
 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  16.3.2014 v Dome Kultúry v  
Trstenej 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny      :     521 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2013  :     858 členov  
     Percento účasti na ČS     :     60,7 % 
      
Hostia : RNDr. Marián Sabo, Mgr. Jozef Púčik – MO SRZ Dolný Kubín 
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, volebnej, mandátovej a návrhovej komisie,  
3/ Správa o činnosti MO SRZ Trstená 
4/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
5/ Správa o hospodárení organizácie za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 
6/ Správa kontrolnej komisie 
7/ Plán Hlavných úloh na rok 2014  
8/ Správa Mandátovej komisie 
9/Predstavenie kandidátov na členov výboru a kontrolnej komisie 
10/ Voľba členov výboru a kontrolnej komisie pre volebné obdobie 2014-2018 
11/ Voľba dvoch delegátov na XI. Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti 

delegáta 
12/ Odmenenie jubilantov 
13/ Vyhodnotenie súťaže o najväčšiu ulovenú rybu, odmenenie víťazov 
14/ Diskusia 
15/ Schválenie Návrhu na uznesenie 
16/ Záver 

     
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 Dolný Kubín. 
Zástupcovia z MO SRZ Námestovo sa, napriek pozvaniu, rokovania nezúčastnili.  Radu 
SRZ zastupuje JUDr. Miloš Kabáč – predseda MO SRZ Trstená. 
V ďalšom predložil návrh programu, kde oproti pozvánke došlo ku výmene poradia 8. a 9. 
bodu programu VČS. Potom 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, Predložený návrh bol schválený. Potom požiadal 
zvolených členov predsedníctva, aby zaujali svoje miesta za predsedníckym stolom. 

 
 V zmysle programu dal predsedajúci návrh na zloženie Volebnej komisie:  
Mgr. Kašuba Roman – ako predseda, Klimčík Štefan, Tekeľ Alojz st., Planieta Miloš, Mgr. 
Maťús Ján, Smitka Milan, Kudlička Milan. Navrhovaní boli zvolení za členov Volebnej 
komisie, 1 člen sa zdržal hlasovania. 
 
V ďalšom bol predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie: Mgr Michalec Ivan – 
ako predseda, Kuráň Ľudovít, Bc. Fedorák Ľubomír, Michalec Radoslav, Habovský 
Jaroslav, Smatana Igor a Sťahuliak Jozef ( z pléna) . Navrhovaní boli zvolení za členov 
mandátovej komisie. Proti nebol nikto. 
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Do Návrhovej komisie boli navrhnutí : Mgr. Krkoška Ján, Ing. Adámus Bernard a Ing. 
Kovalík Anton. Navrhovaní boli zvolení za členov návrhovej komisie, proti bol 1 člen.. 
 
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  
schválila, proti bol 1 člen. 
 
Schválením voľby pracovného predsedníctva, komisií a rokovacieho poriadku bola VČS 
zahájená. 
 
Pred odovzdaním slova predsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním a minútkou 
ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých v roku 2013 až do VČS 2014- p. Eugena 
Mikolášika - 66 ročného z Podbiela, Jána Šavola – 55 ročného z Tvrdošína, Jaroslava 
Ďurkoviča – 63 ročného z Tvrdošína a Františka Kráľa – 74 ročného z Tvrdošína. 
 
Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloša Kabáča o prednesenie správy 
o činnosti našej MO za rok 2011. 

K bodu č. 3 : 
 
Správu o činnosti MO SRZ Trstená predniesol predseda MO JUDr. Miloš Kabáč. Po 
privítaní členov MO a hostí, prítomných informoval o práci v nezmenenom zložení 
výboru a KK. 
VČS tiež oboznámil o plnení prijatých úloh z minulej VČS. Z 5. Prijatých bodov boli 3 
splnené, zasielanie Spravodajov sa priebežne plní a o zarybňovaní a ochrane Oravy po 
celom toku bude informovať v ďalšej časti správy. 
VČS tiež informoval o prijatom Pláne Hlavných úloh na minuloročnej VČS. Úlohy 
v oblastiach: Na úseku hospodárenia na revíroch, Ochrana rybárskych revírov, 
Spoločenská činnosť a Športová činnosť – boli splnené. Ostatná činnosť zameraná na 
terénne úpravy sa nerealizovala, nakoľko výbor pripravil zámer na výstavbu hospodárskej 
budovy vo dvore Rybárskeho domu – predstavená je na nástenke. V investíciách sa 
plánuje s vybudovaním prístupovej cesty na VVN Tvrdošín, nakoľko doterajšiu panelovú 
vlastník zrušil, nakoľko tam stavia rodinný dom. 
 
Prítomných ďalej informoval o hospodárskej činnosti – najmä úlohy vyplývajúce zo 
zákona o rybárstve, Vyhlášky MŽP, Stanov a iných predpisov upravujúcich ochranu 
prírody a starostlivosť o ŽP. 
 
V ďalšej časti informoval o stave členskej základne v roku 2013 : 858 dospelých členov (z 
toho 23 žien), 20 mladých rybárov 15-18 rokov a 97 detí.. To je celkom 975 
organizovaných rybárov v MO SRZ Trstená vo všetkých kategóriách.  
 
Prítomní boli informovaní o počtoch predaných povolení počas siedmich termínov. 
 
V zarybňovaní bolo poukázané, že celková suma zarybnenia bola 29149,67 €. Z vlastných 
prostriedkov boli nakúpené násady za 21825,79 € a z Rady za 7323,88 €. Prostriedky 
z Rady boli za naše revíry poskytnuté do Celozväzových povolení. (Podrobný sortiment 
zarybňovania bol uvedený v Spravodaj 1/2014.) 
 
V úlovkoch konštatoval, že v roku 2013 naši členovia – v rámci celého Slovenska – mali 
28001 vychádzok v 56. revíroch, pri ktorých ulovili 15887 ks rýb o hmotnosti 15353 kg, 
čo predstavuje hodnotu 78780 €. Priemerná hmotnosť ulovených rýb bola 1,17 kg. 
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Najviac sa ulovilo Pleskáčov vysokých – 3854 ks, kaprov rybničných – 3344 ks, Pp – 
1461 ks, Pd -1262 ks. Potom 583 ks jalcov, 464 šťúk, 443 zubáčov, a 197 lipňov. Naši 
členovia vrátili do vody 423 hospodársky cenných rýb. 
 
Kapitálne úlovky rýb: 
Hlavátka: Peter Škodoň – 105 cm – 12 kg; Juraj Melník – 100 cm – 10 kg 
Šťuka : Jozef Prišegem – 130 cm -16 kg; Branislav Precner – 125 cm – 15 kg; Štefan 

Pallo ml. – 114 cm  -12 kg; Jozef Kolena – 111 cm – 11,7 kg; Jozef Majkút – 
110 cm – 10 kg; Radovan Kakačka – 105 cm – 10 kg; Nilan Janák – 104 cm – 
9,5 kg;  Martin Pallo – 101 cm – 8,5 kg; Jozef Planieta – 100 cm – 10,5 kg. 

Zubáč :  Jaroslav Greššák – 98 cm – 10,2 kg; Šimon Greššák – 90 cm – 7,5 kg; Ing. 
Strnadel Ľuboš – 84 cm -6,6 kg. 

Kapor : Ján Petrovič – 86 cm . 10 kg; Ing. Martin Mačor – 86 cm – 12,8 kg – pustený; 
Ľubomír Mišinec – 83 cm – 14,3 kg – pustený; Marek Gejdoš – 84 cm – 12,5 
kg; Miroslav Kameník – 82 cm – 12,4 kg – pustený. 

Lipeň : Ján Karisný – 47 cm – 1,2 kg; Juraj Klimek – 47 cm – 0,83 kg; Ján Dorušiak – 43 
cm – 0,66 kg. 

Pd      :  Michal Lukáček – 63 cm – 2,5 kg; Ján Štrbáň – 56 cm – 2 kg, Štefan Žembery – 
51 cm – 1,45 kg. 

Pp       :  Patrik Putnoky – 57 cm – 1,2 kg; Pavol Zuščák – 51 cm – 1,12 kg; Jaromír 
Judiak – 48 cm – 0,9 kg. 

Pleskáč :  Marián Klimčík – 55 cm – 2,3 kg; Dávid Hulák – 54 cm – 2,15 kg; Jozef 
Bošanský – 51 cm – 1,5 kg. 

 
Traja najúspešnejší rybári podľa počtu privlastnených úlovkov : 
Ján Štrbáň – 927 ks; Milan Polťák – 503 ks; Milan Vajdulák – 361 ks. 
 
Traja najúspešnejší rybári podľa hodnoty privlastnených rýb : 
Korman Jozef – 836,49 €; Tyrol Jozef – 574,36 €; Janek Peter – 469,57 €. 
 
Brigádnická činnosť: 
Na brigádach organizovaných našou MO SRZ sa v r. 2013 zúčastnilo 582 členov, ktorí 
odpracovali 4628 brigádnických hodín. Oproti vlaňajším 2232 hodinám  je to nárast o viac 
ako 100%. Nárast spôsobilo započítavanie 4 hodín za účasť na VČS. Pracovalo sa 
nasledovne : Čistenie a presekávanie porastu – 1466 hod.; Jarné a jesenné zarybnenie 387 
hod.; Plašenie a odstrel kormorána  - 280 hodín; zhotovovanie zubáčových rámikov – 214 
hod.; ostatná činnosť – 2281hodín. 
 
Hospodárenie na revíroch:  
V tejto časti, okrem oznámenia o hlavnom a revírnych hospodároch, boli prítomní 
oboznámení s ukončením revírovania v tomto trojročnom období. Na ďalšie trojročné 
obdobie 2015-2017sa bude pripravovať  návrh nového revírovania, úpravy lovných mier 
a zoznam revírov pre skorší lov kapra. Preto chceme požiadať o výnimku na skorší lov 
kapra na VVN Tvrdošín od 15. Mája. 
Po stretnutí s o zástupcami MO SRZ Dolný Kubín dňa 1. Júla 2013 bola prejednávaná 
žiadosť o zaradenie revíru Orava 2 pod MO SRZ Trstená a Dolný Kubín. Predseda 
vyslovil presvedčenie, že o splnenie tejto žiadosti chce zabojovať ešte v tomto volebnom 
období na Rade. Tiež presadiť zarybňovanie pôvodnými druhmi bez Pd. 
 
Ochrana revírov: 
Kontrolu dodržiavania predpisov vykonáva 16 členov RS pod vedebním Mgr. Michalca. 
Predseda konštatoval stagnovanie, nakoľko počet kontrol a počet kontrolovaných rybárov 
oproti r. 2012 klesol. Zlepšenie zaznamenávame v kvalite a spôsobe kontrol. Prihovoril sa  
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za prehodnotenie motivácie a formu odmeny pre RS. V roku 2014 sa plánuje posilnenie RS 
vyškolením nových členov RS. Dôraz sa bude klásť na tých, ktorí sa aktívne zapájajú  do činnostii 
našej MO. 
Pripomenul, že v r. 2013 bolo vykonaných 330 kontrol a skontrolovaných bolo 454 
rybárov. 
Odstrel a plašenie kormorána prebieha pod vedením Ing. Adámusa. Plašenie po celej 
dĺžke toku požadované na vlaňajšej VČS bolo riešené na koordinačnej porade 25.9.2013 
za účasti zástupcov poľ. združení Tvrdošín, Krásna Hôrka, Nižná, Podbiel ako aj MO 
SRZ D. Kubín a hospodár Orava 2. Pri piatich spoločných akciách bolo zostrelených  13 
kormoránov v Podbieli a Tvrdošíne. Pri celoeurópskom sčítaní kormoránov nebol 
zaznamenaný ani 1 kus. Predseda sa zmienil tiež o výskyte vydry pri Strelnici v 
„Krásnickej pláni“ a pri vtoku Studeného potoka do Oravy 3. Na stretnutí funkcionárov 
ZA kraja v Martine tajomník Rady Ing. František Baláž informoval, že Rada dala 
vypracovať modelový projekt s monitoringom vydry nielen pracovníkmi ŠOP, ale aj 
zástupcami MO SRZ. 
Výstavba 3 ks MVE na Oravici je zatiaľ odradená, no na Studenom potoku sa plánuje 
lokalite Biela Skala. Investor je  Tower Plus s.r.o. z Bratislavy. Zabrániť tejto MVE môžu 
aj občania obce Podbiel, ktorým táto výstavba MVE nič neprinesie, len zoberie. 
Predseda tiež pripomenul riešenie havárie na Oravici, keď došlo k odpusteniu nádrže 
s cementovým kalom do rieky. 
 
Práca s mládežou: 
V súčasnosti bežia nasledovné krúžky mladých rybárov: 
Trstená- Martin Pallo  - 23 detí 
Tvrdošín –Marián Planieta - 16 detí 
Nižná – Miroslav Rosina  - 24 detí 
Štefanov n/Or.- Ján Bedrich - 10 detí 
Zuberec –Michal Tekeľ  - 17 detí 
Habovka – Michal Tekeľ  - 7 detí 
Spolu je to 97 detí, čo oproti minulému roku je pokles o11 detí. 
 
Kultúrna činnosť: 
Vedie ju Bc. Ľubomír Fedorák. Stará sa o obnovu vývesných skriniek, príprava 
a distribúcia Rybárskeho spravodaja, písanie kroniky a príprava už 3. Ročníka 
Rybárskeho plesu, ktorý mal veľmi dobrú úroveň. 
Vydarená bola tiež akcia rybárov z Podbiela – Rybárska zábava, kde okrem guľášu sa 
podávalo aj výborné rybie halászle. 
 
Športová činnosť : 
Sekcia pod vedením Milana Frelicha zorganizovala 4 tradičné preteky : 
a) Detské preteky – 4.máj – VVN Tvrdošín -55 detí. Víťaz Juraj Suľa z Trstenej. 
b) 24-hodinové preteky – 27,-28, júl – VVN Tvrdošín – 36 pretekárov. Víťaz Zdenko 
Žmiják. 

c) Muškársky pretek Oravský lipeň – 1. September – Orava č. 3+ Orava 2– 73 
pretekárov. Víťaz Peter Alexovič z Humenného. 

d) Stretnutie funkcionárov MO -15.september – VVN Tvrdošín – 15 funkcionárov. 
 

Zastúpenie sme mali aj v súťaži LRU-Mucha. Družstvo Trstená A a B v II. Lige obsadilo 
8. a 10. miesto. Družstvo C nakoniec na jesenné kolo nenastúpilo (pre posun termínov 
pretekov a zastupovanie v družstvách vo vyššej súťaži). Naďalej zostávajú len dve 
družstvá muškárov. 
 
V 3. Ročníku pretekov funkcionárov SRZ v ZA kraji „O pohár Viceprezidenta SRZ za  
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Žilinský kraj poriadaných 14.9.2013 v D. Kubíne sme zvíťazili v zložení : Miloš Kabáč, 
Ivan Michalec, Ján Bedrich a Michal Bedrich. 
 V súťaži LRU plávaná, ktoré poriada MO SRZ Námestovo naše družstvo skončilo na 
4. mieste. 
 V roku 2014 sú naplánované nasledovné preteky: 
1.)Detské rybárske preteky na plávanú na VVN Tvrdošín – 4.5.2014 
2.)24-hodinové preteky na položenú – VVN Tvrdošín – 27.-28.7.2014 
3.) Muškárske preteky Oravský lipeň- Orava 3 -1.9.2014 
4.) Stretnutie funkcionárov MO SREZ Trstená 2014 – 15.9.2014 
 
Ďalej sme povinní zorganizovať : 

• Jesenné kolo LRU Mucha – Divízia  B – Orava 3 - 30.-31.8.2014 
• Preteky funkcionárov SRZ v Žilinskom kraji : O pohár viceprezidenta SRZ za 
Žilinský kraj- VVN Tvrdošín -  6.9.2014 

 
V závere predseda poďakoval všetkým funkcionárom MO SRZ Trstená za ich snahu a 4-
ročnú prácu. Všetkým prítomným zaželal dobrý výber funkcionárov výboru a KK vo 
voľbách na ďalšie 4 roky. 
 
K bodu č. 4 : 
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ján Krkoška. 
Konštatoval, že DK v roku 2013 zasadala 6x vždy za účasti najmenej 4 členov DK. Vo 
vzájomných dialógoch boli vždy dodržané pravidlá slušnosti a ľudská dôstojnosť. 
 DK riešila 8 podnetov na disciplinárne stíhanie členov MO SRZ , čo je na rovnakej 
úrovni ako v roku 2012. Podnety na disc. riešenie bolo 1x z Rady SRZ, 6x od RS MO 
SRZ Trstená a 1x od OO PZ SR. 
Predseda VČS podrobne oboznámil s porušeniami a uloženými discip. opatreniami. Tiež 
informoval o doplnení DK Milanom Smitkom za zosnulého Ing. Františka Habovského. 
Dotkol sa „tiežrybárov“, ktorí sa nechovajú ako športoví rybári a navrhoval motiváciu 
členov RS za početnosť kontrol. VČS oznámil, že evidencia disciplinárnych opatrení je 
vedená prehľadne v písomnej i elektronickej forme. 
Požadoval, aby výbor pri voľbe v roku 2014 zvolil do DK členov, ktorých záujem o prácu 
v DK bude plnohodnotný, aby DK aj naďalej prispievala ku zvyšovaniu autority výboru 
ale aj celej MO SRZ Trstená. 
 
K bodu č. 5 : 
Výsledky hospodárenia MO SRZ Trstená za rok 2013 ako aj návrh rozpočtu MO na rok 
2014 predniesol predseda JUDr. Miloš Kabáč. 
V správe konštatoval, že : 
-počiatočný stav majetku MO SRZ Trstená k 31.12.2012 bol170164,29 €. Z toho na 
bežnom účte bolo 26545,53€, v pokladni 1295,28 €, hodnota hmotného investičného 
majetku bola 112130,14 €, nehmotného investičného majetku 1301,40 € a drobného 
hmotného a nehmotného investičného majetku bola 28891,94 €. 
Príjmy organizácie na rok 2013 boli naplánované na 80315,- €, skutočné príjmy boli vo 
výške 91686,72 €. Výdavky boli naplánované na 90315.- € - čo predstavovalo stratu -
70,18 €. Skutočné výdavky však boli iba 75654,65 € a pri zvýšených príjmoch tak 
hospodárenie za rok 2013 predstavovalo zisk 16032,07.  
Potom stav majetku MO SRZ Trstená k 31.12. 2013 predstavoval hodnotu 197967,86 €, 
čo oproti roku 2012 je nárast o 27803,57 € celkovej hodnoty majetku na bežnom účte bolo 
48881,07 €, v pokladni 278,81 €, rezerva 49159,88 €, hodnota hmotného investičného 
majetku je 117014,14 €, a hodnota drobného  hmotného a nehmotného investičného 
majetku je 31793,84 €. 
Návrh rozpočtu predpokladá splnenie predpokladov, ako sú  : 
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• 750 dospelých členov nad 18 rokov 
• 100 členov vo veku od 15-17 rokov. 

 
Z uvedeného vyplýva že: 
Príjmy sú naplánované vo výške 83940,00€ ( z toho členské príspevky predstavujú 
30550.- €, príjmy z predaja povolení majú byť 48300.- €, Ostatné príjmy sú naplánované 
vo výške 5090,- € 
Vo výdavkoch sa počíta s nákladmi vo výške 95379,- € (odvody Rade – 29602,- €, 
zarybnenie revírov – 22370.- €, cestovné náklady – 2100,- €, náklady na športovú činnosť 
– 2250.- €, náklady na edukačnú , propagačnú a športovú činnosť – 1900,- €, náklady na 
ochranu revírov – 850,- €, náklady na zvelaďovanie revírov a brigádnickú činnosť – 
2600.- €, náklady na vynaložené služby – 3570.- €, náklady spojené s činnosťou výboru – 
17700,- €,  ostatné náklady – 12437.- €).  
Po zosumarizovaní vychádza strata -11439,- €. Pri započítaní rezervy z roku 2013 je však 
celkový hospodársky výsledok v sume + 37720,88 €. 

 
     K bodu č. 6 : 

Správu Kontrolnej komisie predniesol jej predseda p. Juraj Tavel. Konštatoval, že v jednej 
kontrolnej revízii v r. 2013 sa KRK zamerala na vedenie účtovnej evidencie, vedenie 
pokladničných operácií, dodržiavanie schválených uznesení, dodržiavanie čerpania 
schváleného rozpočtu v r. 2013 a kontrola rozpočtu na r. 2014. Z kontrolnej revízie bol 
vyhotovený zápis a  predložený výboru MO na odstránenie závad. 
Konštatovanie zo záverov  KK :  
1. Účtovná evidencia bola v poriadku, neboli zistené nedostatky. 
2. Pokladničná kniha je vedená pravidelne. KK zistila niekoľko nepodpísaných 

a neschválených cestovných príkazov kompetentnou osobou. 
3. KK konštatuje zlepšenie plnenia uznesení výboru MO, čo do termínov. 
4. Hospodárenie a plnenie rozpočtu MO prebiehalo podľa schváleného plánu 

 
KK konštatovala, že hospodárenie MO prebiehalo podľa rozpočtovaných plánovaných 
položiek. KK má pripomienku k čerpaniu položky – Príspevok na ochranu revírov, ktorý 
bol schválený proti eliminovaniu negatívneho vplyvu kormoránov pri zimovaní  
v revíroch MO. KK preverila správnosť závierky k 31.12.2013 a doporučuje VČS 
previerku za r. 2013 schváliť. 
K rozpočtu na r. 2014 KK zaujala súhlasné stanovisko k hlavným bodom rozpočtu a nemá 
k prijatiu rozpočtu pripomienky. 
 
K bodu č. 7 : 
Plán hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2012 predniesol Ing. Bernard Adámus – 
podpredseda výboru. Plán je zameraný na : 

- Hospodárenie na revíroch 
• zarybňovanie podľa plánu, na pstruhových a lipňových revíroch vytvorenie 

priesekov v pobrežných porastoch za účelom sprístupnenia vodného toku pri 
zarybňovaní, organizovať brigády na jednotlivých rybárskych revíroch, rybárske 
násady podľa možnosti preberať u dodávateľa, pokračovať v zarybňovaní mrenou 
severnou. 

• Ochrana rybárskych revíroch – pokračovať v plašení kormorána veľkého  
v revíroch Orava 3 a Orava 4 formou natiahnutých špagátov a pomocou  zábavnej 
pyrotechniky. Pokračovať v spolupráci s poľ. združeniami a organizovať v čase 
výnimky odstrel kormorána veľkého a primerane ich finančne podporovať. 

• Vykonávať kontrolu revírov z pohľadu  neoprávneného zásahu  do toku formou 
ťažby štrkov, úpravy tokov, znečisťovanie a pod. 
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- Spoločenskú činnosť  
• vykonávanie školenia a skúšok pre žiadateľov o členstvo v SRZ. 
• pokračovať v súťaži o najväčšiu ulovenú rybu na revíroch MO a VN Orava,  
• Pravidelne aktualizovať web stránku a obsah vývesných skriniek v Trstenej, 

Tvrdošíne a v Nižnej. 
- Športová činnosť  

• Podľa plánu  „Športovej činnosti na rok 2014 zabezpečiť vykonanie všetkých 
športových podujatí. 

-  Ostatná činnosť 
• Začať s realizáciou výstavby hospodárskej budovy vo dvore rybárskeho domu. 
• Začať s realizáciou prístupovej cesty na VVN Tvrdošín. 

  
K bodu č. 8:  
Predseda volebnej komisie Mgr. Roman Kašuba oboznámil VČS s volebným poriadkom. 
Ďalej dal hlasovať za voľbu 9. členov do výboru  a 3. Členov do KRK. Potom dal 
hlasovať za spôsob voľby. Prítomní odhlasovali tajnú voľbu, 1 člen sa zdržal. Tiež   pred 
aktom volieb predstavil všetkých 11. kandidátov za členov výboru spolu s ich 
charakteristikami: 

1. Ing. Adámus Bernard  - 58 rokov, predavač, podpredseda MO SRZ 
2. Bošanský Jozef  - 63 rokov, dôchodca, dlhoročný tajomník MO SRZ 
3. Bc. Fedorák Ľubomír  - 54 rokov, zamestnanec MsÚ trstená, člen výb .pre kult. 
4. Frelich Milan   - 44 rokov, výsluh. dôchodca, člen výb. pre šport. činn. 
5. Habovský Jaroslav  - 42 rokov – živnostník, pokladník, člen výb. pre mládež 
6. Bc. Chorvát Peter  - 46 rokov – štátny zamestnanec, člen DK 
7. JUDr. Kabáč Miloš  - 36 rokov- právnik, predseda MO SRZ, repr. LRU M 
8. Kubinec František  - 51 rokov - operátor CNC, člen 
9. Kuráň Ľudovít   - 57 rokov - zamestnanec v školstve, hospodár Oravica 
10. Mgr. Michalec Ivan  - 48 rokov - štátny zamestnanec, ved. RS 
11. Suľa Alfonz   - 45 rokov – TH pracovník, hospodár MO SRZ a Orava 3 
 
Potom predstavil všetkých 6 kandidátov do KK spolu s ich charakteristikami: 
1. Branický Jozef  - 55 rokov – vodič, člen KRK 
2. MUDr. Chromý Viliam - 42 rokov – lekár, člen DK, reprez. LRU-Mucha 
3. Ing. Klokočka Miroslav - 50 rokov – predseda predst. M1 a konateľ Proveland 

Slovakia 
4. Ing. Polhorský Michal - 33 rokov – vojak z povolania 
5. Špringel Ľuboš  - 45 rokov – obchodný zástupca, hospodár Orava 4 
6. Zboja Martin   - 34 rokov – vodič záchrannej služby 
 
Prítomní sa VČS predstavili povstaním pri čítaní ich mena. 
 
K bodu č. 9 
Pred aktom volieb správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ivan 
Michalec. V správe uviedol, že dnešnej schôdze sa zúčastňuje 521 členov a 2 hostia. Na 
VČS sú prítomní aj 4 mladí rybári.  
Pretože je prítomná nadpolovičná väčšina členov v zmysle Stanov  SRZ, mandátová 
komisia konštatuje, že členská schôdza je právoplatná a uznášania schopná. 
Súčasťou tejto správy mandátovej komisie je i prezenčná listina pozostávajúca z 23 listov. 
 
K bodu č. 10 /1: 
Keďže boli splnené  všetky predpoklady na vykonanie volieb, predseda volebnej komisie 
poveril členov volebnej komisie p. Smitku a p. Planietu ku kontrole volebnej urny a aktu 
volieb. Na vykonanie volieb predseda volebnej komisie vyhlásil prestávku od 10,40 hod –  
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11,10 hod. 
Po skončení aktu volieb sa volebná komisia odobrala do oddelenej miestnosti na 
vyhodnotenie výsledkov volieb. Vyhlásenie výsledkov bude po sčítaní volebných lístkov. 
 
K bodu č. 12: 
Počas sčítavania hlasov pokračovalo rokovanie VČS  ďalším bodom : Odmenenie 
jubilantov. Zoznam jubilantov vyhlásil predsedajúci, odmenenie vecnými cenami 
vykonali predseda a podpredseda výboru nasledovne : 
80 rokov: 
Bednár Viktor   Trstená 344 
 
75 rokov : 
Rosina Róbert   Nižná n/Or. 498 
Kvasný Matej   Trstená 982/13 
 
70 rokov  
Pazúrik Ladislav   Trstená 194/1 – bol odmenený 
Mgr. Maťús Ján   Zuberec 16 
 
60 rokov : 
Ing. Filko Martin   Nižná n/Or. 
Droppa Ján   Tvrdošín 158/41 
Janák Milan   Tvrdošín 126/7 
Mgr. Pánik Marián  Babín 371 
Tacina Stanislav   Tvrdošín 74 
Ing. Lamžo Ján   Nižná n/Or. 444 
Chudý Dušan   Trstená 1056/12 
Majek Roman   Trstená 770/30 
Michno Tadeusz   Trstená 770/30 
Herda Ladislav    Dolný Kubín 1639/12 
 
50 rokov : 
Ing. Zajac Peter   Krivá 44 
Krasňan Róbert   Tvrdošín 150/32-18 
Hajduk Martin   Brezovica 162 
Bohunčák Jaroslav  Trstená 1202/16 
Bedrich Peter   Trstená 226/24 
Lenčucha Peter   Tvrdošín 513 
Tekeľ Anton   Nižná n/or. 347 
JUDr. Baláž Roman  Nitra, Radlinského 5 
Litviak Ján   Liesek 431 
Zoššák Jozef   Trstená 1216/30 
Ing. Prielomek Peter  O. Jasenica 393 
Štepanovský Jozef  Nižná n/Or. 60 
Kudzbel Milan   Podbiel 318 
Pavčo Peter   O.B.Potok 210 
Medvecký Jozef   Štefanov 199 
Kozdras Ryszard   Dolný Kubín 1950/63 
Rosina Miroslav   Nižná n/Or. 482 
Ing. Miroslav Klokočka  Trstená 659 
Džubek Peter   Krivá 108 
Zeman Peter   Novoť 147 
Janek Peter   Ústie n/priehradou 51 
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Krasňanský Milan  Trstená 1143/34 
Mikulášik Milan   Podbiel 368 

Všetkým jubilantom bolo do ďalších rokov popriate veľa zdravia a osobných 
i športových úspechov. 
 
K bodu č. 13 :_ 
Súťaž o najväčšiu ulovenú rybu, ktorá pokračovala v lani IV. Ročníkom, vyhodnotil 
podpredseda MO SRZ Ing. Bernard Adámus. Konštatoval, že do súťaže bol prihlásený 1 
úlovok. 
 
Víťazom za rok 2013 sa stal : 
Jozef Prišegen  - Nižná – za úlovok Šťuky severnej o dĺžke 130 cm a hmotnosti 16 kg na 
VN Orava, s celkovým počtom 16130 bodov. 
 
Výbor mu udelil Diplom a poukážku na nákup v predajni HAJCO v Trstenej v sume 20,00 
EUR.  Odmenenie víťazov vykonali JUDr. Miloš Kabáč a Ing. Bernard Adámus. 
V kategórii „Ostatné ryby“ neboli prihlásené žiadne úlovky. 
 
K bodu č. 14 : 
Diskusia: 
 
MUDr. V. Chromý – Požiadal VČS o zvýšenie lovnej miery lipňa v Orave 3a4, nakoľko 
vysadený bol 2-ročný lipeň s mierou a nemá sa kedy vytrieť. Je to dlhoveká ryba. 
V Studenej nech zostane pôvodná miera. 
Dezider Kacír – Požadoval omladenie výboru. Požadoval diskusiu o kandidátoch. 
Požadoval, aby sa do výboru dostali podnikatelia, ktorí by presadili výstavbu  rekreačných 
chatiek „pri vode“ za účelom ich prenájmu-podobne ako na Liptovskej Mare. Tiež 
požadoval, aby, v prípade odstúpenia niektorého z členov výboru, nebola kooptácia 
nových členov, ale aby sa počkalo na ďalšiu VČS, kde by prebehli doplňovacie voľby 
Bošanský Jozef – Menovanému odpovedal, že na doplnenie kandidátov bol čas 3,5 
mesiaca. Ak má p. Kacír nejaké pripomienky ohľadom dodržiavania rybárskych predpisov 
u niektorého z kandidátov, mal dať podnet a dôkazy na Disciplinárnu komisu. Keďže 
nedal, predsedajúci vyhlásil, že bez žalobcu nieto sudcu a túto tému uzatvoril. Za 
kandidátku je v zmysle volebného poriadku SRZ ( ods. I. bod 8) zodpovedný výbor. 
Predsedajúci vyzval Mgr. Ján Krkošku aby VČS oboznámil, či DK mala nejaký podnet na 
nevhodné sa správanie ktoréhokoľvek kandidáta do výboru pri výkone rybárskeho práva. 
Mgr. Ján Krkoška -  Odpovedal, že DK nemala nijaký podnet na nevhodné sa správanie 
ani u jedného z kandidátov do výboru alebo do KRK. 
Tyrol Jozef – Požadoval zvýšenie lovnej miery kapra na 45 cm, nakoľko sa lovia aj 
39cm. 
Žák Marek – Požadoval, aby sa lovná miera Pp zvýšila na 30 cm. 
MUDr. V. Chromý – Na diskusné príspevky p. Kacíra odpovedal, že aj on bol 
disciplinárne riešený za neplatný rybársky lístok. Tiež poukázal na rozdielne tresty pri 
rovnakom previnení u p. Kacíra a p. Juraja Kuffu. V revíri Oravy 3 v Nižnej požadoval 
vytiahnuť z toku popadané smreky nad lavičkou. Ich odstránenie by bolo v rámci brigád, 
čo žiadal doplniť do plánu brigád. 
JUDr. M. Kabáč – Spýtal sa komu vadia stromy v rieke? Odpovedal – rybárom. Pre ryby 
je to prirodzený úkryt. 
Papp Milan– nezrozumiteľná argumetácia. 
Pallo Miloš – Požadoval, aby sa povolenia na rybolov pre deti od 6-10 rokov predávali od 
1. januára bežného roka. V diskusii mu bolo odpovedané, že MO má systém – po 
ukončení skúšok – ktorý dodržiava. Jeho podnet bol zaradený do uznesenia na riešenie  
výborom. 
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Bedrich Ján -  Tiež sa pripojil k návrh M. Palla s tým, aby predaj pre deti 6-10 ročné bol 
od  1.1.2015. Zároveň požadoval uzatvorenie Trojdohody medzi Trstenou, Dolným 
Kubínom a Námestovom. Návrh je v uznesení. 
Žmijak Z. – Vo svojom vystúpení sa chcel poďakovať hl. hospodárovi za aktívny prístup 
pri vyčistení brehov  a predsedovi JUDr. Kabáčovi za účasť na ich brigáde. 
Greššák Šimon – Požadoval zvýšenie min. lovnej miery. Spýtal sa, či kapitálna ryba patrí 
do mrazničky, alebo do vody? 
Zoššák Martin – Predložil návrh, aby sa lovili kapry do 60 – 70 cm, a aby sa ulovené 
kapry nad 70 cm púšťali do vody. Opatrenie navrhoval pre VVN Tvrdošín. 
JUDr. Miloš Kabáč – Odpovedal, že prijatie takejto úpravy nemá oporu v zákone a ani 
vo Vyhláške a nedá sa trestať. Bolo by to opatrenie iba pre nás, pre rybárov z iných MO 
by to nebolo záväzné. 
Bedrich Ján – VČS oboznámil, že ryby sa na VVN Tvrdošín nerozmnožujú a nemá 
význam ich chrániť. 
Švec Jaroslav – Požadoval o zvýšenie násad lipňov na úkor PD, ktorý ako nepôvodná 
ryba nemá opodstatnenie, Informoval, že Pp sa chytilo viac ako Pd, preto Pd nasádzať vo 
VVN Tvrdošín, aby si zachytali aj „kaprári“. 
Kacír Dezider – upozornil, že na OP sa pčasto pytliačí a naša RS to nekontroluje. Njmä 
u cudzích rybárov. 
Mgr. Michalec Ivan – Na margo kontrol na OP poznamenal, že RS MO SRZ Trstená sa 
sústreďuje najmä na tečúce vody a OP patrí Rade SRZ. Tu boli aj našimi členmi RS 
zaistené siete. Rada SRZ  si však ochranu revíru zabezpečuje najmä sama. Požadoval, 
abydiskutujúci – p. Kacír nahlásil evidentné priestupky buď členom RS alebo členom PZ 
SR. 
Kacír Dezider – na príspevok Mgr. Michalca odpovedal : „ Ja nie som nič, ja sa nedám 
zastreliť!“ Videli sme ako to bolo pri vypstení VVN Tvrdošín v 1990 roku u rybárov 
z okresu CA. 
MUDr. V. Chromý -  poukazoval na opodstatnenosť prítomnosti Pd v Orave 3a 4. 
V opačnom prípade by rybári vychytali Pp a Lipne. 
Švec Jaroslav – Tiež požadoval vytiahnutie stromov z rieky Orava, nakoľko je tam 
namúlené bahno. Nie je tam žiadny úkryt ani žiadna ryba, iba bahno.  
MVDr. Sabo Marián – Prítomných oboznámil s činnosťou MO SRZ D. Kubín. Oni 
obmedzujú Pd- aby vydra nemala potravu. Tiež informoval o zvýšených počtoch vydry 
v ich revíroch a o opatrení Rady na monitoring vydru v Turci. Tiež o  ich športovej 
činnosti, konaní VČS. Výbor z kandidátku do nového výboru  vyradil dvoch kandidátov. 
Tiež informoval oj pripravovaných Celooravských pretekoch 17. Mája 2014 v Párnici. 
Suľa Alfonz – Upozornil prítomných, že pri kontrolách pri rybolove RS zisťuje, že 
dotyčný rybár má neplatný Rybársky lístok- skončená platnosť. Pritom sa pri predaji 
povolení predávajú aj Rybárske lístky. Tiež informoval o vykonávaných kontrolách 
rybárskych revírov – Na problematiku lovných mier povedal, že tieto platia 3 roky 
a potom sa menia. Lovné miery sú uvádzané v rybolovnom poriadku. 
Prišegen Jozef – Na problematiku spadnutých stromov nad lavičkou v Nižnej povedal, že 
stromy sú majetkom urbáru, treba sa s nimi spojiť. 
JUDr. Kabáč Miloš – VČS informoval o rokovaniach Rady, ktorá v r. 2013 zasadala 5x. 
Nebol prijatý rozpočet pre jeho neprehľadnosť- Rokovanie o rozpočte bude znova 
v 04/2014. Tiež nebola schválená uzávierka za rok 2013, nakoľko chýbalo 550 tis. EUR. 
Uvedená položka bola zle naúčtovaná. Preto bolo mimoriadne zasadanie Rady. Zistili sa 
veľké chyby v evidencii tlačív. Tiež informoval o zarybnení revírov Rady. 
 
Po vyčerpaní  diskusných príspevkov bolo odhlasované ukončenie Diskusie. Za skončenie 
diskusie boli všetci prítomní. 
 
Vzhľadom na prebiehajúce sčítavanie volebných výsledkov, predseda návrhovej komisie  
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Mgr. Ján Krkoška predniesol informatívny návrh na uznesenie. 
 
K bodu č. 10/2 : 
Výsledky volieb  vyhlásil predseda Volebnej komisie Mgr. Roman Kašuba nasledovne: 
1. Volebná komisia vydala 521 hlasovacích lístkov pre voľbu výboru MO SRZ a 521 

hlasovacích lístkov pre voľbu KRK. 
2. Členovia oprávnení voliť odovzdali 399 hlasovacích lístkov do výboru a KRK. 
3. Pri vyhodnocovaní komisia zistila, že pre voľbu výboru bolo 390 hlasov platných a 9 

hlasov neplatných. 
4. Pre voľbu do KRK bolo 385 hlasov platných a 14 neplatných. 

 
Komisia skonštatovala, že volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina prítomných 
členov oprávnených voliť, nadpolovičná väčšina hlasov je platných a voľby sú preto 
platné. 

 
Volebná komisia po sčítaní hlasov zistila, že vo voľbe do výboru jednotliví kandidáti 
získali hlasy takto : 
 
1. Ing. Adámus Bernard  - 254 hlasov za  - zvolený 
2. Bošanský Jozef  - 187 hlasov za  - zvolený 
3. Bc. Fedorák Ľubomír  - 206 hlasov za - zvolený 
4. Frelich Milan   - 116 hlasov za  - nezvolený 
5. Habovský Jaroslav  - 240 hlasov za - zvolený 
6. Bc. Chorvát Peter  - 194 hlasov za - zvolený 
7. JUDr. Kabáč Miloš  - 287 hlasov za - zvolený 
8. Kubinec František  - 77 hlasov za   - nezvolený 
9. Kuráň Ľudovít  - 209 hlasov za  - zvolený 
10. Mgr. Michalec Ivan  - 235 hlasov za  - zvolený 
11. Suľa Alfonz   - 215 hlasov za  - zvolený 

 
Volebná komisia konštatuje, že právoplatne bolo zvolených 9 členov výboru, 2 členovia 
neboli zvolení. 

 
Volebná komisia po sčítaní hlasov zistila, že vo voľbe do KRK jednotliví kandidáti získali 
hlasy takto : 
1. Branický Jozef  - 146 hlasov za  - zvolený 
2. MUDr. Chromý Viliam - 206 hlasov za  - zvolený 
3. Ing. Klokočka Miroslav - 203 hlasov za  - zvolený 
4. Ing. Polhorský Michal - 136 hlasov za  - nezvolený 
5. Špringel Ľuboš  - 127 hlasov za  - nezvolený 
6. Zboja Martin   - 98  hlasov za  - nezvolený 
 
Volebná komisia konštatuje, že právoplatne boli zvolení 3 členovia KRK, 3 členovia 
neboli zvolení. 

 
Predseda Volebnej komisie potom vykonal voľbu delegátov na XI. Snem SRZ. Bol 
predložený návrh, aby na snem bol zvolený nový predseda a tajomník a náhradníkom sa 
stal nový podpredseda . Vo verejnej voľbe za predložený návrh hlasovalo všetkých 519 
členov. 
 
Týmto bol akt volieb nového výboru, KRK a delegátov na XI. Snem SRZ ukončený. 
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K bodu č. 15 :  
Návrh na uznesenie VČS predložil Mgr. Ján Krkoška – predseda Návrhovej komisie.  
VČS : 
a./ Schvaľuje: 
- Správu o činnosti výboru MO SRZ Trstená za rok 2013 
- Správu o finančnom hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2013 
- Správu KK 
- Návrh rozpočtu na rok 2014 
- Plán Hlavných úloh na rok 2014 
- Výsledky volieb do výboru a Kontrolnej komisie 
- delegátov a náhradníka na snem SRZ   
 
b/ Berie na vedomie: 
- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
- Správu Mandátovej komisie 
- Správu Volebnej komisie 
 
c/ Ukladá : 
- Tajomníkovi podať správu o konaní VČS na Radu SRZ do 15 dní 
- Výboru vykonávať činnosť v zmysle plánu úloh na rok 2014 a tohto uznesenia 
- Zorganizovať činnosť Krúžkov mladých rybárov tak, aby im rodičia mohli zakúpiť 
povolenia na rybolov už od začiatku sezóny 
- Upraviť od roku 2015 zarybňovací plán tak, aby sa PD prestalo zarybňovať v revíroch 
Orava 3 a Orava 4 
- Upraviť v nasledujúcom období v Miestnom rybárskom poriadku lovné miery Orava 3 
a Orava 4 : lipeň tynmiánový – 35 cm, Pp – 30 cm, na kaprových revíroch kapor rybničný 
– 45 cm 
- Navrhnúť Rade zvýšenie lovnej miery kapra Rybničného na 45 cm na revíroch Rady 
- Iniciovať uzatvorenie Trojdohody s MO SRZ Dolný Kubín a Námestovo 
- Predsedovi MO SRZ JUDr. Milošovi Kabáčovi požiadať Radu SRZ o zaradenie revíru 
Orava 2 pod základné organizácie  Trstená a Dolný Kubín. 
 
Za uznesenie hlasovalo 518 členov, proti nebol nikto, 1 sa zdržal hlasovania. 
 
K bodu č. 16 : 
 Po vyčerpaní programu predseda poďakoval prítomným za účasť, zároveň im do tohto 
roka poprial veľa osobných, pracovných i športových úspechov. 

 
  
 

 
 
 

V Trstenej  6.4.2014      Zapísal : Bošanský Jozef 
                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
 
 
Overil : JUDr. Miloš Kabáč 
  Predseda  
      MO SRZ Trstená 
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