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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 3. novembra 2021 

 
 
 
Program : 

1. Otvorenie rokovania, kontrola plnenia uznesení a úloh MsO za uplynulé obdobie 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za október 2021  

3. Informácia o zarybnení jeseň 2021 

3. Rôzne 

4. Uznesenie, záver rokovania 

 

 

K bodu č.1 :  

 

Rokovanie 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   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu č.2 :  

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – Prečítal správy o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za 

október 2021. Táto správa tvoria prílohu č.1 zápisnice.  

 

K bodu č.3 :  

 

Juraj Dolník – Predniesol správu o zarybnení za jeseň 2021, ktorá je zverejnená aj na webovej stránke 

MsO SRZ Prievidza. Následne na to prečítal správu z výlovu na Lukovici, ktorá je taktiež zverejnená 



 

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

 

 

 
Banka: Slovenská , a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

na www.srzprievidza.sk . Uviedol, že na výlove sa zúčastnilo aj MsO Partizánske. Na záver predseda 

Tibor  Bezuška uviedol, že všetkým zaslal sms správu o skutočnosti, že bude prebiehať jesenné 

zarybnenie a ktokoľvek sa mohol prísť aj osobne pozrieť do Trnavy na nakládku. Bohužiaľ nikto 

nemal záujem a preto dodatočné pripomienky a výhrady po zarybnení považuje za irelevantné, 

nakoľko zarybnenie prebehlo pod dozorom hlavného hospodára. 

 

K bodu č.4 :  

 

Tibor Bezuška – Uviedol, že potrebné dopracovať Smernicu MsO na rok 2022. Výbor sa následne 

zaoberal touto témou a stanovili sa jednotlivé termíny, ktoré boli známe. Termíny, ktoré je potrebné 

ešte doplniť zo strany 7. ObO a 4. ObO budú doplnené najneskôr do 2.12.2021 – kedy výbor zasadne 

znova.  Podpredseda p. Uhlár upozornil, že ak bude pandemická situácia podobná, ako v tomto roku 

je potrebné sa zaoberať v dostatočnom časovom predstihu zmenou termínov a taktiež navrhol 

zasielať pozvánky poštou. Výbor sa jednoznačne zhodol, že v roku 2022 je potrebné striktne 

dodržiavať termíny. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že je potrebné nahlásiť počty „Vianočných kaprov“, ktoré budú 

objednané z Budmeríc. 

 

Tibor Bezuška – Položil otázku akým smerom sa chce organizácia uberať ohľadom chovu na rok 2022. 

Hospodár p. Dolník vyjadril podporu chovu a taktiež navrhol navýšiť počet iker PP na 200000 - 

220000ks. Podpredseda p. Uhlár argumentoval, že podľa jeho názoru je nákup viac ako 130000ks 

neadekvátny, nakoľko to ukazujú úlovky a zdevastované prostredie. Podľa neho je efektívnejšie 

sumu 6000eur (ktorá predstavuje náklady na chov) investovať do nákupu PP 2 r. v objeme cca 630 

kg. V rámci diskusie výbor prebral problematiku s roznášaním násad pstruha a vhodnosť revírov na 

vysádzanie. Pri nasádzaní PP do revírov sa výbor zhodol, že pri veľkých počtoch bude dochádzať 

k problémom s personálnymi kapacitami a taktiež s vhodným umiestnením. Na záver rozsiahlej 

diskusie uviedol hospodár p. Dolník, že vzhľadom na 150km pstruhových revírov, je množstvo 

jednoznačne adekvátne a odpovedal na otázku, že splniť minimálne zarybnenie PP musíme v počte 

84000ks. Predseda Mso znovu vysvetlil abnormalitu v tomto roku, kedy sa odchovalo viac PP, ako 

bolo zakúpených ikier, ktorá vznikla v dôsledku omylu zo strany predávajúceho. Podpredseda 

Slavomír Uhlár predniesol návrh, aby maximálna odmena pre chovateľa bola počítaná z počtu 

objednaných ikier – t.j. maximálne sa berie do úvahy pri rátaní odmeny počet objednaných ikier. 

Následne sa o tomto návrhu dalo hlasovať. 

 

Hlasovanie :   Za : 10   Proti : 0  Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

 

Slavomír Uhlár – Informoval o rozdelení bezplatných povolení na rybolov (kaprové zväzové) MsO 

SRZ Prievidza má nárok na 25ks. 18 ks bude rozdelených medzi členov výboru – zostáva rozdeliť 7ks. 

http://www.srzprievidza.sk/
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Ostatné povolenia (miestne pstruhové, kaprové,...) za prácu pre organizáciu (napr. pre RS, KK, DK,...) 

budú rozdelené v zmysle dokumentu, ktorý vypracoval p. Uhlár – tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Následne dal predseda hlasovať o pridelení bezplatných povolení v zmysle návrhu, ktorý predniesol 

p. Uhlár. 

 

Hlasovanie :   Za : 11   Proti : 0  Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Jaroslav Hepner – Uviedol, že ho oslovil pán z Nitrianskeho Pravna, ktorý má záujem o predaj 

hosťovacích povolení. Odpovedal mu predseda, ktorý uviedol, že už boli na rok 2022 schválení traja 

predajcovia. 

 

Juraj Dolník – Informoval o konaní feeder pretekov v Novákoch budúci víkend, ktoré sú už schválené. 

Na účely pretekov bude uzavretá jedna strana jazera. 

 

Marek Murár – Informoval o piatich novo vyškolených členoch RS. Uviedol, že bude potrebné 

zakúpiť pre nich oblečenie a navrhol, aby sa objednalo vo firme VEP – tak ako pre terajších členov (. 

Následne dal predseda Tibor Bezuška hlasovať o zakúpení oblečenia vo firme VEP, ktorá vystaví 

faktúru. 

 

Hlasovanie :   Za : 11   Proti : 0  Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Marek Murár – Informoval že na základe uznesenia z MK  navrhuje udeliť  bezplatné povolenie na 

rybolov dvom kandidátom – za pomoc pri odhalení závažného prečinenia na úseku rybárstva pre 

Ľubomíra Mokrého a Mareka Špánika. 

 

Hlasovanie :   Za : 11   Proti : 0  Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Marek Murár – Informoval o odmenách vo forme vecného daru pre členov RS v zmysle smernice 

a taktiež o cestovných náhradách pre členov RS na základe knihy jázd. Podklady odovzdá 

podpredsedovi p. Uhlárovi do 2. 12.2021. 

 

Marek Murár – Poďakoval hlavnému hospodárovi a tajomníčke za účasť a pomoc s organizáciou 

Kanianskeho pstruha. P. Dolníkovi navrhol udeliť odmenu vo forme vecného daru – 100eur. Ďalej 

informoval o vyhodnotení týchto pretekov a o skutočnosti, že účtovné doklady odovzdal 

podpredsedovi, ktorý pripraví vyúčtovanie. Celkový dojem a spätnú väzbu od pretekárov hodnotí 

veľmi pozitívne, preto navrhuje pokračovať aj naďalej.  
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Roman Bujna – Uviedol, že je potrebné čo najskôr zdokladovať vyúčtovanie Kanianskeho pstruha 

a taktiež predložiť KK zápisnice a uznesenia z rokovania výboru MsO SRZ Previdza.  

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Ivenzová                                                               Tibor Bezuška 
      tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 
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UZNESENIE  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 3. novembra 2021 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za október 2021  

b) Správu o jesennom zarybnení 2021 

c) Informáciu o vyplatení odmien vo forme vecného daru pre členov RS v zmysle smernice 

 

II. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza schvaľuje: 

a) Aby odmena pre chovateľa za rok 2021 za chov PP bola počítaná z počtu objednaných ikier  

b) Pridelenie bezplatných povolení na rybolov v zmysle dokumentu vypracovaného p. Uhlárom 

c) Nákup oblečenia pre 5 nových členov RS vo firme VEP 

d) Udelenie povolenia na rybolov za 2 členom MsO, ktorý napomohli pri objasnení závažného 

prečinenia 

 

III. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza ukladá: 

a) Dopracovanie Smernice na rok 2002 a predložiť ju výboru v decembri 2021 na schválenie 

Zodpovedný: tajomník   Termín: december 2021 

 

b) Striktné dodržiavanie termínov v roku 2022 uvedené v Smernici MsO SRZ Prievidza  

 

Zodpovedný: všetci členovia MsO   Termín: priebežne 

  

 

 

 

 

 

                  Mgr. Lucia Ivenzová                                                               Tibor Bezuška 
           tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 


