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Informácie predsedov obvodných organizácii
o priebehu výročných čl. schôdzí /VČS/:

ObO č.1:
VČS sa konala 31.1.2015 za účasti 327 členov čo predstavovalo 67,7%. Členovia schválili  program 
schôdze, vytvorenie audiozáznamu z VČS, neschválili vystúpenie členov z iných obvod. organizácii 
v diskusii.
   V správe o činnosti boli zoznámení s plnením uznesenia, s postupom výboru pri napĺňaní cieľov 
vo volebnom období 2014-2017. Predseda zoznámil členov s postupom a rozhodnutiami pracovnej 
komisie ako aj s a rozhodnutiami väčšiny výboru MsO v procese územného konania k výstavbe 
Vodného diela Trenčianske Biskupice-II. Hospodár predniesol správu o zarybnení, plnení brigád-
nických úloh, zoznámil s úlohami na budúci rok.
   VČS zvolila do výboru ObO č.1 nových členov, Pavla Kulicha a Jozefa Madunického, schválila 
zoznam delegátov na mestskú konferenciu/MK/. Ďalej schválila vysádzanie karasa striebristého 
do kaprových revírov obhospodarovaných ObO č.1, plán práce a  znenie uznesenia . Požiadavky  
na  informovanosť členov, ktoré prednesú delegáti na MK.

Jozef Lauš 
ObO č.2:
 VČS sa konala 1.2.2015 so 72% účasťou. Dobre pripravený program zabezpečil kľudný priebeh bez 
rušivých momentov. Do diskusie sa prihlásilo 9 členov s príspevkami, ktoré boli zapracované do 
uznesenia a následne aj schválené. Príspevok jedného člena, návrh na MK za odvolanie predsedu 
MsO p.Lauša neprešiel hlasovaním / za 14, zdržalo sa 78 , proti 141/. Taktiež nebol schválený návrh 
p. Svetlíka na revír „chyť a pusť“ a váženie násady pred jej vypustením do vody. Ostatné návrhy 
boli schválené. Je chválihodné, že členovia ObO neodchádzali z rokovacej miestnosti a účasť bola 
rovnaká po celý čas jednania.

Roman Sokol
ObO č.3:
VČS ObO č.3 sa konala 25.1.2015 z 335 členov zapísaných v prezenčnej listine bolo prítomných 
238, neprítomných 97, ospravedlnených 38, neospravedlnených 59, jednanie bolo vedené v súlade 
so Stanovami SRZ. Po úvode bol v bode 5 jednania, kooptovaný do výboru ObO p. D. Vincent, za 
238, proti 0, zdržal sa 0. Predseda ObO kritizoval vzťahy medzi výborom MsO a ObO č.3, neinfor-
movanie o násadách v roku 2014, a nedôveru predsedu MKK voči funkcionárom ObO. Z dôvodu 
nekompetentného jednania predsedu p. Ing.J.Lauša, v súvislosti so stavbou MVE Tr.Biskupice bolo 
navrhnuté vyjadrenie nedôvery p.Ing.J.Laušovi.
Hlasovanie za nedôveru, za vyslovenie nedôvery 214, proti 1, zdržalo sa 23. Schôdza z hore uvede-
ných dôvodov vyjadrila nedôveru predsedovi MKK Ing. M.Habáňovi, za nedôveru
203, proti 2, zdržalo sa 33. Schôdza mala chvíľami búrlivý priebeh, ale bola v duchu demokracie, 
slobody slova v zmysle stanov, organizačného a volebného poriadku SRZ. Výbor touto cestou ďa-
kuje všetkým za účasť na jednaní, za prístup k problémom organizácie, a  že zotrvali na svojich 
miestach a nik počas schôdze neopustil jednanie.

Ľubomír Klas
ObO č.4:
   VČS ObO č.4 prebehla v pokojnej atmosfére. Prítomných na schôdzi bolo 69% členov.
   VČS sa zúčastnili za MsO SRZ Trenčín – predseda In.Jozef Lauš, člen MKK Ján Hrabovský, 
podpredseda Roman Sokol, predseda MKK Ing. Marian Habáň, tajomník Ivan Remenec, za mesto 
Nemšová, primátor Ing. František Bagín.
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  Na schôdzi bola prednesená správa o činnosti organizácie, správa hospodára, informácia o nása-
dách, správa o odpracovaných brigádnických hodinách a plán práce na rok 2015.
So zaujímavým referátom vystúpil predseda MsO. V diskusii zaujala požiadavka na zverejňovanie 
násad na našej web stránke.
Záver predniesol p.Viktor Kukučka. Po´dakoval všetkým delegátom a členom za účasť a všetkým 
členom za odvedenú prácu a poprial veľa zdravia a športových rybárskych úlovkov. S pozdravom 
„Petrov zdar“ ukončil schôdzu.

Miroslav Hamaj
ObO č.5:
VČS sa konala dňa 14.2.2015. Účasť bola 70%. Členovia ObO boli oboznámení s činnosťou výbo-
ru ObO, násadami rýb, ako aj činnosťou výboru MsO SRZ Trenčín. V diskusii predseda MsO SRZ 
TN p. Lauš Jozef informoval o vývoji členskej základne, práci výboru MsO, starostlivosti o rybár-
ske revíry, plánované zarybňovanie pre r.2015, zmienil sa aj o športovej činnosti našej organizácie. 
Ďalej oboznámil prítomných o výstavbe MVE v Trenčíne a o golfovom ihrisku na ľavej strane 
Váhu, s problematikou pri riešení ich výstavby a navrhnutými opatreniami tak, aby v danej situá-
cii bola možná čo najväčšia spokojnosť členov SRZ.
Vzhľadom na zdravotný stav niektorých členov výboru boli do výboru ObO č.5 kooptovaní p. 
Tibor Švondrk a p. Ivo Mesiar.
V uznesení VČS zaviazala delegátov zvolených na MK aby navrhli schválenie:
1. Výnimku z miestného rybárskeho poriadku MsO Trenčín a to, povolenie lovu z telesa hrádze 
na VN Baračka.
2.Delegátom na konferenciu, vysloviť dôveru predsedovi MsO SRZ  Ing. Jozefovi Laušovi.
3. Vysloviť nedôveru členovi výboru MsO SRZ Trenčín – vedúcemu RS Antonovi Betákovi za 
nečinnosť vo funkcii, za šírenie nepravdivých informácii o práci výboru MsO SRZ, odcudzenie 
dokumentov k projektu VD Trenčianske Biskupice-II a snahu ovplyvňovať jednanie disciplinárnej 
komisie organizovaním protestu počas jej rokovania.

Ivan Remenec
ObO č.6:
 Náš rybársky rok sme začali už v januári, stretnutím našich členov na výročnej členskej schôdzi, 
na ktorej sa zúčastnilo 72% našich členov. Predseda obvodu oboznámil o dianí v SRZ za rok 2014 
o násadách a plánoch na rok 2015. Členom z najviac odpracovanými hodinami na brigádach okolia 
VN ako aj na pstruhových potokoch obvodu, bola udelená bezplatná povolenka na rok 2015. 
Členovia obvodu v diskuzii podali pár návrhov na vylepšenie prác okolo vodnej nádrže Svinica, 
ktoré boli zaradené do plánu práce na rok 2015. Asi po dvoch 
Hodinách predseda obvodu č.6 poďakoval členom za hojnú účasť a poprial pekný zvyšok dňa.

Martin Chlpek 
Mestská konferencia /MK/:
Mestská konferencia sa konala 28.2.2015 za prítomnosti 95 delegátov. Účasť delegátov 96,9%. Prie-
beh MK riadil tajomník MsO SRZ Ivan Remenec. 
Delegáti  zvolili pracovné predsedníctvo, pracovné komisie, schválili program. Schválili rokovací 
poriadok a zhotovenie audiozáznamu. Neschválili zhotovenie videozáznamu. Delegáti si vypočuli 
všetky správy o činnosti za rok 2014 a návrhy hlavných dokumentov, podľa ktorých sa bude riadiť 
činnosť našej organizácie v roku 2015.
Jednania MK sa zúčastnil tajomník RADY SRZ Ing. Ľuboš Javor a delegát RADY SRZ Ing. Ivan 
Estergájoš. Obaja predniesli  prejavy o cieľoch v budúcnosti, ktoré chce dosiahnúť RADA SRZ a po-
zdravili jednanie.
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Diskusia na MK bola často búrlivá a   vedená v  duchu konfrontácie medzi „starým“ a „novým“ 
vedením MsO SRZ. Diskutéri z ObO č.3 kritizovali prácu výboru MsO, ale hlavne predsedu Ing. 
Lauša. D. Vincent navrhol, aby bol odvolaný celý výbor MsO a aby Ing. Lauš odstúpil. Diskutér 
z ObO č.6 taktiež kritizoval prácu Ing. Lauša a vyjadril nesúhlas s umiestnením ďalších UNIMO 
buniek na prenajatých pozemkoch pri VN Svinica. Diskutujúci z ObO č. 1,2,4,5 kritizovali priebeh 
VČS u ObOč.3, ako aj dezinformácie šírené po členskej základni o dianí vo výbore MsO, kritizovali 
nečinnosť vedúceho RS, podávali opakovane návrhy na odvolanie p. Betáka, Klasa, Ing.Šťastného 
z  funkcii vo výbore MsO. Podali návrh na vykonanie účtovného auditu, nakoľko účtovník Ing. 
Šťastný neodovzdal do 28.2.2015 aj napriek opakovaným výzvam účtovníctvo ešte z roku 2013 ku 
kontrole.  
   V  tomto momente dal delegát ObO č.3 pokyn ostatným delegátom ObO č.3 a 6, aby opustili 
jednanie konferencie. Odišla časť delegátov ObO č.3 a všetci delegáti ObO č.6. Svojim odchodom 
nenaplnili mandát, ktorí dostali na VČS- presadzovať a hlasovať za záujmy svojich ObO.
 Predseda mandátovej komisie vykonal novú prezentáciu prítomných a MK pokračovala ako
 uznášania schopná za prítomnosti 72 delegátov. Títo delegáti jednohlasne schválili uznesenie MK 
v časti A-schvaľuje a v časti B-ukladá.
Delegáti odvolali z výboru MsO SRZ a súčasne z funkcie vedúceho rybárskej stráže A. Betáka, 
za narúšanie vzťahov vo výbore MsO, správy hodnotili jeho nezvládnutie výkonu  funkcie vedúce-
ho RS, diskutujúci dávali návrhy na odvolanie za neoprávnené zadržiavanie projektovej dokumen-
tácie pracovnej skupiny, opakované nerešpektovanie výziev výboru na jej vrátenie, nedokončenie 
rekonštrukčných prác na RD aj po opakovaných výzvach, hoci mu boli peniaze za dielo vyplatené, 
neschopnosť rešpektovať zásady kolektívneho vedenia a väčšinového  rozhodovania výboru MsO , 
vnútro zväzovú demokraciu a disciplínu. (§1,bod6.Stanovy SRZ)
hlasovaním: za 69, proti 2, zdržal sa 1
Delegáti odvolali z výboru MsO a súčasne z funkcie účtovníka  Ing. Zdenka Šťastného, návrh
predložili diskutujúci za opakované nerešpektovanie výziev výboru MsO a predsedu MKK k 
odovzdaniu účtovnej evidencie z roku 2012,2013 ku kontrole, neschopnosť prijímať a rešpektovať  
väčšinové rozhodnutia výboru MsO, vnútro zväzovú demokraciu a disciplínu.(§1,bod6.Stanovy 
SRZ) hlasovaním: za 65, proti 2, zdržal sa 5.
Delegáti vyslovili dôveru predsedovi MsO SRZ Ing. Jozefovi Laušovi, a uložili výboru zaoberať sa 
rozkladnými tendenciami vychádzajúcimi z ObO č.3.
hlasovaním: za 69, proti 0, zdržal sa 3
Celý text uznesenia z mestskej konferencie je dostupný na www.srztrencin.sk v oznamoch pod 
označením“ Uznesenie zo dňa 28.2.2015.“
Mestskú konferenciu ukončil predseda, poďakoval za dôveru a uistil delegátov, že výbor bude 
intenzívne pracovať v prospech našej organizácie, vytvárať zázemie pre členov MsO, zvyšovať 
finančné prostriedky v rozpočte na zarybnenie a racionalizovať proces zarybnenia revírov. 

Na mestskej konferencii bol udelený „strieborný odznak“ za obetavú prácu v prospech
Slovenského rybárskeho zväzu:
 Dušanovi Beznákovi – obvodná organizácia č.5
 Petrovi Minárechovi – obvodná organizácia č.6

Redakčná rada

Dokumenty: Správa o činnosti MsO v roku 2014, Správa o hospodárení v roku 2014, 
Správa kontrolnej komisie, Správa disciplinárnej komisie, Správa vedúceho rybárskej stráže
sú zverejnené na www.srztrencin.sk. 
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Rozhodujúce opatrenia plnené v tomto roku na dosiahnutie cieľov volebného obdobia 2014-
2017:
1. Vytvorenie podmienok kúpou pozemkov a zmluvou s mestom Trenčín na zabezpečenie prístu-
pu pešo aj motorovými vozidlami pre členov MsO SRZ k revíru „Štrkovňa Nozdrkovce“.                   

2. Získanie osvedčenia na chov rýb a vybudovanie odchovných úsekov v revíri  „Štrkovisko Bodovka. 

3. Oplotenie objektu „Bodovka“, vybudovanie prístrešku.
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4. Vyčistenie sedimentačnej jamy na vtoku do revíru „VN- Baračka“.

5. Orezanie vysokých stromov v okolí revírov „Enkláva“ a „Jazierko Skalka“.

6. Vytvorenie lovných miest na Vážskom kanáli v úseku VET – cestný most na Ostrov.



Rok 2015 Petrov zdrav č. 1 7

7. Vytvorenie parkovacích plôch pri „VN – Svinica“, oprava mostu na prítoku do nádrže
a osadenie suchých WC.

      

8. Príprava a organizácia pracovnej konferencie „Racionalizácia procesu zarybňovania
rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1/H/, Váh č.8“za účasti MŽP SR ,RADY SRZ, CHKO, SOŠ            
Ivánka pri Dunaji, SVP š.p., susedných organizácii SRZ a ďalších hostí ...
(bližšie údaje na www.srztrencin.sk)

9. Vypracovanie projektov a podanie žiadosti o poskytnutie dotácii
    z environmentálneho fondu:
   -     na masívnejšie nasádzanie jesetera malého do revíru Váh č.8

- odbahnenie časti VN Baračka pomocou bakteriálne enzymatických zmesí
- odbahnenie časti štrkoviska Bodovka pomocou bakteriálne enzymatických zmesí
- zaradenie biologického odbahnenia Jazierka Skalka do projektov RADY SRZ 

Zarybnenie revírov MsO SRZ Trenčín v roku 2015:

a./ za finančné prostriedky MsO SRZ  b./ za finančné prostriedky RADY SRZ
Jar:

kapor K3 10.000 kg 24.600.- šťuka rýchl. 20.000 ks 1.600.-
kapor K2 1.298 kg 3.115.- zubáč rýchl. 3.500 ks 600.-
kapor K1 350 kg 1.715.- pstruh p. 100 kg 990.-
lieň 2roč.  305 kg 1.402.- pstruh d. 400 kg 1.420.-
šťuka 2 roč.  57 kg 399.-
úhor 3.000 ks 2.550.-
pstruh p. 350 kg 3.115.-
pstruh d. 680 kg 2.373.-
pstruh p.1/4roč. 10.000 ks 600.-

Jeseň:
kapor K3 9.068 kg 21.038.- kapor K2 2.000 kg 5.180.-
amur 1.000 kg 3.000.- zubáč 1 roč. 5.000 ks 1.125.-
šťuka 2roč. 250 kg 1.750.-
zubáč 2roč. 400 kg 5.000.-
podustva 14 cm 8.000 ks 1.168.-
__________________________________________________________________________
  Spolu:         71.825.-                                                                        10.915.-  
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c./ získali(dodali) sponzorsky  d./ náhrada za úhyn z rez. fondu RADY SRZ
__________________________________________________________________________
p. Roman Sokol kapor K2    300 kg       696.- podustva 1roč. 6250 ks 1.125.-
p. Ján Vicena pstruh d.r  10.000 ks   500.- nosáľ  sť. 1roč. 2500 ks 1.200.-
p. Roman Sokol kapor Kr     150 kg       735.- mrena 1roč. 5000 ks 2.000.-
p. Jozef Lauš jeseter m.    100 ks       400.- zubáč 1roč. 5700 ks 1.120.-
výbor ObO č.4          pstruh d.       30 kg      100.-
p.Sokol, p.Lauš         kapor K-1     516 kg    2.500.-
p. Jozef Lauš             karas Ka-2    600 kg     390.-
__________________________________________________________________________
Spolu do zarybnenia:  ( a + c)  77.146.-                                          (  b + d )                   16.360.-

Výsledky pretekov v love rýb v roku 2015:
17. ročník pretekov žien a dievčat v love rýb – Jazierko pri elektrárni 2.5.2015
Pretekov sa zúčastnilo v kategórii žien  15 pretekárok a v kategórii dievčat 3 pretekárky.
 V kategórii žien sa na prvých troch miestach umiestnili:
 1.      Miesto:  p. Elena RIŠKOVÁ s celkovým počtom bodov 3492          
 2.      Miesto:  p. Anna JEŽÍKOVÁ s celkovým počtom bodov 1494        
 3.      Miesto:  p. Ľubica PANÁKOVÁ s celkovým počtom bodov 1041   
         

V kategórii dievčat sa na prvých troch miestach umiestnili:
 1.      Miesto:  sl. Nina MICHALÍKOVÁ s celkovým počtom bodov 2169        
 2.      Miesto:  sl. Martina MALÍKOVÁ s celkovým počtom bodov 790       
 3.      Miesto:  sl. Lenka ČAKLOŠOVÁ s celkovým počtom bodov 138
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Počet ulovených rýb: kapor- 49 ks, karas-28 ks, červenica – 2 ks, pleskáč – 3 ks, belička -36 ks, 
Najväčšia ulovená ryba: kapor 59 cm – p. Elena RIŠKOVÁ

62. ročník v love rýb – BODOVKA  8.5.2015  
Poradie podľa obodovania úlovkov bolo nasledovné:
 1.      Miesto:  Jaroslav FIALA  s celkovým počtom bodov                7785        
 2.      Miesto:  Zdeno PUČEK s celkovým počtom bodov                 4142       
 3.      Miesto:  Miroslav DORIČKA    s celkovým počtom bodov    3545     
 
Počet ulovených rýb:
Kapor - 252 ks, karas - 30 ks, pleskáč - 22 ks, lieň - 3 ks, jalec - 1 ks, plotica - 13 ks, zubáč - 1 ks, 
úhor - 2 ks, červenica - 2 ks.
Najväčšia ryba: p. Mikuš – kapor – 61 cm

Preteky funkcionárov na VN Baračka  03.05.2015.
Dňa 3.5.2015 sa uskutočnili preteky funkcionárov v love rýb na VN Baračka. Pretekov sa zúčast-
nilo 27 členov výborov a komisií, ktorí tvorili 9 družstiev. 

Výsledky pretekov
 
Vyhodnotenie družstiev:
 1. Miesto:  ObO č. 1 s celkovým počtom bodov 1950        
 2. Miesto:  ObO č. 5 s celkovým počtom bodov 1760       
 3. Miesto:  ObO č. 4 s celkovým počtom bodov 1374     
 4. Miesto:  výbor MsO s celkovým počtom bodov 1070        
 5. Miesto:  ObO č. 2 s celkovým počtom bodov 717       
 
Vyhodnotenie jednotlivcov:

Umiest. Počet bodov Meno a priezvisko ObO / komisia
1. 964 Viktor KUKUČKA výbor MsO
2. 922 Vladimír KUDLÍK ObO č. 5
3. 848 Jozef MADUNICKÝ ObO č. 1
4. 644 Pavol HABŠUDA ObO č. 4
5. 584 Jozef VARAČKA ObO č. 1 
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PRETEKY MLADÝCH RYBÁROV NA ŠTRKOVNI NEMŠOVÁ, konané dňa 9.5.2015
Umiestnenie pretekárov:

Chlapci: Počet bodov: Organizácia:
Tomáš Marušinec 3210 5
Thomas Minárech 2535 3
Michal Alexy 2340 4
Dievčatá:
Nina Michalíková 2765 4
Hana Bútorová 650 4
Adriana Dobošová 649 4

Prémiu za najväčšiu rybu:
Kategória dievčatá – úhor 62 cm získala Adriana Dobošová: - O.o.č. 4.
Kategória chlapci – kapor 59 cm získal Marcel Borovský: -      O.o.č. 4.

Preteky Trenčianská belička zo dňa 31.08.2015

Kategória do 10 rokov
1. miesto: Dávid Fellner
2. miesto: Jakub Lipka
3. miesto: Matúš Dóci

 

Kategória  11-14 rokov
1. miesto: Adriana Konečná
2. miesto: Nina Micháliková
3. miesto: Marcel Borovský

Najdlhšia ulovená ryba:   Jakub Lipka
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Preteky mládeže na VN Svinná zo dňa 10.5.2015
Kategória chlapcov:
1. miesto Oliver MICHÁLIK  s počtom bodov 5064  a ulovených kaprov 19  
2. miesto Dominik PÚČEK  s počtom bodov 4735  a ulovených kaprov 19
3. miesto Tomáš MARUŠINEC s počtom bodov 3557  a ulovených kaprov 13

Kategória dievčat:
1. miesto Nina MICHALÍKOVÁ s počtom bodov 3235  a ulovených kaprov 13
2. miesto Viktória CHLPEKOVÁ s počtom bodov 2386  a ulovených kaprov 9
3. miesto Hanka PAGÁČOVÁ s počtom bodov 1082  a ulovených kaprov 5    

Cena za najdlhšiu ulovenú rybu:   Monika DOKTOROVÁ za 60 cm kapra
Losovanú prémiu – horský bicykel vyhral Matúš DURECH 

Z činnosti športových klubov pri našej MsO SRZ :
Družstvo športového klubu plávaná Trenčín v roku 2015

Družstvo ŠKP Trenčín v roku 2015 reprezentovalo MsO 
SRZ Trenčín v disciplíne LRU – plávaná v  zložení  Igor 
Krajčík, Branislav Oslanec, Roman Radil, Jiří Žejdlík a Ma-
rek Macháč. Počas roka sme sa zúčastnili viacerých pohá-
rových pretekov v LRU - plávaná, a po 2 rokoch sme sa opäť  
zúčastnili postupovej súťaže – divízie, kde sme zabojovali 
o postup do II. ligy.  V skratke môžeme sezónu 2015 nazvať 
rokom tretích miest.
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Významné úspechy
3.miesto Divízia
Po jarnom dvojkole, konanom na rieke Nitra sme sa po dobrom výkone umiestnili na sľubnom 
treťom mieste so 4 bodovou stratou na druhú – postupovú pozíciu, resp. 7 bodovou stratou na 
1. miesto. Jesenné dvojkolo na jazere Polcestie pri DS síce zamiešalo poradím, ale nám sa v tom-
to náročnom a na ryby chudobnom preteku podarilo „iba“ udržať si medailovú pozíciu a smolné 
4-bodové manko na postupovú 2. priečku. Družstvo pretekalo v  zložení Igor Krajčík, Branislav 
Oslanec, Jiří Žejdlík, Roman Radil. 

3.miesto Nitriansky pohár
 Na pretekárskej trati na rieke Nitra - nad hydrocentrálou sa už tradične schádza pretekárska pla-
vačkárska špička z celého Slovenska a pre nás to je neoceniteľná príležitosť zmerať si sily s tými naj-
lepšími. O to cennejšie je pódiové umiestnenie v takejto silnej konkurencii, akého sa nám podarilo 
dosiahnuť v tomto roku. Spomedzi 22 družstiev (prevažne z najvyššej Slovenskej súťaže) si naše 
družstvo (B. Oslanec, R. Radil) dokázalo vybojovať skvelé 3. miesto, pričom sme za sebou nechali 
aj mnoho medzinárodne ostrieľaných plavačkárov, vrátane tohtoročných klubových Majstrov sveta 
a Majstrov Slovenska.

3.miesto Zelená voda 
V  mesiaci máj sa už niekoľko rokov zúčastňujeme preteku jednotlivcov na Zelenej vode, ktorý 
organizujú novomestskí rybári podľa pravidel CIPS. Aj v  roku 2015 sme toto pre nás obľúbené 
podujatie nevynechali, pričom najlepšie sa už tradične darilo Marekovi Macháčovi, ktorý tento rok 
obsadil 3. miesto. Okrem uvedených podujatí, sme sa zúčastnili pretekov Trnavský pohár v Bukovej 
a Memoriál E. Hrdela v Žiline s medzinárodnou účasťou. Tieto preteky boli opäť pre nás veľkou 
skúsenosťou a hoci sme neobsadili popredné priečky, dokázali sme plnohodnotne konkurovať aj 
skúseným prvoligovým pretekárom a majstrom sveta z predošlých rokov. V roku 2015 nás ešte 
čaká pretek Memoriál E. Balážika, ktorý sa uskutoční v decembri na teplom ramene v Piešťanoch.

Organizačno-náučná činnosť 
Družstvo ŠKP Trenčín opäť po roku zorganizovalo výchovno– náučnú akciu Trenčianska belička. 
Akcia sa uskutočnila na Štrkovisku Nemšová. Deti i dospelí mohli opäť vidieť a hlavne si aj vyskúšať 
novinky týkajúce sa lovu rýb na plavák. Ako každý rok, program sme sa snažili oživiť o nové akcie 
a pridali sme tému rozpad krmiva a jeho správanie sa  po dopade na hladinu či dno. Ukážky pre-
biehali v akváriu a vysvetlili sme , ktoré krmivo je načo určené. Ďalej sme prezentovali techniku kŕ-
menia prakom a lov na odhodový (matchový prút), lov s odkladačkou alebo bičom a spoznávanie 
rýb. Každý si mohol všetko vyskúšať a pre záujemcov bola pripravená aj poradňa ohľadom viazania 
montáží vhodných pre následný pretek. Podľa ohlasov zúčastnených, akcia bola zorganizovaná na 
veľmi dobrej úrovni, avšak mrzí nás nízky záujem detí a rodičov z Trenčína a okolia. Napriek tomu 
sa aj v roku 2016 budeme snažiť akciu pripraviť a pridáme opäť niečo nové a zaujímavé. Veríme, 
že k vode prilákame väčší počet mladých rybárov a rybárok, ako tomu bolo v predošlých rokoch.
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Plány na rok 2016
V našich silách bude v spolupráci s ObO.č.2 znovu- vybudovanie trate na medzinárodný pretek 
Laugarício cup, ktorý vzhľadom na výstavbu nového železničného mosta nebolo možné uskutočniť 
ani tento rok. Trať bude realizovaná po prúde smerom od elektrárne na sihoti po most na ostrov.  
Za priazeň v sezóne 2015 ďakujeme všetkým členom MsO SRZ Trenčín . V sezóne 2016 bude-
me opäť plnohodnotne reprezentovať MsO SRZ Trenčín. Podrobnejšie informácie o našej činnosti 
nájdete na FB: stránke SKP Trenčín.

Igor Krajčík a Roman Radil

Družstvá LRU – prívlač Trenčín ,,A“ a Trenčín ,,B“ v roku 2015.
V športových súťažiach LRU prívlač reprezentovali našu organizáciu v  roku 2015  dve družstvá 
prívlačiarov. V 1. lige Trenčín ,,A“ v zložení Jaroslav Sámela ml., Peter Zachar, Ivan Chabada, Mário 
Horník a Trenčín ,,B“ v zložení : Branislav Ďuďák, Tomáš Lacko, Matej Forgáč, Lukáš Svetlík, Peter 
Hirjak, Andrej Sulo. V roku 2015  sa zúčastnili týchto súťaží :

Majstrovstvá sveta LRU – prívlač, Írsko, Craigavon  23.-24.5.2015, kde družstvo Slovenska v zlo-
žení : Martin Forbak, Lukáš Hollý, Juraj Smatana, Peter Horňák, Ivan Chabada , Vlastimil Těšický- 
tréner, Peter Zachar - manažér a Jaroslav Sámela - kapitán obsadilo 2. miesto  za Ruskom a pred 
Talianskom. Naviac P. Horňák sa stal majstrom sveta  v jednotlivcoch.

Európsky pohár v  love pstruhov-Trout Union Cup je po Majstrovstvách sveta druhým najvý-
znamnejším podujatím prívlačiarov. Zúčastňuje sa ho viac reprezentačných výberov ako samot-
ných MS. Každá krajina môže nominovať 2 družstvá. Tento rok sa uskutočnili dve kolá:

Trout Union Cup Česká republika, Bečva : Slovensko 2 v zložení J. Sámela, J. Mrázik, J. Václavík, 
Pa. Horňák skončilo na 2. mieste za Bulharskom a pred Slovenskom 1

Trout Union Cup Slovensko, Poprad: Slovensko 2 ( J. Sámela, Pa. Horňák, P. Marcin, M. Roj-
táš) skončilo na 1. mieste, pred Poľskom a Slovenskom 1. Zároveň J. Sámela skončil na 3. mieste 
v jednotlivcoch. Preteky sa konali na rieke Poprad vo Svite, kde sa  27.-29. mája 2016 uskutočnia 
Majstrovstvá sveta, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Slovensko 2 sa stalo celkovým víťazom a európskym majstrom v r. 2015.

Medzinárodné majstrovstvá  SR jednotlivcov 22.-23.8. 2015, rieka Revúca, Ružomberok – P. 
Zachar skončil na 8. mieste, J. Sámela na 13. mieste a B. Ďuďák  na 39. mieste.

Majstrovstvá SR družstiev 1.liga – družstvo Trenčín A skončilo s malým rozdielom na 3. mieste. 
Nedarilo sa družstvu Trenčín B, ktoré skončilo na 11. mieste a zostúpilo do 2. ligy.

V celoročnej súťaži jednotlivcov je pred posledným pretekom J. Sámela na 5. mieste, P. Zachar je 
8., B. Ďuďák 32., P.  Hirjak 42., L. Svetlík 52., M. Forgáč 65. A. Sulo 85., T. Lacko 122. mieste.

Pohárové preteky : Pohár Striebornica II - J. Sámela 2. miesto, M. Forgáč 3. miesto, Pohár rieky 
Nitra - L. Svetlík 4. miesto...

Mládež: P. Zachar a J. Sámela sa podieľajú na výchove mladých rybárov a vedú krúžok mladých 
rybárov vo V.A.J.A.K. s.r.o.Trenčín.                

Jaroslav Sámela 
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Naši jubilanti 
V roku 2016 sa dožívajú významného životného jubilea títo naši členovia: 

50 rokov
Bariš Ernest; Bebej Vladimír; Ing. Blaško Tibor; Bujný Ján; Bulejko Vladimír; Danko Roman; Fajt 
Martin; Fiala Jaroslav; Ing.Hojsík Marián; Husárová Janka; Jakubek Slavomír; Kluka Miroslav; 
Ing.Krajči Juraj; Králik Štefan; Kučmin Miroslav; Kútny Miroslav; Lalo Igor; Letko Miloš; Macoun 
Ľubomír; Masaryk Jozef; Minárech Peter; Mišák Anton; Petreje Vladimír; Petrik Dušan; Plánka 
Peter; Sláviček Andrej; Stančík Pavol; Ing.Šťastný Zdenek; Štefánik Peter; Uhrín Jozef; Ing.Vlček 
Ľubomír; Vranák Zdenko;

55 rokov 
Balaj Rudolf; Belej Jozef; Beňo Pavol; Blaško Pavol; Čičo Anton; Feranec Ľubomír; Fraňo Milan; 
Gabriš Miloš; Gajdošík Stanislav; Hasler Michael; Hrnčárová Alena; Ing.Jamrich Juraj; Ing.Kar-
koška Milan; Kopunec Ladislav; Mayer Peter; Mišún Štefan; Odložil Josef; Orechovský Ľuboš; 
Sedlák Ľuboš; Ing.Suchomel Pavol; Škoda Zdenek; Tarabus Ľuboš; Tomašák Jaroslav; Valla Peter; 
Ing.Veselý Jiří; Vlček Ján 

60rokov 
Brezinský Stanislav; Červeňan Peter;Červeňan Rudolf; Daniel Peter; Ďuriačová Božena; Fuchs 
Eugen; Granačka Miroslav; Homola Milan; Homolová Helena; Jančo Ľuboš; Jurák Pavol; Kováč 
Ľubomír; Kováč Štefan; JUDr.Králik Ivan; Matejička Ján; Matuška Marián; Mazán Emanuel; Mi-
nárik Miroslav; Mitana Ján; Ing.Mojžiš Milan; Mojžiš Tibor; Ing.Orosz Stanislav; Ing.Rástočný 
Milan; JUDr.Slanina Peter; Sýkora Milan; Šajtlava Igor; Štefula Milan; Trtík Jozef; Vojtech Libor; 
Záhorec Dušan; Ing.Zigo Milan; 

65 rokov 
Almáši Jozef; Berky Jozef; Ing.Bobák Milan; Bohuš Miroslav; Bračík Branislav; Černek Viktor; 
Drnák Jozef; Ing.Fritz Pavel; Hlavatý Jozef; Husár Jozef; Klas Ľubomír; Koiš Rudolf; Košút Ján; 
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MKDr.Kotleba Vladimír; Kováčik Dušan; Líška Jozef; Ing.Mesiar Ján; Mitický Peter; Mravík Ka-
rol; Ondrášová Jana; Oravec Pavol; Peťko Peter; Ing.Polička Vladimír; Remencová Ľubica; Riška 
Eduard; Šavel Štefan; Ing.Turza Tibor; Turzová Irena; Ing.Uhrecký Pavol; Vachánek Ján; Vitko 
Jozef; Ing.Záruba Jaromír; 

70 rokov 
RSDr.Adámi Milan; Ing. Baláž Milan; Bobocký Milan; Drocár František; Horečny Stanislav; Hor-
ňák Ján; Jančička František; Jarořík Antonín; Ježík Ladislav; Jurík Ján; Kadlec Štefan; Kováč Stani-
slav; Ing. Kšinant Pavol; Kukuča Ján; Kvasnica Peter; Lejolle Jozef; Mach Miroslav; Mráz Marián; 
Mrenová Anna; Opát Peter; Peržel Pavol; Porubčan Ján; Riedl Dušan; Sádecký Jozef; Sivčák Stani-
slav; Sládok Ján; Šimeček Peter; Špaček Karol; Ing. Vaculík Ján; Vašek Ján; Vavruš Vladimír; Ing. 
Zemek Vratislav, Ing. Zliechovec Štefan

75 rokov
Dival Alojz, Dorička Rudolf, Gendiar Karol, Plánka Emil, Rešetková Eva, Tanoczky Jozef

80 rokov
Blaško Ján, Matejička Jozef, Min´dar Anton, Liška František, Plánka Pavpl, Prekop Oldřich, Škuta 
Václav

85 rokov
Habšuda Pavol, Kluka Michal, RSDr. Sadílek Pavol, Sedlák Viktor

90 rokov
Prekop Jozef

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pekné úlovky v našich vo-
dách. 

Vydávanie povolení na rybolov pre rok 2016
I.       Základné pokyny a informácie k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 2016:

1. Vaše platby uhraďte do VÚB BANKY na účet číslo: 3155967551/0200. IBAN SK62 0200 
0000 0031 5596 7551  

Úhradu vykonajte prednostne bankovým prevodom (internet banking) a až ako druhú mož-ž ako druhú mož- ako druhú mož-ž-
nosť využite platbu pomocou šeku, ktorý Vám bol doručený spolu so spravodajom „Petrov 
zdar“. Ako „Variabilný symbol“ platby uvádzajte Vaše členské číslo. V prípade potreby si 
môžete nový šek vyzdvihnúť na Rybárskom dome v čase úradných hodín, alebo v čase výdaja 
povolení. Platbu je potrebné realizovať  najneskôr 3 kalendárne dni pred výdajom.

•	  Upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú komisiou prijímané. Prípadné nezrovnalosti 
do čiastky maximálne 5 euro, bude komisia riešiť individuálne.
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Výdaj členských známok a povolení na rybolov pre rok 2016 bude  vykonaný v Rybárskom 
dome na Legionárskej ulici č.88 v Trenčíne   nasledovne:

1. streda 30. 12. 2015 od 15.30 do 19.00 Hod.
2. štvrtok 07. 01. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
3. štvrtok 14. 01. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
4. štvrtok 28. 01. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
5. štvrtok 04. 02. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
6. štvrtok 11. 02. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
7. štvrtok 25. 02. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
8. štvrtok 03. 03. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
9. štvrtok 10. 03. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.

10. štvrtok 24. 03. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
11. štvrtok 31. 03. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
12. štvrtok 07. 04. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
13. štvrtok 14. 04. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.
14. sobota 23. 04. 2016 od 09.00 do 13.00 Hod.
15. štvrtok 28. 04. 2016 od 15.30 do 19.00 Hod.

2. Výdaj povolení pre rok 2016 bude ukončený dňom 28. apríla 2016.

3. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ceniny, je nutné aby si členovia rybárske doklady preberali 
osobne, vo výnimočných prípadoch môže po predložení splnomocnenia prebrať doklady aj 
iná osoba v príbuzenskom vzťahu! (napr. otec – syn, manžel – manželka,....).

4. Výdaja sa zúčastnia i členovia, ktorí v roku 2016 nebudú kupovať povolenie na rybolov a to 
z dôvodu nalepenia členskej známky a zapísania splnenia členských povinností za rok 2015 
(Stanovy SRZ §9).

5. Členské príspevky a ostatné platby je nutné zaplatiť najneskôr do 31. marca 2016! Nezapla-6! Nezapla-
tením členského do uvedeného termínu – zaniká členstvo v SRZ. Občan, ktorému členstvo 
v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského a požiada o obnovenie členstva, je povinný 
zaplatiť zápisné. (Stanovy SRZ §10 bod 1/c a 2).

6. Zápisné platí občan, ktorý dosiahol 18 rokov a požiada o členstvo v SRZ vo výške 80,- €; mlá-
dež vo veku od 15 do17 rokov, ktorá požiada o členstvo  v krúžku mladých rybárov platí 10,- €; 
deti vo veku 6 až 14 rokov, ktoré požiadajú o členstvo v krúžku detí platia  5,- €. Deti od 3 do 
5 rokov zápisné neplatia. 

Pri neprerušenom prechode z  jednotlivých kteórii (z kategórie deti do mládeže; z mládeže 
medzi dospelých) sa zápisné neplatí. 

Člen, ktorý požiada o  prestup z  inej organizácie SRZ k  našej MsO a to z  dôvodu zmeny 
trvalého bydliska, alebo z iných závažných dôvodov,  zápisné neplatí. O prestup musí požiadať 
najneskoršie do 30 dní od vzniku dôvodu. V ostatných prípadoch platí zápisné vo výške  40,- €. 

7. Za vykázanie počtu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári (vedúci 
brigád) obvodných organizácií a za neospravedlnenie neúčasti na členskej schôdzí príslušné 
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výbory obvodných organizácií. Výdajná komisia nerieši prípadné nezrovnalosti.

8. Ak mal člen v roku 2015 vydané povolenie na rybolov, je povinný odovzdať správne vyplnený 
a zosumarizovaný prehľad o úlovkoch  najneskoršie do 15. 1. 2016. Pokiaľ nebude záznam 
o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný, nové doklady sa začnú vybavovať až po odstrá-
není nedostatkov. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch aj vtedy, ak ryby 
v roku 2015 nelovil a v prehľade nebol vykonaný žiaden záznam. 

9. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, nebude mu vydané povo-
lenie na rybolov pre rok 2016 (v súlade  s § 14 bod16  „Vykonávacej vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR“  k „Zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z.“).  

10. Prehľad o úlovkoch za rok 2015 môžete zaslať poštou, vhodiť do schránky na bráne Rybárske-
ho domu alebo osobne odovzdať v dobe úradných hodín každý štvrtok od 15,00 do 17,00 hod., 
poprípade počas výdajných dní, ale najneskoršie do 15. januára 2016. V žiadnom prípade 
neodovzdávajte člensky preukaz a rybársky lístok! 

11. Člen, ktorý v  roku 2015 neodpracoval stanovený počet brigádnických hodín, tieto musí 
finančne nahradiť - za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu 4,00,- €. 

12. Držitelia pstruhových povolení na rok 2015 mali v roku 2015 povinnosť odpracovať na 
pstruhových revíroch 6 brigádnických hodín navyše (t.j. za členstvo v SRZ 8 hodín a za 
miestnu pstruhovú povolenku odpracovať na pstruhových revíroch 6 hodín t.j. spolu 14 
brigádnických hodín). Ak neodpracovali brigádu na pstruhových revíroch MsO SRZ Tren-
čín, brigádu finančne nahradia.

13. Člen, ktorý sa nezúčastnil na výročnej členskej schôdzi u svojej obvodnej organizácie 
v roku 2015 a v termíne do 30 dní od konania členskej schôdze sa písomne neospravedlnil, 
je povinný uhradiť 16,-€.     O ospravedlnení člena rozhoduje výbor príslušnej obvodnej 
organizácie.

14. Vek člena v SRZ je dosiahnutie dolnej hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho 
roka. Príklad: Ak člen dosiahne k 31. 12. 2016 18 rokov, má už v roku 2016 povinnosť 
odpracovať brigádu a zúčastniť sa členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Ak člen 
dosiahne k 31. 12. 2016 60 rokov, už nemá v roku 2016 brigádnickú povinnosť. 

15. Pre rok 2016 je stanovená povinnosť pre členov odpracovať 8 brigádnických hodín a zú-
častniť sa členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Pre držiteľov pstruhových povo-
lení je okrem základnej brigádnickej povinnosti stanovená povinnosť odpracovať navyše 6 
hodín na pstruhových revíroch – spolu 14 brigádnických hodín. Túto povinnosť je možné 
finančne nahradiť.

16. Základnú brigádnickú povinnosť 8 hodín alebo 6 hodín na vodách pstruhových, nemajú 
deti, ženy, mládež od 15 do 17 rokov, členovia nad 60 rokov a telesne postihnutý členovia – 
držitelia platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS.

17. Členskej schôdze sa nezúčastňujú deti a mládež od 15 do 17 rokov.

18. Výdaj povolení zdarma pre deti do 5 rokov bude vykonávané na základe písomnej žiadosti 
člena MsO SRZ Trenčín, ktorý má splnené všetky členské povinnosti a je príbuzným die-
ťaťa. Písomnú žiadosť (spolu s fotkou 3x3,5cm) je potrebné doručiť na Rybársky dom do 
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III. Vybavovanie štátneho rybárskeho lístka
Štátne rybárske lístky (1 aj 3 ročné ) vydávajú príslušné Obecné, alebo Mestské úrady. Skontrolujte 
si platnosť štátneho rybárskeho lístka (platí podľa vyznačenej platnosti). 

U P O Z O R N E N I E !!!!!!
Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2015 prijala radu uznesení, týkajúcich sa povo-
lení na rybolov, z ktorých vyberáme tie, ktoré sa najviac dotýkajú našich členov 
zrušila: 

•	 zľavnené kaprové povolenia; 
•	 zväzová povolenie na kaprové vody Rady;
•	 zväzové povolenie na lipňové vody Rady;
•	 ročné povolenie na miestne kaprové vody pre nečlenov;

schválila:
•	 doplnkové zväzové povolenie na kaprové vody (pre členov aj deti); 
•	 doplnkové zväzové povolenie na lipňové vody;
•	 pre nečlenov hosťovacie denné/týždenné kaprové povolenie a denné pstruhové a lipňové 

na miestne  a zväzové vody;

31. 12. 2015. Žiadosť musí byť schválená výborom MsO a povolenia sa budú vydávať počas 
výdajných dní. Pri výdaji musí mať dieťa platný rybársky lístok na rok 2016.

19. Výdaj Miestnej povolenky v nižšej hodnote 33,-€   a členskej známky v hodnote 14,-€  :

•	 Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote 33,-€ je určené pre ženy, mlá-
dež 15-17 ročnú, členov rybárskej stráže schválených výborom MsO a pre telesne postihnutých 
členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS vrátane vozíčkarov. 

•	 členská známka v  hodnote 14,-€ je určená pre mládež 15-17 ročnú a  pre študentov do 25 
rokov; 

•	 Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote 33,-€ a členská známka v hod-členská známka v hod-v hod-
note 14,-€ bude vydávaná študentom do 25 rokov až po predložení písomného potvrdenia o 
návšteve školy.

II. Doklady potrebné k výdaju členských známok a povolení na rybolov: 
Pre vlepenie členskej známky a vydanie povolenia na rybolov si treba priniesť :          
−	 členský preukaz;
−	 štátny rybársky lístok platný pre rok 2016;
−	 doklad o zaplatení poplatkov pre rok 2016;
−	 preukaz totožnosti (OP alebo Pas, deti sa preukážu preukazom poistenca  zdravotnej pois-

ťovne)
−	 v prípade potreby vystavenia nového členského preukazu si prineste fotografiu predpísaného 

rozmeru 3x3,5cm;

Pre dokladovanie požadovaných úľav:          
−	 platný preukaz ZP, ZŤP, ZŤPS;
−	 potvrdenie o návšteve školy;



Rok 2015 Petrov zdrav č. 1 19

Príklad:

•	 Člen, ktorý chce „zväzovú kaprovú povolenku“ si musí zakúpiť miestnu kaprovú povo-
lenku v hodnote 46,-€ a doplnkovú zväzovú povolenku v hodnote 35,-€.

•	 Člen, ktorý chce „zväzovú lipňovú povolenku“ si musí zakúpiť akúkoľvek miestnu  povo-
lenku napríklad pstruhovú v hodnote 27,-€, (alebo miestnu kaprovú povolenku v hod-
note 46,-€) a k tomu  doplnkovú zväzovú lipňovú povolenku v hodnote 35,-€.

  Z uvedeného dôvodu došlo i k zmene obsahu platieb v jednotlivých kódoch a preto je 
potrebné pozorne preštudovať číselník platieb.

IV. Platby pre rok 2016 – číselník platieb
1. Členská známka cena Kód

Dospelí členovia. 20,00,-€ 1
Mládež 15-17 ročná a študenti do 25 rokov
Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 19. 14,00,-€ 2

Deti od 6 do 14 rokov a čestní členovia neplatia 0,00,-€ 0
2. Platby za kaprové povolenia cena kód

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre dospelých členov 46,00,-€ 1
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote určené 
pre ženy, mládež 15- 17 ročnú, študentov od 18 do 25 rokov a pre čle-
nov rybárskej stráže schválených výborom MsO.
 Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 19.

33,00,-€ 2

Doplnkové zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ. 35,00,-€ 3
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote určené 
pre  telesne postihnutých členov - držiteľov platných preukazov ZŤP a 
ZŤPS i vozíčkarov
Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 19.

33,00,-€ 4

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v hodnote 46,-€ a dopln-
kové zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody v hodnote 35,-€. 81,00,-€ 5

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v zníženej hodnote 33,-€ 
a doplnkové zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody v hodnote 
35,-€.

68,00,-€ 6

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre deti od 6 do 14 ro-
kov 10,00,-€ 7

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre deti od 6 do 14 ro-
kov v hodnote 10,-€ a doplnkové zväzové povolenie Rady SRZ na kap-
rové vody pre deti v hodnote 10,-€

20,00,-€ 8

Doplnkové zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody pre deti 10,00,-€ 9
Žiadne povolenie 0,00,-€ 0
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3. Platby za pstruhové a lipňové povolenia cena kód
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ 27,00,-€ 1
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ pre deti od 6 do 14 
rokov 15,00,-€ 2

Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ v hodnote 27,-€ a do-
plnkové povolenie na Zväzové lipňové vody RADY SRZ v hodnote 35,-€. 62,00,-€ 3

Doplnkové povolenie na Zväzové lipňové vody RADY SRZ 35,00,-€ 4
Žiadne povolenie 0,00,-€ 0

4. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti v roku 2015 cena kód
Náhradu neplatia členovia, ktorí si v roku 2015 odpracovali brigádnic-
kú povinnosť alebo tí , ktorí sú od brigády oslobodení. 
Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 11.

0,00,-€ 0

Nesplnená brigádnická povinnosť. 
Spresnenie I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 11a 12.
napr.(8 neodpracovaných hodín x 4,00,-€ = 32,00,-€)

.......,-€ 1

5. Náhrada za neúčasť na výročnej členskej schôdzi za rok 2015 a plat-
by zápisného cena kód

Člen sa zúčastnil členskej schôdze u svojej obvodnej organizácie v roku 
2015 0,00,-€ 0

Písomne neospravedlnená neúčasť na členskej schôdzi vo svojej obvod-
nej
organizácii v roku 2015. 
Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 13.

16,00,-€ 1

Zápisné dospelí (platia žiadatelia o prijatie za člena SRZ a členovia, 
ktorí požiadajú o obnovenie členstva)
Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 5 a 6.

80,00,-€ 2

Zápisné mládež (platia žiadatelia o prijatie do klubu mládeže pri MsO 
SRZ a mládež, ktorá požiadajú o obnovenie členstva)
Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod 5 a 6.

10,00,-€ 3

Zápisné deti (platia žiadatelia o prijatie do krúžku detí pri MsO SRZ 
Spresnenie v I)Základné pokyny a upozornenia..., bod  6. 5,00,-€ 4

Zápisné dospelí pri prestupe z inej organizácie SRZ do MsO SRZ Tren-
čín 40,00,-€ 5

6. Nová členská legitimácia cena kód
Neplatím novú členskú legitimáciu 0,00,-€ 0
Nová členská legitimácia dospelí* 0,50,-€ 1
Nová členská legitimácia mládež 15-17 ročná* 0,50,-€ 2
Nová členská legitimácia deti 0,10,-€ 3
*pozri upozornenie bod VI) odsek 1.
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7. Príspevok do fondu zarybňovania na rok 2016 cena kód
Neprispievam do fondu zarybnenia 0,00,-€ 0
Prispievam do fondu zarybnenia (doplňte sumu v €)
Príspevok do fondu zarybnenia je dobrovoľnou záležitosťou člena, 
ktorý sám uváži v akej sume prispeje. Každá suma je prínosom pre 
organizáciu. Príspevky budú použité výhradne na zarybňovanie (mimo 
zarybňovacieho Plánu) vôd obhospodarovaných MsO. Za príspevky 
budú nakúpené ryby na základe návrhu výborov obvodných organizá-
cií.

.......,-€ 1

8. Príspevok za mimoriadne známky Cena kód
Členská známka snemová - neplatím 0,00,-€ 0
Platba za mimoriadne známky .....,-€ 1

9. Sponzorské Cena kód
Neprispievam 0,00,-€ 0
Prispievam na klub detí (doplňte sumu v €) .....,-€ 1
Prispievam na ochranu revírov a hospodársku činnosť (doplňte sumu v €) ......,-€ 2

10. Oneskorená platba cena kód
Neplatím oneskorenú platbu 0,00,-€ 0
Oneskorenú platbu môže uhradiť člen, ktorý do 15.1. daného roka  
neodovzdal prehľad o úlovkoch a má záujem o vydanie povolenia
. inakšie platí spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 9.

80,00,-€ 1

Oneskorenú platbu môže uhradiť mladý rybár (15-17 ročný), ktorý do 
15.1. daného roka  neodovzdal prehľad o úlovkoch a má záujem o vy-
danie povolenia. inakšie platí spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., 
bod 9. 

10,00,-€ 2

V. Pokyny pre vyplnenie prevodného príkazu, resp. šeku:
Pre identifikáciu Vašich platieb vyplňte variabilný a špecifický symbol na šeku, ktorý Vám bol doru-
čený v tomto spravodaji, podľa nasledovných pokynov (platí aj pre bankový prevod):

1. Špecifický symbol (rozpis Vašich platieb) vytvorte podľa časti „4) Platby pre rok 2016 
– číselník platieb“ uvedeného v tomto spravodaji. Špecifický symbol sa skladá z desia-
tich okienok, do ktorého sa vpisuje číselný kód príslušnej platby. Začnite vypisovať zľava, 
pričom prvé okienko zľava je členské, druhé hlavné povolenie na rybolov atď. Je po-
trebné vypísať všetky okienka špecifického symbolu. Ak nerealizujete niektorú z platieb, 
do príslušného okienka napíšte nulu. Príslušné platby si v spravodajcovi zakrúžkujte, v 
prípade potreby doplňte sumu za nesplnenú brigádnickú povinnosť, príspevok do fondu 
zarybnenia, alebo sponzorské a spočítajte. 

2. Identifikačné číslo člena (variabilný symbol pre platbu) sa nachádza vo Vašom členskom 
preukaze pod menom prípadne pod fotografiou. Variabilný symbol sa do šeku vypisuje 
zarovnaný vpravo. 
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3. Vyplňte ostatné náležitosti šeku. Nesprávnym, alebo nevyplnením variabilného, alebo 
špecifického symbolu sťažíte identifikáciu platby a predĺžite sebe i druhým vybavenie 
rybárskych dokladov pre rok 2016.

4. Do časti „SPRÁVA PRE ADRESÁTA“ môžete uviesť krátku správu, napr. „Platby za rok 
2016“, alebo „sponzorské klub detí“, atď. U platbe za ubytovanie napíšte napr. „ubytova-
nie 2-2980 (číslo revíru štrkoviska Bodovka).  

VI. Upozornenie:
Deti, ktoré v roku 2016 dovŕšia vek 15 rokov a mládež, ktorá v roku 2016 dovŕši vek 18 rokov 
(prechádzajú z jednej kategórie do druhej)  si na výdaj musia priniesť novú fotografiu do člen-
ského preukazu rozmeru 3x4cm z dôvodu výmeny preukazu a zaplatiť poplatok za výdaj nového 
preukazu.
Člen, ktorý už nemá v členskom preukaze miesto na nalepenie členskej známky alebo má členský 
preukaz znehodnotený si z dôvodu jeho výmeny prinesie na výdaj  fotografiu rozmeru 3x4cm a za-
platí poplatok za výdaj nového preukazu.

Kalendár hlavných akcii MsO SRZ na rok 2016:
a./ výročné členské schôdze:
. ObO č.1:    7.2. 2016 od 09.00 hod. divadelná sála PDA Trenčín
. ObO č.2:    6.2. 2016 od 09.00 hod. divadelná sála PDA Trenčín
. ObO  č.3:  24.1.2016 od 9.00 hod. v Dopravnej akadémii
. ObO č.4:    7.2.2016 od 9,30 hod. reštaurácia Nemšovanka
. ObO č.5:    6.2.2016 od 9.00 hod. hotel Slovakia Trenč.Teplice
. ObO č.6:   31.1.2016 od 9.00 hod. v kinosále kult. domu Tr. Jastrabie
b./ mestská konferencia:
sa bude konať  28.2. 2016 od 9.00 hod., Posádkový dom armády Trenčín.
c./ zasadania výboru MsO SRZ: každý tretí štvrtok v mesiaci.
     Zasadnutia predsedníctva výboru MsO SRZ, operatívne na základe rozhodnutia štatutárov.
d./ preteky v love rýb:
    Preteky v love rýb budú vykonané za každého počasia. V čase konania pretekov je lov rýb po-
volený vo vyznačených úsekoch len účastníkom preteku. Bodovanie na pretekoch je vykonávané 
jednotne, podľa bodovacieho poriadku. Pretekár si môže ponechať 1ks kapra,
ktorého po uložení do sieťky nie je možné zamieňať. Úseky pre pretekárov ZŤP budú označené 
osobitne. Štartovné sa nevracia. Na preteky „Laugarício a feeder“ budú vydané samostatné propo-
zície.
. Preteky funkcionárov MsO SRZ Trenčín – Jazierko Skalka – dňa 14.5. 2016
  od 7.00 hod.- 12.00 hod.  organizuje  ObO č.2
. Preteky v love rýb dospelých            - štrkovisko Bodovka – dňa 7.5.2016
  od 7.00 hod. – 12.00 hod. organizuje ObO č.1
. Preteky detí  do 14 rokov                  - štrkovisko Nemšová – dňa 7.5.2016
  od 7.00 hod. – 12.00 hod. organizuje ObO č. 4
. Preteky žien a dievčat                     - Jazierko Skalka – dňa 1.5.2016
  od 7.00 hod. – 12.00 hod. organizuje ObO č.2
. Preteky detí v love rýb                    - VN Svinica -           dňa 8.5.2016
 od 8.00 hod. – 12.00 hod. organizuje ObO č.6
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. Preteky v love rýb na feeder  - kanál Váhu pod VET –  v mesiaci september 2016
 Od 8.00 hod. – 12.00 hod. organizuje športový klub plávaná
. Preteky v love rýb „Laugarício“ – kanál Váhu pod VET –  v mesiaci október 2016
 od 7.00 hod. – 12.00 hod. Ing.Baránek+ výbor MsO
. Trenčianska belička – Jazierko Skalka – dňa 28.8.2016
  od 8.00 hod. – 12.00 hod. – ŠKP plávaná
e./ brigádnická činnosť:
     Upozornenie: Všetky brigády na vodách kaprových aj pstruhových budú organizované v trvaní 
4 hodiny v danom dni. Podľa rozhodnutia vedúceho brigády a rozsahu prác môže byť dĺžka trva-
nia upravená a úprava bude oznámená členovi MKK.

ObO č.   Termín Druh brigády Revír  Čas, miesto zrazu
 

1.       26.3.,2.4. pstruhová Selecký potok 8.00h. prvý splav v obci Tr.Stankovce
  pstruhová Turniansky potok 8.00h.  čerpacia stanica  Tr.Turná
             8.10.,15.10. pstruhová Turniansky potok 8.00h. čerpacia stanica Tr. Turná

             2.4., 30.4. kaprová  štr.Bodovka 8.00h. chata Bodovka   
             2.4., 30.4. kaprová  štr. Nozdrkovce 8.00h. ľavý breh štrkovne
             9.9.,  30.9. kaprová  štrk. Bodovka 8.00h  chata Bodovka
             9.9.   30.9. kaprová  štr. Nozdrkovce 8.00h  ľavý breh štrkovne
Konanie jednotlivých brigád si záujemcovia overia na č.t. 0905 496619, 0905 198873, pre štrkovňu 
Nozdrkovce č.t.0908 764197. Mimoriadne brigády budú zverejnené na web stránke Brigáda na 
revíry Váh č.8 bude organizovaná podľa priebehu výstavby VD Tr.Biskupice-II. 

2.      19.3.,23.4. kaprová  Jazierko Skalka 8.00h.   na mieste konania
         11.6.,17.7.
         20.8., kaprová  Jazierko Skalka 7.00h     na mieste konania
         18.9.,22.10. kaprová  Jazierko Skalka 8.00h     na mieste konania       
         10.4.,28.5.,2.10. kaprová  Váh č.8 ľavý breh 8.00h     pri plavárni

  
          Marec                pstruhová          Drietomica/Brusné,
                                                                 Dúbrava                    8.00h. pri potravinách v Kostolnej
         9.4.,10.9.            pstruhová          Drietomica               8.00h. pri potravinách v Kostolnej
         9.10.                   pstruhová          Opatovský potok    8.00h. pri kostole v Opatovej
Podrobnejšie informácie o konaní brigád na č.t.: 0907 028834, 0903 72689, 0905  745236               

3.         3.4.                    pstruhová       Orechovský potok     7.00h.  otoč za Hor.Orechovým
           10.4.                   pstruhová       Chocholnica                7.00h.   park v Chocholnej

          29.5.,2.10.         kaprová           Váh č.8 – pravý breh  7.00h      Orechové
          22.5.,29.9.         kaprová           Ivanovská enkláva      7.00h    na mieste konania
          22.5.,25.9.         kaprová           Trenčianske kaskády  7.00h.   na mieste konania   
Všetky brigády sa konajú v nedeľu, prinesené vlastné náradie vítané. Na pstruhové brigády
obutie- gumáky. Ostatné brigády budú organizované hospodárom ObO, informácie na č.t. 0911 
264148.
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4.     2.4., 9.4.,1.10.     pstruhová             Súčanka  8.00h.    potok Hlboké                            
         2.4.                       pstruhová      Ľuborčiansky potok 8.00h.   Ľuborč.potok-strelnica

        26.3.,8.10.           kaprová          štr. Ľuborča                      8.00h.   pri vodnej ploche
        26.3.,8.10.           kaprová         Kľúčovská važina              8.00h.  pri vodnej ploche
         9.4.,15.10.          kaprová        Gabajové štrkoviská         8.00h.  pri vodnej ploche
       16.4.,22.10.          kaprová        štr. Nemšová                     8.00h.  pri vodnej ploche
Ďalšie brigády mimo týchto termínov podľa potreby hospodára /sekanie otvorov do ľadu,
Vápnenie, kŕmenie násad, atď./ budú včas oznámené vo vývesných skrinkách ObO. 
Číslo telefónu hospodára ObO č.4: 0949 227967, 032 6589579.

5.   9.4.,4.6.               pstruhová       Teplička –Kamenica          8.00h.  pred hotelom Park

      7.5.,14.5.,
     11.6., 17.9.           kaprová           VN Baračka                        8.00h.   pred RZ Vodnár
     16.4.,23.4.,
     25.6.,17.9.           kaprová            Enkláva pri Tr.Teplej        8.00h.   Enkláva
Ostatné brigády budú zverejnené vo vývesných skrinkách a na web stránke MsO SRZ.
Všetky brigády organizuje hospodár ObO č.t.: 0903 496232, predseda ObO č.t.:0903 310858.

6.   19.3.,26.3.,
      27.8.,                      pstruhová               potok Svinica           8.00h. hospodársky objekt

      
19.3.,26.3.,
      9.4.,23.4.,30.4.,
      7.5.,25.6.,27.8.
      24.9.,12.11.,          kaprová                   VN Svinica               8.00h. hospodársky objekt
Mimoriadne brigády budú zverejnené na nástenke ObO a na web stránke MsO SRZ.
Hospodár ObO č.6 č.t.: 0908 065751.

  
Termíny školenia a preškolenia nových uchádzačov za člena SRZ v r.2017.
Školenie a záverečné skúšky uchádzačov budú dňa 12.11.2016 (sobota) o 9. hod. na rybárskom 
dome MsO SRZ TN. Upozorňujeme, že mládež, ktorá dosiahne vek 15 rokov v roku 2017, sa musí 
zúčastniť preškolenia dňa 15.11.2016 (utorok) o 16,00 hod. na rybárskom dome. Do tohto termí-
nu musia odovzdať  prihlášku pre mládež od 15-17 rokov a fotografiu. Ďalej, kto dosiahne vek 18 
rokov v roku 2016 musí odovzdať prihlášku pre členov SRZ a fotografiu do 10.12.2015 / do záhla-
via prihlášky dopíšte  „prechod z  mládeže“. V roku 2016 sú povinní zúčastniť sa členskej schôdze 
u svojho obvodu a odpracovať brigádnickú povinnosť.
Predaj hosťovacích povolení v r.2016:
Dušan Beznák – VN Baračka - 0903493232 
Martin Chlpek - VN Svinica - 0905365733
Ing. Peter Baránek – ryb. potreby SEDGE Sihoť – 032/7442882
Eduard Riška – ryb. dom Legionárska č.88 – 0904535325
Viktor Kukučka – Nemšová – 0949227967
Roman Mano – Trenčianske Stankovce – 0905 198873
Úradné hodiny na rybárskom dome: každý štvrtok od 15.00 do 17.00 hod.
V dobe výdaja povolení na rybolov od 14.00 do 15.00hod
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Úhyn rýb vo Váhu- leto 2015

Sústredenie na boj s rybou a o body  Z brigádnickej činnosti 
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„Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2016“
                                                                                                     praje výbor MsO SRZ Trenčín

Redakčná rada:  Lauš, Remenec, Sokol, Kukučka, Šranc, Riška, Habáň

Úprava Miestneho rybárskeho poriadku.

Výbor MsO SRZ na svojom zasadnutí dňa 19.11.2015, upravil Miestny rybársky poriadok, časť 
„Popis kaprových revírov a úpravy lovu“, takto:

Enkláva – r. č. 2-0630-1-1

Vodná plocha 11 ha v katastrálnom území obce Trenčianska Teplá, prepojená s Vážskym 
kanálom, ktorý je súčasťou revíru č. 2-4430-2-1(H). Hranicu revíru Enkláva od Vážskeho kanála 
určujú plávajúce bóje. Vjazd motorových vozidiel na ochrannú hrádzu (vodnú stavbu) medzi 
Enklávou a Vážskym kanálom upravuje § 55 o ochrane vodných stavieb Zákona č.364/2004 Z.z.  

Venujte MsO SRZ 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2015.

Zákon o dani z príjmov umožňuje darovať MsO SRZ 2% z Vami už zaplatenej dane z príjmov 
a tak pomáhať svojej organizácii pri napĺňaní jej poslania. V tomto roku ste poslali na účet  MsO 
SRZ rekordných 5.169.-Eur, ktoré výbor investoval do majetku a nákupu násadových rýb. V prí-rekordných 5.169.-Eur, ktoré výbor investoval do majetku a nákupu násadových rýb. V prí-
pade, že sa rozhodnete poskytnúť 2% z Vašich daní aj naďalej, všetky informácie a tlačivá Vám 
poskytne výdajná komisia pri preberaní povolenky na rybolov v roku 2016.

Monitorovanie stavov jesetera malého v revíry Váh č.8:

MsO SRZ požiadala o dotáciu MŽP SR na zvýšenie stavov jesetera malého v revíry Váh č.8. 
Vzhľadom k tomu, že nemáme relevantné údaje o tejto rybe, žiadame členov o spoluprácu pri 
monitorovaní súčasnej populácie tejto ryby. Žiadame Vás o poskytnutie informácii:

- miesto a čas ulovenia jesetera malého, jeho veľkosť v cm ( zber údajov sa týka všetkých ulove-
ných veľkostí).
Údaje nahlasujte na e-mail: landera.tn@gmail.com, alebo na č.t.: 0911 956 846.Foto aj z minulosti 
s uvedením dátumu ulovenia sú vítané.

                                                                                             Ďakujeme za porozumenie.

Výzva: Vyzývame členov našej organizácie, ktorí majú oprávnenie na stavebné práce, zatepľovanie 
budov a majú záujem uchádzať sa o zákazku „ Zateplenie rybárskeho domu Legionárska č. 88“, 
nech sa prihlásia na č.t.: 0904 535 325. Následne im budú vydané súťažné podmienky.

 Oznámenie: Služby za reklamy vrátane umiestnenia letákov boli uhradené na účet MsO SRZ.






