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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 7. októbra 2021 

 
 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za september 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 : 9   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 september 2021. Táto správa tvoria prílohu č.1 zápisnice. Podpredseda sa podrobne venoval aj 

výberu finančných prostriedkov za neodpracované brigády. 

 

K bodu č.3 :  

Tibor Bezuška – Uviedol , že je potrebné zaoberať sa rozdelením odmien za prácu pre MsO v roku 

2021 vzhľadom na neistú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 (nie je isté, či bude môcť 

výbor zasadať v decembri). Podpredseda predložil návrh na rozdelenie odmien, ktorým sa výbor 



detailne zaoberal (rozdelenie odmien tvorí prílohu tejto zápisnice). Predseda MsO dal následne 

hlasovať o vyplatení odmien v zmysle predloženého návrhu a zapracovaných úprav v celkovej 

sume 12 265EUR. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že ešte na jar oslovil hlavný hospodár firmy aby predložili cenovú 

ponuku na vybétonovanie výpustu na Lukovici, avšak ani jedna z oslovených firiem nemala 

záujem o realizáciu takto špecifickej práce. Túto prácu je potrebné neodkladne realizovať a preto 

navrhol, že za odmenu 300EUR na osobu to zrealizujú p. Mádr a p. Bezuška. Najskôr sa však 

spýtal a uistil, či prítomní členovia nemajú záujem, alebo nepoznajú niekoho, kto by to za 

takýchto podmienok vykonal - nikto nemal záujem. Predseda dal následne hlasovať o vyplatení 

odmeny 600 eur pre 2 osoby za vybetónovanie výpustu, pričom do práce sa pustia ihneď. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Podpredseda upozornil, že v prípade ak by počas prác - najmä pri rozoberaní zistili nejakú skrytú 

vadu, alebo skutočnosť, ktorá by prípadne navyšovala objem práce, je potrebné o tom 

informovať predsedníctvo a výbor by následne riešil prípadne navýšenie odmeny, alebo inú 

formu realizácie. 

 

Juraj Dolník - Upozornil na problematickú situáciu, ktorá vzniká v dôsledku nezáujmu o 

brigádnicku činnosť. Je možné, že na výlove bude nedostatok ľudí, predo spoločne s predsedom 

apelovali na prítomných, aby zohnali ľudí a aby sa prípadne zúčastnili osobne. Následne sa 

prerozdelili úlohy na výlove členom výboru, ktorý prisľúbili účasť. Predseda MsO objedná prsačky 

a gumáky na výlov, ktoré už sú schválené. 

 

Juraj Dolník - Upozornil že ceny za ryby podľa vývoja cien pôjdu zrejme nahor o 8%, preto je 

potrebné s týmto počítať už aj v jesennom zarybnení. Ďalej uviedol, že mimoriadne zarybnenie 

VN Nitrianske Rudno plánuje rozdeliť na 3x t.j. jeseň 2021, jar a jeseň 2022. Na záver dodal, že 

zarybnenie kaprových revírov na rok 2022 by malo byť v sume približne 99 520EUR - upozornil 

však, že všetko závisí od vývoja cien a preto je toto len orientačná suma. 

 

Juraj Dolník - Predniesol žiadosť od feedrovej ligy na konanie koncoročných feedrových pretekov 

7.11.2021 v Novákoch. Výber za štartovné by pretstavoval 10EUR/ osoba - prihlásených by bolo 

cca 30 - 36 osôb. Preteky by sa konali len na jednej strane jazera. 

Predseda Mso dal následne o tomto hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 



 

Juraj Dolník - Uviedol, že schválené preteky s názvom Memoriál Vlada Majerského sa tento rok 

konať nebudú. Ich presun je predbežne plánovaný na máj 2022.  

 

Juraj Dolník - Informoval o plánovanom výlove MsO Partizánske, ktoré by nám v prípade 

priaznivej situácie mohli dodať bielu rybu. Predseda MsO dodal, že MsO Partizánske by sa chcelo 

zúčasniť výlovu na Lukovici, aby nabrali skúsenosti.  

 

Tibor Bezuška – Upozornil, že je potrebné premyslieť a na budúcom výbore nahlásiť počet kaprov 

v rámci akcie Vianočný kapor a návrhy na pridelenie bezplatného povolenia na ryblov za prácu 

pre MsO.  

 

Juraj Dolník - Požiadal tajomníčku, aby vypracovala písomný súhlas (GDPR) na spracovanie 

osobných údajov v mene organizácie pre vývojára aplikácie na evidenciu členov.  

 

Tibor Bezuška – Uviedol, že jesenné zarybnenie je dohodnuté, avšak dodávateľ musí počkať na 

vhodné počasie preto voda má v súčasnosti stále 17 stupňov. Akonáhle mu bude známy termín 

predseda všetkých informuje - predpoklad je koncom októbra. 

 

Roman Bujna– Predniesol správu KK o dochovaní násad PP za rok 2021 - správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Predseda MsO znovu objasnil prečo vznikol nepomer medzi objednaným množstvom a 

množstvom dochovaných PP- tento nesúlad nastal v dôsledku omylu dodávateľa ikier.  

 

Slavomír Uhlár – Vyjadril svoj názor, že počet dochovaných PP v roku 2021 - 251450ks je 

neadekvátne a príliš veľké množstvo. Na jeho príspevok reagoval hlavný hospodár, ktorý 

zdôraznil fakt, že dochované PP u nás sú kvalitatívne na veľmi vysokej úrovni a tiež predniesol 

rozdelenie PP z Lukovice do revírov MsO SRZ Prievidza. Revíry kam boli PP rozdelené sú v dĺžke 

cca 154 km a preto množstvo dochovanej násady nepovažuje za veľké, či neupotrebiteľné. V 

rámci diskusie tiež hlavný hospodár vysvetlil aj možnosti prirodzeného odchovu PP v revíroch v 

tzv. krabičkách, ktoré v našich podmienkach výbor zhodnotil ako nevhodné.  

 

 

 

 

 

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 7. októbra 2021 

 

 

Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza : 

 

I. Berie na vedomie 

 

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

b) Informáciu o zvyšovaní cien za násadu rýb 

c) Informáciu hospodára, že Memoriál Vlada Majerského sa v roku 2021 konať nebude 

d) Záujem o účasť na výlove MsO Partizánske 

e) Informáciu že jesenné zarybnenie prebehne zrejme koncom októbra 2021 

f) Správu KK o dochovaní násad PP na Lukovici 

 

 

II. Schvaľuje: 

 

a) Odmeny za prácu pre MsO SRZ Prievidza za rok 2021 v celkovej sume 12265EUR 

b) Odmenu 600EUR pre 2 osoby, ktoré zrealizujú práce na betónovaní výpustu na Lukovici 

c) Konanie koncoročných feedrových pretekov na VN Nováky 7.11.2021 so štartovným 

10EUR/osoba  

 

  

 

 

 

 

 

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


