
 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  6.3.2011 v Kine JAVOR Tvrdošín 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny      :     209 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2010  :     760 členov  
     Percento účasti na ČS     :     27,5 % 
      
Hostia : RNDr. Vladimír Migra, Peter Jašura - MO SRZ Námestovo 
 RNDr. Marián Sabo, p. Miroslav Gregáň – MO SRZ Dolný Kubín 
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie  
3/ Správa o činnosti MO SRZ za rok 2010 
4/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
5/ Plán Hlavných úloh na rok 2011  
6/ Čerpanie rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2011 
7/ Správa Kontrolnej a revíznej komisie 
8/ Správa Mandátovej komisie 
9/ Odmenenie jubilantov 
10/ Diskusia 
11/ Schválenie Návrhu na uznesenie 
12/ Záver 
13/ Občerstvenie 

 
K bodu č. 1 : 
 Z poverenia výboru MO SRZ Trstená schôdzu otvoril a viedol tajomník MO – p. Jozef 
Bošanský. V úvode privítal členov MO SRZ Trstená, hostí z MO SRZ Námestovo a MO 
SRZ Dolný Kubín. Radu SRZ zastupuje JUDr. Miloš Kabáč – predseda MO SRZ Trstená. 
V ďalšom predložil návrh programu a dal zaň hlasovať. Program bol bez pripomienok 
schválený.  
 
K bodu č. 2 : 

V jeho zmysle dal potom návrh na zloženie Pracovného predsedníctvo: JUDr. Miloš 
Kabáč, Ing. Bernard Adámus, Jozef Bošanský, Alfonz Suľa Mgr. Ján Krkoška, Dr. Marián 
Sabo – predseda MO SRZ D. Kubín a Dr. Vladimír Migra – MO SRZ Námestovo, 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
V ďalšom bol predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie: Mgr Michalec Ivan, 
Kuráň Ľudovít a Frelich Milan. Navrhovaní boli jednomyseľne zvolení za členov 
mandátovej komisie. 
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí : Mgr. Krkoška Ján, Ing. Adámus Bernard a Ing. 
Kovalík Anton. Navrhovaní boli jednomyseľne zvolení za členov návrhovej komisie. 
 
Predsedajúci dal potom, podľa § 14, odst. 3.3. Stanov SRZ, po 30. minútach čakania, 
hlasovať o tom, či bude VČS pokračovať ďalším bodom programu aj v tom prípade, že 
nebude prítomná nadpolovičná väčšina členov našej MO SRZ Trstená. VČS tento bod  
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jednomyseľne schválila. Schválením voľby pracovného predsedníctva a komisií bola VČS 
zahájená. 
Pred odovzdaním slova predsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním a minútkou 
ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých v roku 2010 až do VČS 2011- p. Mensára Jozefa- 
82 ročného z Medvedzia, Hlavičku Miroslava – 66 ročného z Nižnej, Žuffu Jána – 61 
ročného z Medvedzia a Medveckého Milana- 63 ročného z Tvrdošína. 
 
Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloša Kabáča o prednesenie správy 
o činnosti našej MO za rok 2010. 

K bodu č. 3 : 

 
Správu o činnosti MO SRZ Trstená predniesol predseda MO JUDr. Miloš Kabáč. Po 
privítaní členov MO a hostí, prítomných oboznámil s výsledkami práce dosiahnutými za 
rok 2010. Konštatoval, že rok 2010 bol významným najmä konaním X. Snemu SRZ 
v Žiline dňa 21.10.2010 v Žiline. Za prezidenta SRZ bola zvolená Ing. Magdaléna 
Janoušová so ziskom 129 hlasov oproti JUDr. Igorovi Borlokovi, ktorý získal 110 hlasov. 
Prvý krát sa prezidentom SRZ stala žena (predtým pracovala v SRZ ako ichtyologička 
SRZ. Za tajomníka bol zvolený Ing. František Baláž, ktorý získal 132 hlsov, oproti Ing. 
Ľubomírovi Javorovi, ktorý získal 105 hlasov. Do Rady SRZ za Žilinský kraj boli zvolení: 
Ing. Pavol Korčok – MsO SRZ Martin – zároveň bude viceprezidentom Rady za najviac 
získaných hlasov. Ďalšími zvolenými členmi Rady sú : Ing. Stanislav Jančuška – MO 
SRZ Liptovský Hrádok, Ing. Marián Mihalda – MO SRZ Kysucké Nové Mesto a JUDr. 
Miloš Kabáč – MO SRZ Trstená. Znamená to, že naša organizácia má prvý krát zástupcu 
v Rade SRZ. JUDr. Kabáč je zároveň členom Disciplinárnej komisie Rady a tiež garantom 
pre zarybňovanie VN Orava a Orava č. 2. Okrem toho je aktivistom pre MO v Dolnom 
Kubíne a Námestove. 
V ďalšej časti sa venoval zloženiu výboru, ktorý sa v priebehu roka dvakrát menil. Dňa 
1.6.2010 sa funkcie vzdal p. Milan Divinský- vedúci práce s mládežou. Na jeho miesto 
výbor kooptoval p. Jaroslava Habovského. Na augustovom zasadnutí sa zo zdravotných 
dôvodov funkcie vzdal p. Marián Skuban – vedúci odboru  športovej činnosti.  Po 
výberovom konaní na výbore bol do tejto funkcie kooptovaný p. Milan Frelich. 
Pri hodnotení činnosti uplynulého roka konštatoval, že prijímané uznesenia  boli podľa 
možnosti plnené, uznesenie a hlavné úlohy z VČS 2010 boli v prevažnej miere splnené 
alebo sa priebežne plnia. Prácu výboru hodnotil veľmi pozitívne, aj keď u jednotlivých 
členov je rozdielna. Potom predstavil Kontrolnú a Disciplinárnu komisiu, pomocných 
hospodárov a ekonómku. 
Pri hodnotení stavu členskej základne konštatoval, že máme: 
- 758 dospelých členov ( z nich je 8 žien) 
- 102 mladých rybárov ( od 15-18 rokov) 
- 59 detí organizovaných v krúžkoch „ Mladý rybár“ 
Prítomných oboznámil s počtami predaných povolení v celkovej sume 48 750.-€. 
V roku 2011 sa predaj povolení a rybárskych dokladov uskutočňuje v Rybárskom dome 
v deviatich termínoch. Pre zníženie čakacej doby a nervozity čakajúcich bola zakúpená 
druhá licencia na program Rotur-soft a predaj je zabezpečený dvomi PC. Prítomných 
vyzval, aby úhrady realizovali prevodom na účet cez banku alebo šekom cez Slovenskú 
poštu. Títo platcovia budú mať v predajné dni pripravené doklady a nemusia čakať na 
poradie. 

-2- 
 



V oblasti hospodárenia na našich revíroch prítomných informoval o zarybnení 
pstruhových, lipňových a kaprových revírov.  
Za vlastné prostriedky sme nakúpili násady v sume 11 631,59 €, z dotácie Rady SRZ bolo 
vysadené násady v sume 4069 €. Od Slovryb-u sme dostali dividendy vo forme násady 
v sume 107,11€. Celkové náklady na zarybnenie predstavujú čiastku 15807,7 €. 
Pri hodnotení úlovkov konštatoval, že najnavštevovanejšie revíry Rady SRZ a iných MO 
boli VN Orava, VN L. Mara, Biela Orava č. 1, Orava č. 2 a Štrkovisko Párnica. Na nich sa 
ulovilo 7435 ks rýb o hmotnosti 9572 kg rýb. 
Na našich pstruhových revíroch naši členovia ulovili 660 ks rýb o hmotnosti 214,7 kg. 
Návštevnosť na týchto revíroch bola 1894 krát. 
Na lipňovom revíri Orava 3 sa ulovilo 1291 ks rýb o hmotnosti 458,04 kg pri 1291 
vychádzkach. 
Na kaprových revíroch MO SRZ Trstená sa ulovilo 2771 ks rýb o hmotnosti 3510,1 kg 
rýb. 
Vo všetkých revíroch MO SRZ Trstená sa ulovilo 4410 ks rýb o celkovej hmotnosti 
4182,82 kg v hodnote 14 437,41 €. Priemerná hmotnosť jednej ryby je 0,95 kg. 
Revír VN Orava bol našimi členmi najnavštevovanejší – počet návštev bol 11589 krát. 
Ulovilo sa 6941 ks rýb o hmotnosti 8938,03 kg. 
Najviac rýb ulovili : 
Janek Peter  268 ks o hmotnosti 193,85 kg v hodnote 567,-€ 
Kráľ František  219 ks  o hmotnosti 182,00 kg v hodnote 411,82 € 
Ing. Baránek Jozef  210 ks o hmotnosti   95,22 kg v hodnote 255,45 € 
Najväčšiu rybu ulovil Bábik Štefan  - sumec 180 cm o hmotnosti 48 kg na VN Kráľová. 
 
Všetky informácie sú zo 790 vrátených záznamov o úlovkoch  z 830 vydaných; 40 
záznamov bolo vrátených bez úlovku. Prítomných potom vyzval, aby venovali zvýšenú 
pozornosť vypisovaniu záznamov a oboznámil ich s najčastejšími chybami. 
 
Na brigádach , zameraných na čistenie, zarybnenie a ochranu revírov sa zúčastňovalo 259 
členov, ktorí odpracovali 2188 hodín. 
 
V časti ochrana revírov informoval VČS o kontrole Oravy 3 zo strany SIŽP ohľadom 
naťahovania špagátov cez rieku Orava 3. SIŽP tento spôsob plašenia posúdila ako 
nedovolený a natiahnuté špagáty sme museli odstrániť. Preto sme ich v tomto roku  
nenaťahovali. Dňa 18.11.2010 výbor zorganizoval stretnutie s CHKO Horná Orava a 4 
Poľovnými združeniami s cieľom nájsť spoločné riešenie, najmä spôsob plašenia 
a koordináciu odstrelu kormoránov. Reflexné prvky na špagátoch sú finančne neúnosné = 
cca 2000 € pri pokrytí úseku od Tvrdošína po Krásnu Hôrku. Odstrel je pri hromadných 
poľovačkách koordinovaných Ing. B. Adámusom. Počas platnosti výnimky bolo 
naplánovaných 13 termínov, odstrelených bolo zatiaľ 5 kusov. 
Ďalším, v podstate neriešiteľným problémom, je výstavba MVE. Na Studenom potoku sa 
plánuje min. 1 MVE a na rieke Oravica sú naplánované 3 MVE. Veľké úsilie je vkladané 
do boja proti MVE na Oravici, ktorá je zatiaľ nepoškvrnená MVE. Boli by sme radi, keby 
to tak aj zostalo.  Koncom leta sme organizovali petíciu : „ Zachráňme Oravicu“. 
Zozbierali sme 735 podpisov. Výstavba je v štádiu územného plánovania, ku ktorému 
plánujeme pripomienky. 
 
Kontrolu dodržiavania rybárskych predpisov vykonávajú 16. členovia RS pod vedením 
Mgr. Ivana Michalicu. Spolu uskutočnili 370 vychádzok a vykonali 490 kontrol. 
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Pre tento rok výbor schváli vyškolenie 4 nových členov RS, namiesto nečinných členov 
RS. 
 
V oblasti práce s mládežou konštatoval, že namiesto M. Divinského  sa práce ujal p. 
Jaroslav Habovský, ktorý prácu s mládežou vykonáva popri funkcii pokladníka. Krúžky 
mladých rybárov pracovali v Zuberci, Nižnej, Štefanove, Tvrdošíne a Trstenej. Deťom  od 
6 – 14 rokov boli vydané povolenia na lov rýb. Pred pretekmi detí 15.5.2010, bola, vďaka 
p. Milana Frelicha, zorganizovaná brigáda na VVN Tvrdošín. Od 11/2010 boli otvorené 
krúžky  mladých rybárov v Trstenej – Milan Frelich,  Nižnej – Ján Kuboš, Štefanov – Ján 
Bedrich a Tvrdošín – Ľubomír Turčák. Krúžok v Zuberci otvorený nebol – pre nezáujem 
členov MO na post vedúceho krúžku. 
 
Vedúcim odboru kultúrnej činnosti je Bc. Ľubomír Fedorák. Určité nedostatky sú spôso- 
bené dlhodobou PN  jej vedúceho, ktorému predseda poprial skoré uzdravenie. 
Starostlivosti o vývesné skrinky sa až do návratu Bc. Fedoráka venuje Ing. Adámus. 
Dvakrát ročne vydávame Spravodaj. Pre zníženie vysokých nákladov sa vydáva 
v skrátenej forme. Všetky informácie sú na našej webovej stránke, ktorá bola v roku 2010 
zmenená. Pripravovaný  rybársky ples sa neuskutočnil pre rekonštrukciu Domu kultúry 
v Trstenej a pre PN Bc. Fedoráka. Vyjadril presvedčenie, že v nasledujúcom roku sa to 
podarí. 
 
Pri hodnotení športovej činnosti v úvode informoval o personálnej zmene, keď namiesto 
M. Skubana, ktorý sa vzdal mandátu, bol na túto funkciu kooptovaný p. Milan Frelich. 
V detských pretekoch – 15.5.2010- 1. miesto obsadila Korina Rosinová z Nižnej, 2. 
miesto patrí Janke Špringeľovej z Medvedzia, 3. miesto obsadil Ľuboš Krkoška 
z Trstenej. 
Družstvo „plavačkárov“ obsadilo 10. miesto na pretekoch v Námestove.  
V postupovej súťaži LRU-Mucha budú našu MO reprezentovať 2 družstvá : Trstená „A“ 
a Trstená „B“. B družstvo bude súťažiť v divízii „A“. 
Na 24-hodinových pretekoch v LRU na OP sa zúčastnilo 21 pretekárov a 15 z nich ulovilo 
min. 1 rybu. Víťazom bol Michal Kuboš so ziskom 1686 bodov a ulovením 16 ks rýb. 
Druhý bol Marek Hatlas – získal 737 bodov s úlovkom 39 ks rýb. Na 3. mieste skončil 
Jozef Šimalčík  so ziskom 590 bodov a ulovením 6 ks rýb. 
Na stretnutí rybárov dňa 26.9.2010 na Starej pláži za účasti členov výboru, KK, DK, 
vedúcich krúžkov a RS vládla príjemná atmosféra. O výbornú kapustnicu sa postarali Ing. 
Adámus a JUDr. Miloš Kabáč. 
Na stretnutí muškárov MO SRZ Trstená ,konaného dňa 10.10.2010 na rieke Orava 3 
v Nižnej sa zúčastnilo 8 pretekárov, Zvíťazil Juraj Tavel pred Františkom Jarinom 
a MUDr. Viliamom Chromým. Spolu sa ulovilo 13 ks rýb. 
Na tento rok je naplánovaná súťaž „Oravský lipeň“ na 7. augusta – teda na druhý deň po 
Oravskej muške. Spoluorganizátorom bude aj  muškársky klub Oravica. Pretekať sa bude 
v súlade s pravidlami LRU-Mucha. 
 
V závere poďakoval všetkým  za vynaloženú prácu v prospech MO SRZ Trstená 
a všetkým zároveň poprial veľa zdravia a sily potrebnej k zvládnutiu roka 2011.  
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K bodu č. 4 : 
 
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Mg. Ján Krkoška. 
V úvode informoval, že DK zasadala 8x. Jedno zasadnutie bolo v starom zložení, 7x 
zasadla komisia v novom zložení, zvolená novým výborom MO zo dňa 6.4.2010. Prítomní 
boli minimálne 3 členovia DK. Všetkých zasadnutí sa zúčastnili Mgr. Krkoška a Ing. 
František Habovský. Komisia riešila 19 členov MO za 22disciplinárnych previnení – 
oproti roku 2009 je to nárast o 90%. Za uvedené priestupky bolo 2x pokarhanie a 17x 
peňažná pokuta- celková výška 532 € a trovy konania vo výške 150 €. V závere hodnotil, 
že DK si splnila svoju povinnosť. 
 
K bodu č. 5 : 
 
Plán Hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2011 predniesol podpredseda MO SRZ 
Trstená – Ing Bernard Adámus.  
V časti: Hospodárenie na revíroch sa dôraz kladie na zarybňovanie, organizovanie brigád, 
prehodnotenie obsah miestneho rybárskeho poriadku ako aj zarybňovacieho plánu na roky 
2012-2015. 
V časti : Ochrana rybárskych revírov  bolo zdôraznené vytvorenie prototypu na plašenie 
kormorána veľkého jeho odstrel , zvýšenie nárokov na členov RS, vykonávať kontrolu 
revírov z pohľadu neoprávneného zásahu do toku- ťažba štrkov, znečisťovanie, úpravy 
tokov a pod.  
V : „Spoločenskej činnosti“  sa Hlavné úlohy zamerané na školenie a skúšky nových 
členov, organizovať súťaž o najväčšiu ulovenú rybu, aktualizovať webovú stránku 
a vývesné skrinky i prechod zo zasielania Spravodaja poštou na zasielanie e-mailom. 
V : „Športovej činnosti „ sa dôraz kladie na porioadanie všetkých naplánovaných 
pretekov. 
V : „Ostatnej činnosti“ je zámer svojpomocne postaviť oplotenie rybárskeho domu 
a prestavbu príručného skladu pomôcok a náradia na zarybňovanie. 
 
K bodu č. 6 : 
 
Čerpanie rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2010 predniesol predseda MO – 
JUDr. Miloš Kabáč. 

Pri hodnotení čerpania rozpočtu konštatoval, že náklady na činnosť MO činili 
82889,21 € a výnosy z činnosti MO predstavovali 80028,50 €. Mínusový hospodársky 
výsledok vo výške 2860,71 € vykrýva disponibilný zisk vo výške 2426,29 €. Tiež 
konštatoval, že úver v Dexii banke, na rekonštrukciu RD MO SRZ Trstená je vo výške 
9991,94 €. 
 Pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2011 sa vychádzalo z predpokladov : 
- 700 členov vo veku nad 18 rokov 
- 100 členov vo veku od 15-17 rokov a študentov do 25 rokov 
- 100 mladých rybárov a detí od 3 – 14 rokov 
- zarybňovanie revírov vo finančnom obnose 12800,00 €. 
 
- Celkové náklady na činnosť organizácie sú plánované vo výške 82859,48 €. 
- Celkové výnosy z činnosti organizácie sú plánované vo výške 82754,11 €. 
- Hospodársky výsledok je stratový vo výške 105,37 €. 
- Disponibilný zisk (hospodársky výsledok + odpisy HIM ) tvoria 5181,63 €. 
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K bodu č. 7 : 
 
Správu o činnosti Kontrolnej a revíznej komisie predniesol jej predseda p. Juraj Tavel. 
Prítomných informoval, že KK sa zamerala hlavne na kontrolu vedenia popkladničných 
operácií, vedenia účtovnej evidencie, dodržiavanie schváleného rozpočtu i na plnenie 
uznesení z VČS 2010. Preto v roku 2010 vykonala 2 revízne kontroly. Konštatovala, že 
úlohy boli splnené až na oplotenie Rybárskeho domu – presunuté na rok 2011 a plánované 
finančné náklady za vlastné financie na r. 2010. Pripomienky mala aj k neúmernej 
spotrebe ZP. Napriek tomu doporučuje výsledky hospodárenia za rok 2010 schváliť. 
K navrhovanému rozpočtu na rok 2011  navrhuje vyššiu zainteresovanosť hospodára RD 
na znížení spotreby ZP a úspory previesť do položky el. energie. Po zvážení všetkých 
možností KK považuje rozpočet za správny a doporučila VČS ho schváliť. 
 
K bodu č. 8 :  
 
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ivan Michalec. Konštatoval, že 
na dnešnú VČS boli  všetci členovia MO pozvaní pozvánkou uverejnenou v Rybárskom 
spravodaji č. 1/2011. Komisia konštatuje, že VČS sa zúčastňuje 209 členov a 4 hostia a 10 
mladých rybárov.  
Mandátová komisia konštatuje, že VČS je uznášania schopná, lebo podľa Stanov SRZ - § 
14, ods.3, písm. c, ak v čase zvolania VČS nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov , 
výbor počkal 30 minút  a otvoril rokovanie VČS bez ohľadu na počet prítomných. Tento 
postup prítomní jednomyseľne schválili. 
 
K bodu č. 9 : 
 
Odmenenie jubilantov vecnými cenami – knihami vykonali JUDr. Miloš Kabáč a Ing. 
Bernard Adámus nasledovne : 
 
75 rokov : 
Ing. Habovský František   Ústie 59  odmenený na výbore 
Teren Miroslav   Nižná 491 
 
70 rokov : 
Pazúrik Ladislav   Trstená 194/1 
Lazár Ján    Nižná 502/26 
Kurtulík Ján   Liesek 177 
 
60 rokov : 
Fujak Stanislav   Trstená 1058/20 
Pokusa Anton   Ústie 55 
Ing. Gavlík Marián  Tvrdošín 74/24 odmenený na výbore 
JUDr. Janík Ján   Trstená 1056/33 
Huba Juraj    Nižná 530 
Ing. Staňák Dušan  Nižná 682 
Ďurkovič Jaroslav   Tvrdošín 141/19 
Geššaj Jozef   Tvrdošín 146/27 
Čuchor Ján   Tvrdošín 163/45 
Hubová Lýdia   Nižná 530 
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Štubendek Alojz   Tvrdošín 256/61 
Polaczek Jozef   Trstená 770/30 
Ing. Lukšík Miroslav  Ústie 1 
Krasuľa Ján   Trstená 223 
Pavčo Viliam   O.B.Potok 102 
Ing. Balko Viliam   Trstená 874/43 
JUDr. Kabáč Jaroslav  Tvrdošín 579/73 
 
50 rokov : 
Ulrich Jozef  st.   Tvrdošín 812 
Červeň Vladimír   Liesek 599 
Dedinský Jaroslav  Nižná 760 
Kuboš František   Tvrdošín 159/41 
Konečný Miloš    Zlaté Moravce 8 
Kulošťák Anton   Tvrdošín 163/45 
Žuffa Jaroslav   Nižná 662 
Kudlička Milan   Trstená 392/47 
Mudronček Peter   Tvrdošín 124/9 
Kaučiarik Jozef   Krivá 234 
Papp Juraj    Tvrdošín 317 
 
Pre nesplnenie minimálne 5-ročného členstva neboli odmenení : Motyčák František, 
Levandovský Jozef, Skokna Michal a Vangel Jozef. 
 
K bodu č. 10 -  Diskusia: 
 
Dr. V. Migra – MO SRZ Námestovo: Hodnotil, že aj na ich VČS konanej pred týždňom 
bola slabá účasť.Disciplína stagnuje. Majú 872 členov, z toho 704 dospelých, 10 žien. Na 
zarybňovanie vydali cca 20000 €. Vysadili 49000 ks podustvy. Poznamenal, že je 
stagnácia výskytu zubáča. Celý rok bola vysoká voda na OP. Im sa nevrátilo 116 
záznamov , v 115-tich záznamoch nebol úlovok. Najväčší úlovok mal Ing. Očkaják – 33 
kg sumec na OP. Prítomných oboznámil s vypúšťaním OP pre investičnú akciu 
v Námestove.  
Kacír Dezider :   Poznamenal, že v kurze sú sociálne programy a v našej MO došlo ku 
zrušeniu zliav. Požadoval, aby sa do uznesenia zahrnula výška zliav pre všetkých 
dôchodcov tak, ako to bolo v roku 2010. 
Žmijak Zdenko – Poznamenal, že zľavy sa zrušili aj pre ZTP. Požadoval zmenu. 
Dr. Marián Sabo : Povedal, že ich MO má 586 dospelých členov, čo je najmenej zo 
všetkých MO na Orave. Kriticky poznamenal, že nie je dohoda o vzájomnej návšteve 
revírov. Niektorí z Vás navštevujú naše revíry. V minulom roku neboli kormorány, je 
vydra. Robí nám veľké škody. Nedarí sa nám zarybňovať hlavátkou. Informoval o násade 
amura do 3-4 rybníkov v Párnici. Poznamenal, že na Orave 1 stúpajú úlovky kapra 
a karasa a tok sa mení z lipňového na kaprový, čo je sen rybárov z DK. Muškári sú v 1. 
lige na 4. mieste, B- družstvo postúpilo z Divízie do 2. ligy. Zároveň všetkých trstenských 
rybárov pozval na Celooravské preteky , ktoré budú 14.5.2011 v Párnici. 
Suľa Alfonz :  Informoval o chybách pri vypisovaní záznamov o úlovkoch. Nevypisuje sa 
ani miera ani hmotnosť. Tiež pri ulovení ušľachtilých rýb mnohí vypisujú počty : 1+1+1, 
čo je v rozpore s predpismi. Dochádza k prepisovaniu dátumov. Všetko je to naša vizitka! 
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MUDr. Chromý Viliam :  Kladne hodnotil počínanie Alfonza Suľu. Požadoval, aby sa 
takémuto rybárovi vrátil prehľad a disciplinárne sa riešil! 
Kacír Dezider :   Kritizoval, že na OP je málo šťúk. Požadoval zvýšenie počtu násad 
dravých rýb. 
Bošanský Jozef :  Poznamenal, že okrem násad dravých rýb je potrebné pamätať aj na 
bielu rybu, ktorá je potravou dravých rýb. A tých niet, nikto na Slovensku ich 
neprodukuje.  
Kumor Vladimír :  Hodnotil výter rýb, potrebný je dostatok vody. To sa v minulom roku 
docielilo. Kritizoval, že sa nezapisujú všetky ulovené biele ryby, aj preto ich ubúda. Aj na 
celom Slovensku. Do OP bol nasadený kamión karasov. Každý rybár by mal začať od 
seba. 
JUDr. Kabáč Miloš : Odpovedal na zrušenie zliav. Informoval, že tento zámer sa 
odhlasoval vo výbore. Ceny povolení stanovuje výbor v rozsahu cien stanovených Radou. 
Na margo vyššej spotreby ZP povedal, že izbový termostat je zle namontovaný – 
v miestnosti, kde sa zasadá iba občas. Treba ho premiestniť do vedľajšej kancelárie. 
 
Po opakovaných diskusných príspevkoch, dal predsedajúci návrh na ukončenie diskusie. 
V hlasovaní bolo proti ukončeniu diskusie 8 členov, zdržal sa 1, väčšina bola za 
ukončenie diskusie. 
 
K bodu č. 11 :  
 
Návrh na uznesenie VČS predložil Mgr. Ján Krkoška – predseda Návrhovej komisie.  
VČS : 
a./ Schvaľuje: 
- Správu o činnosti výboru MO SRZ Trstená 
- Správu o finančnom hospodárení 
- Správu KK 
- Plán Hlavných úloh na rok 2011  
- Rozpočet na rok 2011  
- Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu 10 hodín, z čoho sa 4 hodiny budú počítať za 
VČS s účinnosťou od 1.1.2012 
- Členský príspevok 4,0 € za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu, vrátane neúčasti 
na VČS 
- Jaroslava Habovského a Milana Frelicha za riadnych členov výboru MO SRZ Trstená. 
 
b/ Berie na vedomie: 
- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
 
c/ Ukladá : 
- Tajomníkovi podať správu o konaní VČS na Radu SRZ do 15 dní 
- Výboru vykonávať činnosť v zmysle plánu úloh na rok 2011 
- Výboru zapracovať zmeny týkajúce sa brigád do Brigádnického poriadku 
- Výboru zrušiť uznesenie výboru, ktorým boli zrušené zľavy pre dôchodcov a ZŤP. 
 
K bodu č. 12 : 
  
 Po vyčerpaní programu predseda poďakoval prítomným za účasť, zároveň im do tohto 
roka poprial veľa osobných, pracovných i športových úspechov. 
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 K bodu č. 13 : 
 
      Potom predsedajúci p. Bošanský pozval všetkých prítomných na občerstvenie a zaželal im 

dobrú chuť. Týmto bola VČS 2011 ukončená. 
 

 
 
 

V Trstenej  30.3.2011      Zapísal : Bošanský Jozef 
                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
 
 
 
 
 
 
 
 


