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ZÁPIS 
zo zasadnutia výboru MO SRZ Nové Mesto nad Váhom  

zo dňa 22.5.2014 
 

Prítomní: 

 Členovia výboru (účasť: 93%): 

Estergájoš Ivan, Ing. X Šimo Jaroslav 
 

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. Brigádnická činnosť 

Pán Turánek zhodnotil brigádnickú činnosť, predovšetkým brigády vykonané koncom mája na 

Zelenej vode a ďalších revíroch ako úspešné. Výbor na margo zefektívnenia evidencie brigád 

požiadal brigádnických referentov, pánov Turánka a Horniša, v spolupráci s pánmi Kákošom 

a Rybárikom, o zavedenie evidencie členov podľa povinnosti odpracovania brigád 

v elektronickej podobe s aktualizáciou dát (minimálne raz ročne). Referenti sa stretnú a na 

najbližšej schôdzi výboru predložia navrhované riešenie. 

 

2. Výmenné povolenky s MO SRZ Trenčín 

V rámci výborných vzťahov s MO Trenčín, výbor zabezpečil výmenné povolenia na rybolov 

v celkovom počte 13 ks. Ohľadom možností získania takýchto povoleniek je potrebné 

kontaktovať predsedu MO. 

 

3. Disciplinárna komisia (DK) 

Pán Juraj Chorvát odprezentoval činnosť DK za uplynulý mesiac, kedy členovia DK riešili 3 

priestupky z titulu lovu počas rybárskych pretekov na iných revíroch. Pre uznanie chýb 

a slušné správanie vinníkov boli jednotlivé priestupky vyriešené blokovou pokutou vo výške 

50 €. 
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V rámci témy odprezentovaj tajomník MO list z Rady SRZ ohľadom sťažnosti pána Zicháčka na 

nevydanie povolenky na rybolov našou organizáciou z dôvodu opakovaného porušenia 

rybárskeho poriadku. Rada v liste upozornila na nedostatky pri riešení daného prípadu, 

ktorých sa dopustila DK resp. výbor MO. Pri riešení odporučila vinníkovi uhradiť dobrovoľnú 

pokutu. Výbor vyjadril nespokojnosť s takouto formou riešenia uvedeného prípadu, okrem 

iného napríklad rozpor so sadzobníkom pokút. Tajomník, resp. predseda MO listom zašle 

stanovisko a požiada o bližšie vysvetlenie uvedeného prípadu resp. podloženia relevantnosti 

nariadeného postupu. 

 

4. Vyhodnotenie rybárskych pretekov 

Zúčastnení pozitívne zhodnotili priebeh a výsledky rybárskych pretekov. Pán Kákoš 

odprezentoval finančné výsledky Tradičných rybárskych pretekov, ktorých sa za daždivého 

počasia zúčastnilo spolu 264 pretekárov a zisk z podujatia dosiahol 747 €. 

Organizácia opatovne vyjadrila poďakovanie všetkým sponzorom za finančné dary vo výške 

500 € a vecné dary v približne rovnakej hodnote. 

 

5. Rybárska stráž (RS) 

Vedúci rybárskej stráže, pán Fetr, stručne zhodnotil činnosť RS počas rybárskych pretekov 

a začiatku sezóny. Zároveň predniesol zaujímavú dohodu o spolupráci s RS MO Stará Turá, 

kde sa obe strany dohodli nie len na výmene informácií, ale aj na spoločných kontrolách 

v oboch organizáciách. 

Vedúci RS na záver deklaroval snahu o čo neustále zlepšovanie práce RS a zefektívnenie 

činnosti a početnosti kontrol niektorých členov RS. Výbor uložil p. Fetrovi uskutočniť pohovor 

s neaktívnymi členmi a v prípade neochoty zlepšiť činnosť, vylúčiť z RS, v prípade potreby 

nahradiť novými. 

Výbor bol informovaný o ústnej žiadosti pána Olaša o zintenzívnenie kontrol na jeho 

pozemkoch, udržiavanie poriadku a obmedzenie vstupu výhradne na členov MO. Výbor a RS 

sa uvedenou žiadosťou budú zaoberať, avšak s ohľadom na kompetencie a legislatívne 

možnosti. 

Pán Fetr zároveň ubezpečil členov, že RS sa snaží sledovať stav revírov, ktoré boli zasiahnuté 

povodňovým stavom Váhu (štrkoviská Beckov, Potvorice a Považany), pričom predovšetkým 

v Beckove je predpoklad, že v jamách uviaznu ryby z nášho revíru. Stav vody bude 

monitorovaný a v prípade zistenia ohrozenia rýb, budú podniknuté operatívne kroky na ich 

záchranu. 

 

6. Ekonomika organizácie 

Ekonóm MO, Ing. Kučerák, zhrnul aktuálnu finančnú bilanciu, ktorá je vyrovnaná. Stav 

prostriedkov na bežnom účte je vo výške 22 390 €, na termínovom účte sa nachádza 50 tis. € 

a z pohľadu nákladov je už uhradený odvod na zarybnenie vo výške cca. 17 tis. € na Radu SRZ. 

Pozitívnou správou pre MO je zmluva na ubytovanie na Dome rybárov (DR), ktorá by mala 

garantovať jeho plnú obsadenosť na obdobie minimálne jedného roka. V prípade trvania 

zmluvného vzťahu takto organizácia získa finančné zdroje použiteľné na investičnú činnosť 
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alebo zarybnenie. Technickú podporu ubytovania zabezpečí správca DR pán Macko 

v spolupráci so štatutármi organizácie. 

 

7. Investičná činnosť 

Podredseda MO, Ing. Kvasňovský, predniesol stav investícií, pričom podstatná časť vyplýva 

z potreby prevádzky a uvedeného zmluvného vzťahu na ubytovanie na DR. Pre skvalitnenie 

ubytovacích služieb boli vykonané nevyhnutné nákupy vybavenia (napr. práčka, postele) 

a bola vyslovená potreba riešenia zaobchádzania s odpadovými vodami, predovšetkým 

dažďovou vodou, ktoré je neekonomicky vypúšťaná do kanalizácie a podlieha poplatkom za 

stočné. Návrh podpredsedu je vyriešiť uvedený problém vytvorením trativodu dažďovej vodu 

zo strechy a spevnených plôch RD. V diskusií bola aktivita rozvinutá a bolo navrhnuté 

preverenie ekonomickej stránky vytvorením trativodu svojpomocne počas brigády, resp. 

odbornou firmou.  

 

8. Aktualizácia evidencie revírov na Rade SRZ 

S trojročnou pravidelnosťou sa na Rade SRZ aktualizujú revíry organizácie, je možné 

upravovať rozsah, pridávať revíry alebo vytvárať zarybňovacie plány. 

Pomerne výraznou zmenou je požiadavka vytvorenia nového lososového, resp. pstruhového, 

revíru na časti revíru Dudváh. Predmetom aktualizácie je aj vytvorenie lososových chovných 

potokov z časti revírov Kálnický potok a Klanečnica. 

Kroky by mali priniesť skvalitnenie a zatraktívnenie revírov pre držiteľov pstruhových 

povoleniek. 

 

9. Športová činnosť - konanie mimoriadnych pretekov 

V rámci skvalitňovania športovej činnosti a možnosti zakúpenia násady PD a PP z 

mimoriadnej ponuky Rady SRZ (cena 3,5 €/kg) výbor MO plánuje, usporiadať pstruhové 

prívlačové preteky na kanáli Váhu v termíne 21.6.2014. Pre tento účel bude zakúpená násada 

pstruha v objeme cca. 250 kg, ktorá bude nasadená krátko pred pretekom. Do 31.5.2014 

budú pripravené a zverejnené propozície k pretekom (Šujan, Švec ml., Patrnčiak, Šimo). 

Pretekať sa bude na úseku od splavu po hydrocentrálu v Novom Meste nad Váhom na oboch 

brehoch.  

Zároveň bol odprezentovaný návrh konania rybárskych pretekov dvojčlenných tímov v love 

kapra na Zelenej vode. Predpoklad termínu konania je september 2014 s trvaním 48 hod. 

Bližie informácie budú postupne zverejňované na webe organizácie. Na konkrétnych 

informáciách a podmienkach sa výbor dohodne na najbližšej schôdzi. 

 

10. Životné prostredie 

Ing. Švec informoval Výbor o riešení priestupku na životné prostredie, konkrétne ohrozenie 

kvality vôd v Hrádku, kde malá firma vypúšťala splašky priamo do potoka. Vec sa riešila 

v spolupráci s OÚ ŽP v Novom Meste nad Váhom. Výsledkom bolo upozornenie spoločnosti 

podmienkou. 

 

Predseda MO SRZ po vyčerpaní programu schôdzu ukončil. 


