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ZÁPISNICA 
 

Z rokovania delegátov riadnej mestskej konferencii MsO SRZ Prievidza  
konanej dňa 3.4.2022 v Prievidzi. 

 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program : 

1. Otvorenie, voľba pracovného predsedníctva 

2. Voľba pracovných komisií  

3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ Prievidza za rok 2021 

4. Správa o hospodárení MsO za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022  

5. Správa o činnosti Kontrolnej komisie a jej stanovisko k hospodáreniu MsO v roku 2021 

a návrhu rozpočtu na rok 2021  

6. Návrh Hlavných úloh MsO na rok 2022 

7. Správa hlavného hospodára za rok 2021 

8. Odovzdanie vyznamenaní 

9. Príhovor hostí 

10. Správa Mandátovej komisie o účasti delegátov na Mestskej konferencii 

11. Voľba výboru MsO SRZ Prievidza 

12. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledku volieb členov výboru 

13. Voľba kontrolnej komisie 

14. Prestávka – počas prestávky prebehne ustanovujúca schôdza výboru a kontrolnej komisie, 

na ktorej si zvolia predsedu (v prípade výboru aj tajomníka a podpredsedu) 

15. Oboznámenie s výsledkom voľby predsedu MsO a ostatných funkcionárov výboru 

16. Voľba delegátov na Snem SRZ 

17. Diskusia 

18. Návrh na uznesenie 

19. Záver rokovania 

Hlasovanie : Za 77  Proti : 0  Zdržal sa: 0  
 
Návrh bol schválený 
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K bodu 1 : 
Rokovanie Mestskej konferencie MsO SRZ v Prievidzi otvoril a viedol pán Slavomír Uhlár.               
Na rokovaní privítal delegátov konferencie a hostí: zástupcu primátorky mesta Prievidza – Ing. 
Jelačiča, primátora mesta Nováky Ing. Šimku, zástupcov Rady SRZ Ing. Lauša a p. Vecela.  
Predniesol návrh pracovného predsedníctva v zložení : 
Ing. Jozef Lauš - viceprezident pre Trenčiansky kraj 
Vladimír Vecel – člen Rady SRZ 
Ing. Ľubomír Jelačič – zástupca primátorky mesta Prievidza 
Ing. Dušan Šimka – primátor mesta Nováky 
Tibor Bezuška - predseda MsO  
Mgr. Lucia Ivenzová – tajomník MsO 
Slavomír Uhlár - podpredseda MsO 
Juraj Dolník -  hospodár MsO 
Ing. Roman Bujna – predseda KK 
Emília Homolová – účtovníčka MsO 
 
Hlasovanie : Za 77   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
Návrh bol schválený 
 
K bodu 2 : 
Predsedajúci navrhol, aby mandátová komisia pracovala v zložení : 
1 Milan Cápa - predseda komisie 
2. Lukáš Flimel - člen 
3. Jozef Duchoň - člen 
 
Hlasovanie :  Za : 77   Proti : 0  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
Predsedajúci navrhol aby návrhová komisia pracovala v zložení : 
1. Mgr. Marek Murár - predseda komisie 
2. Jaroslav Hepner - člen 
3. Milan Hrdý - člen 
 
Hlasovanie : Za 77   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Návrh bol schválený 
 
Predsedajúci navrhol aby volebná komisia pracovala v zložení : 
1. Bc. Anton Hajnovič - predseda komisie 
2. Jozef Ester - člen 
3. Matúš Píš – člen 
4. Roman Sokol - člen 
5. Marián Harag - člen 
 
Hlasovanie : Za 77   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Návrh bol schválený 
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K bodu 3 : 
Správu o činnosti MsO SRZ Prievidza za rok 2021 predložil predseda mestskej organizácie Tibor 
Bezuška.  Písomná správa tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice 
 
K bodu 4 : 
Správu o hospodárení MsO SRZ Prievidza za rok 2021, ako aj predpokladané náklady a príjmy na 
rok 2022 predložila pani Emília Homolová. Písomná správa tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice 
 
K bodu  5 : 
Správu o činnosti Kontrolnej komisie MsO za rok 2021 a jej stanovisko k ročnej účtovnej závierke 
hospodárenia MsO a návrhu rozpočtu na rok 2022 predložil predseda komisie Ing. Roman Bujna. 
Písomná správa tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice 
 
K bodu 6 : 
Návrh plánu hlavných úloh na rok 2022 predložila Mgr. Lucia Ivenzová. Písomný dokument tvorí 
prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
K bodu 7 : 
Správu hlavného hospodára predložil Juraj Dolník. Písomná správa tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice 
 
K bodu 8 : Za odvedenú prácu v prospech MsO SRZ Prievidza boli vyznamenaní : 
 
Vyznamenaním 3. stupňa „Za zásluhy“  
Miroslav Chudý 
Matúš Píš 
 
Vyznamenaním 2. stupňa „Za zásluhy“ 
Milan Matiaško 
Milan Hrdý 
 
Vyznamenaním 1. stupňa „Za zásluhy“ 
Milan Chudý 
Juraj Nikmon 
 
Medaila za „vynikajúce zásluhy“ 
Michal Vojtyla 
 
K bodu 9: Podpredseda MsO odovzdal slovo hosťom a zároveň im poďakoval za účasť. Ako prvý 
prehovoril k prítomným Ing. Jelačič – zástupca primátorky mesta Prievidza. Po ňom nasledoval 
svojim príhovorom primátor mesta Nováky Ing. Šimka. 
 
K bodu 10: Správu mandátovej komisie predložil jej predseda  p. Milan Cápa. Písomná správa tvorí 
prílohu č.6 tejto zápisnice 
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K bodu 11 : Voľba výboru MsO SRZ Prievidza 
 
Pred zahájením volieb bolo slovo odovzdané Ing. Jozefovi Laušovi, ten sa prítomným prihovoril, 
pozitívne zhodnotil fungovanie MsO SRZ Prievidza a na záver poprial šťastnú voľbu. 
 
Podpredseda MsO p. Slavomír Uhlár dal vzhľadom na početnosť kandidátov (23) návrh, aby voľby 
prebehli formou tajného hlasovania. 
 
Hlasovanie :  Za : 76   Proti : 1  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
Podpredseda MsO p. Slavomír Uhlár dal návrh, aby bol počet členov výboru MsO SRZ Prievidza 
stanovený na 15 členov (tak ako doposiaľ). 
 
Hlasovanie :  Za : 77   Proti : 0  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
Podpredseda MsO odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie, aby predstavil jednotlivých 
kandidátov a oboznámil prítomných s organizačnými pokynmi. Bc. Anton Hajnovič následne 
v abecednom poradí predstavil jednotlivých kandidátov. Zoznam kandidátov tvorí prílohu č. 6 tejto 
zápisnice. Po predstavení jednotlivých kandidátov a oboznámením s organizačnými pokynmi bola 
zahájená samotná voľba členov výboru. Volebná komisia odovzdala delegátom na protipodpis 
hlasovacie lístky a po uplynutí lehoty na zakrúžkovanie kandidátov delegáti vhodili svoje hlasovacie 
lístky do zapečatenej urny. Predseda volebnej komisie po odovzdaní hlasovacích lístkov oznámil 
túto skutočnosť prítomným a volebná komisia sa premiestnila do miestnosti, kde mala zrátať 
hlasy. 
 
Slavomír Uhlár: 
Na návrh prítomných delegátov oznámil prítomným, že pokiaľ bude prebiehať zrátanie hlasov 
môže začať diskusia – ale len v tom prípade pokiaľ s tým budú súhlasiť všetci členovia volebnej 
komisie. Nakoľko všetci členovia volebnej komisie súhlasili podpredseda MsO zahájil diskusiu. 
 
Slavomír Pavle: 
Požiadal, aby zvolení delegáti na Snem SRZ vyzvali Radu SRZ k transparentnosti a lepšie 
sprístupňovanie informácii. Ako príklad uviedol, že momentálne je zverejnená posledná zápisnica 
z októbra 2021. Odpovedal mu predseda MsO p. Bezuška a uviedol, že je potrebné vypracovať 
konkrétne návrhy, alebo body a nie len vo všeobecnosti hovoriť o transparentosti. Ing. Jozef Lauš 
sa tiež vyjadril k tejto téme, pričom uviedol, že spracovanie konkrétnych bodov by bolo určite 
adresnejšie. Tiež veľmi pozitívne zhodnotil transparentnosť MsO SRZ Prievidza. 
 
Ján Kuchárik: 
Spýtal sa na facebookovú stránku MsO SRZ Prievidza, pričom navrhol, že by bolo vhodné ju znova 
obnoviť a zároveň sa ponúkol na jej spravovanie. Odpovedal mu p. Tibor Bezuška a uviedol, že 
pokiaľ dokážeme zabezpečiť najmä vhodný spôsob komunikácie na tejto stránke (obmedzenie 
invektív a nevhodných komentárov) bolo by to prínosom. Na záver uviedol, že nový výbor sa týmto 
určite bude zaoberať, nakoľko je to dobrá myšlienka. 
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Ján Mišovic : 
Spýtal sa p. Lauša na bývalého člena ktorý bol trvale vylúčený, avšak stále si kupuje zvláštne 
povolenie ako nečlen za 1000eur. Ing. Lauš uviedol, že vie túto záležitosť ešte nestihol dotiahnuť 
dokonca a určite sa tomu bude najbližší týždeň venovať.  
 
Miloslav Kleman: 
Spýtal sa na chov pstruha na Lukovici, ktorý je podľa neho nerentabilný a bolo by vhodnejšie sa 
venovať chovu priamo na vlásočniciach. Ďalej uviedol, že ho mrzí vyjadrenie p. Bezušku o tom, že 
chov v menšom počte sa jemu, ako chovateľovi neoplatí.  
 
Roman Bobocký: 
Tiež sa venoval téme chovu pstruha na Lukovici, pričom uviedol, že nie je vhodné aby predseda 
zároveň zastupoval záujmy chovateľa a rozhodoval koľko je a koľko nie je vhodné chovať. Uviedol, 
že by bolo lepšie, ak by sa v chove mohli pričiniť aj obyčajný členovia, ktorí o to majú záujem a nie 
byť odkázaný  len na chovateľa. Odpovedal mu p. Bezuška – nie je možné niekoho nútiť, aby 
vykonával pre rybársky zväz prácu a pokiaľ má konkrétne návrhy, ako v chove pokračovať rád ich 
uvíta. Na záver uviedol že existuje určitá miera efektivity, kedy sa oplatí pre chovateľa vykonávať 
túto činnosť a je potrebné to brať, ako normálnu vec. Pokiaľ bude mať niekto s členov záujem sa 
venovať chovu, určite to uvíta a poskytne aj know-how.  
 
Slavomír Uhlár : 
Uviedol, že chov pstruha už v minulosti predstavoval pre organizáciu stratu. Nikdy neboli vykonané 
kontrolné odlovy cielené na PP aj napriek tomu, že funkcia hospodára bola platená mesačne. 
Jediný odlov bol vykonaný v mesiaci august a nebol robený na miestach, kde sa vysádza len tento 
pstruh – preto ho považuje za irelevantný. Do budúcna je potrebné vykonať kontrolné odlovy a na 
ich základe adekvátne zhodnotiť situáciu a nastaviť plán do budúcna. 
 
Tibor Bezuška: 
Uviedol, že vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 nebolo možné v posledných 
rokoch dať niekoho vyškoliť na prácu s el. agregátom, nakoľko sa tieto kurzy nekonali. Aj podľa 
neho je na mieste zistiť skutkový stav a na základe toho konať. Prvý kurz pre agregátnikov po dlhej 
dobe sa bude konať budúci týždeň v Trenčíne a MsO Prievidza tam prihlásila šiestich ľudí. 
 
Ing. Jozef Lauš : 
Uviedol, že v ich MsO (Trenčín) majú dobrú skúsenosť s chovom v boxoch na vlásočniciach. Robia 
to tak už tretí rok a výsledky môže zhodnotiť pozitívne. 
 
Vladimír Vecel: 
Potvrdil slová Ing. Lauša a uviedol, že aj v Považskej Bystrici s chovom v boxoch majú dobré 
skúsenosti. Taktiež uviedol, že odchov PP na žľaboch má potenciál a tiež je to vhodná cesta. 
 
Tibor Bezuška: 
Prítomným uviedol, že vzhľadom na rozsiahlosť revírov je náročné pre našu organizáciu zabezpečiť 
starostlivosť a rozmiestnenie týchto boxov na chov PP. Vyzval prítomných, aby sa prihlásil 
u hospodára ten, kto má záujem sa na tomto podieľať. 



 

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

 

 

 
Banka: Slovenská , a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

 
Slavomír Uhlár: 
Uviedol, že efektivita chovu PP na žľaboch je nepochybne vyššia, avšak prioritou stále zostáva 
zistenie skutkového stavu kontrolnými odlovmi. Keď relevantne zhodnotíme stavy budeme môcť 
podniknúť ďalšie kroky a vhodne nastaviť chov a systém zarybňovania PP. 
 
p. Iliaš: 
Vyjadril znepokojenie nad zarbyňovaním zubáčom nakoľko do Novák sa aj napriek tomu, že VN 
Nitrianske Rudno je omnoho väčšie dáva ďaleko viac zubáčov. Spýtal sa či nie je možné na pár 
rokov obmedziť lov zubáča prostredníctvom zavedenia hornej miery. Odpovedal mu p. Bezuška, 
pričom uviedol, že je problém kúpiť zubáča a pokiaľ ho vie niekto zohnať MsO Prievidza to uvíta 
a okamžite bude konať, nakoľko financie na to sú. MsO SRZ Prievidza v tomto smere podniká 
každoročne kroky na zlepšenie situácie prostredníctvom umiestňovania hniezd. Dáva sa omnoho 
viac hniezd ako tomu bolo v minulosti.   P. Vecel uviedol, že situáciu na VN Nitrianske Rudno pozná 
pretože tam chodí na ryby mnoho rokov. Potvrdil informáciu od p. Bezušku, že je problém zohnať 
násadu. Na záver si zobral slovo Ing. Lauš a uviedol, že väčšina zariadení na chov rýb bola 
projektovaná v 50-tych rokoch, kedy nebolo cca 120 000 rybárov, ako je tomu dnes. Preto je 
logické, že produkcia rýb zaostáva nad dopytom. Touto situáciou sa určite musí Rada SRZ zaoberať 
a snažiť sa ju vyriešiť.  
 
Dušan Gajdoš : 
Spýtal sa na zrušenie chránených oblastí, ktoré sa preberalo na MK 2021 – kedy to bude zavedené 
do praxe. Odpovedal p. Bezuška, žiadosť bola samozrejme zaslaná a pokiaľ to MŽP SR schváli 
zavedené do praxe to bude v roku 2023. P. Gajdoš sa ďalej spýtal, či by na Lukovici nebolo možné 
v žľaboch chovať zubáče. Odpovedal mu znovu p. Bezuška – technológia chovu zubáča je 
najnáročnejšia a MsO SRZ Prievidza na tomto pracuje intenzívne už tretí rok. Na záver sa p. Gajdoš 
spýtal na vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového povolenia na rybolov. Na toto odpovedal Ing. 
Lauš, ktorý uviedol, že najväčší problém je nevôľa Rady SRZ aj napriek neustálej snahe MsO SRZ 
Prievidza.  
 
Miloslav Kleman : 
Uviedol, že vzhľadom na zhoršujúce sa podmienky v dôsledku vysychania vôd by bolo vhodné sa 
zaoberať riekou Nitrou a jej preklasifikovaním na pstruhovú vodu. Ďalej uviedol, že odľahčením 
rybárskeho tlaku na zubáča by videl ako cestu viac zarybňovať pstruhom dúhovým. 
 
Ivan Nagy: 
Uviedol, že kedysi keď nebolo možné na Rudne chytať z člna nebola situácia taká zlá. Ďalej vyjadril 
znepokojenie, nad riekou Nitra v časti Opatovce – ktorá sa nedostatočne zarybňuje. Ešte pred 4 
rokmi sa tam dával aspoň malý kapor. 
 
 
Slavomír Uhlár : 
Uviedol, že predseda volebnej komisie ho informoval o skutočnosti, že volebná komisia má 
spočítané všetky volebné lístky a je pripravená oboznámiť prítomných o výsledku volieb. 
Podpredseda MsO preto prerušil diskusiu a odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie. 
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K bodu 12 : Informácia predsedu volebnej komisie o výsledku volieb členov výboru 
 

Predseda volebnej komisie Bc. Anton Hajnovič predniesol správu o priebehu a výsledku volieb 
členov výboru z volieb pre tajné hlasovanie – zápisnica tvorí Prílohu č. 7. Z výsledkov volieb 
vyplynulo, že právoplatne boli do výboru zvolení: 
 

P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov 

1 Mgr. Lucia Ivenzová 75 

2 Jaroslav Hepner 74 

3 Mgr. Marek Murár 72 

4 Ján Mišovic 71 

5 Lukáš Flimel 66 

6 Marcel Šurkala 49 

7 Ing. Michal Pánis 49 

8 Milan Hrdý 46 

9 Slavomír Uhlár 43 

10 Ľudovít Bakus 42 

11 Juraj Dolník 42 

12 Tibor Bezuška 41 

13 Jozef Ďurica 41 

14 Miloslav Kleman 41 

15 Peter Kováč 41 

 
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do výboru získali jednotliví 
kandidáti hlasy takto: 
 

P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov 

1 Cápa Milan 32 

2 Cirok Ján 29 

3 Lampert Adrián 29 

4 RNDr., Ing. Kuchárik Ján 26 

5 Oršula Miroslav 22 

6 Grác Juraj 21 

7 Klopan Ivan ml. 21 

8 Nagy Ivan 9 

 
  
Po prednesení výsledkov volieb si zobral slovo p. Slavomír Uhlár, ktorý sa vzhľadom na počet 
hlasov ktorý získal vo voľbe do výboru rozhodol vzdať svojho mandátu a taktiež kandidatúry na 
delegáta na Snem SRZ. Vzhľadom na túto skutočnosť sa ako prvým náhradníkom stáva členom 
výboru MsO SRZ Prievidza p. Cápa Milan s počtom hlasov 32. 
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Nasledovala prestávka, počas ktorej prebehla prvá schôdza výboru MsO SRZ Prievidza, na ktorej si 
členovia výboru spomedzi seba volili predsedu, podpredsedu, hospodára a tajomníka. Informáciu 
tejto o voľbe podal Bc. Anton Hajnovič: 
 

Predsedom MsO SRZ Prievidza  sa stal Mgr. Marek Murár 
(Hlasovanie:   Za: 9  Proti: 3  Zdržal sa: 3) 

 
Podpredsedom MsO SRZ Prievidza  sa stal Jaroslav Hepner 

(Hlasovanie:   Za: 14  Proti: 0  Zdržal sa: 1) 
 

Tajomníkom MsO SRZ Prievidza  sa stala Mgr. Lucia Ivenzová 
(Hlasovanie:   Za: 14  Proti: 0  Zdržal sa: 1) 

 
Slovo si následne zobral p. Tibor Bezuška, ktorý sa rozhodol vzdať svojho mandátu – člen výboru 
MsO SRZ Prievidza, nakoľko nebol zvolený ako predseda. Novému predsedovi poprial veľa 
úspechov a prisľúbil súčinnosť pri odovzdávaní agendy. Vzhľadom na túto skutočnosť postupuje 
namiesto neho je ako 2. náhradník v poradí s počtom hlasov 29 Ján Cirok. Ján Cirok sa taktiež vzdal 
mandátu a preto sa členom výboru stal - ako 3. náhradník v poradí Adrián Lampert. 
 

VÝBOR MSO SRZ PRIEVIDZA NA OBDOBIE 2022-2025 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia 

1. Mgr. Marek Murár predseda MsO 

2. Jaroslav Hepner podpredseda MsO 

3. Mgr. Lucia Ivenzová tajomník MsO 

4. Milan Cápa člen výboru 

5. Marcel Šurkala člen výboru 

6. Jozef Ďurica člen výboru 

7. Adrián Lampert člen výboru 

8. Lukáš Flimel člen výboru 

9. Ľudovít Bakus člen výboru 

10. Juraj Dolník člen výboru 

11. Miloslav Kleman člen výboru 

12. Peter Kováč člen výboru 

13. Ján Mišovic člen výboru 

14. Milan Hrdý člen výboru 

15. Ing. Michal Pánis člen výboru 

 
 
Slavomír Uhlár následne vyzval prítomných, aby predniesli svoje pripomienky či otázky k voľbe. 
Prihlásil sa p. Bobocký, ktorý uviedol, že momentálne 6. ObO organizácia nemá zastúpenie vo 
výbore MsO SRZ. Odpovedal mu p. Uhlár, ktorý uviedol, že výsledky volieb sú záväzné a preto je 
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potrebné ich akceptovať. Zástupca 6. ObO nemôže byť členom výboru pokiaľ nebol riadne zvolený. 
Zástupca 6. ObO môže chodiť na zasadnutia výboru, ako hosť bez hlasovacieho práva. 
 
K bodu 13 : Voľba kontrolnej komisie 
 
Kandidáti do kontrolnej komisie – ktorí riadne podali kandidátky v stanovenom termíne: 
 

P.č. Priezvisko Meno Titul ObO 

1 Bujna Roman Ing. 1 

2 Gajdoš Dušan - 2 

3 Klopan Ivan st. - 6 

4 Mádr Václav - 1 

5 Murár Marek Mgr. 7 

 
Mgr. Marek Murár – keďže bol zvolený ako predseda MsO SRZ Prievidza vzdal sa svojej 
kandidatúry. 
 
Václav Mádr – taktiež sa vzdal svojej kandidatúry a oznámil aj to, že sa vzdáva funkcie správcu 
rybničného hospodárstva Lukovica 
 
Vzhľadom na počet kandidátov navrhol p. Uhlár, aby voľba členov KK prebehla aklamačne. 
Pred hlasovaním predseda volebnej komisie spočítal prítomných delegátov a zistil, že prítomných 
je 70 delegátov (z pôvodných 77). 
 
Hlasovanie :  Za : 70   Proti : 0  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
P. Uhlár dal návrh, aby počet členov kontrolnej komisie bol 3. 
 
Hlasovanie :  Za : 70   Proti : 0  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
Voľba členov kontrolnej komisie prebehla aklamáciou – Zápisnica o priebehu a výsledku volieb 
tvorí Prílohu č. 8. Členmi kontrolnej komisie sa stali: 
 

P.č. Priezvisko Meno Titul Počet hlasov za Zdržali sa Proti 

1 Bujna Roman Ing. 69 1 0 

2 Gajdoš Dušan - 69 1 0 

3 Klopan Ivan st. - 70 0 0 
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K bodu 16: Voľba delegátov na Snem SRZ 
 
V riadne stanovenom termíne boli podané 2 kandidátky za delegáta na Snem SRZ a to Mgr. 
Mareka Murára a p. Slavomíra Uhlára. Vzhľadom na skutočnosť, že p. Uhlár sa vzdal svojej 
kandidatúry bolo potrebné zvoliť spomedzi prítomných delegáta a dvoch náhradníkov na Snem 
SRZ. 
 
P. Slavomír Pavle uviedol, že tiež podal prihlášku za delegáta na Snem SRZ – túto skutočnosť 
preverila tajomníčka Mgr. Ivenzová, avšak nie je tomu tak (p. Pavle si podal prihlášku len ako 
delegát na mestskú konferenciu a nie ako delegát na Snem SRZ). 
 
Na Mestskej konferencii sa ako delegát na Snem SRZ prihlásil p. Tibor Bezuška a ako náhradníci 
Mgr. Lucia Ivenzová a Jaroslav Hepner. 
 
Vzhľadom na počet kandidátov navrhol p. Uhlár, aby voľba delegátov na Snem SRZ a náhradníkov  
prebehla aklamačne. 
 
Hlasovanie :  Za : 70   Proti : 0  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
Voľba delegátov na Snem SRZ prebehla aklamáciou – Zápisnica o priebehu a výsledku volieb tvorí 
Prílohu č. 8. Delegátmi na Snem SRZ sa stali: 
 

P.č. Priezvisko Meno Titul Počet hlasov za Zdržali sa Proti 

1 Murár Marek Mgr. 70 0 0 

2 Bezuška Tibor - 68 2 0 

 
Náhradníkmi za delegátov na Snem SRZ sa stali: 
 

P.č. Priezvisko Meno Titul Počet hlasov za Zdržali sa Proti 

1 Ivenzová Lucia Mgr. 68 2 0 

2 Hepner Jaroslav - 66 4 0 

 
K bodu 17: Diskusia 
 
Slavomír Uhlár: 
Na úvod diskusie pogratuloval všetkým zvoleným a poprial im veľa úspechov. Uviedol, že pokiaľ 
mu to zdravotný stav dovolí rád pomôže novému výboru s čímkoľvek. Ako to býva zvykom 
odovzdal slovo novému predsedovi výboru MsO SRZ Prievidza.  
 
Mgr. Marek Murár:  
Poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách a tiež poďakoval p. Bezuškovi za dobre odvedenú 
prácu. Vyzdvihol doterajšie fungovanie MsO SRZ Prievidza pričom uviedol, že v nastolených 
trendoch najmä čo sa týka transparentnosti bude ako nový predseda pokračovať. Na záver 
uviedol, že sa bude snažiť neustále zlepšovať a zefektívňovať fungovanie celej organizácie. 
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Juraj Dolník: 
Dal návrh na opätovné zarybňovanie rieky Nitra revír č. 6a pstruhom dúhovým – tento návrh 
vyplynul z VČS 4. ObO. K tomuto návrhu sa vyjadril aj Bc. Hajnovič, ktorý to podporil a uviedol, že 
toto zarybnenie bude podporené finančnou dotáciou od mesta Nováky. 
MK konferencia ruší uznesenie MK zo dňa 3.7.2021 v znení: Schvaľuje: I/zrušenie zarybňovania 
pstruhom dúhovým na rieke Nitre č. 6a – na kaprovom úseku. 
 
Hlasovanie :  Za: 65  Proti : 3  Zdržal sa : 2 
Návrh bol schválený 
 
Tibor Bezuška: 
Pogratuloval novému predsedovi a uviedol, že bol aktívny pri mnohých veciach ktoré sa podarilo 
v rámci MsO SRZ Prievidza zlepšiť. Informoval, že pokiaľ nepríde menovací dekrét z rady 
a nezariadia sa potrebné úkony v banke musí si služobný telefón ponechať, nakoľko tam má 
prístup aj k jeho osobnému bankovému účtu. 
 
p. Bobocký: 
Spýtal sa, či by sa rieka Nitrica nemohla v určitých častiach stať Lipňovou vodou. Odpovedal mu p. 
Uhlár, ktorý uviedol že v našich podmienkach a konkrétne na tejto vode sa lipňovi darí veľmi zle 
a teda tento návrh nie je opodstatnený. Lipňová voda na týchto úsekoch nemá perspektívu. Pri 
takýchto zásahoch akými je zmena v revírovaní je potrebné k tomu pristupovať zodpovedne, 
odborne a citlivo. Vstúpil do toho aj Mgr. Murár, ktorý uviedol, že najbližšie môžeme žiadať 
o zmeny v revírovaní od roku 2026, nakoľko žiadosti už boli odoslané. Vzhľadom na túto 
skutočnosť sa tým môžeme zaoberať v nasledujúcich troch rokoch 
 
Ing. Jozef Otto : 
Spýtal sa, ako to bude ďalej s hospodárom MsO SRZ Prievidza, nakoľko vie, že pán Dolník nechce 
ďalej v tejto funkcii pokračovať. P. Dolník uviedol pred prítomnými, že je to tak a funkciu 
hospodára už nechce ďalej vykonávať. Dňa 29.4.2022 sa uskutoční školenie a skúšky pre 
rybárskych hospodárov v Ivanke pri Dunaji, na ktoré sú za MsO SRZ Prievidza prihlásený dvaja 
uchádzači na hospodára. Do tejto doby teda nemáme hospodára. Do diskusie sa prihlásil RNDr., 
Ing. Ján Kuchárik, ktorý uviedol že v zmysle Zákona č. 216/2018 Z. z. - § 6 ods. 8 a ods. 9 spĺňa 
všetky predpoklady na to, aby mohol vykonávať funkciu hospodára a tiež je ochotný túto funkciu 
zastávať do doby, kým si organizácia dá vyškoliť nového hospodára. Na základe týchto skutočností 
bol na MK konferenciu prednesený návrh, aby RNDr., Ing. Ján Kuchárik vykonával funkciu 
hospodára do doby zvolenia výborom nového hospodára. 
 
Hlasovanie :  Za : 70   Proti : 0  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
 
Miloslav Kleman: 
Spýtal sa, ako to je so školením na obsluhu el. agregátu – či je 6 ľudí maximum na rok. Odpovedal 
mu p. Uhlár, ktorý uviedol že teraz momentálne má naša organizácia prihlásených 6 ľudí na 
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školenie, ktoré sa bude konať v Trenčíne. Momentálne nie je známy žiadny ďalší termín, pokiaľ 
bude a naša organizácia bude mať záujemcov nie je problém ich dať vyškoliť.  
 
 
Matúš Píš: 
Spýtal sa na problematiku spojenú s kormoránom a vydrou. Tiež sa spýtal, či je možné žiadať 
náhradu škody spôsobenú týmito predátormi. Ďalej uviedol, že by chcel dať návrh, aby bolo 
množstvo rýb privlastnených na kaprové povolenie znížené o polovicu. Odpovedal mu Ing. Lauš, 
ktorý uviedol, že Rada SRZ usporiadala konferenciu s medzinárodnou účasťou, už budúci týždeň na 
tému rybožravých predátorov. K jeho návrhu na zníženie počtu privlastnených rým uviedol, že toto 
je najmä etická otázka  a momentálne nie je vôľa toto zmeniť.  
 
 
Slavomír Uhlár: 
Uviedol,  že na základe prípisu zaslaného z Rady SRZ je potrebné sa venovať úprave brigádnického 
poriadku. Stanovy hovoria, že každý člen (okrem detí) je povinný odpracovať brigádu 
v stanovenom rozsahu. Ing. Jozef Lauš, uviedol, že Rada SRZ sa týmto určite bude zaoberať, 
nakoľko v tomto roku dôjde k novele Stanov. Výbor MsO SRZ poveril prípravou návrhu zmeny 
v brigádnickom poriadku p. Juraja Dolníka, ktorý na MK tento návrh aj predniesol a prítomní 
delegáti dostali možnosť sa k nemu vyjadriť. Po siahodlhej diskusii o úprave rozsahu brigádnickej 
činnosti  bol predložený na schválenie tento návrh:  

- Muži vo veku 19 až 62 majú povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu 10 hodín pri zakúpení 

si kaprového miestneho povolenia 

- Muži vo veku 19 až 62 majú povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu 15 hodín pokiaľ 

zakúpia obe povolenia- t.j. aj  kaprové aj pstruhové miestne povolenia  

- Povinnosť odpracovať si brigádu pre ženy (19 rokov a viac) v rozsahu 0 hodín pri zakúpení si 

akéhokoľvek povolenia 

- Povinnosť odpracovať si brigádu pre invalidov (nad 70%) v rozsahu 0 hodín pri zakúpení si 

akéhokoľvek povolenia 

- Členovia nad 62 rokov v rozsahu 0 hodín pri zakúpení si akéhokoľvek povolenia 

- Člen nad 19 rokov, ktorý si nezakúpil žiadne povolenie na rybolov v rozsahu 0 hodín 

- Členovia výboru MsO, výborov ObO /ak sa zúčastnili na riadení a organizácii brigády/, RS , 

KK, DK v rozsahu 0 hodín 

Hlasovanie :  Za : 67   Proti : 1  Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený 
 
Marek Murár : 
Informoval prítomných, že aj napriek tomu, že momentálne organizácia v dobrej finančnej kondícii 
nemusí tomu tak do budúcna byť, nakoľko narastá miera inflácie. Je preto potrebné počítať so 
zvyšovaním cien explicitne aj s cenami za ryby.  
 
Matúš Píš:  
Spýtal sa p. Bezušku, aká je podľa neho cesta, aby ostávali v revíroch pokiaľ sa toto nedá dosiahnuť 
prostredníctvom regulácie počtu privlastnených rýb. P. Bezuška uviedol, že je žiaduce, aby násada 
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kapra do jesene bola vychytaná a aby tam ostávali len veľké kapre – kvôli úživnosti vôd. Na záver 
uviedol p. Uhlár, že ideálne by bolo, keby si rybári privlastňovali len tie ryby, ktoré nie je problém 
zohnať sa normálu cenu. Toto je otázkou etiky každého rybára a bohužiaľ to nevieme ovplyvniť. 
 
Slavomír Uhlár: 
Na základe zrušeného uznesenia o zarybňovaní pstruhom dúhovým (viď. vyššie) dal návrh aby sa 
rieka Nitra v Novákoch (od Treblianky dole – vrátane Lehotského potoka) zarybňovala 3 x ročne po 
200kg pstruhom dúhovým. 
 
Hlasovanie :  Za : 67   Proti : 0  Zdržal sa: 1 
Návrh bol schválený 
 
 
K bodu 18 : Návrh na uznesenie  
Návrh na uznesenie predniesol p. Jaroslav Hepner 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie z Mestskej konferencie  
 
Hlasovanie :  Za 68   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie z MK bolo prijaté 
 
 
K bodu 19 : 
Na záver poďakoval predsedajúci delegátom a hosťom za účasť na Mestskej konferencii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


