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

Zápisnica č. 5
z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 4. júna 2020

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie rokovania, kontrola plnenia uznesení a úloh MsO za uplynulé obdobie
2. Čerpanie finančných prostriedkov za marec, apríl a máj 2020
3. Informácia o jarnom zarybnení revírov MsO
4. Vyhodnotenie mestskej konferencie
5. Správa o počte členov jednotlivých organizácií
6. Správa o brigádnickej činnosti
7.Rôzne
8. 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 : 11
Návrh bol schválený.

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

K bodu č.2 :
Podpredseda Slavomír Uhlár – Prečítal správy o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov z
rozpočtu MsO za obdobie marec, apríl a máj 2020. Tieto správy tvoria prílohu č.1 zápisnice.
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K bodu č.3 :
Hlavný hospodár Juraj Dolník – Prečítal správu o jarnom zarybnení pstruhových aj kaprových
revírov MsO – podrobné informácie o zarybnení sú zverejnené na webovej stránke
www.srzprievidza.sk v sekcii zarybňovanie/priebežné zarybňovanie revírov/2020. Ďalej informoval,
že Rada SRZ ponúkla MsO Prievidza pstruha potočného (5cm) – 5000ks v hodnote 275,00 Eur,
ktorého sa pokúsi vymeniť za adekvátnu náhradu iným druhom rýb, nakoľko v mesiaci máj 2020
boli pstruhové revíry v našej pôsobnosti zarybnené Pp r (3-5cm) v počte 141540ks a Pp (2) 1080kg.
Marek Murár – Spýtal sa, prečo sa o zarybňovaní kaprom na VN Kanianka dozvedel len hodinu
vopred. Jeho členská základňa sa ho ako predsedu (7.ObO) pýtala, prečo bol na internete
zverejnený počet (v rámci zarybňovania na VN Kanianka) 2400kg K3 a o 3 dni bol tento údaj
upravený na 2700 kg K3 – o tomto sa informoval u p. Pánisa a dostal odpoveď, že jedna kaďa bola
väčšia. Členovia 7. ObO., ktorí boli prítomní pri zarybňovaní, však tvrdia že všetky kade boli
rovnako veľké.
Tibor Bezuška – Nabudúce je vhodnejšie informovať sa priamo u hospodára a uviedol že nesúlad
nastal z toho dôvodu, že jedna kaďa bola zdvojená a tým pádom v nej priviezli o 300kg viac.
Juraj Dolník – Uviedol, že od každej kade je k dispozícii aj vážny lístok a keďže on najskôr prepočítal
len kade – 4ks a predpokladal, že v každej bolo 600kg, došlo k omylu. Keď prezeral vážne lístky
uvedomil si, že tam bola aj tá zdvojená kaďa. Ďalej navrhol, aby pri budúcom zarybňovaní boli
prítomní zástupcovia jednotlivých obvodných organizácii, alebo je aj taká možnosť, aby si pre ryby
išli sami. Upozornil však, že zarybňovanie prebieha v pracovných dňoch dopoludnia, kedy je veľa
ľudí v práci.
Slavomír Uhlár – Pre ryby by mal v každom prípade, vzhľadom na postavenie vo výbore chodiť
hospodár a predseda, ktorí oslovia jednotlivé obvodné organizácie a dajú im tak možnosti priamej
účasti.
Tibor Bezuška – Ešte dodal, že pre ryby sa chodí len do Trnavy, do Hulína nie a bude sa viac dbať na
dôslednosť ohľadom včasného informovania o zarybňovaní.
K bodu č.4 :
Predseda Tibor Bezuška stručne zhodnotil priebeh Mestskej konferencie. Informoval, že v zmysle
uznesenia z MK nie je potrebné sa naďalej zaoberať reorganizáciou členov, nakoľko to bolo
zrušené. Ďalej z uznesenia vyplýva, že je potrebné podať žiadosť na vyňatie VN Nitr. Rudno zo
zväzového povolenia a ponúknuť ako náhradu VN Nováky. Výboru MsO SRZ Prievidza sa schválilo
jednať o kúpe pozemku evidovanom na LV 534 na VN Nitrianske Rudno v prospech MsO SRZ

Slovenský rybársky zväz – Mestská
organizácia
Bottova 5, 971 01 Prievidza, Slovensko
www.srzprievidza.sk

IČO: 00178209306, DIČ: 2021165025
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
IBAN.: SK7109000000000066504447

Prievidza a tiež, že rezervný fond organizácie je možné použiť aj na kúpu pozemkov ktoré nie sú
pod vodnou hladinou revírov a na kúpu budov alebo ich častí v prospech MsO SRZ Prievidza.
Tajomníkovi MsO Prievidza z uznesenia vyplýva úloha žiadať Radu SRZ o rozšírenie rozsahu cien
pstruhových povolení a to v takom rozsahu, ako sú ceny kaprových miestnych povolení.
Slavomír Uhlár – Uviedol, že na mestskej konferencii mu chýbala správa hospodára a navrhol, aby
na budúcej konferencii bol do programu zaradený aj tento bod a aby táto správa obsahovala
informáciu o činnosti a vyjadrenie vlastného názoru hospodára v oblasti rybárstva a rybného
hospodárenia – s čím všetci prítomní súhlasili.
K bodu č.5 :
Podpredseda Slavomír Uhlár – Prečítal správu o počte členov jednotlivých organizácií, ktorá
obsahovala aj finančné vyčíslenie úhrad členského, predaja povolení na rybolov, sponzorských
príspevkov a pod. - správa tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
K bodu č.6 :
Predseda každej ObO predniesol krátku správu o brigádnickej činnosti, v ktorej uviedli počet
brigád, počet účastníkov, počet odpracovaných hodín, činnosti ktoré sa počas brigád vykonávali
a podobne.
Tibor Bezuška – Predniesol prítomným, že v utorok 9.6.2020 je možnosť odpracovať si brigádnicku
povinnosť (na jazierku v mestskom parku) v rámci spolupráce s mestom Prievidza. Taktiež uviedol,
že bude potrebná pomoc pri prácach na splave pri Dráčiku (termín zatiaľ nie je stanovený).
K bodu č.7 :
Na rokovanie tohto výboru bol pozvaný aj predseda disciplinárnej komisie Juraj Nikmon st., aby sa
prediskutovali nezrovnalosti, pochybnosti a otázky ohľadom používania rybárskych podložiek.
Príslušné právne predpisy ukladajú rybárom pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú
a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť
používať rybársku podložku a tiež s ulovenými rybami zaobchádzať šetrne a v prípade
neprivlastnenia si úlovku s náležitou opatrnosťou vrátiť ich späť do vody. Z diskusie vyplynulo, že
počas tohto roku členovia rybárskej stráže v prípade zistenia nedostatku – ak rybár nemá rybársku
podložku, budú rybárov ústne napomínať a upozorňovať. Len ústne napomenutie sa ale
nevzťahuje na nešetrné a hrubé zaobchádzanie s rybami.
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Slavomír Uhlár - Požiadal predsedu disciplinárnej komisie Juraja Nikmona st., aby informácia
o udelení akéhokoľvek trestu, alebo sankcie vplývajúcej z rozhodnutia disciplinárnej komisie bola
odovzdaná výboru, ktorá ju následne postúpi prislúchajúcej obvodnej organizácii a nie opačne.
Marek Murár - Vzhľadom na zákaz zhromažďovania, v súvislosti v vydanými nariadeniami počas
mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusového ochorenia COVID 19, nebolo možné
usporiadať školenie pre nových členov. Termín tohto školenia je stanovený na 13.6.2020
o 9:00hod., miesto Diviacka Nová Ves. Predsedovia jednotlivých ObO zabezpečia informovanie
nových členov vo svojej pôsobnosti, alebo poskytnú kontaktné údaje Marekovi Murárovi –
informácia o termíne a mieste konania im bude sprostredkovaná sms správou.
Tibor Bezuška – zatiaľ len orientačne informoval o finančnom vyčíslení chovu pstruha potočného.
Juraj Nikmon – Požiadal o poskytnutie notebooku disciplinárnej komisii.
Tibor Bezuška – V zasadacej miestnosti je notebook, ktorý je disciplinárnej komisii plne k dispozícii.
Následne na čo, si pán Nikmon hneď na mieste zobral.
Tibor Bezuška - Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice, ktoré má susedné
pozemky pri OR Nitra č.1 sa telefonicky sťažovalo na neporiadok v okolí. V rámci diskusie bolo
konštatované, že udržiavanie poriadku na tomto revíry je ťažšie, vzhľadom na jeho polohu a
blízkosť k mestu. V okolí OR Nitra č.1 sa často zdržujú bezdomovci a mládež, ktorí po sebe
nechávajú neporiadok. Napomôcť riešeniu tejto situácie a zároveň aj zlepšeniu komfortu pre
rybárov, by mohlo prispieť umiestnenie mobilných toaliet. Z diskusie vyplynula úloha predsedom
jednotlivých obvodných organizácii prehodnotiť možnosť umiestnenia mobilného WC na revíroch
v ich pôsobnosti. Po skompletizovaní a prehodnotení informácií od jednotlivých ObO výbor
následne pristúpi k realizácii s umiestňovaním mobilných toaliet. Na zváženie zostáva umiestnenie
tabúľ na OR Nitra č.1 s textom: Zákaz vstupu súkromný pozemok. Neplatí pre členov SRZ MsO
Prievidza a držiteľov hosťovacieho povolenia.
Tibor Bezuška – Informácie o prerušených členstvách, prestupoch a podobne - jednotlivých ObO sa
budú predkladať na najbližšom rokovaní výboru – v septembri.
Ľubomír Zelenický – Od 20. – 24. mája (počas pretekov) sa nachádzal na OR č. 2 a vyjadril
znepokojenie nad skutočnosťami, ktorými bol svedkom: 22.5. videl 4 osoby, ktoré rozbili bobriu
hrádzu a voda klesla o cca 37 cm čo podľa neho spôsobilo znehodnotenie nakladených ikier kapra,
v nočných hodinách cca. okolo 20:00 prišla na kontrolu rybárska stráž, čo on v živote nevidel, aby
počas pretekov rybárska stráž kontrolovala preukazy, posledná vec ktorá ho znepokojila bolo to, že
s hospodárom sa dohodol aby sa brigáda naplánovaná na 24.5. vykonávala len v hornej časti, ale
napriek tomu brigádnici 30m od pretekárov používali motorové píly a krovinorezy. Ďalej uviedol,
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že p. Lipovskému sa ozvali ľudia z Maďarska, Francúzska a Čiech, že by mali obrovský záujem
o preteky na tomto revíry aj v budúcnosti.
Juraj Dolník – táto brigáda bola naplánovaná 3 týždne vopred, pričom p. Šrajerovi odovzdal
informáciu, aby sa pohybovali len na druhej strane. Keď bol telefonický upozornený na vzniknutú
situáciu okamžite danú vec telefonicky s p. Šrajerom riešil a brigádnikov stiahol. Aj napriek
vzniknutému hluku si nemyslí, že toto mohlo spôsobiť vážne narušenie pretekov, v blízkosti taktiež
premávajú vlaky, alebo lietajú lietadla. O zrušení bobrej hrádze nemá informáciu, nakoľko na toto
pokyn určite nedal a riešenie chcel nechať na družstevníkov. K zničeným ikrám kapra sa vyjadril, že
kapor bol u dva týždne pred tým vytretý a po následnej kontrole sa tam žiadne zničené ikry
nenachádzali.
Slavomír Uhlár – Tento rok vznikla špecifická situácia spôsobená ochorením COVID 19
a harmonogram brigád aj iných vecí sa poposúval. Do budúcna bude lepšie, ak vznikne obdobná
situácia brigádu radšej zrušiť.
Juraj Dolník – Navrhol, aby sa nechal väčší časový priestor na rozhodovanie o skutočnostiach, ktoré
budú mať do budúcna podstatný vplyv na revíry, alebo ich obhospodarovanie (napr. zmena
v zaradení revíru). Po prednesení takéhoto návrhu na výbore, nechať čas minimálne do ďalšieho
výboru (teda aspoň mesiac) na premyslenie.
Tibor Bezuška – Informoval, že predpokladaný termín na výlov zubáča na Lúkovici bude po
13.6.2020 o čom všetkých následne informuje aj sms správou. Tento výlov bude prebiehať
približne 1 týždeň.
Jaroslav Hepner – Pripomenul, že 23.6.2020 o 10.00 hod. sa bude konať stretnutie všetkých
zainteresovaných a dotknutých strán ohľadom problematickej situácie v okolí VN Lazany na OcÚ
Lazany v Lazanoch.

Mgr. Lucia Ivenzová
tajomník MsO SRZ Prievidza
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Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza

UZNESENIE č.5
z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 4. júna 2020

Výbor MsO SRZ :
I. Berie na vedomie
a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za marec, apríl a máj 2020
b) Správu o jarnom zarybnení revírov MsO
c) Správu o počte členov jednotlivých ObO v roku 2020
d) Správu o brigádnickej činnosti jednotlivých ObO

II. Ukladá
a) Predsedom jednotlivých ObO stanoviť počet mobilných toaliet a určiť ich umiestnenie na
revíroch v ich pôsobnosti.
Zodpovední: predseda každej ObO

Termín: do nasledujúcej schôdze výboru

b) Ukladá povinnosť účasti na stretnutí na OcÚ v Lazanoch
Zodpovedný: predseda MsO SRZ Prievidza Termín: 23.6.2020 o 10.00hod.
c) Pri nasadení rýb vopred upozorniť jednotlivé ObO
Zodpovedný: hospdár

Mgr. Lucia Ivenzová
tajomník MsO SRZ Prievidza
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Tibor Bezuška
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