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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ v Prievidzi, dňa 7. apríla 2022  

 
Program : 

1. Otvorenie, kontrola plnenia úloh a uznesení výboru za uplynulé obdobie 
2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac marec 2022 
3. Zhodnotenie VČS obvodných organizácií 
4. Voľba predsedníctva 
5. Zabezpečenie ochrany revírov MsO na hlavnú rybolovnú sezónu 
6. Príprava a zabezpečenie rybolovných pretekov MsO v roku 2022 
7. Vyhodnotenie školenia a skúšok nových členov 
8. Rôzne 
9. Uznesenie a záver rokovania 

 

 

K bodu č.1 :  

Rokovanie otvoril predseda MsO SRZ Mgr. Marek Murár. Privítal prítomných na rokovaní. 

Upozornil členov výboru že, zo zasadnutia sa vždy vyhotovuje zvuková nahrávka pre účely 

vyhotovenia zápisnice. Oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu. Po ich prečítaní dal hlasovať 

o tom, aby sa výbor uberal uvedeným programom.  

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Následne dal hlasovať o schválení nahrávania zasadnutí výboru pre účely vyhotovenia zápisnice. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Mgr. Marek Murár – Dal hlasovať o tom, aby sa ako hostia dnešného zasadnutia výboru zúčastnili 

p. Tibor Bezuška a p. Slavomír Uhlár. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 



 

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

 

 

 
Banka: Slovenská , a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

 

Mgr. Marek Murár – Informoval, že na dnešné zasadnutie bol pozvaný aj hlavný hospodár RNDr., 

Ing. Ján Kuchárik, ktorý sa dostaví trochu neskôr, nakoľko je na ceste zo Žiliny – tam bol aj s Ing. 

Ottom vyslaný v mene MsO SRZ Prievidza na konferenciu o rybožravých predátoroch. 

 

K bodu č.2 :  

Podpredseda Jaroslav Hepner prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za 

mesiac marec 2022 – k tejto správe neboli žiadne otázky ani pripomienky. Správa o čerpaní 

finančných prostriedkov tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.  

 

K bodu č.3 :  

Predseda MsO požiadal p. Tibora Bezušku, aby zhodnotil a predniesol svoje postrehy z VČS 

jednotlivých ObO, nakoľko sa ako bývalý predseda MsO na všetkých osobne zúčastnil. P. Bezuška 

negatívne zhodnotil zmenu v Stanovách ktorá už neukladá členom povinnosť zúčastňovať sa na 

VČS (účasť je dobrovoľná) a preto aj účasť členov bola veľmi nízka. Nízkou účasťou je 

dehonestovaná práca výboru ObO, ako aj členov predsedníctva MsO, ktorí si dali nie malú námahu 

s organizáciou, prípravou správ a venovali VČS svoj osobný voľný čas. Vzhľadom na uvedené dal p. 

Bezuška  návrh legislatívnej komisii Rady SRZ, aby sa tento bod v Stanovách prejednal a účasť bola 

znovu povinná.  Najväčšia účasť bola v 5. ObO – cca 120 členov. Na VČS v 4. ObO sa zúčastnil aj 

predseda KK, aby bol zabezpečený odborný dohľad nad voľbami v súlade s novým Volebným 

poriadkom, nakoľko bol predpoklad, že budú prebiehať tajným hlasovaním. Na každej VČS 

jednotlivých ObO predniesol p. Bezuška správu o zhodnotení fungovania MsO v roku 2021, v ktorej 

prítomných členov informoval aj o ekonomike. Ďalej informoval, že v rámci diskusie boli kladené 

bežné otázky k zarybňovaniu a fungovaniu MsO, na ktoré bolo zodpovedané.  

 

Mgr. Marek Murár – informoval, že dnes pred zasadnutím výboru si s p. Tiborom Bezuškom prešli 

administratívnu agendu, ktorú si prevzal ako nový predseda. P. Bezuška mu tiež odovzdal platobnú 

kartu s PIN kódom. Pokiaľ nám Rada Žilina nezašle splnomocnenie - pre nového predsedu ako 

štatutára, má aktívny prístup k bankovým účtom stále p. Bezuška, nakoľko to v banke nie je možné 

zmeniť (účet je vedený v SLSP a okrem prístupu k účtom MsO má pod tým istým prístupom p. 

Bezuška vedený aj svoj osobný bankový účet). P. Bezuška uviedol, že pokým sa táto situácia 

nevyrieši bude nápomocný aj pri úhrade faktúr, nakoľko jemu chodí overovací kód z banky. Do 

doby kým Rada zašle potrebné dokumenty si p. Bezuška ponechá mobilný telefón s číslom 0918 

862 100 vedený na MsO SRZ Prievidza. Ďalej p. Murár informoval o forme zabezpečenia 

transparentnosti v súvislosti s bankovými účtami – 8 osôb (predseda a výdajcovia povolení) má 

zriadený náhľad = pasívny prístup na bankové účty MsO SRZ Prievidza. Pasívny prístup sa zriadi aj 

pre tajomníčku MsO. 

 

Mgr. Marek Murár – informoval o voľbe nového hlavného hospodára na MK, nakoľko p. Dolník sa 

vzdal funkcie a nechce ju ďalej vykonávať. Novým hlavným hospodárom je RNDr., Ing. Ján Kuchárik 



 

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

 

 

 
Banka: Slovenská , a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

- do doby vyškolenia (29.4.-1.5.2022 v Ivanke pri Dunaji prebehne kurz pre rybárskych 

hospodárov) dvoch členov za MsO SRZ Prievidza, pričom je predpoklad, že jeden z nich prevezme 

túto funkciu. Pán Kuchárik nechce túto funkciu vykonávať dlhodobo, preto v prípade, ak úspešne 

absolvuje kurz ponúkol sa zhostiť funkcie hlavného hospodára Ing. Michal Pánis. Predseda MsO sa 

spýtal p. Dolníka, či neprehodnotil svoje rozhodnutie – ten uviedol že nie a na základe toho dal p. 

Murár návrh na odvolanie p. Dolníka z funkcie hlavného hospodára MsO, nakoľko je potrebné toto 

oficiálne doriešiť aj žiadosťou na odvolanie na Okresnom úrade Prievidza. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník – odovzdal tajomníčke MsO SIM kartu s telefónnym číslom 0905 710 587. Predseda 

MsO ho požiadal, aby odovzdal agendu hospodára p. Kuchárikovi a p. Pánisovi a tiež, aby ich 

uviedol do problematiky. P. Dolník uviedol, že všetky dokumenty sú založené v kancelárii na 

rybárskom dome a pokiaľ bude treba vysvetlí im potrebné veci.  

 

Mgr. Marek Murár – informoval, že p. Uhlár, ako bývalý podpredseda odovzdal agendu p. 

Jaroslavovi Hepnerovi – novému podpredsedovi. V prípade potreby, je p. Uhlár stále k dispozícii, 

ak by vznikli ešte nejaké otázky v súvislosti s prípravou správ o čerpaní rozpočtu, nastavovania 

rozpočtu a podobne.  

 

Mgr. Marek Murár – informoval, že v súvislosti s doručením žiadosti na Okresný úrad Prievidza na 

odvolanie z v funkcie p. Dolníka ako hlavného hospodára, je potrebné zaslať aj žiadosť na 

vymenovanie do tejto funkcie p. Kuchárika – následne dal o tomto hlasovať. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.4 :  

Predseda MsO uviedol, že je potrebné zvoliť predsedníctvo, ktoré rieši najmä naliehavé 

a neodkladné záležitosti medzi jednotlivými zasadnutiami výboru. Za členov predsedníctva 

navrhol: Jaroslav Hepnera, Luciu Ivenzovú, Michala Pánisa a Mareka Murára. 

 

Tibor Bezuška - uviedol, že zvykom bolo aby, aj v predsedníctve mala zastúpenie každá územná 

oblasť okresu Prievidza – t.j. Prievidza, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno,... Na základe tohto bol 

navrhnutý za Nitrianske Rudno p. Ján Mišovic. Za prievidzské ObO nemal z prítomných nikto 

záujem stať sa členom predsedníctva.  Tajomníčka MsO uviedla, že v prípade prehodnotenia 

záujmu zo strany prievidzských ObO je možnosť schválenia za člena predsedníctva výborom aj 

dodatočne. Predseda MsO dal následne hlasovať o tom, aby za členov predsedníctva MsO SRZ 
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Prievidza boli zvolení: Mgr. Marek Murár, Jaroslav Hepner, Mgr. Lucia Ivenzová, Ing. Michal 

Pánis, Ján Mišovic a ako hosť – bez rozhodovacieho a hlasovacieho práva RNDr., Ing. Ján Kuchárik.  

 

Hlasovanie :   Za : 14   Proti : 0  Zdržalo sa : 1  

Návrh bol schválený. 

 

Mgr. Marek Murár – uviedol, že vzhľadom na vzniknutú situáciu – 6. ObO nemá zastúpenie vo 

výbore MsO SRZ Prievidza, by bolo vhodné aby sa zasadnutí výboru zúčastňoval ako hosť určený 

zástupca. P. Bezuška uviedol, že na zasadnutí výboru 6. ObO, ktoré sa uskutoční budúci týždeň 

prednesie tento návrh. Zároveň dodal, že má v pláne sa vzdať na tomto zasadnutí aj funkcie 

predsedu 6. ObO. 

 

Mgr. Marek Murár – navrhol udelenie odmeny vo forme vecného daru pre bývalých funkcionárov 

MsO, ako poďakovanie za ich vykonanú a dobre odvedenú prácu pre MsO. Následne prebehla 

diskusia o výške a návrhoch na osoby, ktorým má táto odmena byť udelená. P. Slavomír Uhlár 

uviedol, že by uvítal namiesto vecného daru radšej udelenie čestného členstva v MsO SRZ 

Prievidza. Z diskusie vyplynul návrh o ktorom dal predseda MsO následne hlasovať: 

- Odmena vo forme vecného daru v hodnote 300Eur pre Tibora Bezušku 

- Odmena vo forme vecného daru v hodnote 300Eur pre Juraja Dolníka 

- Odmena vo forme vecného daru v hodnote 300Eur pre Slavomíra Uhlára  

 

Táto odmena bude nárokovateľná a vyplatená až po protokolárnom vysporiadaní a odovzdaní 

funkcií v zmysle organizačného poriadku.  

 

Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 2 

Návrh bol schválený. 

 

Mgr. Marek Murár – nakoľko p. Slavomír Uhlár spĺňa všetky podmienky pre udelenie čestného 

členstva a je aj čestným členom Rady Žilina, navrhol udeliť mu čestné členstvo v MsO SRZ 

Prievidza. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Pozn.: Čestné členstvo mu bude oficiálne udelené na najbližšej Mestskej konferencii. 

 

Po tomto bode programu sa p. Uhlár poďakoval, uviedol že aj do budúcna sa bude snažiť byť stále 

nápomocný, poprial novému výboru veľa úspechov a zasadnutie opustil.  
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K bodu č.5 :  

Mgr. Marek Murár – informoval, výbor o skutočnosti že pôsobí zároveň aj ako veliteľ RS (bol 

zvolený členmi RS aj výborom MsO) a túto funkciu chce vykonávať aj do budúcna. Nakoľko ju berie 

zodpovedne - rovnako ako výkon funkcie predsedu MsO, chcel by si zabezpečiť pomoc v oblasti 

odbremenenia od administratívnych úkonov agendy RS. Preto navrhol vymenovanie p. Bakusa ako 

zástupcu veliteľa RS. P. Bakus v minulosti vykonával funkciu veliteľa RS a preto je veľmi vhodný 

kandidát na túto pozíciu.  Následne dal hlasovať o tom, aby p. Bakus vykonával funkciu zástupcu 

veliteľa RS. 

 

Hlasovanie :   Za : 14  Proti : 0  Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

 

Mgr. Marek Murár – informoval o počte aj vybavení členov RS. Uviedol, že je RS dobre materiálne 

aj organizačne pripravená na nasledovnú sezónu a informoval aj o školení členov RS, ktoré sa 

konalo 5.3.2022. Na záver dodal, že v mesiaci máj možno predloží návrh na  úpravu v povoleniach 

viezť motorové vozidlo Dacia Duster, ale toto je potrebné ešte doriešiť interne medzi členmi RS. 

 

Ľudovít Bakus – uviedol, že poľovníci majú aplikáciu na evidenciu vstupov do revíru, ktorá by po 

úprave bola vhodná aj pre členov RS – podrobné prehľady a archivácia dát. P. Bakus bol poverený 

preverením ceny a detailnejších informácií o tejto aplikácii. 

 

K bodu č.6 :  

Predseda MsO požiadal o informáciu k už schváleným pretekom od p. Dolníka, ktoré by sa mali 

konať v Novákoch. Podľa informácií, ktoré má pán Dolník sa zrejme bude konať len Zlatý blyskáč 

(pozostáva z troch kôl). Pokračoval p. Bezuška a uviedol, že by bolo vhodné kontaktovať p. Haláča, 

ktorý má prehľad o organizačnom zabezpečení a vie presne povedať koľko bude potrebné 

objednať pohárov a medailí.  Predseda MsO dal následne hlasovať o zakúpení pohárov a medailí 

na detské preteky. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Mgr. Marek Murár – uviedol, že 7. ObO má záujem usporiadať ženské preteky v Kanianke dňa 

7.5.2022 – štartovné 5 Eur na pretekárku. Všetci členovia výboru sú týmto zároveň srdečne 

pozvaní aj s manželkami. Prečítal výboru propozície a program týchto pretekov. Propozície boli 

v rámci diskusie upravené: doplnená povinnosť používať podložku, štartovné je potrebné vopred 

uhradiť na bankový účet MsO, vyhodnocovanie bude na základe dĺžky ryby - nie váha, ako bolo 

pôvodne – aby sa ulovené ryby mohli rýchlejšie pustiť späť do vody a nemuseli sa vážiť a 

sieťkovať). Na organizáciu pretekov navrhol (mimo štartovného) prispieť za MsO sumou 150 Eur.  

Následne dal predseda MsO hlasovať o uskutočnení týchto pretekov dňa 7.5.2022 
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Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Ďalej dal predseda MsO hlasovať o poskytnutí finančného príspevku vo výške 150 Eur na tieto 

preteky a aby aj prostriedky vyzbierané zo štartovného boli použité na organizáciu ženských 

pretekov. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Jaroslav Heper – uviedol, že je potrebné doriešiť organizačne funkcionárske preteky na Lúkovici 

21.5.2022. Predseda MsO požiadal o pomoc prievidzských ObO so zabezpečením týchto pretekov. 

Predseda 1. ObO p. Šurkala sa ponúkol na organizáciu. Predseda MsO zabezpečí výrobu pohárov 

a zabezpečí pozvanie zástupcov z mesta Prievidza, Nováky, Bojnice,.... P. Bezuška pripomenul, že 

na tieto preteky je vyrobený aj putovný pohár.  Predseda MsO požiadal prítomných, aby do 

nasledujúceho výboru zistili predbežný záujem a na výbore 12.5.2022 sa podľa toho bude riešiť 

občerstvenie a ostatné detaily. P. Gajdoš poznamenal, že je potrebné zverejniť na internetovú 

stránku MsO oznam o uzatvorení Lúkovice v tento deň – zabezpečí p. Dolník a oznam na bránu 

Lúkovice – zabezpečí Ivenzová.  

 

Juraj Dolník – informoval výbor o pretekoch MASTODONT BAITS CUP na Banskom prepadlisku 

Ťakov 18.-22.5.2022 (1250Eur štartovné pre MsO za 5 dní), ktorý zabezpečí organizačne p. 

Zelenický. Predseda MsO dal následne o konaní tohto preteku hlasovať. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Pozn.: Na zasadnutie sa dostavil p. Kuchárik. 

 

Mgr. Marek Murár – dal návrh na hlasovanie o účasti p. Kuchárika na zasadnutiach výboru MsO 

SRZ Prievidza – ako hosťa  až do odvolania výborom. 

 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.7 :  

 

Mgr. Lucia Ivenzová – informovala o priebehu školenia a skúšok nových členov, ktoré sa konali 
dňa 2.4.2022 v Prievidzi. Pripravila pre členov výboru zoznam všetkých členov ktorí úspešne 
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absolvovali skúšky dňa 2.4.2022. Tento zoznam zahŕňa aj členov, ktorí požiadali o vykonanie 
skúšky v mimoriadnom termíne – 11.3. a 16.3. 2022 (tie organizačne zabezpečil p. Nagy na 
rybárskom dome). Zoznam tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. P. Milan Cápa sa spýtal, ako bude 
prebiehať prijatie nových členov do budúcna, nakoľko v minulosti si zoznam na schválenie 
pripravovali ObO. Tajomníčka uviedla, že pracuje na návrhu, ako by mal celý tento proces 
prebiehať do budúcna a má v pláne ho predniesť na zasadnutí výboru v mesiaci september, alebo 
október 2022. Tiež požiadala prítomných, pokiaľ majú návrhy na zefektívnenie procesu prijímania 
nových členov a ich schvaľovania, aby si svoje postrehy poznačili a pripravili na zasadnutie 
v septembri prípadne v októbri. P. Dolník uviedol, že sa k nemu dostala informácia o tom, že 
niektorí na skúškach nepísali testy. Tajomníčka uviedla, že prednesený zoznam kontrolovala 
s prezenčnou listinou aj s odovzdanými testami (ktoré mala na mieste pri sebe) – a nie je teda 
možné aby niekto zo zoznamu neodovzdal vyplnený test, ktorý sa následne vyhodnotil. P. Murár 
ešte doplnil, že ho požiadal jeden člen, ktorý absolvoval školenie aj skúšky pred 2 rokmi, a prišiel 
tam s priateľkou, či by si sa znovu nemohol zúčastniť školenia aby si zopakoval zákon – tento teda 
prirodzene testy znova písať nemusel. Predseda MsO uviedol, že pre budúci rok by bolo vhodné 
stanoviť termín na odovzdanie prihlášok skôr – doplnil ho p. Dolník, ktorý uviedol že výbor 
v minulosti diskutoval o tom, aby sa prihlášky odovzdávali do 31.12. daného roka. Ako bolo už 
vyššie uvedené, týmto sa bude výbor zaoberať na zasadnutí po lete. Predseda MsO sa spýtal 
prítomných, či nemajú výhrady k zoznamu – nebolo tomu tak. Následne dať hlasovať o schválení 
nových členov na zozname.  
 

Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 
Mgr. Lucia Ivenzová – informovala, že pre záujemcov o členstvo v MsO SRZ Prievidza, ktorí sa 
nemohli dostaviť na vyššie uvedené 3 termíny, je stanovený posledný termín na vykonanie skúšky 
v tomto roku – 20.4.2022 o 16:00 na rybárskom dome v Prievidzi. 
 
K bodu č.8 :  

Milan Cápa – uviedol, že má pripravení na schválenie žiadosti o prerušenie členstva. Tajomníčka 
uviedla, že nakoľko výbor naposledy zasadal 10.3. 2022 je prirodzené, že ešte prišli žiadosti 
o prerušenie a požiadala prítomných aby jej ich predložili. Predseda MsO informoval členov výboru 
o spôsobe posudzovania žiadostí o prerušenie členstva. Formálnu stránku predložených žiadostí na 
mieste tajomníčka prekontrolovala a predniesla ich výboru. O prerušenie členstva na 2 roky 
požiadali:  
B. Iliaš, R. Mach, M. Tűrk, Š. Šimon, S. Krško, E. Sedláček, T. Gombarčík, D. Rigová. Predseda MsO 
dal následne hlasovať o prerušení členstva na 2 roky vyššie uvedených členov. 
 
Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – pripravil si informáciu pre výbor o úkonoch, ktoré je potrebné vykonať a 

o procesoch, ktoré doposiaľ zastrešoval a je potrebné v tom pokračovať: 
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- pozývanie predsedu 6. 0b0 na zasadnutie výboru a za jeho účasť mu navrhuje udeliť 

kaprové zväzové povolenie (toto povolenie dostáva aj každý člen výboru MsO).  

 
Predseda MsO dal následne hlasovať o tom, aby sa predseda 6. ObO zúčastňoval ako hosť na 
zasadnutiach výboru a pokiaľ Rada SRZ pridelí MsO SRZ Prievidza bezplatne kaprové zväzové 
povolenia bude mu jedno za túto účasť na zasadnutiach pridelené. 
 
Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 

- nakoľko bol p. Bezuška na MK zvolený ako delegát na Snem SRZ požaduje, aby sa mohol 
zúčastňovať aj zasadnutí organizácii v rámci TN kraja, na ktoré by chodil s predsedom, 
alebo tajomníčkou.  

 
Predseda MsO uviedol, že by to v praxi prebiehalo tak, že by na tieto zasadnutia vždy chodil p. 
Bezuška + tajomníčka alebo predseda. P. Bezuška uviedol, že si myslí, že po dohode s p. Laušom 
nie je problém aby tam za MsO SRZ Prievidza chodili aj traja zástupcovia. Tieto zasadnutia obvykle 
bývajú 2x do roka. Predseda MsO následne hlasovať o tom, aby sa p. Tibor Bezuška, Mgr. Lucia 
Ivenzová a Mgr. Marek Murár zúčastňovali zasadnutí  organizácií v rámci TN kraja za MsO SRZ 
Prievidza. 
 
Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 

- P. Bezuška informoval výbor, že dnes predsedovi odovzdal telefonický kontakt na majiteľa 
Agrofarmy Budmerice (odkiaľ nakupujeme násadu), s ktorým je zarybnenie dohodnuté 
a bolo by vhodné sa s ním osobne stretnúť za účelom potvrdenia objednávky - dohodnutej 
p. Bezuškom ako bývalým predsedom MsO. Ďalej odovzdal kontakt na výkonného riaditeľa 
Slovrybu v Príbovciach odkiaľ sa nakupujú pstruhové násady – je potrebné kontaktovať ho 
čo najskôr, nakoľko budúci týždeň nám majú dodať násadu pstruha dúhového a je 
potrebné to skoordinovať. Odovzdaný bol aj kontakt na p. Šlenca – Rybárstvo Vrútky 
(odkiaľ nakupujeme úhora a mrenu). Medzi kontaktmi bol aj telefón na p. Molnára 
z povodia Váhu, s ktorým boli dobré vzťahy a očakáva aj návštevu. Ďalej odovzdal kontakt 
na p. Bencu z mesta Prievidza, ktorý pomáhal s organizáciou akcií pre deti a komunikoval s 
nami ohľadom dotácií. Ďalším z odovzdaných kontaktov bol kontakt na p. Minárika – 
zástupcu HPB a.s. s ktorým predjednal, že v prípade odpredaja pozemkov v okolí Banského 
prepadliska Ťakov oslovia prioritne našu MsO. Taktiež v prípade, že dôjde k rekultivácii 
v okolí Košských jazier je možnosť ich vysporiadať a vytvoriť z nich revír. Stretnutia mali 
pravidelne 1 x ročne. Odovzdal aj číslo na p. Pavleho, ktorý vykonával správcu chatky na 
Lúkovici – je potrebné to s nim doriešiť. 

- s mestom Prievidza sme na medzinárodný deň detí organizovali súťaže, taktiež akciu 
Vianočný kapor, tento rok sme dostali dotáciu aj z participatívneho rozpočtu mesta PD a je 
potrebné dotiahnuť aktivity projektu dokonca 

-  P. Bezuška oznámil, že ukončuje svoju aktivitu na Lúkovici aj s kolegami s ktorými sa 
venovali chovu, nakoľko si nevie predstaviť spoluprácu s týmto mestským výborom. 
V sobotu (9.4.2022) naplánoval stretnutie s osobami, ktoré sú mu známe, že majú odtiaľ 
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kľúče a navrhol, aby v nedeľu (10.4.2022) cca. o 8:00 prevzali toto zariadenie štatutári. 
Výbor sa zhodol, že týmto prevzatím poveruje sl.  Ivenzovú (ako štatutára), hospodára – p. 
Kuchárika, člena výboru p. Pánisa a za KK p. Gajdoša.  

- P. Bezuška uviedol, že na Lúkovici je rozbehnutý chov kapra, pričom tam je cca 320 kaprov 
od 30 do 80cm + cca 60 lieňov. Je potrebné zabezpečiť jarné a jesenné prikrmovanie 
(nákup pšenice na jarný príkrm je už schválený). Upozornil, že prikrmovanie je každodenná 
práca (nepretržite 3 týždne až mesiac) a pokiaľ bude potrebné vysvetlí to zodpovedným 
osobám.  Ďalej uviedol, že je potrebné každý rok na jeseň (druhá polovica októbra) urobiť 
výlov – kvôli zubáčovi a aj kvôli kaprovi pokiaľ sa vydarí neres. Materiálno – technické 
zázemie na výlov je pripravené, ale je potrebné určiť zodpovedné osoby, ktoré to budú 
organizovať. Čerpadlo, ktoré sa na výlov používalo bolo v súkromnom vlastníctve p. 
Bezušku a pokiaľ by mala organizácia záujem odpredá ho za sumu 1000Eur (banské Bibo).  

- je potrebné zabezpečiť kosenie a údržbu Lúkovice nakoľko p. Mádr už skončil. Je potrebné 
zakúpiť oleje do kosačiek a vymeniť ich. Na novej zakúpenej kosačke je potrebné po 5-tich 
moto-hodinách vymeniť olej. Taktiež je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť nápust 
a ventily na vodu.  

- S p. Pánisom každoročne zabezpečovali umiestnenie drážok na splav pri Dráčiku v PD. 
V máji je ich potrebné dať preč a v septembri osadiť. Tieto drážky sú na Lúkovici.  

- navrhol zveriť údržbu rybárskeho domu p. Geierovi, ktorého je potrebné osloviť 
a dohodnúť podmienky. Informoval, že je potrebné po odstávke kotla urobiť revíziu 
vzhľadom na to, že pred nedávnom na ňom bola porucha. 

 
Mgr. Marek Murár- položil otázku na p. Bezušku, či vzhľadom na uvedené informácie je naozaj 
definitívne rozhodnutý skončiť s chovom na Lúkovici, nakoľko je už podpísaná aj zmluva na chov.  
P. Bezuška uviedol, že netrvá na dodržaní zmluvy a s chovom končí. Spýtal sa ešte p. Bezušku či  
nemá záujem namiesto p. Mádra vykonávať správu Lúkovice – p. Bezuška uviedol že nie.  
 
Milan Cápa- uviedol, že v sobotu (9.4.2022) sa bude konať brigáda na rieke Nitra a je potrebné 
zabezpečiť pre 1.ObO odvoz odpadu. Vozidlo, ktoré je schopné zdolať terén pri rieke Nitre 
(Navara) v sobotu nebude k dispozícii (školenie na obsluhu el. agregátu v TN). Výbor navrhol, aby 
sa odvoz zabezpečil automobilom Citroen Jumper,  s tým že bude potrebné smeti nanosiť pri 
hlavnú cestu. Do budúcna je vhodné osloviť mesto Bojnice aj mesto Prievidza na spoluprácu 
v oblasti zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu.  V ostaných obciach/mestách (napr. Kanianka, 
Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno,...) takáto spolupráca dlhoročne funguje.  
 
Ján Mišovic – informoval o členovi 5. 0b0 – p. F. Fajmanovi, ktorý bol v januári hospitalizovaný 
a v dôsledku toho neuhradil členské v termíne do 31.3.. Navrhol odpustiť mu sankciu za 
nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku. P. Bezuška uviedol, že aj keď sa to 
v minulosti tak robilo nebolo to správne nakoľko to nie je v súlade so Stanovami. P. Dolník uviedol, 
že je potrebné citlivo zvažovať odpustenie neskorej platby členského, nakoľko z toho môže byť 
precedens do budúcna. Predseda KK sa vyjadril, že aj napriek tomu, že je to tvrdé súhlasí s p. 
Dolníkom a za KK odporúča neodpúšťať tieto neskoré platby. Tajomníčka odcitovala  §10 ods. 1 
písmeno c) Stanov SRZ, ktorý hovorí: „Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku 
možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca 
kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor organizačnej zložky“. Predseda 
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MsO dal následne hlasovať o odpustení nedodržania lehoty na zaplatenie členského príspevku p. F. 
Fajmanovi. 
 
Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Marek Murár – uviedol, že dnes sa dostavil na rybársky dom p. J. Kralinský zo 6. ObO, ktorý sa 
ospravedlnil a tiež neskoro uhradil členský príspevok nakoľko nemal peniaze. P. Dolník uviedol, že 
v tomto prípade mal prísť do 31.3. a požiadať o prerušenie členstva, alebo podať žiadosť 
o odpustenie vopred. Predseda MsO dal následne hlasovať o odpustení nedodržania lehoty na 
zaplatenie členského príspevku p. J. Kralinského. 
 
Hlasovanie :   Za : 0   Proti : 15 Zdržalo sa : 0  
Návrh nebol schválený. 
 
Vzhľadom na to, že v sobotu 9.4.2022 sa má na Lúkovici konať brigáda 2. ObO a kľúčmi stále 
disponuje p. Bezuška požiadal predseda MsO p. Bezušku o poskytnutie kľúča pre p. Ďuricu. P. 
Bezuška uviedol, že tam ráno o 7:00 bude, aby im otvoril.  
 
Juraj Dolník – Pokiaľ ho výbor poverí, aj naďalej bude zabezpečovať spravovanie a administrovanie 
webovej stránky www.srzprievidza.sk. Predseda MsO informoval, že za túto činnosť mu je 
prideľovaná na konci roka – v decembri odmena (ktorá je pridelená vždy spätne za daný rok). P. 
Dolník informoval, že pokračuje aj na vývoji novej webovej stránky (schválené výborom 
10.2.2022). Predseda MsO sa ho spýtal aj na aplikáciu na evidenciu členov. P. Dolník uviedol, že 
kedysi Rada chcela vytvoriť centrálnu databázu členov, na ktorej sa aj pracovalo (osobne bol 
súčasťou tohto procesu a chodil na stretnutia do Žiliny). Rada následne vyhlásila súťaž pre IT firmy 
na vývoj aplikácie, ktorej cena sa pohybovala od 8 000 -25 000 Eur. Kolektív ktorý pracoval na 
zadaní zákazky vybral aj firmu, avšak tá to postúpila firme, ktorá bola druhá v poradí. Odvtedy 
ubehlo cca 5 rokov a žiadny výsledok sa nedostavil. Naša aplikácia na evidenciu členskej základne – 
na ktorej sa pracuje zahŕňa všetky potrebné funkcie ako napr. základná evidencia, úlovky, 
brigádnická činnosť, udelené tresty,.... Pán Karol, ktorý pracuje na jej vývoji uviedol, že pre MsO 
SRZ ju poskytne zdarma – dostaneme zdrojové kódy a bol by to náš majetok. Ponechal by si však 
právo predávať túto aplikáciu iným organizáciám. Túto aplikáciu by bolo vhodné uložiť na server 
väčšej a známej firmy – hosting na serveri by platila MsO SRZ Prievdza (cca 7eur mesačne). 
Programátor tejto aplikácie by za odvedenú uvítal prideľovanie bezplatnej povolenky na rybolov. P 
Dolník ešte uviedol, že je možné do budúcna k tejto aplikácii zakúpiť aj verziu pre mobilný telefón 
(licencia stojí cca 150 dolárov) – napr. pre účely RS a toto sa doprogramuje. Výbor sa zhodol, že 
poveruje p. Dolníka v pokračovaní na dokončení tejto aplikácie.  
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že RNDr. Ján Kuchárik a Ing. Jozef Otto sa dnes zúčastnili na 
konferencii v Žiline (témou boli rybožravé predátory) a požiadal p. Kuchárika, aby pripravil zhrnutie 
na zasadnutie výboru v máji 2022. Nakoľko absolvovali cestu na súkromnom motorovom vozidle 
dal návrh na preplatenie nákladov na PHM v sume 20 Eur p. Ottovi. 
 
Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 

http://www.srzprievidza.sk/
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Juraj Dolník – spýtal sa predsedu MsO, čo presne znamená protokolárne odovzdanie funkcie 
hospodára. Predseda uviedol, že je potrebné odovzdať celú agendu p. Pánisovi a p. Kuchárikovi 
o čom je potrebné vyhotoviť zápis a zároveň by bolo vhodné im to aj povysvetľovať. P. Dolník 
uviedol, že niektoré veci vytlačí a ostatné odovzdá na USB kľúči – v elektronickej podobe.  
 
Tibor Bezuška – uviedol, že zrejme sa už v pošte nachádza pozvánka na valnú hromadu Slovrybu 
(tá bude 30. apríla), ktorej sa musí zúčastniť štatutár. Predseda MsO uviedol, že pokiaľ nie sú 
žiadne námietky zúčastní sa jej on (tajomníčka nemala záujem).  
 
Juraj Dolník – uviedol, že dnes mal telefonát od SIŽP z Banskej Bystrice ohľadom vyjadrenia 
k otrave na potoku Tužina. Prerušila ho tajomníčka s tým a uviedla, že táto pani - Ing. Pavčíková 
kontaktovala aj ju, nakoľko žiadala stanovisko  za MsO SRZ Prievidza. Toto stanovisko bolo 
posielané poštou dňa 1.4.2022, ale nakoľko to pani potrebovala urgentne sl. Ivenzová jej ho dnes 
naskenovala a zaslala e-mailom.  
 
Milan Cápa – znova požiadal a pripomenul, aby mu jednotlivé MsO zasielali priebežne záujem 
o účasť na funkcionárskych pretekoch – najneskôr do 12.5.2022 (na výbore). Predseda MsO 
uviedol, že pozvanie platí samozrejme aj pre KK, RS a DK.  
 
Juraj Dolník – spýtal sa znovu k téme webová stránka – či to bude fungovať rovnako ako doteraz, 
aj ohľadom evidencie záujmu na chatku na Lúkovici. Predseda MsO mu odpovedal že áno 
a budeme mu za túto činnosť vďačný.  
 
Mgr. Marek Murár – informoval o zabezpečení zarybnenia pstruhom dúhovým dňa 14.4.2022. 
Organizačne sa dohodli detaily zarybnenia zo strany 3. a 5. ObO. P. Dolník informoval, že je 
potrebné včas kontaktovať aj p. Bražinu za 4. ObO ktorému dal inštrukcie a vie čo má zabezpečiť.  
 
Miloslav Kleman – spýtal sa, ako to bude so zarybnením v Novákoch pstruhom dúhovým, nakoľko 
to riešila aj MK. Odpovedal predseda MsO s tým, že je potrebné ešte skontrolovať súlad s plánom 
zarybnenia a pokiaľ sa v pláne nenachádzajú je potrebné žiadať o výnimku. P. Dolník uviedol, že to 
žiadať výnimku  nie je potrebné, pretože ide o kaprovú vodu. Prvý krát je možné pstruhy vypustiť 
15. júna, kedy začína prívlačová sezóna na kaprových revíroch, pričom je potrebné zohľadniť aj 
stav vody a počasie. Predseda MsO uviedol, že KK informuje o termínoch zarybnenia a nikto 
nebude zasahovať do výkonu kontroly nad zarybňovaním.  
 
Tibor Bezuška – uviedol, že zarybnenie pstruhom dohadoval už v decembri, aby zarezervoval čo 
najvhodnejší dátum, pretože v týždni pred 16.4. je najviac objednávok .  
 
Juraj Dolník – uviedol, že pokiaľ chce výbor realizovať zarybnenie pstruhom dúhovým (v 
Novákoch) na 3 krát – je potrebné množstvo aj rozdeliť na 3 krát a nie pridávať pretože je 
obmedzené maximálne množstvo zarybnenia. Uviedol, že tieto množstvá pripravil tak, aby dodržal 
maximálne možné zarybnenie – na čo doplnil predseda MsO, že ak je to tak, pôjde sa podľa 
pripraveného plánu p. Dolníkom.  Predseda MsO požiadal o zaslanie plánu zarybnenia PD 
vytvoreného p. Dolníkom v elektronickej podobe na e-mail, nakoľko tieto záležitosti ešte nie sú 
oficiálne prevzaté.  
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Mgr. Marek Murár – dal hlasovať o tom, aby sa ako štatutár zúčastnil za MsO SRZ Prievizda valnej 
hromady Slovrybu. 
 
Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – ohľadom odpredaja kancelárie v Kanianke informoval, že sa pred dvoma 
týždňami konalo obecné zastupiteľstvo, ktoré aj kvôli pandémii COVID 19 konečne po dvoch 
rokoch od podania žiadosti rozhodlo a kanceláriu nám odpredá (všetci poslanci boli za), za sumu 
15 000 Eur. Odkúpenie kancelárie v Kanianke je schválené aj MK. Predseda bude v dohľadnej dobe 
rokovať o detailných podmienkach predaja a výbor bude samozrejme informovať. Táto kúpa bude 
zrejme realizovaná z rezervného fondu – vytvoreného z prebytkov MsO. Predseda MsO dal 
hlasovať o schválení  kúpy nehnuteľnosti – kancelária 7. ObO v Kanianke. 
 
Hlasovanie :   Za : 15   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Pozn.:  Juraj Dolník a Marcel Šurkala sa ospravedlnili a opustili zasadnutie výboru 
 
Mgr. Marek Murár – uviedol, že pripravil zapracovanie zmien v brigádnickom poriadku (na základe 
rozhodnutia MK o úprave rozsahu hodín). Nakoľko dnešné zasadnutie výboru je obsahovo aj 
časovo náročné, brigádnicky poriadok bude zaradený do programu  na ďalšom zasadnutí výboru. 
Prítomným odovzdal návrh brigádnického poriadku (so zapracovanou úpravou rozsahu hodín) na 
pripomienkovanie. 
 
 Tibor Bezuška – uviedol, že bude vhodné oddeliť publikovanie brigádnického a rybolovného 
poriadku (vydať každý zvlášť) nakoľko dôjde k zmenám.  V minulosti nám tlač zabezpečovala 
tlačiareň Offsetka.  
 
Mgr. Marek Murár – uviedol, že by bolo vhodné prehodnotiť termín na odovzdanie známok. Nový 
termín výbor stanovil  na 5.5.2022 o 16:00 na rybárskom dome tajomníčke MsO. Predseda MsO 
požiadal p. Bezušku, aby informoval aj p. Geiera. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval o školení na obsluhu el. agregátu, ktoré sa uskutoční 9.4.2022. a 
dal hlasovať, aby sa toho školenia v sume 40 Eur na osobu + aby im bol preplatený aj obed, za MsO 
SRZ Prievizda zúčastnili páni: Pánis., Pacek., Bražina, Sršeň, Vadovič, Pös a Tomáš 
Píš,  podpredseda MsO  im  vyplatí zálohu na toto školenie.   
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Na toto školenie jednorázovo poveria štatutári p. Bražinu - na šoférovanie vozidla Dácia Duster a p. 
Pánisa - na šoférovanie vozidla Nissan Navara.  
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Mgr. Marek Murár – vo svojich poznámkach k diskusii mal poznačený chov rýb na Lúkovici + 
správa Lúkovice. Táto téma sa už na dnešnom zasadnutí síce preberala, ale znova sa spýtal p. 
Bezušku či si túto záležitosť nerozmyslel – ten mu odpovedal, že nie. Členov výboru sa preto spýtal 
na návrhy, ako riešiť správu rybničného hospodárstva + chov rýb. P. Bakus navrhol presunúť tento 
bod na najbližšie zasadnutie výboru. Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži výter zubáča a je neskoro 
riešiť chov zubáča až v máji predseda MsO navrhol, aby predsedníctvo doriešilo a zabezpečilo 
presun hniezd a tiež určilo, ako sa pokúsiť o odchov tejto ryby. Aj napriek neistému výsledku je 
vhodné sa o odchov aspoň pokúsiť a bolo by škoda, pokiaľ by sa v tomto smere nič nekonalo.  
Z diskusie vyplynulo, že tento rok by bolo vhodné na chovnom rybníku Podbanské pokúsiť sa 
o chov Lieňa. Za tento odchov si nebude nikto nárokovať na odmenu. Predseda MsO sa na záver 
spýtal prítomných na návrh osoby, ktorá by mala zabezpečovať správu Lúkovice + rybníka 
Podbanské. P. Cápa navrhol ešte raz skúsiť osloviť p. Mádra, na čo odpovedal p. Bezuška, že to 
nedoporučuje, nakoľko ten chcel skončiť už minulý rok.  Predseda MsO požiadal o oslovenie 
vhodných adeptov, prípadne premyslenie si  návrhu, kto by mohol túto funkciu vykonávať a zaradil 
tento bod na zasadnutie v máji.  Do tejto doby zabezpečia správu štatutári. 
 
Mgr. Lucia Ivenzová – informovala o doručenom e-maile z mesta Prievidza v ktorom sa okrem 
iného uvádzalo, že na MK neboli dostatočne prítomní informovaní o spolupráci s mestom Prievidza 
a tiež, že sme nevhodne uviedli zástupcu mesta Prievidza na MK. Na tento e-mail odpovedala 
a snažila sa toto nedorozumenie vysvetliť, pričom podľa poslednej dnešnej komunikácie 
skonštatovala, že veci boli uvedené na správnu mieru a dobré vzťahy s mestom neboli narušené. 
Ďalej informovala, že v rámci e-mailovej komunikácie ubezpečila kompetentných, že aj napriek 
zmene vo výbore po voľbách chceme naďalej pokračovať v spolupráci a neustále ju posúvať  na 
vyššiu úroveň. Prítomných členov výboru podrobne informovala oboch dotáciách schválených 
mestom Prievidza na rok 2022 – jedna v sume 5000 Eur (táto je z participatívného rozpočtu 
a predmetom dotácie je kvalitatívne aj kvantitatívne zefektívnenie procesu odchovu pstruha 
potočného výmenou konštrukcie, sprístupnenie areálu Lúkovica na voľnočasové aktivity pre 
verejnosť jeho efektívnou údržbou, zvýšenie informovanosti a povedomia občanov o problematike 
odchovu rýb a ochrany ich prirodzeného prostredia vďaka edukačným akciám)  a druhá v sume 
6000 Eur (oprávnený predmet dotácie je zarybnenie, materiálno - technické vybavenie, akcia 
Vianočný kapor, alebo aj prevádzkové náklady). Predseda MsO uviedol, že v najbližších dňoch 
bude iniciovať aj stretnutie s pani primátorkou.  
 
Tibor Bezuška – uviedol, že by bolo vhodné kontaktovať  ohľadom spolupráce aj Včeliu akadémiu, 
ktorej sme schválili umiestnenie úľov na Lúkovici. 
 
Miloslav Kleman – spýtal sa v akom stave sú zlovovacie agregáty. P. Bezuška uviedol, že by mal byť 
funkčný nakoľko nebol veľakrát použitý a v podstate je ako nový. Naposledy bol použitý, ešte keď 
funkciu hlavného hospodára vykonával p. Čavojčin. Je však potrebné skontrolovať baterky. Ďalej p. 
Kleman uviedol, že bude potrebné riešiť aj zakúpenie OOPP pre osoby, ktoré budú kontrolné 
prieskumy vykonávať.  
 
Tibor Bezuška – doporučil vyloviť Osliansky potok, ktorý je už min. 4.-tým rokom chovný. Tu je 
uzatvorená dohoda s Partizánskym, aby bol prizvaný ich hospodár – taktiež aj pri nasádzaní rýb.  
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Mgr. Lucia Ivenzová – nakoľko ešte nie sú na stránke zverejnené výstupy z MK (ktorá sa konala 
3.4.2022) pripravila pre všetkých členov výboru písomnú informáciu o zložení a počte získaných 
hlasov jednotlivých členov výboru – ako reakciu na telefonický dopyt po týchto informáciách.   
 
Mgr. Lucia Ivenzová – informovala o odstúpení p. Seemana z funkcie prezidenta SRZ, list v ktorom 
uviedol aj dôvody svojho rozhodnutia dala prítomným k nahliadnutiu.  
 
Mgr. Lucia Ivenzová – uviedla, že do 31.5.2022 je možnosť podávať námietky a návrhy na úpravu 
Stanov SRZ. Rozpracovaný návrh od p. Lauša dala prítomným k dispozícii v tlačenej forme 
a uviedla, že ho môže zaslať aj elektronicky na e-mail. Pripomienky je za MsO SRZ Prievidza 
potrebné zasielať na e-mail: tajomniksrzpd@gmail.com.  Návrhy je potrebné spracovať vecne a ku 
konkrétnym paragrafom.  
 
Tibor Bezuška – uviedol, že on už pripomienky k Stanovám najmä k brigádnickej povinnosti (aby to 
bolo výlučne v kompetencii organizácií) podal p. Laušovi osobne na zasadnutí TN kraja.  
 
Výbor sa v rámci diskusie zaoberal témou, prečo je dlhoročne nemožné vyňať VN Nitrianske Rudno 
zo zväzového povolenia.  
 
Mgr. Lucia Ivenzová – odovzdala prítomným plán práce na rok 2022 schválený minulým výborom. 
Požiadala členov výboru, aby sa s nim oboznámili a prípadné návrhy na jeho úpravu predložili na 
zasadnutí výboru v mesiaci máj.  
 
Ing. Roman Bujna – nakoľko nebol prítomný od začiatku, spýtal sa, či nový podpredseda prevzal na 
seba aj úlohu prípravy rozpočtu a tiež aj mesačné správy o jeho čerpaní tak ako to vykonával aj 
minulý podpredseda – odpoveď predsedu MsO: áno p. Hepner bude tieto úlohy zabezpečovať. 
Overil si, či súčasný výbor naďalej trvá na tom, aby sa KK zúčastňovala zarybňovania – odpoveď 
predsedu MsO: áno na tomto nie je dôvod čokoľvek meniť informáciu o tom, kedy zarybnenia 
budú prebiehať mu bude poskytovať predseda MsO .  Informoval sa, či už bola odoslaná na Radu 
SRZ informácia o zmene štatutára najmä kvôli banke – odpoveď tajomníčky MsO: ešte nie 
vzhľadom, ma to, že od MK uplynuli len 4 dni a bolo potrebné zabezpečiť prípravu podkladov na 
zasadnutie dnešného výboru MsO. V priebehu budúceho týždňa budú na Radu zaslané všetky 
potrebné dokumenty na vykonanie zmeny. Upozornila, že vykonanie tejto zmeny zo strany Rady 
Žilina môže trvať aj 2 mesiace, na základe skúsenosti, kedy bola rovnaká zmena vykonávaná 
v súvislosti s jej  nástupom do funkcie. Predseda KK uviedol, že KK chce vykonať kontrolu zápisníc 
z VČS 2022 a požiadal tajomníčku, aby ho informovala, keď jej jednotlivé ObO tieto zápisnice 
doručia.  
 
 
Mgr. Marek Murár – dal návrh aby disciplinárna komisia pracovala v zložení: Nikmon Juraj st., 
Nikmon Juraj ml., Mgr. Daňo Juraj a Milan Matiaško.  
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 

mailto:tajomniksrzpd@gmail.com
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Mgr. Marek Murár – spýtal sa prítomných, či nemá ešte niekto záujem zúčastniť sa školenia 
rybárskeho hospodára 29.4.-1.5.2022 – nakoľko by bolo možné tam ešte niekoho dohlásiť. Žiadny 
ďalší adept na školenie nie je výboru známy. 
 
K bodu č.9 :  

Predseda MsO požiadal tajomníčku o prednesenie uznesenia z dnešného zasadnutia výboru. Po 

jeho prednesení dal hlasovať o jeho schválení. 

Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Lucia Ivenzová                                                             Mgr. Marek Murár 

      tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 
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  Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza 
 
 
 

 

 

UZNESENIE  

z rokovania výboru MsO SRZ v Prievidzi, dňa 7. apríla 2022 

 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. berie na vedomie: 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac marec 2022 

b) Zhodnotenie  VČS jednotlivých ObO od p. Tibora Bezušku 

c) Informáciu o už odovzdanej agende medzi bývalým a súčasným predsedom MsO  

d) Informáciu o odovzdanej agende medzi bývalým a súčasným podpredsedom MsO 

e) Informáciu o školení a skúškach nových členov  

f) Informáciu o poslednom termíne v tomto roku na vykonanie skúšky pre nových členov dňa 

20.4.2022 o 16:00 na rybárskom dome v Prievidzi 

g) Informáciu od p. Bezušku o činnostiach ktoré zastrešoval a záležitostiach, ktoré je potrebné 

zabezpečiť 

h) Informáciu od p. Bezušku, že sa plánuje vzdať funkcie predsedu 6. ObO  

i) Informáciu od p. Bezušku o rozhodnutí nerealizovať chov zubáča v roku 2022 

j) Informáciu o zarybnení pstruhom dúhovým dňa 14.4.2022 

k) Termín na odovzdanie známok - 5.5.2022 o 16:00 na rybárskom dome tajomníčke MsO 

l) Jednorázové poverenie štatutárov pre p. Bražinu - na šoférovanie vozidla Dácia Duster a p. 

Pánisa - na šoférovanie vozidla Nissan Navara (kvôli školeniu el. agregátistov) 

m) Informáciu e-mailovej komunikácii s mestom Prievidza 

n) Informáciu o dotáciách poskytovaných mestom Prievidza pre MsO na rok 2022 

o) Informáciu o zložení a počte získaných hlasov jednotlivých členov výboru 

p) Informáciu o odstúpení p. Seemana z funkcie prezidenta SRZ 

q) Možnosť do 31.5.2022 podávať námietky a návrhy na úpravu Stanov SRZ – tajomníčke MsO 

r) Plán práce na rok 2022  a možnosť podať návrhy na jeho úpravu 12.5.2022 na zasadnutí 

výboru  

 

 

II. schvaľuje: 

a) Aby sa výbor na dnešnom zasadnutí uberal predneseným programom 
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b) Nahrávanie zasadnutí výboru pre účely vyhotovenia zápisnice 

c) Účasť na zasadnutí výboru p. Tibora Bezušku a p. Slavomíra Uhlára 

d) Odvolanie p. Juraja Dolníka z funkcie hlavného hospodára a zaslanie žiadosti o odvolanie na 

Okresný úrad v Prievidzi 

e) Zaslanie žiadosti na Okresný úrad v Prievidzi s návrhom na vymenovanie do funkcie 

hlavného hospodára MsO RNDr. Ing. Jána Kuchárika  

f) Predsedníctvo výboru MsO SRZ Prievidza v zložení: Mgr. Marek Murár, Jaroslav Hepner, 

Mgr. Lucia Ivenzová, Ing. Michal Pánis, Ján Mišovic a ako hosť – bez rozhodovacieho 

a hlasovacieho práva RNDr., Ing. Ján Kuchárik 

g) Odmena vo forme vecného daru v hodnote 300Eur/ na osobu pre: 

- Tibora Bezušku 

- Juraja Dolníka 

- Slavomíra Uhlára  

Táto odmena bude nárokovateľná a vyplatená až po protokolárnom vysporiadaní 

a odovzdaní funkcií v zmysle organizačného poriadku 

h) Udelenie čestného členstva v MsO SRZ Prievidza pre p. Slavomíra Uhlára 

i) P. Ľudovíta  Bakusa na výkon funkcie zástupcu veliteľa RS 

j) Zakúpenie pohárov a medailí na detské preteky (Zlatý blyskáč) 

k) Konanie ženských pretekov v Kanianke dňa 7.5.2022 

l) Poskytnutie finančného príspevku vo výške 150 Eur + aby aj prostriedky vyzbierané zo 

štartovného boli použité na ženské preteky v Kanianke dňa 7.5.2022 

m) Rybárske preteky MASTODONT BAITS CUP na Banskom prepadlisku Ťakov 18.-22.5.2022 

(1250Eur štartovné pre MsO za 5 dní) 

n) Účasť p. Kuchárika na zasadnutiach výboru MsO SRZ Prievidza – ako hosťa  až do odvolania 

výborom 

o) Prijatie nových členov do MsO SRZ Prievidza – podľa zoznamu, ktorý je prílohou zápisnice 

p) Prerušenie členstva na 2 roky pre: B. Iliaš, R. Mach, M. Tűrk, Š. Šimon, S. Krško, E. Sedláček, 

T. Gombarčík, D. Rigová 

q) Predsedu 6. ObO ako hosťa na zasadnutiach výboru a pokiaľ Rada SRZ pridelí pre MsO SRZ 
Prievidza bezplatne kaprové zväzové povolenia bude mu jedno za túto účasť na 
zasadnutiach pridelené. 

r) Účasť p. Tibora Bezušku, Mgr. Lucie Ivenzovej a Mgr. Mareka Murára na 
zasadnutiach  organizácií v rámci TN kraja za MsO SRZ Prievidza. 

s) Odpustenie nedodržania lehoty na zaplatenie členského príspevku p. F. Fajmanovi. 
t) Preplatenie nákladov na PHM v sume 20 Eur p. Ottovi  

u) Účasť predsedu MsO na valnej hromade Slovrybu dňa 30.4.2022 

v) Kúpu nehnuteľnosti – kancelária 7. ObOv Kanianke 

w) Účasť na školení na obsluhu el. agregátu dňa 9.4.2022 v sume 40 Eur na osobu + 

preplatenie obedu pre: Pánis., Pacek., Bražina, Sršeň, Vadovič, Pös a Tomáš Píš. 

Podpredseda MsO  im  vyplatí zálohu na toto školenie 
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x) Disciplinárnu komisiu v zložení: Nikmon Juraj st., Nikmon Juraj ml., Mgr. Daňo Juraj a Milan 

Matiaško 

 

 

III. poveruje: 

a) Sl.  Ivenzovú - štatutára, p. Kuchárika - hospodára ,  p. Pánisa - člena výboru  a  p. Gajdoša 

za KK prevzatím RH Lúkovica od p. Bezušku dňa 10.4.2022 

 

 

IV. zamieta 

b) Odpustenie nedodržania lehoty na zaplatenie členského príspevku p. J. Kralinskému. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mgr. Lucia Ivenzová                                                               Mgr. Marek Murár 
           tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 


