj zarybnenie na tieto preteky, tak 

by bolo dobre to od komunikovať, nakoľko čas uteká. 

Tibor Bezuška – Odpovedal, že tieto preteky sa môžu konať najskôr až koncom 

októbra, nakoľko musí byť aj prijateľná teplota vody pre nasadenie pstruha 

dúhového.  Preto bude potrebné zistiť aj od Vodohospodárskeho podniku, kedy 

začnú s plánovaným spúšťaním vodnej hladiny. 

Juraj Dolník – Vedúci rybárskeho krúžku v Novákoch zakúpil pre deti tričká 

s potlačou v hodnote 50 €, preto sa opýtal, či by bolo možné túto položku preplatiť.  

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Marek Murár – Oznámil, že sa v kancelárií 7.obv. org. pokazila tlačiareň, že či ju 

budeme dávať opravovať alebo sa kúpi nová ? Nová stojí cca 110 €, preto by chcel 

dať návrh na jej zakúpenie. 

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 



~ 5 ~ 
 

Jozef Ďurica – Opýtal sa hlavného hospodára na úhyn kaprov na všetkých naším 

vodných nádržiach. Že čo je príčinou a ako ďalej postupovať. 

Zdenko Čavojčin – Odpovedal, že tento problém sa netýka len našich revírov, ale ide 

o plošný problém na skoro celom území Slovenska. Nejedná sa o klasickú jarnú 

virózu, ale podľa najnovších správ ide o zmutovaný vírus, ktorý postihuje prevažne 3-

4kg kapry. Nedá sa proti tomu nijak bojovať. Tento úhyn by už mal skončiť, nakoľko 

teplota vôd už stúpla. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že končí s chovom pstruha potočného od júna tohto 

roku. Vyvezie všetky malé pstruhy, ale na ďalší rok sa už týmto nebude zaoberať.  

 

K bodu č.7 : 

Predseda MsO po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným 

a podal návrh na uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tibor Bezuška                                                                        Ľubomír Mokrý 

predseda MsO SRZ                 tajomník MsO SRZ 
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Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza 

UZNESENIE č.5 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 9. mája 2019 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Informáciu o zhodnotení Mestskej konferencie. 

b) Informáciu o priebehu skúšok a školení nových členov MsO. 

c) Informáciu o zarybnení revírov MsO na sezónu 2019. 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac apríl 2019. 

c) Zarezervovanie areálu Lúkovica – rybník pre vedenie mesta Prievidza  

v termíne 2-3.8.2019. 

d) Žiadosť pánovi Ivanovi Valkovi o odpustenie pokuty za neskoré zaplatenie 

členského príspevku z dôvodu operácie srdca. 

e) Finančný príspevok v sume 120 € na občerstvenie na stretnutie RS dňa 

8.6.2019. 

f) Preplatiť sumu 50 € pre 4. Obv. org. za tričká pre potrebu 4. Obv. org. 

g) Zakúpenie tlačiarne pre potreby 4.obv.org. 

h) Zarezervovanie areálu Lúkovica – rybník pre p. Pauleho na organizovanie 

pretekov Extreme Carp Cup v termíne 14-16.6.2019. 

 

III. Ukladá 

a) Pozvať povereného ichtyológa za stredoslovenskú oblasť na výborovú 

schôdzu dňa 6.6.2019 

  

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 


