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ZÁPIS 
zo zasadnutia výboru MO SRZ Nové Mesto nad Váhom  

zo dňa 10.4.2014 
 

Prítomní: 

 Členovia výboru (účasť: 93%): 

Estergájoš Ivan, Ing. X Šimo Jaroslav X Horňák Filip, Mgr. 
 Kvasňovský Tibor, Ing. X Uhrín Adam X Patrnčiak Dušan X 

Rybárik Peter, Ing. X Turánek Jaroslav X Horniš Vilam X 

Švec Ján, Ing. X Kákoš Peter X Šujan Ladislav, Ing. X 

Pitek Ján, Paedr. X Kališ Miloš, Ing. X Švec Ján ml., Ing. X 

 

 Členovia organizácie a hostia: 

Fetr Miroslav X 

Kučerák Jozef, Ing. X 

Chorvát Juraj X 

Dvorštiak Jozef, Ing. X 

Macko Rudolf X 

 

 

Obsah zasadnutia výboru MO SRZ: 

 

Schôdzu otvoril a viedol v zmysle programu predseda MO SRZ Ing. Ivan Estergájoš 

 

1. Ekonomicko-personálne záležitosti MO 

Ekonóm organizácie, Ing. Kučerák, informoval členov výboru ekonomických výsledkoch 

organizácie, konkrétne o stave pohľadávok, záväzkov a hotovostných prostriedkov na 

bežnom bankovom účte, v rámci ktorého bola zo strany tajomníka navrhnutá možnosť 

uloženia voľných prostriedkov na termínovaný účet v banke. Ponuku bánk preverí Ing. Jozef 

Kučerák. 

Predseda organizácie navrhol odmenu a poďakovanie bývalému hospodárovi MO, Emilovi 

Kališovi, za dlhoročnú činnosť pre organizáciu a zásluhy vo výške 100€, ktorá bola následne 

jednohlasne schválená výborom. 

 

2. Rybárska stráž (RS) a disciplinárna komisia (DK) 

K činnosti rybárskej stráže a disciplinárnej komisie sa vyjadrili vedúci RS, Miroslav Fetr 

a vedúci DK, Juraj Chorvát a zhodnotili ju ako plynulú, pričom cieľom RS je v roku 2014 zvýšiť 

dôraz na kontrolu výkonu rybárskeho práva na revíroch MO. Počas aktívu výboru MO a RS 

dňa 1.5.2014 prebehne preškolenie členov rybárskej stráže. 
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Ďalej výbor na základe žiadosti jednohlasne schválil skrátenie 3-ročného trestu odňatia 

povolenky jedného z členov organizácie z dôvodu absencie štátneho rybárskeho lístka pri 

kontrole RS, ktorý nedopatrením nemal vybavený. Poľahčujúcimi okolnosťami bolo, že osoba 

si uvedomila svoju chybu a v minulosti nemala žiadny priestupok. 

 

3. Práca s mládežou 

Pozitívnou informáciou zo strany PaeDr. Jána Piteka bol počet detí, ktoré absolvovali škúšky 

rybárskeho minima a to 21, z toho 2 dievčatá. Uvedené číslo predstavuje v porovnaní 

s minulým obdobím výrazný nárast, napriek tomu sa výbor zhodol na potrebe lepšej 

prezentácie rybárskeho športu na základných školách a prostredníctvom centra voľného 

času.  

 

4. Zarybnenie revírov MO monté úhora európskeho 

Vzhľadom na výhodnú cenu úhorieho monté z Rady SRZ, MO zakúpila násadu v celkovom 

množstve 2 kg, ktorým boli zarybnené revíry MO. Zarybnenie prebehlo za účasti členov 

výboru a RS na revíroch: odstavné ramená Váhu Hrádok, štrkoviská Potvorice a Považany, 

Váh a vážsky kanál. Cieľom organizácie je aj naďalej využívať podobné výhodné ponuky SRZ 

a pokračovať v zatraktívňovaní našich revírov. 

 

5. Plánované zarybnenie MO pstruhom 

Predseda MO v spolupráci s hospodármi zabezpečil násadu pstruha na sobotu 12.4.2014. 

Výbor sa dohodol na zvýšení množstva násady o 100 kg na úkor plánovanej násady bielej ryby 

na Váh a kanál, táto násada bude kompenzovaná neskôr v priebehu roka. 

Hospodári sa dohodli na stratégií a organizácií plánovaného zarybnenia, pričom hlavnými 

cieľmi bolo rovnomerné rozmiestnenie násady po revíroch (dohoda s vodičom) a osobné 

prevzatie a kontrola rýb v Považskej Bystrici. 

Vzhľadom na tohtoročný nižší stav hladín potokov v Hôrke, Hrádku a na Lúke, bolo 

dohodnuté, že tieto revíry budú zarybnené skôr symbolicky. 

 

6. Organizačné záležitosti 

Tajomník MO odprezentoval bezproblémový priebeh a stav organizačných záležitostí MO.  

 

7. Rybárske preteky 

Organizácia rybárskych pretekov na začiatku sezóny prebehne v termínoch stanovených 

v spravodaji MO, teda: 

o hlavné rybárske preteky - sobota 3.5.2014 (podľa plánu, riaditeľ pretekov - hlavný 

hospodár MO) 

o detské rybárske preteky - nedeľa 4.5.2014 (trvanie preteku od 8:00 do 12:00, 

novinkou bude hodnotenie pretekárov v dvoch kategóriách a to do 10 a do 15 rokov, 

riaditeľ pretekov - Dušan Patrnčiak) 

o preteky LRU plávaná - štvrtok 8.5.2014 (pretek bude jednokolový v trvaní od 8:00 do 

12:00, riaditeľ pretekov bude hlavný hospodár) 
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Ku všetkým pretekom budú vydané propozície, ktoré budú zverejnené na webovej stránke 

a výveske MO. 

 

8. Diskusia 

V diskusii bolo prebratých viacero tém, z ktorých najdôležitejšími boli: 

o Informácia zo strany pána Viliama Horniša o umiestnení odpadu chemického 

charakteru v oceľových sudoch v blízkosti revírov v Beckovskom katastri. Vzhľadom 

na podozrenie na obsah ortute v spojitosti na výsledky testovania rýb, bola pánovi 

Hornišovi zverená kompetencia medializovať vec v mene miestnej organizácie pre 

nečinnosť MÚ Životného prostredia 

o Dušan Patrnčiak odprezentoval konanie prívlačových pretekov II. Slovenskej 

prívlačovej ligy v termíne 12. až 13.7.2014 na úseku Váhu od cestného mosta v NM až 

po hydrocentrálu v Hornej Strede. Pre konanie podujatia bude v tomto termíne zákaz 

lovu okrem účastníkov preteku. 

o Zároveň pán Patrnčiak navrhol konanie kaprových pretekov dvojíc na Zelenej vode 

v termíne koncom septembra. Tento bod bude predmetom diskusie a rozvíjania aj na 

ďalších schôdzach výboru. Cieľom je zviditeľnenie organizácie a zavedenie tradície 

podobného podujatia. 

o Predmetom diskusie bola aj činnosť orgánov SRZ, ktorú prezentoval predseda MO na 

základe účasti na sneme SRZ. Predstavou organizácie je lepšia administratívna 

podpora a usmernenie zo strany orgánov SRZ (napr. na margo registrácie členov MO, 

RS a DK pre účely daňovej, resp. odvodovej evidencie) 

o Podobne ako v minulých rokoch zabezpečila MO pre svojich členov obmedzený počet 

výmenných povolení so susednými organizáciami Stará Turá a Trenčín. V minulosti 

dochádzalo k nedorozumeniam z titulu nevracania a privlastňovania si týchto 

povolení na dlhšiu dobu ako bolo dohodnuté, uvedený neduh bude eliminovaný 

dôslednejšou evidenciou a budúcim nevydaním povolenia členovi, ktorý sa takto 

previnil. 

 

Predseda MO SRZ po vyčerpaní programu schôdzu ukončil. 

 

 


