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

 

Zápisnica č. 6 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 6. júna 2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac máj 2019  

3. Správa o jarnom zarybnení revírov – kaprové vody 

4. Vyhodnotenie rybolovných pretekov 

5. Správa o počte členov jednotlivých obvodných organizácií  

6. Správa o brigádnickej činnosti obvodných organizácií  

7. Rôzne 

8. Uznesenie, záver rokovania 

 

 

 

 

K bodu č.1 :  

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

na rokovaní. Osobitne privítal hlavného ichtyológa pre Stredoslovenskú oblasť p. 

Richarda Štencla. 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. 
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Richard Štencl - postupne vysvetlil problematiku zarybňovania rybárskych revírov 

pstruhom dúhovým, nakoľko podľa nového rybárskeho zákona už treba zarybnenie 

týmto druhom schvaľovať priamo na Ministerstve životného prostredia SR. Tieto 

pravidlá boli následne odkomunikované s p. Dobiášom a následne zišla dohoda 

o doplnkovom zarybnení určených druhov rýb (pstruha dúhového).  

Slavomír Uhlár – Sa opýtal p. Štencla, prečo, ako a kedy by sa mohli vysádzať 

pstruhy dúhové, nakoľko naši členova MsO si platia pstruhové povolenie preto, aby si 

zachytali a mohli si aj privlastniť nejakého pstruha. Na druhej strane, pstruh dúhový 

sa dáva aj kvôli ochrane pstruha potočného, nakoľko slúži ako nárazníková ryba. 

Taktiež sa v našich revíroch nachádza veľa predátorov, ktoré devastujú naše revíry. 

 

Tibor Bezuška – Opýtal sa p. Štencla, či by sa nedali vytipovať niektoré úseky našich 

tokov, kde by sa určilo konkrétne vysádzanie pstruha dúhového. 

Richard Štencl – Odpovedal, že momentálne táto situácia vznikla len kvôli novému 

rybárskemu zákonu. Podľa tohto nového zákona sa už musí evidovať celkové 

zarybnenie revírov a nie len minimálne zarybnenie. Začal sa sledovať celkový počet 

vysadených rýb do všetkých rybárskych revírov a aj do budúcna sa bude tlačiť na 

pôvodné druhy rýb. Do budúcna odporučil vypracovať plán zarybnenia, kde bude 

zaradený aj pstruh dúhový. Následne sa už nebude musieť riešiť, či bude toho 

pstruha veľa alebo málo. Potom už miestny hospodár určí, kde danú rybu vysadí. 

Treba si ale uvedomiť aj to, že pstruh dúhový je stále nepôvodný druh ryby. Je preto 

problém, keď sa žiada v doplnkovom zarybnení dorybnenie pstruhom dúhovým, bude 

problém, ak ho už máme zaradený v pláne zarybnenia. Čiže určite bude cesta, 

zaradiť radšej do plánu zarybnenia tohto pstruha dúhového v takom počte, aby už 

nebolo treba žiadať doplnkové zarybnenie, pri ktorom potom vznikajú naozaj 

problémy.  

Slavomír Uhlár – Opýtal sa, či teda môžeme ešte v tomto roku plánovať zarybnenie 

pstruhových revírov pstruhom dúhovým, prípadne ako to urobiť aby to všetko bolo 

v rámci danej legislatívy. Na druhej strane vieme ponúknuť zväčšenie chránených 

rybích oblasti na rieke Nitrica a jej prítokov, aby aj pôvodné druhy rýb mali úsek bez 

lovu rýb. 

Richard Štencl – Odpovedal, že by bolo dobré poslať zase žiadosť na doplnkové 

zarybnenie na Ministerstvo životného prostredia SR. Do budúcna sa pokúsi 

vypracovať materiál na plánovanie zarybňovacích plánov, aby sa predišlo takýmto 

problémom.  
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K bodu č.2 :  

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

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

 

K bodu č.3 : 

Juraj Dolník – Prečítal správu o jarnom zarybnení revírov MsO na kaprových vodách. 

Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

Tibor Bezuška  – Zhodnotil priebeh všetkých rybolovných pretekov. Zdôraznil, že 

o preteky dospelých nie je stále záujem, nakoľko aj tento rok sa zúčastnilo týchto 

pretekov len cca. 50 ľudí. Prebehla aj feeder liga na VN Nováky, účastníci boli 

spokojní a nakŕmili slušne aj rybiu osádku. Hospodár MsO potvrdil, že nedošlo ani 

k žiadnemu úhynu rýb.  

Ľudovít Bakus – Podotkol, že nízka účasť na rybolovných pretekoch je spôsobená 

hlavne kvôli tomu, že neponúkame atraktívne ceny, ktoré by prilákali rybárov. 

Slavomír Uhlár – Pripomenul aj to, že tento stav je spôsobený aj tým, že rybolovná 

sezóna začína skôr a rybári už nemajú taký záujem o preteky, nakoľko si môžu ísť 

zachytať na revíri. To je hlavný dôvod nezáujmu.  

 

K bodu č.5 : 

Slavomír Uhlár – Predniesol správu o počte členov jednotlivých obvodných 

organizácií a tiež aj prerušených členstiev. Následne prečítal prijmi MsO za 

neodpracované brigády, skúšky nových členov, zápisné nových členov. 

. 

 

K bodu č.6 : 

Tibor Bezuška – vyzval zástupcov jednotlivých obvodných organizácií, aby mu 

odovzdali správy o brigádnickej činnosti svojich organizácií. 

K bodu č.7 : 
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Tibor Bezuška – Predniesol všetkým členom výboru, že už pred tromi rokmi bolo 

schválené zakúpenie kamerovej techniky na RH Lúkovica, nakoľko tam máme dosť 

veľký majetok. Dala sa urobiť cenová ponuka p. Hossovi (firma ELPOP). Cenová 

ponuka bola vyčíslená cca. na 2500 € s Dph. Vysvetlil o aké kamery idú a čo všetko 

dokážu. Následne dal hlasovať o zakúpení a nainštalovaní kamerového systému na 

RH Lúkovica a to pri najvýhodnejšej ponuke, ktorá bude predložená.   

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že na RH Lúkovica sa pohybuje enormný výskyt užoviek, 

čo spôsobuje veľké škody hlavne na osádke malého zubáča. Po komunikácií 

s ornitológom nám bolo odporučené, aby sme skúsili osadiť hniezdo pre bocianov, 

nakoľko práve bocian by vedel tento náš problém vyriešiť. Následne dal schváliť 

výrobu hniezda pre bocianov pre tento zámer.  

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

Tibor Bezuška – Nakoľko sa už Zdenko Čavojčin denno denne nezdržiava na RH 

Lúkovica a je potrebné sa starať o tento náš majetok. Oslovil p. Václava Mádra, ktorý 

by robil údržbu RH Lúkovica za ročnú odmenu 499 € a zväzovú kaprovú povolenku. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Keďže momentálne nastala situácia, že povolenie na používanie 

motorového vozidla Nissan Navara má len Zdenko Čavojčin. Nakoľko sa tento 

zdržuje pracovne mimo územia SR, navrhuje, aby bolo povolenie použivať toto 

motorové pozidlo rozšírené na oboch štatutárov MsO a taktiež aj na zastupujúceho 

hospodára MsO. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Informoval o tom, že sa dňa 1.6.2019 konala v mestskom parku 

akcia Detská jašenica, ktorú organizuje mesto Prievidza. Zúčastnil sa jej iba 

predseda MsO a Dušan Gajdoš, čo je veľmi smutné, že funkcionári MsO nemajú 

záujem o takéto podujatia.  

Tibor Bezuška – Povedal, že nám bolo oznámené p. Molnárom (Štátny 

vodohospodársky podnik), že na VN Nitrianske Rudno budú v blízkej dobe na 

pozemky vodohospodárskeho podniku osadené zákazové dopravné značky pre 

vjazd motorových vozidiel. Dodržiavanie tohto zákazu budú kontrolovať pracovníci 

vodohospodárskeho podniku v súčinnosti s políciou SR. 
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Slavomír Uhlár – Skúsi obehnúť majiteľov pozemkov, ktoré sa nachádzajú 

v bezprostrednej blízkosti vodnej plochy, ktoré by sme eventuálne vedeli využiť pre 

členov MsO a to či už na parkovanie alebo chytanie rýb. Nevyhneme sa už tomu, že 

bude potrebné už aj do budúcna prenajímať takéto pozemky v okolí vodných plôch 

alebo aj ich odkúpenie. 

Marek Murár – Podotkol, že tieto zákazy nebudú platiť pre majiteľov pozemkov 

v danom území, nakoľko im musia zo zákona umožniť príjazd k svojím pozemkom. 

Stačilo by kúpiť jeden pozemok a následne musíme mať povolený vjazd.  

Juraj Dolník – Oznámil, že bolo dokončené zarybnenie pstruhových revírov pstruhom 

potočným z nášho chovu. 15 000 ks išlo na Nitricu č.4, 2 500 ks Osliansky potok, 

40 000 ks Nitrica č.3, 20 000 ks oblasť Valaská Belá, 5 000 ks Kamienčiansky potok, 

rieka Nitra a zvyšok do menších potokov.  Dokončilo sa aj premiestňovanie zubáčov 

v dĺžke 2-5cm na RH Lúkovica do veľkého rybníka.  

Juraj Dolník – Upozornil, že je potrebné predať auto Citroen Jumper, nakoľko toto 

auto nie je vôbec využívané. Treba ho predať, pokiaľ má ešte nejakú cenu.  

Tibor Bezuška – Dal hlasovať, kto je za odpredaj automobilu Citroen Jumper. 

Hlasovanie :      Za : 8   Proti : 1   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Juraj Dolník – Pustil prehovorený mail od Zdenka Čavojčina pre členov výboru a jeho 

doterajšej práce ako hospodára MsO. 

Slavomír Uhlár – Zhodnotil, že p. Čavojčín momentálne pracuje už v zahraničí a bolo 

by potrebné odsúhlasiť skončenie vyplácania odmeny pre hospodára za chov rýb od 

1.6.2019.  Následne dal predsedajúci za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Následne dal návrh, aby od 1.6.2019 bolo ukončené vyplácanie 

cestovných náhrad 50 € mesačne pre p. Čavojčina. Následne dal predsedajúci za 

tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Dal návrh, aby sa žiadalo Ministerstvo životného prostredia SR 

cestou hlavného ichtiológa navýšenie násady pstruha dúhového dvojročného o 16 

metrákov. Následne dal predsedajúci za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 8   Proti : 1   Zdržalo sa : 0 
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Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Upozornil, že pre rok 2019 nebola stanovená žiadna odmena za 

chov zubáča.   

Tibor Bezuška – Podotkol, že tento rok naozaj nebola schválená dohoda o odmene 

za chov zubáča. Malo by sa to uzavreť tak, že pokiať sa na jeseň zloví nejaký zubáč, 

potom sa môže určiť mimoriadna odmena za chov zubáča, keďže teraz nikto nevie, 

či bude nejaký dochovaný zubáč a prípadne koľko.  

Jaroslav Hepner – Požiadal Mestský výbor, či by sa dala zakúpiť aspoň jedna Tatra 

štrku a vysypať ju na príjazdovú cestu na VN Lazany. 

 

K bodu č.8 : 

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.6 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 6. júna 2019 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac máj 2019. 

b) Správu o jarnom zarybnení revírov MsO. 

c) Vyhodnotenie rybolovných pretekov. 

d) Správu o počte členov celej MsO SRZ Prievidza. 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Nainštalovanie kamerového systému na RH Lúkovica. 

c) Výrobu a nainštalovanie hniezda pre bocianov na RH Lúkovica na jar 

2020. 

d) Pána Václava Mádra za správcu RH Lúkovica. 

e) Rozšírenie oprávnenia na vedenie motorového vozidla Nissan Navara 

o Juraja Dolníka, Tibora Bezušku, Ľubomíra Mokrého. 

f) Odpredaj motorového vozidla Citroen Jumper. 

 

III. Ukladá 

a) Ukončenie vyplácania odmeny za chov rýb p. Čavojčinovi a to od 1.6.2019. 

b) Ukončenie vyplácania cestných náhrad pre p. Čavojčína od 1.6.2019. 

c) Žiadať cestou ichtiológa navýšenie zarybnenia struhových revírov MsO 

pstruhom dúhovým dvojročným o 16 metrákov. 

  

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 


