
 

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

 

 

 
Banka: Slovenská , a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

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

 
 

 

Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 10. marca 2022 

 
 
 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za február 2022 

3. Organizačné zabezpečenie MK 2022 

4. Organizačné zabezpečenia školenia a skúšok pre nových členov 

5. Vyhodnotenie úlovkov na jednotlivých revíroch 

6. Rôzne 

7. 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 : 10   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

V zmysle kontroly plnenia uznesení a úloh za uplynulé obdobie uviedla tajomníčka MsO, že boli 

zaslané návrhy na udelenie vyznamenaní I. stupňa aj medaila za zásluhy na Radu Žilina, avšak nie je 

isté, či na ne stihne Rada reagovať do MK 2022, ktorá sa uskutoční 3.4.2022. 

K bodu č.2 :  

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

február 2022. Táto správa tvoria prílohu č.1 zápisnice. Predseda MsO upozornil, že kosačka, ktorá 

bola zakúpená je účelovo viazaná na dotáciu od mesta Prievidza a v celej výške je hradená 

z participatívneho rozpočtu. 
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K bodu č.3 :  

Podpredseda Slavomír Uhlár – predniesol návrhy na členov jednotlivých komisií s ktorými sa výbor 

stotožnil – o ich zvolení samozrejme rozhodnú delegáti na MK. Ďalej sa podpredseda venoval 

udeleniu vyznamenaní schválených  výborom na februárovom zasadnutí. Tajomníčka uviedla, že 

dnes jej boli doručené ďalšie dva návrhy  II. Stupeň - Milan Hrdý a III. Stupeň Píš Matúš. Predseda 

MsO dal následne o týchto dvoch návrhoch na udelenie vyznamenania hlasovať. 

 

Udelenie vyznamenania II. Stupeň - Milan Hrdý 

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

Návrh bol schválený. 

 

Udelenie vyznamenania III. Stupeň – Matúš Píš 

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

Návrh bol schválený. 

 

Výbor sa následne zaoberal podrobne jednotlivými bodmi programu MK 2022. 

 

Tibor Bezuška – informoval, že v zmysle nového volebného poriadku je potrebné podať si návrh na 

kandidáta do orgánu organizačnej zložky SRZ. Upozornil, že predsedovia obvodných organizácii nie 

sú automaticky členmi výboru MsO, ale je potrebné ich zvoliť. Oznam o možnosti podať si 

kandidátku je potrebné zverejniť najneskôr do 17.3.2022 na internetovej stránke MsO – zabezpečí 

p. Dolník. Návrh na kandidáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním mestskej 

konferencie – t.j. do 24.3.2022. Výbor poveril prijímaním žiadostí tajomníčku Mgr. Luciu Ivenzovú. 

 

K bodu č.4 :  

Tibor Bezuška – informoval, že skúšky je možné vykonať (vzhľadom na pandemickú situáciu) 

v stanovenom termíne – 2.4.2022. Školenie pre nových členov po odbornej stránke zabezpečia Mgr. 

Murár a Mgr. Ivenzová. Individuálne termíny na skúšky z riadne odôvodnených dôvodov zabezpečí 

p. Ivan Nagy. Prihlášky za člena SRZ je potrebné odovzdať najneskôr do 31.3.2022 tajomníčke MsO.  

 

K bodu č.5 :  

Juraj Dolník – informoval výbor podrobne o počte úlovkov a návštevnosti jednotlivých revíroch. 

Štatistiky o návštevnosti a úlovkoch sú zverejnené aj na webovej stránke MsO. Tiež informoval 

o pláne na jarné zarybnenie. 

 

K bodu č.6 :  

Tibor Bezuška – uviedol, že na MK 2022 je potrebné zaoberať sa témou brigádnickej činnosti 

a úpravou brigádnického poriadku (najmä rozsah odpracovaných hodín a peňažné náhrady). 

Zároveň predstavil návrhy na jeho úpravu – tieto budú prednesené aj na mestskej konferencii. 

 



 

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

 

 

 
Banka: Slovenská , a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

Slavomír Uhlár – predložil výboru na schválenie zmluvu o chove zubáča na RH Lukovica na rok 2022. 

Hlavný hospodár pripomienkoval uvedenú zmluvu a žiadal o nasledovnú zmenu: odobratie rýb od 

chovateľa do konca októbra (nie septembra).Predseda MsO dal následne hlasovať o schválení 

zmluvy na chov zubáča pre rok 2022 (so zapracovanou zmenou – odobratie rýb do konca októbra) 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – uviedol, že je potrebné nakúpiť pšenicu na RH Lukovica na jarné zakŕmenie. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – informoval o možnostiach dodania a rozvozu PP. Výbor sa v rámci diskusie zhodol 

na tom, že najvhodnejšie bude dojednať rozvoz kaďou. Predseda MsO zabezpečí komunikáciu 

s dodávateľom a logistické zabezpečenie tohto zarybnenia. 

 

Slavomír Uhlár – informoval výbor o invetarizácii majetku MsO SRZ Prievidza 

 

Lucia Ivenzová – informovala o školení členov RS, ktoré sa konalo dňa 5.3.2022. Na tomto školení si 

členovia RS zvolili jednohlasne za veliteľa aj naďalej Mgr. Mareka Murára. V zmysle Smernice 

o činnosti RS je potrebné ho dať následne na schválenie aj výboru MsO. Predseda MsO dal následne 

o tomto hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Lucia Ivenzová – uviedla, že pre potreby RS je potrebné zakúpiť 2ks polokošele a 5ks nášiviek. 

Predseda MsO dal následne o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Lucia Ivenzová – predniesla žiadosti o prestup do MsO Prievidza od M. Guričana, R. Zedeka a M. 

Jančoviča. Predseda MsO dal následne o týchto žiadostiach hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník – informoval výbor o pretekoch, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2022. 
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Jaroslav Hepner – uviedol, že pre 3. ObO je potrebné zakúpiť postroj na krovinorez. Predseda MsO 

dal následne o tomto hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Lucia Ivenzová – informovala výbor, že od 29.4. do 1.5.2022 sa uskutoční školenie rybárskych 

hospodárov, na ktoré sú predbežne prihlásení L. Pacek a Ing. M. Pánis, pričom je potrebné, aby ich 

schválil aj výbor MsO. Predseda MsO dal následne o tomto hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – informoval, že do 18.3.2022 je potrebné jemu osobne nahlásiť záujemcov o školenie 

na prácu s el. agregátom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 10. marca 2022 

 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za február 2022 

b) Navrhovaný program na MK 2022 

c) Potrebu zaoberať sa na MK 2022 zmenou brigádnického poriadku  

d) Informáciu o možnosti podávať kandidátky do organizačnej zložky SRZ do 24.3.2022 

e) Informáciu o školení a skúšok pre nových členov dňa 2.4.2022 

f) Správu o vyhodnotení úlovkov a návštevnosti revírov od hlavného hospodára 

g) Informáciu o inventarizácii majetku 

h) Adeptov na školenie pre prácu s el. agregátom je potrebné nahlásiť predsedovi MsO do 17.3.2022 

 

 

II. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza schvaľuje: 

a) Udelenie vyznamenaní:  

II. Stupeň 

Milan Hrdý 

III. Stupeň 

Matúš Píš 

d) Zmluvu o chove zubáča na rok 2022 

e) Zakúpenie pšenice na RH Lukovica 

f) Mgr. Mareka Murára za veliteľa RS na ďalšie obdobie 

g) Zakúpenie 2ks polokošieľ a 5 ks nášiviek pre RS 

h) Prestup M. Guričana, R. Zedeka a M. Jančoviča. do MsO SRZ Prievidza 

ch) Zakúpenie postroja na krovinorez pre 3. ObO 

i) Aby L. Pacek a Ing. M. Pánis absolvovali školenie rybárskeho hospodára 

 

 



 

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

 

 

 
Banka: Slovenská , a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

 

III. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza ukladá: 

a) Povinnosť zverejniť oznam o možnosti podávania kandidátok do organizačnej zložky SRZ  

 

Zodpovedný: hlavný hospodár  Termín: do 17.3.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


