
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 5. 10. 2020 v kancelárii MO SRZ v Púchove. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

Prítomní  :  podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1   

 

Program   : 1.  Otvorenie 

  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3.  Doplnenie a schválenie programu zasadnutia výboru 

4.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5.  Informácie o doručenej a odoslanej pošte 

  6.  Informácie z porady funkcionárov TN kraja 

7.  Ceny povolení pre rok 2021 

  8.  Informácie z porady vedúcich rybárskych stráží TN kraja 

               9.  Rôzne 

             10.  Uznesenie 

             11.  Záver 

 

Ad 1: 

Tajomník p. Rovný  privítal prítomných členov výboru MO SRZ v Púchove, členov kontrolnej komisie 

a skonštatoval, že výbor je uznášania schopný. 

Počet  prítomných členov výboru 8. 

Výbor berie na vedomie počet prítomných členov. Výbor je uznášania schopný. 

 

Ad 2: 

       Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Kadlec, overovatelia zápisnice a uznesenia sú: p. Piška, p. Šajdák,   

p. Mierny. 

 

Uznesenie č. 16/ 2020 

Výsledok hlasovania :  

Za – 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor poveruje funkciou zapisovateľa p. Kadleca, overovatelia zápisnice sú p. Piška. p. Šajdák,  

p. Mierny. 

 

Ad 3: 

Tajomník p. Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Na návrh p. Mierneho bol doplnený 

bod programu – Informácie z porady vedúcich rybárskych stráží TN kraja. 

 

Uznesenie č. 17/2020 

Výsledok hlasovania :  

Za – 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor schvaľuje program zasadnutia. 



Ad 4: 

       Tajomník p. Rovný, prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove. 

Skonštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo sa priebežne plnia.  

  

Výbor berie na vedomie informácie týkajúce plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.  

 

Ad 5: 

 Tajomník p. Rovný informoval členov výboru o doručenej a odoslanej pošte.  

 

Výbor berie na vedomie informácie o doručenej a odoslanej pošte. 

 

Ad 6: 

Podpredseda MO SRZ v Púchove p. Piška a tajomník MO SRZ p. Rovný informovali členov výboru 

o stretnutí funkcionárov TN kraja, kde boli informovaní o : 

- Riešení kauzy predaja rybníkov Považská Bystrica. 

- Novele disciplinárneho poriadku SRZ. 

- Smernici o platení členských príspevkov. 

- Postup pri rokovaní valného zhromaždenia SLOVRYB a. s. 

 

Výbor berie na vedomie informácie z porady funkcionárov TN kraja. 

 

 V tomto bode p. Piška predniesol návrh, ktorý bol prednesený na rokovaní zástupcov TN kraja o záujem 

našej organizácie o možnosti vybudovania príbytku ( kontajnera alebo podobne) na časti pozemku, ktorého je 

vlastníkom SRZ na vodnom diele Liptovská Mara. Pozemok by mal slúžiť pre členov MO za účelom športového 

rybolovu.Treba potvrdiť predbežný záujem MO, ktorý však nie je záväzný. 

 

Uznesenie č. 18 / 2020 

Výsledok hlasovania : 

Za – 8                      Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor schvaľuje svojím uznesením záujem o vybudovanie „príbytku“  na časti pozemku na vodnom diele 

Liptovská Mara, ktorý by mal slúžiť pre rybárov našej organizácie pre športový rybolov. 

 

Ad 7: 

 V tomto bode, predniesol p. Rovný návrh cien povolení a známok pre rok 2021. Výbor sa dohodol, že 

v roku 2021 ceny povolení a známok zostanú platné tak ako v roku 2020. 

 

Uznesenie č. 19 / 2020 

Výsledok hlasovania : 

Za – 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor schvaľuje ceny povolení pre rok 2021. 

 



Ad 8: 

 Vedúci rybárskej stráže p. Mierny informoval členov výboru o stretnutí vedúcich rybárskej stráže TN 

kraja. Zameral sa na návrh smernice pre výkon rybárskej stráže a jej aplikáciou do praxe.Ďalej výbor informoval 

o termíne dodania potvrdení zdravotnej spôsobilosti RS na Okresný úrad v Púchove, odbor starostlivosť 

o životné prostredie. 

 

Výbor berie na vedomie informácie z porady vedúcich rybárskej stráže TN kraja. 

 

Ad 9: 

  V tomto bode p. Šajdák informoval výbor o zarybnení Pstruha dúhového, ktorým bola zarybnená VN 

Ihrište č.1 a 2, celkovo 300 + 300kg. Zarybnenie spodného rybníka bolo uskutočnené z finančných prostriedkov, 

ktoré boli získané za usporiadanie preteku Slovenský pohár. Taktiež informoval o násade Podustvy severnej, 

ktorá bola vysadená do revíru Váh č.10 v množstve 30 000ks. 

 p. Šajdák odovzdal poďakovanie pre našu organizáciu od Slovenského zväzu športového rybolovu 

v zastúpení PhDr. Jaroslava Sámela, PhD., ktorý vyzdvihol spoluprácu s našou organizáciou. 

 p. Šajdák informoval o športových výsledkoch nášho člena Bc. Juraja Václavíka, ktorý sa stal Majstrom 

Slovenska v LRU – prívlač pre rok 2020 a zároveň vyhral medzinárodné preteky Trout cup, ktoré sa konali vo 

Svite. 

Výbor berie na vedomie informácie p. Šajdáka o zarybnení VN Ihrište č. 1 a 2 a o športových úspechoch člena 

našej MO SRZ Bc, Juraja Václavíka. 

 

 p. Šajdák predložil návrh zarybnenia, požiadal výbor o návrh na zarybnenie našich revírov násadou 

kapra, ktorá bola určená pre zrušený pretek Cipkov memoriál na VN Ihrište. Po búrlivej rozprave predniesol 

návrh rozdelenia rýb p. Kadlec takto: 

- Štrkoviská Horenická Hôrka – 500kg 

- Štrkovisko Odhánky – 300kg 

- VN Dolné Kočkovce – 150kg 

- Štrkovisko pod železničným mostom – 50kg 

 

Uznesenie č. 20 / 2020 

Výsledok hlasovania : 

Za – 6                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 2 

 

Výbor schvaľuje prerozdelenie násady kapra rybničného podľa návrhu člena výboru p. Kadleca. 

  

   

 

 

 



Vedúci rybárskej stráže p. Mierny predniesol návrh, ktorým by vznikla povinnosť pre hlavného hospodára 

informovať vedúceho rybárskej stráže o aktuálnom zarybnení a násad rýb do jednotlivých revírov, pre lepšiu 

spoluprácu s RS. 

 

Uznesenie č. 21 / 2020 

Výsledok hlasovania : 

Za – 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor zaväzuje hlavného hospodára p. Šajdáka neodkladne, najneskôr v deň zarybnenia, informovať 

vedúceho rybárskej stráže o zarybnení jednotlivých rybárskych revírov. 

 

V tomto bode vyjadril p.Novosád svoj nesúhlas s prerozdelením násady PD, ktorá bola určená pre 

zrušený pretek Cipkov memoriál na VN Ihrište. Svoj nesúhlas odôvodnil obavou z veľkej koncentrácie rybárov 

na jednom mieste a tým vysoké riziko nákazy našich členov vírusom COVID. Požadoval zarybniť násadou PD 

viac revírov a tým rozloženie počtu rybárov na viac revírov. 

Rovnaký nesúhlas prejavil aj p.Mierny a upozornil hl. hospodára o neinformovaní a neodsúhlasení 

zarybnenia hospodárskym aktívom, ktorého je členom. 

Hl. hospodár odpovedal: Čo sa týka toho zarybnenia, výbor som informoval o tom, že zarybnenie bude 

ako minulý rok a keďže ak si dobre pamätáte aká bola situácia v marci, apríli, máji ...tak sa porada  hospodárov  

nekonala. Tak isto ako sa nekonala VČS, ani  dlhú dobu výbory, ani porada rybárskych stráží. 

 

Výbor berie na vedomie vyjadrenie p.Novosáda a p.Mierneho. 

 

              Taktiež v tomto bode požiadal p. Mierný hlavného hospodára o vyčíslenie finančnej čiastky za 

prenájom a zarybnenie nášho revíru VN Ihrište občianskemu združeniu na konanie jedenástich ročníkov 

rybárskej súťaže Púchovský pstruh. Po zverejnení čiastky sa strhla búrlivá debata. 

 

Výbor berie požiadavku p.Mierneho na vedomie. 

 

  Ďalej v tomto bode informoval členov výboru p. Liška, člen disciplinárnej komisie o riešení priestupkov 

našich rybárov. Požiadal výbor o pomoc pri riešení priestupkov členov našej MO SRZ. 

   

Výbor berie na vedomie správu disciplinárnej komisie o disciplinárnych konaniach. 

 

 

Na záver tajomník p. Rovný Roman skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval 

prítomným za účasť. 

Zapísal: p. Kadlec 

Overovatelia zápisnice: p. Piška, p. Šajdák, p. Mierny 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove konaného dňa 5. 10. .2020 

 

   

Ing. Piška Dalibor Podpredseda, čistota vôd prítomný 

Rovný Roman Tajomník prítomný 

Šajdák Rastislav Hlavný hospodár prítomný 

Valach Jozef Pokladník prítomný 

Mgr. Kadlec Pavol Správa majetku prítomný 

Mierný Marián Vedúci rybárskej stráže prítomný 

Ing. Novosád Ľuboš Brigádnická činnosť prítomný 

Ladecký Ján Zástupca hospodára prítomný 

Ing. Šerý Miloš Investičná činnosť ospravedlnený 

Šedý Radoslav Vedúci detí a mládeže neprítomný 

 

Kontrolná komisia 

 

Liška Jozef Predseda kontrolnej komisie prítomný 

Gajdoš Miroslav Člen kontrolnej komisie prítomný 

Kodaj Jaroslav Člen kontrolnej komisie ospravedlnený 

Hostia 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 5. 10.2020 v kancelárii MO SRZ v Púchove. 

 

Výbor MO SRZ v Púchove: 

 

A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 8 členov, výbor je uznášania schopný.  

 

B - SCHVAĽUJE  : a.  Funkciou zapisovateľa: p. Kadleca 

                                 b.  Overovateľov zápisnice a uznesenia : p.Pišku, p. Šajdáka, p. Mierneho 

                                 c.  Program zasadnutia 

                                 d. Schvaľuje záujem o vybudovanie „príbytku“ na časti pozemku na vodnom diele 

Liptovská Mara, ktorý by mal slúžiť pre rybárov našej organizácie pre športový rybolov 

  e. Výbor schvaľuje ceny povolení pre rok 2021 

  f.  Výbor schvaľuje prerozdelenie násady kapra podľa návrhu člena výboru p. Kadleca 

  g. Výbor zaväzuje hlavného hospodára p. Šajdáka neodkladne, najneskôr v deň zarybnenia, 

      informovať vedúceho rybárskej stráže o zarybnení jednotlivých rybárskych revírov. 

 

 

 

 

C- BERIE NA VEDOMIE:  

- Výbor berie na vedomie informácie o prijatej a odoslanej pošte. 

- Výbor berie na vedomie informácie z porady funkcionárov TN kraja. 

- Výbor berie na vedomie informácie z porady vedúcich rybárskej stráže TN kraja. 

- Výbor berie na vedomie informácie p. Šajdáka o zarybnení VN Ihrište č. 1 a 2 

a o športových úspechoch člena našej MO SRZ Bc. Juraja Václavíka. 

- Výbor berie na vedomie vyjadrenie p.Novosáda a p.Mierneho. 

- Výbor berie požiadavku p.Mierneho na vedomie. 

- Výbor berie na vedomie správu disciplinárnej komisie o disciplinárnych konaniach. 

 

   

 

 

 

 


