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Vážení športoví priatelia, 

toto vydanie rybárskeho spravodaja je posledné, ktoré bolo zaslané všetkým 
členom MO SRZ Trstená prostredníctvom Slovenskej pošty. Členovia, ktorí chcú i naďalej 
zasielať spravodaj prostredníctvom Slovenskej pošty, nahláste svoje meno a priezvisko  
na niektoré z dole uvedených telefónnych čísel, email, prostredníctvom kontaktného 
formulára na našej webovej stránke, písomne na adresu organizácie alebo osobne 
niektorému z členov výboru a spravodaj mu bude zasielaný. Tí členovia, ktorí chcú 
zasielať spravodaj prostredníctvom elektronickej pošty nahláste svoje emailové adresy 
tým istým spôsobom. Každé číslo spravodaja bude tiež zverejnené na našej webovej 
stránke.  

Všetkých členov MO SRZ Trstená srdečne pozývame na Výročnú členskú 
schôdzu MO SRZ Trstená, ktorá sa bude konať dňa 11. marca 2012 v Dome Kultúry 
Trstená o 8:30 hod. 

Program: 
1) Otvorenie 
2) Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie  
3) Správa o činnosti MO SRZ  Trstená  
4) Správa o činnosti disciplinárnej komisie 
5) Správa o hospodárení organizácie a návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2012 
6) Správa kontrolnej a revíznej komisie 
7) Plán hlavných úloh na rok 2012 
8) Správa mandátovej komisie 
9) Odmenenie jubilantov  
10) Odmenenie zaslúžilých členov MO SRZ Trstená zväzovými vyznamenaniami 
11) Vyhodnotenie súťaže o najväčšiu ulovenú rybu, odmenenie víťazov 
12) Diskusia 
13) Schválenie návrhu  na uznesenie 
14) Záver 
15) Občerstvenie 
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Plán brigád MO SRZ Trstená na rok 2012 

     Plán brigád bol zostavený hospodármi jednotlivých revírov MO SRZ Trstená. 

 

Hospodár  Kuráň  Ľudovít – kontakt: 0904 850 364 

Revír Oravica č. 1 3-2750-4-1  Lovný  

21.04.2012 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest...  
Stretnutie: Rybársky  dom Trstená  o 7:45 hod. 

05.05.2012 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest...  
Stretnutie: Rybársky  dom Trstená  o 7:45 hod. 

Revír Brezovický potok  3-2740-4-2 Chovný 

14.04.2012 Čistenie toku, vyťahovanie spadnutých stromov.  
Stretnutie: Rybársky  dom Trstená  o 7:45 hod. 

Hospodár Kumor Vladimír – kontakt: 0908 023 353 

Revír Jelešňa 3-1470-4-1 Lovný 

14.04.2012 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest... 
Stretnutie: Rybársky  dom Trstená  o 7:45 hod. 

28.04.2012 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest...  
Stretnutie: Rybársky  dom Trstená  o 7:45 hod. 

Hospodár Tekeľ Alojz – kontakt: 0908 392 587 

Revír Studený Potok 3-3940-4-1 Lovný         

14.04.2012    Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest...  
Stretnutie: Podbiel  – Rybníky o 7:45 hod. 

28.04.2012  Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest...  
Stretnutie: pri kostole – Oravský Biely Potok o 7:45 hod. 
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Pomocný hospodár Frelich Milan – kontakt: 0903 513 542 

Revír VVN Tvrdošín 3-6050-1-1 Lovný 

05.05.2012 Čistenie vodnej nádrže a brehov po zime, vypiľovanie zarybňovacích a 
lovných miest, zber a odvoz nahromadených odpadkov, prekopávanie 
a odvodnenie cesty medzi obcou Štefanov nad Oravou a mestskou časťou 
Staré Medvedzie... 
Stretnutie: Penzión Ostriežik - Štefanov nad Oravou o 7:45 hod. 

Hospodár  Suľa Alfonz – kontakt: 0915 303 703, 0948 028 556 

Revír Orava č. 3 3-2730-4-1 Lovný a Orava č. 4  3-2731-4-1 Lovný 

24.03.2012 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest... 
Stretnutie: Plaváreň – Nižná nad Oravou o 7:45 hod. 

14.04.2012 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest... 
Stretnutie: Sútok Oravice a Oravy – Tvrdošín o 7:45 hod. 

Po obhliadke revírov do konca marca 2012 (po jarných vodách) budú úseky na 
vykonávanie prác spresnené na mieste stretnutia brigádnikov.  

Dôležité upozornenie: 

Každý člen MO SRZ Trstená, ktorý nie je od brigádnickej povinnosti oslobodený je 
povinný podľa prijatého uznesenia členskej schôdze odpracovať v roku 2012 celkom    
10 brigádnických hodín. Členovi, ktorý sa osobne zúčastnil na výročnej členskej schôdzi, 
budú započítané 4 brigádnické hodiny a má v danom roku povinnosť odpracovať 
brigádu v rozsahu 6 hodín. Brigády sa budú zabezpečovať podľa uvedeného plánu 
brigád. Brigáda začína o 8:00 hod. a končí sa po odpracovaní 6 hodín t.j. 14:00 hod. 

Každý člen, ktorý sa chce zúčastniť brigády, je povinný prísť vo vhodnom 
oblečení podľa plánovanej práce, poveternostných podmienok a musí mať na prácu vo 
vode vhodnú obuv. Na brigádu je každý povinný doniesť si so sebou aj pracovný nástroj 
(pílka, sekera, mačeta, krompáč atď.) podľa charakteru práce. Pokiaľ nebude mať 
brigádnik vhodné oblečenie, obuv a nebude mať potrebný nástroj, vedúci brigády mu 
neumožní odpracovanie brigády. 

Výbor MO SRZ Trstená upozorňuje na dôležitý termín 

Do 31.3.2012 sú všetci členovia povinní zaplatiť členský príspevok. Nezaplatením 
členského príspevku v stanovenom termíne zaniká členstvo v SRZ (Stanovy SRZ § 10, 
odsek c). Prosíme členov, aby uprednostňovali bezhotovostné platby šekom alebo 
prevodom z účtu (č.ú. 0054180158/0900). 



RYBÁRSKY SPRAVODAJ  1/2011 

 

4 Na obsahovom a grafickom spracovaní sa podieľali: 

JUDr. Miloš Kabáč, Alfonz Suľa, Jozef Bošanský, Ing. Bernard Adámus a Milan Frelich 

http://www.srztrstena.sk/ 

 

Súťaž o najväčšiu ulovenú rybu 

V roku 2011 pokračovala súťaž o najväčšiu ulovenú rybu na revíroch MO SRZ 

Trstená. Do súťaže bolo prihlásených 5 úlovkov. Výhercovia: 

• lososovité ryby  - Radoslav Kamody, hlavátka 123 cm a 16 kg 

• ostatné ryby – Daniel Nemček, kapor 80 cm a 14,1 kg 

Výhercovia získavajú diplom a poukážku na nákup v rybárskych potrebách             
v Rybárskom dome v Trstenej v hodnote 20 €. Výbor všetkým ďakuje za aktívnu účasť, 

víťazom blahoželá a vyzýva aj ostatných členov, aby sa zapojili do súťaže v roku 2012. 

Plán športových akcií na rok 2012 

V zmysle plánu činnosti MO SRZ Trstená pre rok 2012 sa v oblasti športu plánuje 

s organizovaním nasledovných športových akcií: 

Detské preteky – PLÁVANÁ 
01. mája 2012 – Vodná nádrž Tvrdošín 

Celooravské preteky v LRU – 38 ročník 
12. mája  2012 – usporiada MO SRZ Trstená, Vodná nádrž Tvrdošín 
 
24 hodinové rybárske preteky – POLOŽENÁ 
28. – 29. júla 2012 – VN Orava, Vodná nádrž Tvrdošín 

Muškárske preteky – ORAVSKÝ LIPEŇ 
12. augusta 2012 – revír Orava č. 3 

LRU Mucha – Divízia A 
1. - 2. septembra 2012 – revír Orava č. 3 

Stretnutie funkcionárov MO SRZ Trstená 
9.  septembra  2012 – Vodná nádrž Tvrdošín 

Propozície športových podujatí budú spracované a zverejnené 14 dní vopred. 

Odišli z našich radov v roku 2011 

Milan Medvecký, Tvrdošín,  63 rokov 

Martin Golvoň, Trstená, 46 rokov 

Česť ich pamiatke! 


