
 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  15.3.2015 v Dome Kultúry v  
Trstenej 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny      :     597 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2014  :     944 členov  
     Percento účasti na ČS     :     63,2 % 
      
Hostia : RNDr. Marián Sabo, p. Miroslav Gregáň st. – MO SRZ Dolný Kubín 
   Mgr. Ivan Veljačik      - MO SRZ Námestovo 
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, volebnej, mandátovej a návrhovej komisie,  
3/ Správa o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2014 
4/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
5/ Správa o hospodárení organizácie za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 
6/ Správa kontrolnej komisie 
7/ Plán Hlavných úloh na rok 2015  
8/ Správa Mandátovej komisie 
9/ Odmenenie jubilantov 
10/ Vyhodnotenie súťaže o najväčšiu ulovenú rybu, odmenenie víťazov 
11/ Diskusia 
12/ Schválenie Návrhu na uznesenie 
13/ Záver 
14/ 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 Dolný Kubín a z  
MO SRZ Námestovo. Radu SRZ zastupuje JUDr. Miloš Kabáč – predseda MO SRZ 
Trstená. 
V ďalšom predložil návrh programu, ktorý členovia MO SRZ Trstená obdržali na 
pozvánkach. 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, Mgr. Ivan Veljačik – MO SRZ Námestovo. 
Predložený návrh bol schválený. Potom požiadal zvolených členov predsedníctva, aby 
zaujali svoje miesta za predsedníckym stolom. 

 
V ďalšom bol predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie: Mgr Michalec Ivan – 
ako predseda, Bc. Chorvát Peter,  Kuráň Ľudovít, Michalec Radoslav, Bc. Smitka Milan, 
Smatana Igora a Habovský Jaroslav. Navrhovaní boli zvolení za členov mandátovej 
komisie. Proti nebol nikto. 
 
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí : Mgr. Krkoška Ján, Ing. Adámus Bernard a Juraj 
Tavel.  Navrhovaní boli zvolení za členov návrhovej komisie, proti nebol nikto. 
 
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  
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nebude prítomná nadpolovičná väčšina členov našej MO SRZ Trstená. VČS tento bod  
schválila, proti nebol nikto. 
 
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 2014 až do VČS 2015 - p. Laurinca Jozefa 
– 85 ročného z Trstenej, p. Bugeľa Vladimíra - 56 ročného z Nižnej, p. Jána Droppu – 61 
ročného z Tvrdošína – Medvedzia a p. Miroslava Vráblika – 78 ročného z Nižnej. 
 
Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloša Kabáča o prednesenie správy 
o činnosti našej MO za rok 2014. 

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 najväčšej rybárskej udalosti , XI. 
Snemom SRZ, ktorý sa konal 29. Novembra 2014 v Hornom Smokovci v hoteli Bellevue 
vo Vysokých Tatrách. Zúčastnilo sa všetkých 244 pozvaných delegátov. V dusnej 
atmosfére sa riešilo pracovné predsedníctvo – rozšírenie o 2 členov, vstup médií do 
rokovacej sály a následnom priamom prenose rozhlasového vysielania rádiom Ryby, 
rybky, rybičky, vylúčenie členky sekretariátu z volebnej komisie a zabezpečenie 
počítačovej techniky na spracovanie dokumentácie zo snemu, ktorú práve členka 
sekretariátu,  vylúčená z volebnej komisie odmietla ostatným členom volebnej komisie 
poskytnúť. Po vyriešení tohto problému snem pokračoval ďalej čítaním správ a búrlivou 
diskusiou. Po jej skončení nasledovali voľby na tajomníka. V 1. Kole kandidovali Ing. 
Peter Beleš, Ing. Ľuboš Javor a Ing. Ján Kohút. Po 1. Kole nasledovalo druhé, do ktorého 
postúpili Ing. Ľuboš Javor a Ing. Ján Kohút. Zvíťazil Ing. Ľuboš Javor so ziskom 125 
hlasov pred Ing. Jánom Kohútom so ziskom 114 hlasov. 
Na funkciu prezidenta SRZ kandidovali tiež traja kandidáti: Ing. František Baláž – 
doterajší tajomník SRZ, RSDr. Rudolf Boroš a Peter Patoprstý. Do 2. Kola postúpili 
RSDr. Rudolf Boroš a Peter Patoprstý. Víťazom sa stal RSDr. Rudolf Boroš so ziskom 
129 hlasov pred Petrom Patoprstým so ziskom 112 hlasov.  
Do Rady SRZ za Žilinský kraj boli zvolení JUDr. Miloš Kabáč  z Trstenej, Ing. Marián 
Mihalda z Kysuckého Nového Mesta, Ing. Juraj Staško zo Žiliny a Ing. Stanislav Jančuška 
z Liptovského Hrádku. Viceprezidenstom Rady SRZ za Žilinský kraj sa stal JUDr. Miloš 
Kabáč, nakoľko za ZA kraj získal najviac hlasov. Do KRK bol za Oravu zvolený RNDr. 
Marián Sabo – predseda MO SRZ Dolný Kubín. 
Predseda  tiež informoval o nákladoch na Snem., kde : 
- celkové náklady na činili   : 65 940,24 EUR 
- prenájom, stravovanie, ubytovanie  : 35 249,20 EUR 
- cestovné, poštovné a propag. Materiály pre účastníkov snemu : 22 655,17 EUR 
- ostatné náklady     :  8 035,87 EUR 

 
Celkový príjem zo snemových známok  : 96 056,00 EUR 
Nespotrebovaná suma(na šport. činnosť) : 30 116,00 EUR. 
 

 
Ďalej informoval VČS o úvodných rokovaniach Rady, kde sa pripravuje novelizácia 
Zákona o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky, pripravuje sa ekonomický audit, bol prijatý 
vyrovnaný rozpočet s dôrazom na šetrenie a pripravuje nová webová stránka RADY SRZ 
sa novelizácia Stanov SRZ. 
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Potom VČS informoval o práci výboru, KK a DK. Konštatoval, že výbor zasadal 11x 
v rámci schváleného plánu práce. Na všetkých zasadnutiach bol výbor uznášaniaschopný. 
Plnú -100 percentnú účasť mali Jozef Bošanský, Ing. Bernard Adámus, Alfonz Suľa 
a Ľudovít Kuráň. Jednotlivé uznesenia výboru boli podľa možnosti priebežne plnené. 
Členovia výboru si podľa možnosti plnili všetky povinnosti, ktoré im vyplývali z funkcií 
a odborov ktoré zastávajú. 
 
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 2014 : 853 dospelých členov (z 
toho 23 žien), 21 mladých rybárov 15-18 rokov a 70 detí.. To je celkom 944 
organizovaných rybárov v MO SRZ Trstená vo všetkých kategóriách.  
 
Prítomní boli informovaní o počtoch predaných povolení , ktoré boli nasledovné: 
Miestne:  
- 42 kaprových, 232 pstruhových, 156 lipňových. (Poklesol počet predaných kaprových  

a stúpol počet predaných pstruhových a lipňových povolení). 
Zväzové : 
- 382 kaprových  a 49 lipňových (u oboch druhov povolení je nárast) 
Sezónne : 
- Na O. Priehradu sa predalo 277 povolení. (evidovaný je miestny nárast) 
 
Predaj povolení je v 7. termínoch alebo bezhotovostnými platbami. 
 
Zarybňovanie revírov bolo uvedené v Spravodaji , preto predseda podal iba celkové 
zarybnenie našich revírov : 
31 470 ks Pp 1r.     3 000 ks zubáča 
30 000 ks Pp plôdik    1 200 kg pstruha dúhového  
1 2000 ks lipeň ročný    3 300 kg kapra 
     221 kg lipeň dvojročný        2 000 ks mreny 
10 000 ks podustvy    2 000 ks nosáľa 
       10 kg hlavátky    1 000 ks pleskáča 
Násada šťuky nebola dodaná. 
 
V zarybňovaní bolo poukázané, že celková suma zarybnenia bola 31 002,87 €. 
Z vlastných prostriedkov boli nakúpené násady za 25 702,10 €. 
Prítomných informoval o výške zarybnenia našich revírov za posledných 6 rokov : 

• 2009 - 14 079,34 EUR 
• 2010 - 15 807,70 EUR 
• 2011 - 19 565,94 EUR 
• 2012 - 25 716,87 EUR 
• 2013 - 29 149,67 EUR 
• 2014 - 31 002,87 EUR 

 
Za predpokladu poskytnutia násad z Rady vo výške cca 6000.- EUR plánujeme 
zarybnenie za viac ako 32 000.- EUR. predaja povolení v roku 2015 počítame na 
zarybnenie so sumou 23 100 EUR bez odpočítania poskytnutých zliav. Vzniknutú „dieru“ 
na zarybnenie musíme vykryť z iných príjmov : sponzorské príspevky, prípevky za 
neodpracovanú brigádu a iné. Požadoval prijať uznesenie, aby VČS uložila výboru MO 
SRZ trstená prehodnotiť poskytované zľavy z povolení pre rok 2016. 
Predseda tiež VČS informoval aj o zarybňovaní revírov Rady SRZ : Orava 2 a VN Orava. 
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V úlovkoch konštatoval, že v roku 2014 naši členovia – v rámci celého Slovenska – mali 
28218 vychádzok v 53. revíroch, pri ktorých ulovili 17080 ks rýb o hmotnosti 17260 kg, 
čo predstavuje hodnotu 68091 €. Priemerná hmotnosť ulovených rýb bola 1,01 kg. 
Najviac sa ulovilo kaprov rybničných – 4322 ks( oproti r. 2013 je to nárast asi o 1000 ks, 
Pleskáčov vysokých – 3367 ks, Pd -1596 ks, Pp – 1014 ks. Podľa uzn z VČS 2014 je 
vylúčené zarybňovanie rieky Oravy násadou Pd. Od r. 2015 sa bude Pd vysádzať iba do 
VVN Tvrdošín. 
 
Kapitálne úlovky rýb: 
Sumec : Falla Jozef ml. -172 cm – 33,8 kg – VN Orava 
Hlavátka: Peter Škodoň – 93 cm – 8,83 kg; MUDr. Viliam Chromý – 75 cm – 2,9 kg –
pustená. Obe na Orave 3. 
Šťuka : Krasuľa Ján – 125 cm -15 kg- VN Orava; Pavčo Jozef – 111 cm – 12,5 kg- VVN 

Tvrdošín; Mikuška Lukáš – 110 cm -12,2 kg- VVN Tvrdošín; Kozáčik Jozef – 
103 cm – 9 kg- VN Orava; Kajan Ľubomír – 100 cm – 7,5 kg;  

Zubáč :  Jaroslav Greššák – 96 cm – 9,1 kg-VN Orava; Blaho Karol – 95 cm – 10 kg-VN 
Orava; Fedorák Ľubomír– 92 cm -7,8 kg- VN Orava; Domagala Jozef-85cm-5kg 
-VN Orava (pustený). 

Kapor : Mensár Daniel  – 91 cm . 15,2 kg- Lipt. Mara; Ing. Martin Mačor – 88 cm – 12,5 
kg – VN Orava (pustený); Kuboš Ľubomír – 84 cm – 10 kg – VN Orava 
(pustený); Mišinec Ľubomír – 80 cm – 12 kg-VN Orava; Rosinová Tatiana – 
79cm- 11,5 kg – VN Orava. 

Lipeň : nebol hodnotený 
Pd      :  Čečotka Ľudovít – 53 cm – 1,6 kg- Studený potok; Tomkuliak Martin – 50 cm – 

1,5 kg- Orava 3, Dzieržava Peter – 48 cm – 1,5 kg- VN Orava; Straka Peter – 45 
cm- 1,2 kg- Orava č.2. 

Pp       : Lofaj Jaroslav – 50 cm – 112 kg- Orava č.2; Gvora Milan– 49 cm – 1,1 kg- 
Orava č. 2; Zaťko Pavol – 45 cm – 0,85 kg- Orava č. ; Ondrík Jaroslav-43cm- 
0,7 kg – Oravica; Dorušiak Ján- 42 cm-0,65 kg-Orava č.3. 

Pleskáč :  nebol hodnotený. 
 
Traja najúspešnejší rybári podľa počtu privlastnených úlovkov : 
Ján Štrbáň – 1000 ks; Milan Polťák – 438 ks; Kolena Jozef – 363 ks. 
 
Traja najúspešnejší rybári podľa hodnoty privlastnených rýb : 
Korman Jozef – 804,75 €; Hojo Stanislav – 674,37 €; Dedinský Martin – 627,49 €. 
 
Brigádnická činnosť: 
Na brigádach organizovaných našou MO SRZ sa v r. 2014 zúčastnilo 634 členov, ktorí 
odpracovali 4637 brigádnických hodín. Oproti vlaňajšku je to nárast iba o 9 hodín. 
Pracovalo sa nasledovne : Čistenie a presekávanie porastu – 1241hod.; Jarné a jesenné 
zarybnenie 277 hod.; Plašenie a odstrel kormorána  - 277 hodín; zhotovovanie 
zubáčových rámikov – 90 hod.; ostatná činnosť(aj VČS) – 2603hodín. 
 
Hospodárenie na revíroch:  
Hospodárenie na našich revíroch zabezpečujú : 
Hlavný hospodár - Alfonz Suľa + hospodár na rieke Orava 3 
Orava č. 4 -  - Ľuboš Šprongeľ 
VVN Tvrdošín   - Branislav Precner 
Oravica    - Ľudovít Kuráň,  Jaroslav Habovský 
Jelešňa   - Vladimír Kumor 
Studený potok  - Alojz Tekeľ, Igor Smatana   
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Rokom 2015 sa začalo nové 3-ročné obdobie v ktorom platí nové revírovanie, ako aj 
úprava lovných mier a výnimka na skorší lov kapra na VVN Tvrdošín od 15. mája.  
Od 1. 1.2015 máme v užívaní rieku Orava 3 až po cestný most v Krivej – predĺženie 
revíru je asi o 4 km. 
Od 1.1.2015 je v platnosti Trojdohoda o vzájomnom užívaní revírov a výkone rybárskeho 
práva  medzi MO SRZ trstená, Dolný Kubín a Námestovo. Pre výkon rybárskeho práva je 
potrebné zabezpečiť si bezplatnú nálepku a pečiatku pri predaji povolení. Loviaci z iných 
MO si musia naštudovať príslušné miestne rybárske poriadky. 
 
Ochrana revírov. 
 
Vykonáva ju 17 členov RS pod vedením Mgr. Ivana Michalca. RS pracovala na základe 
Plánu práce prijatého na Aktíve RS  a jej členovia vykonali 249 kontrol pričom 
skontrolovala 512 rybárov. 
 
Odstrel a plašenie kormoránov prebieha pod vedením Ing. Bernarda Adámusa 
v spolupráci s poľovnými združeniami dotknutých obcí – Krivej, Podbieli, Nižnej, 
Krásnej Hôrky a PZ Tvrdošín. Pri celoeurópskom sčítaní vtáctva dňa 17.1.2015 nebol 
prítomný ani 1 kormorán. Realita je však úplne iná. 
 
Práca s mládežou: 
 
V súčasnosti bežia nasledovné krúžky mladých rybárov: 
Trstená- Martin Pallo  - 12 detí 
Tvrdošín –Michal Kuboš  -   6 detí 
Nižná – Miroslav Rosina  - 19 detí 
Štefanov n/Or.- Ján Bedrich - 11 detí 
Zuberec –Michal Tekeľ  - 11 detí 
Habovka – Michal Tekeľ  - 11 detí 
Spolu je to 70 detí, čo oproti minulému roku je pokles o 27 detí. 
 
VČS v r. 2014 zaviazala výbor organizovať krúžok mladých rybárov tak, aby deťom 
navštevujúcich krúžky bolo umožnené loviť počas celej sezóny. V súčasnosti dieťa, ktoré 
navštevuje krúžok druhý rok  si môže zakúpiť povolenie už v januári. 
 
Kultúrna činnosť: 
Vedie ju Bc. Ľubomír Fedorák. Stará sa o obnovu vývesných skriniek, príprava 
a distribúcia Rybárskeho spravodaja, písanie kroniky a príprava už 4. Ročníka 
Rybárskeho plesu, ktorý okrem väčšieho záujmu mal veľmi dobrú úroveň. Prítomný bol aj 
novozvolený prerzident SRZ – RSDr. Rudolf Boroš a novozvolený tajomník Ing. Ľuboš 
Javor. Obaja prispeli hodnotnými cenami do tomboly. Výťažok z plesu bude použitý na 
zarybnenie Oravy 3 dvojročným lipňom. 
Vydarená bola tiež akcia rybárov z Podbiela – Rybárska zábava, kde okrem guľášu sa 
podávalo aj výborné rybie halászle. Výťažok z tejto akcie v r. 2014 tiež venovali na 
zarybnenie Oravy 3 dvojročným lipňom. Druhý ročník tejto vydarenej bude 11.4.2015. 
Organizátorom patrí poďakovanie. 
 
Športová činnosť : 
Sekcia pod vedením Bc. Petra Chorváta zorganizovala 4 tradičné preteky : 
a) Detské preteky – 3.máj – VVN Tvrdošín -68 detí od 6-14 rokov - 23detí ulovilo 29 

rýb. Víťaz Andrej Janček z Nižnej. 
b) Hornooravský pstruh – 1. Ročník preteku bol usporiadaný v spolupráci s Nižnou 

a poľskou obcou Mszana Dolna. Pretek bol bez registrovaných pretekárov. Zúčastnilo  
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     sa ich 5 slovenských a 9 poľských pretekárov. Najlepším našim pretekárom bol Michal        
Kuboš  - obsadil 6. Miesto. Pretek sa konal 21.6.2014. 
 
c) 24-hodinové preteky – 26.-27. júl – VVN Tvrdošín – 31 pretekárov. Ulovilo sa 152 

rýb , z toho 103 kaprov. Víťaz Jozef Sobula z PR.. 
d) Muškársky pretek Oravský lipeň – 10. Augusta– Orava č. 3+ Orava 2– 81 pretekárov. 

Víťaz Miroslav Žúbor z D. Kubína . 
e) Pretek funkcionárov ZA kraja bol zastúpený 9. Trojčlennými družstvami. Víťazi boli 

z Ružomberka, druhý bol D. Kubín a tretie družstvo bolo z Trstenej. 
 

f) Stretnutie funkcionárov MO -21.september – VVN Tvrdošín – 21 funkcionárov. 
 

- Zastúpenie sme mali aj v postupovej súťaži LRU-Mucha. Družstvo Trstená A  v II. 
Lige obsadilo 7. miesto. Družstvo B súťažilo v Divízii a celkovo sa umiestnilo na 3. 
Mieste.  

- M SR juniorov sa zúčastnil Adam Judiak – obsadil 2. Miesto. 
 
Celooravské preteky v LRU – plávaná organizovala MO SRZ D.Kubín – Najlepšie -3. 
Miesto z Trstenej obsadil Miroslav Skuban. 
 
Na Oravských pretekoch – LRU plávaná, každoročne organizovanými MO SRZ 
Námestovo, z 11. Družstiev obsadilo družstvo Trstenej 3 miesto. Vedie ho Ján Bedrich.  
 
V roku 2015 plánujeme zorganizovať nasledovné preteky: 
1) Celooravské preteky -  plávaná  - 2. Máj 2015 - VVN Tvrdošín 
2) Detské rybárske preteky – plávaná - 9. Máj 2015 - VVN Tvrdošín 
3) Stretnutie funkcionárov MO SRZ Trstená- 9. máj 2015 - VVN Tvrdošín 
4) LRU-Mucha 2015 – Divízia B-jarné kolo - 6.-.7.jún 2015 - Orava č. 3 
5) 2. Ročník pretekov Hornooravský pstruh  

Nižná – LRU Mucha   - 20.jún 2015 - Orava č. 3 
6) M SR 2015, LRU – Mucha  - 27.-28.jún 2015- Orava č. 3 
7) 24 hodinové preteky – položená - 25.-26. Júl 2015- VVN Tvrdošín 
8) Muškárske preteky Or. Lipeň 2015  - 8.august 2015 - Orava č. 3 

 
Ďalšie úlohy. 
 
Naše najväčšie investície v r. 2014  bolo postavenie dvojgaráže vo dvore Rybárskeho 
domu  na uskladnenie prostriedkov na zarybňovanie Stavba je v kolaudačnom konaní. 
Druhou stavbou bolo vybudovanie prístupovej cesty k VVN Tvrdošín na Vladine, ktorá je 
tiež hotová. Potrebné bude naviezť niekoľko fúr štrku, keď sa cesta „uleží“. 
 
V závere predseda poďakoval všetkým funkcionárom MO SRZ Trstená za ich snahu 
a vykonanú ročnú prácu. Všetkým členom výboru a komisiám i prítomným poďakoval za 
podporu pri plnení náročných úloh. Do novej sezóny im poprial veľa  zdravia a veľa 
pekných úlovkov a športových zážitkov z našej spoločnej záľuby. 
 
K bodu č. 4 : 
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ján Krkoška. 
Konštatoval, že DK v roku 2014 zasadala 7x vždy za účasti najmenej 3 členov DK. Vo 
vzájomných dialógoch boli vždy dodržané pravidlá slušnosti a ľudská dôstojnosť. 
 DK riešila 18 podnetov na disciplinárne stíhanie členov MO SRZ. V porovnaní 
s rokom 2013 počet prejednávaných previnení stúpol hlavne z dôvodu prejednávania  
disciplinárnych previnení pre nesplnenie si členských povinností. 
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Podnety na disc. riešenie bolo 2x z Rady SRZ, 2x od RS MO SRZ Trstená a 14x od 
výboru MO SRZ Trstená 
Predseda VČS podrobne oboznámil s porušeniami a uloženými discip. opatreniami. V 4 
prípadoch DK uložila pokutu v celkovej  výške 170,- EUR, v 3 prípadoch nevydanie 
povolenia. A 10 disciplinárne stíhaných upozornila na nesprávnosť ich konania. 
VČS oznámil, že evidencia disciplinárnych opatrení je vedená prehľadne v písomnej 
i elektronickej forme. V závere konštatoval, že novozvolená DK pokračuje v zodpovednej 
práci aj v nasledujúcom volebnom období. 
 
K bodu č. 5 : 
Výsledky hospodárenia MO SRZ Trstená za rok 2014 ako aj návrh rozpočtu MO na rok 
2015 predniesol predseda JUDr. Miloš Kabáč. 
V správe konštatoval, že : 
-počiatočný stav majetku MO SRZ Trstená k 31.12.2013 bol 197 967,86 €. Z toho na 
bežnom účte bolo 48 881,07 €, v pokladni 278,81€, hodnota hmotného investičného 
majetku bola 117 014,14 € a drobného hmotného a nehmotného investičného majetku 
bola 31 793,84 €. 
Príjmy organizácie na rok 2014 boli naplánované na 83 940,- €, skutočné príjmy boli vo 
výške 92 845,35 €. Výdavky boli naplánované na 95 379.- € - čo predstavovalo plánovanú 
stratu 11 439 €. Skutočné výdavky však boli 121 062,07 € a  hospodárenie za rok 2014 
predstavovalo stratu 28 216,72 EUR.  
Potom stav majetku MO SRZ Trstená k 31.12. 2014 predstavoval hodnotu 179 132,07 €, z 
celkovej hodnoty majetku na bežnom účte bolo 26 539,81 €, v pokladni 101,70 €, rezerva 
26 641,51 €, hodnota hmotného investičného majetku je 117014,14 €, a hodnota drobného  
hmotného a nehmotného investičného majetku je 34 175,- €. 
 Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený najmä navýšením zarybnenia, neplánovanými 
investíciami ako napr. nákup zlovovacieho agregátu, altánkov a predčasným ukončením 
výstavby garáže a tým vyplatenie 90% investície. Investície z r. 2014 budú započítané do 
HIM až v roku 2016. 
 
Návrh rozpočtu predpokladá splnenie predpokladov, ako sú  : 

• 820 dospelých členov nad 18 rokov 
•   75 členov vo veku od 15-17 rokov a študentov do 25 rokov. 

 
Z uvedeného vyplýva že: 
Príjmy sú naplánované vo výške 89 9100,00 € ( z toho členské príspevky predstavujú 
32 535,- €, príjmy z predaja povolení majú byť 52 165.- €, Ostatné príjmy sú 
naplánované vo výške 5210,- € 
Vo výdavkoch sa počíta s nákladmi vo výške 92 026,51,- € (odvody Rade – 30 161,40,- 
€, zarybnenie revírov – 24 475.- €, cestovné náklady – 1 400,- €, náklady na športovú 
činnosť – 2750.- €, náklady na edukačnú , propagačnú a športovú činnosť – 2700,- €, 
náklady na ochranu revírov – 895,- €, náklady na zvelaďovanie revírov a brigádnickú 
činnosť – 500.- €, náklady na vynaložené služby – 3970.- €, náklady spojené s činnosťou 
výboru – 10 995,- €,  ostatné náklady – 14 180,11.- €).  
Po zosumarizovaní vychádza strata -2 116,51,- €.  Predpokladaný výsledok hospodárenia 
s rezervou z r. 2014 (26 641,51) je 24 345,51 €. 

 
     K bodu č. 6 : 

Správu Kontrolnej komisie predniesol jej predseda Ing. Miroslav Klokočka. Konštatoval, 
že v dvoch kontrolných revíziách v  r. 2014 sa KRK zamerala na vedenie účtovnej 
evidencie, komplexnosť účtovných dokladov, vedenie pokladničných operácií,  
dodržiavanie čerpania schváleného plánu hospodárenia organizácie  a  dodržiavanie úloh 
z uznesení výboru MO. 
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Konštatovanie zo záverov  KK :  
1. Účtovná evidencia bola v poriadku, neboli zistené podstatné nedostatky. 
2. Pokladničná kniha je vedená pravidelne. KK zistila chybu v číselnom označení 

príjmových dokladov. Účtovný stav bol v poriadku. 
3. Uznesenia výborov sú plnené priebežne podľa uložených termínov. 
4. Hospodárenie a plnenie rozpočtu MO prebiehalo podľa plánu. Jediný podstatný 

rozdiel vo výdavkovej časti oprpoti plánu bol v investíciách z dôvodu dokončenia 
výstavby garáže. 

 
KK dala výboru návrh na opatrenie:  
- V zaúčtovaných dokladoch vždy uviesť číslo uzn. výboru pod ktorým bol výdavok 

alebo náklad schválený. 
- Zaviesť podpisový vzor výkonných členov  výboru MO SRZ s vymedzením rozsahu 

oprávnenia schvaľovať a podpisovať doklady v mene MO SRZ. 
 

KK konštatovala, že hospodárenie MO prebiehalo podľa schváleného rozpočtu a neboli 
zistené podstatnejšie závady, resp rozdiely v plnení a čerpaní rozpočtu , okrem už vyššie 
spomenutých investícií na výstavbu garáží. Tieto zmeny boli vynútené zmenou 
podmienok, avšak v súlade so záujmami a v prospech MO SRZ Trstená KK doporučuje 
VČS záverku za r. 2014 schváliť. 
K rozpočtu na r. 2015 KK uvádza: Oproti roku 2014 boli náklady v roku 2015 ponížené 
primerane potrebám MO SRZ, preto po zvážení všetkých možností KK doporučuje 
rozpočet na rok 2015 VČS schváliť. 
 
K bodu č. 7 : 
Plán hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2015 predniesol Ing. Bernard Adámus – 
podpredseda výboru. Plán je zameraný na : 

- Hospodárenie na revíroch 
• zarybňovanie revírov podľa zarybňovacieho plánu;  na pstruhových a lipňových 

revíroch vytvorenie priesekov v pobrežných porastoch za účelom sprístupnenia 
vodného toku pri zarybňovaní so zameraním na novú pridelenú časť revíru Orava 
3, organizovať brigády na jednotlivých rybárskych revíroch, rybárske násady podľa 
možnosti preberať u dodávateľa, zloviť vybrané chovné potoky. 

- 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 poľovnými  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. 

• Vyškoliť nových členov RS 
 

- Spoločenskú činnosť  
• vykonať školenia a skúšky nových záujmecov o členstvo v SRZ. 
• pokračovať v súťaži o najväčšiu ulovenú rybu na revíroch MO SRZ Trstená  

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 2015 zabezpečiť vykonanie všetkých 
športových podujatí. 
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-  Ostatná činnosť 
• Dokončiť úpravu pozemku vo dvore pri rybárskom dome 
• Dokončiť prístupovú cestu na Vladine k VVN Tvrdošín. 

  
K bodu č. 8:  
 
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ivan Michalec. V správe 
uviedol, že dnešnej Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje 597 členov a 3 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 25 listov. 
 
K bodu č. 9 
 
Odmenenie jubilantov. Zoznam jubilantov vyhlásil predsedajúci, odmenenie vecnými 
cenami vykonali predseda a podpredseda výboru nasledovne : 
 
80 rokov: 
Klimčík Štefan   Tvrdošín 165/48-33 
Kuboš Ján    Podbiel č.d. 420 
 
75 rokov : 
Stankovič František  Tvrdošín 130/26 
 
70 rokov  
Kováč Pavol   Tvrdošín 126/7-43 
Tavel Juraj   Tvrdošín 857 
 
60 rokov : 
Ing. Piták Emanuel  Krásna Hôrka 3 
Šimala Štefan   Čimhová 109 
Brňák Anton   Tvrdošín 68 
Ing. Jambor Gustáv  Trstená 607 
Jendrášek Tomáš   Tvrdošín 154/34-36 
Medvecký Miroslav  Trstená 624 
Šustek Jozef   Suchá Hora 326 
Jankola Martin   Trstená 463 
Molnár Juraj   Tvrdošín 128/5-50 
Ing. Mišanek Štefan  Tvrdošín 783/33 
Poldauf Július   Tvrdošín 264/53-7 
Machunka Jozef   Trstená 339 
 
50 rokov : 
Reguly Jozef   Tvrdošín 140/20 
Fiala Radim   Habovka 285 
Fedor Peter   Trstená 1142/27-35 
Greššák Jaroslav   Trstená 1149/57 
Dedinský Peter   Nižná n/Oravou 489/5 
Dzurczak Stanislav  Zubrzycza Górna 27a 
Kováč Eugen   Tvrdošín 160/42 
Prát Richard   Nižná n/Oravou 506/6 
Vilčinský Peter st.  Podbiel 248 
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Turiansky Milan    Tvrdošín 150/32-20 
Števaňák Ján    Brezovica 350 
Dudáš Anton    O. B. Potok 9 
Jantol Jaroslav    Habovka 231/59 
Kufa Miroslav    Ústie n/Priehradou 186 
Buloň Jozef    Nižná n/Oravou 301 
Klokočka Milan    Trstená 1142/10 
Kavuliak Jozef    Tvrdošín 155 
 

Všetkým jubilantom bolo do ďalších rokov popriate veľa zdravia a osobných 
i športových úspechov. 
 
 Prečítaný bol aj zoznam jubilantov, ktorí nespĺňajú podmienky pre odmenenie - min 5 
rokov členstva v MO SRZ Trstená. 
  
K bodu č. 10 :_ 
Súťaž o najväčšiu ulovenú rybu, ktorá pokračovala vlani 5. Ročníkom, vyhodnotil 
predsedajúci na základe podkladov od podpredsedu MO SRZ Ing. Bernarda Adámusa. 
Konštatoval, že do súťaže bol prihlásený 1 úlovok. 
 
Víťazom za rok 2013 sa stal : 
Jozef Falla ml. – za úlovok sumca o dĺžke 172 cm a hmotnosti 33,80 kg na VN Orava, na 
nástrahovú rybku. 
 
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. 11: 
Diskusia: 
 
Kuboš Michal – Požadoval vytvorenie revíru : „Chyť a pusť“ na rieke Orava 3 v Nižnej 
v časti od lavičky v obci po Studený potok v Podbieli. 
 
MUDr. V. Chromý – Reagoval na sprácu predsedu a požadoval, aby sa zredukoval 
sortiment a množstvo poskytovaných zliav na povoleniach. 
 
Dezider Kacír – Konštatoval, že poskytnutie zliav je zľava pre členov, ktorí neboli 3 roky 
disciplinárne stíhaní. Tí čo mali disciplinárne previnenie budú 2x postihnutí. Pýtal sa, či je 
možné 2x trestať za 1 čin. Postihnuté sú slabé sociálne skupiny. Je to diskriminácia. 
Tiež požadoval, aby pred voľbami do výboru i KK bola na VČS diskusia čo kandidát chce 
vo výbore urobiť. V roku 2014 takáto možnosť nebola. 
 
Mensár Daniel – Spýtal sa prečo boli navýšené odmeny a prečo garáž stála až 30000.- 
EUR? Podotkol, že za to sa dá kúpiť byt. A spýtal sa tiaž na zľavy ktoré má výbor. 
 
Tyrol Jozef – Požadoval znížiť hornú lovnú mieru kapra na VN Orava. Nech sa to 
prejedná na Rade. Tiež sa spýtal, či 24-hod. pretek môže byť už v júni.  
 
JUDr. Miloš Kabáč – odpovedal na vznesené otázky. K voľbám povedal, že každý 
kandidát povstal a bol predstavený s charakteristikou doterajšej a budúcej činnosti 
v orgánoch MO SRZ Trstená. Ak VČS prijme uznesenie podľa návrhu p. Kacíra, nie je 
problém diskusiu zrealizovať vo voľbách 2018. 

-10- 



K otázke výstavby garáže povedal, že bolo vyhlásené výberové konanie. Z predložených 
ponúk víťaza vyberala KRK s najnižšou ponukou. V podstate sa nejedná iba o garáž, je to 
hospodárska budova na dve dodávky, ktorá bude slúžiť na uskladnenie potrebného 
materiálu a náradia používaného pri zarybňovaní.  
Kritizované navýšenie odmien nebolo. Naopak, odmeny boli nižšie, ako v predchádza-
júcom roku. Zopakoval podľa čerpania rozpočtu výšku. 
Lovná miera kapra – v minulom roku som to ako jediný predložil na Rade a Rada o tom 
odmietla rokovať. 
24-hodinový lov kapra v júni – podľa predložených návrhov na zmenu Zákona 
a Vyhlášky sa počíta s 24-hodinovým lovom kapra skôr v októbri ako v júni. 
 
Mgr. Ján Krkoška -  Požadoval, aby pre zriadenie revíru „Chyť a pusť“ bola najskôr 
vytipovaná lokalita. Pre zľavy sú 2 kategórie dôchodcov, aj ZŤP. Treba prehodnotiť 
štruktúru zliav.  
Pripomenul, že voľby výboru a KRK v roku 2014 boli v poriadku ! Podotkol, že pri 
poskytovaní zliav nebude žiadna diskriminácia! Riadni členovia plniaci si svoje členské 
povinnosti a dodržiavajúci rybárske predpisy nebudú diskriminovaní. Zľavy sú za 
odmenu. 
 
MVDr. Marián Sabo – Predseda MO SRZ D. Kubín informoval VČS, že oni mali účasť 
65%. Rokovacia sála –MsKS v D. Kubíne bola plne obsadená. Tiež informoval, že majú 
nové zloženie výboru, nový je aj hospodár, ktorý nahradil dlhoročného M. Gregáňa st. 
a počína si dobre. Na zarybnenie vynaložili 38264.- EUR. Úlovky – 59 lipňov na Orave 
pri zvýšenej lovnej miere na 35 cm. Disciplinárna komisia vyslovila verejné pokarhanie 
členom zle vypisujúcich záznam o úlovkoch. Tiež povedal, že na našej VČS predložili 
petíciu proti likvidácii skládky z OFZ, lebo tým by došlo k veľkému zamoreniu živ. 
Prostredia jedmi a ťažkými kovmi. 
K otázke zliav povedal, že je to forma odmeny. A nebude odmeňovaný „prúserár! Oni 
dávajú ako odmenu miestnu povolenku dôchodcom nad 70 rokov , ak sú 20 rokov členmi. 
Vianočný kapor – dostavajú 62 roční. Kapor má asi 2,5 kg. Jedná sa skôr o stretnutie so 
staršími členmi. Je to milé. 
 
Mgr. Ivan Veljačik – VČS informoval o činnosti MO SRZ Námestovo – porovnal 
členskú základňu i športové súťaže V minulom roku ulovili 15317 ks rýb o hmotnosti cez 
17000 kg. Najviac vážil sumec – 44,5 kg. 
 
Judiak Jaroslav – Žiadal, aby sa vytvoril revír „Chyť a pusť“ . Vytvorením tohto revíru 
dôjde k vytvoreniu generačného stáda. Novým revírom rybári nič nestratia. 
 
 MUDr. V. Chromý- Hodnotil previnenie p. Kacíra. Ak VČS schváli, tak po 2 rokoch po 
uplynutí disc. previnenia  môže mať nárok na zľavu. Rozpočet bol prekročený – dobre že 
sa garáž tak rýchlo postavila. Podotkol, že  bol človek, ktorý lovil bez zápisu a v dobe 
hájenia. Nebolo to riešené pretože nik nedal podanie. Pre revír „Chyť a pusť“ navrhoval 
miery: Lipeň – 35 cm, Pp. – 30 cm. Na VVN kapor – 45 cm. 
 
Mensár Daniel – Na margo odbúravania zliav dôchodcom poznamenal, že im 
doporučuje, aby si každý kúpil revír sezónne povolenie na VN Orava a MO SRZ Trstená 
nebude mať nijaký príjem. 
 
Mgr. Ivan Michalec -  Na margo zliav poznamenal, že na VČS ste sa všetci dohodli 
o podpore starších členov MO. 
 
Alfonz Suľa -  Poznamenal, že na VVN Tvrdošín sa ulovil Zu -88 cm a nebol prihlásený  
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do súťaže.  Vyzval členov, aby sa rekordnými úlovkami prihlásili do nej. Požadoval aby 
všetci venovali zvýšenú pozornosť vypisovaniu Záznamov o úlovkoch.3 
 
Žmijak Zdenko ml.- Kritizoval úroveň 24-hod. pretekov. Pýtal sa či je to kaprový alebo 
pleskáčový pretek. Oba spôsoby lovu nemožno porovnávať. Požadoval, aby úlovkjy 
kaprov boli hodnotené vyššie, nakoľko pleskáče sa ľahšie lovia. Tiež kritizoval etiku 
rybárov počas lovu, kde dominuje alkohol. Zároveň požadoval vyššiu účasť rozhodcov pri 
úlovkoch. 
 
JUDr. Miloš Kabáč – Odpovedal, že 24-hod. pretek nie je pretek v doslovnom znení, ale 
je to spoločenská akcia. Požitie množstva alkoholu je na etike dotyčného rybára. Ťažko 
tomu zabrániť, nakoľko každý je svojprávny. 
 
Ing. Bernard Adámus – podpredseda MO oboznámil prítomných s plnením uznesení 
z VČS 2014. Poznamenal, že prijaté uznesenia : lovné miery rýb, uzatvorenie trojdohody 
i predĺženie revíru Orava 3 boli splnené. 
 
Žmijak Zdenko st. -  Požadoval na VČS, aby sa rokovanie VČS konalo každý rok v inom 
meste-obci.  
 
Bošanský Jozef – Odpovedal, bolo rokovanie VČS v Nižnej, kde toto uznesenie pre malý 
počet členov nebolo prijaté a pristúpilo sa k rokovaniu v Trstenej. 
 
Mgr. Ján Krkoška -  VČS informoval, o prijatí uznesenia o vydávaní povolení pre deti. 
Konštatoval, že DK rozhoduje kolektívne. K revíru „Chyť a pusť“ povedal, aby sa 
zriadenie tohto revíru nechalo po ukončení legislatívnych zmien. 
 
Gerčák Peter -  Požadoval zachovanie zliav pre dôchodcov a ZŤP, požadoval zachovanie 
odmien pre výbor, nakoľko on by tú prácu za tie odmeny nerobil. 
 
JUDr. Miloš Kabáč – Vystúpil s príspevkom k revíru „Chyť a pusť“, ktorý je predložený 
ako návrh na uznesenie. 
 
Mgr. Ján Krkoška – Vo svojom vystúpení sumarizoval predložené návrhy na uznesenie. 
Návrh na skrátenie doby z 3 rokov na 2 roky pre udelenie zľavy po disciplinárnom 
priestupku nebol schválený. Zostáva premlčacia lehota 3 rokov. Návrh na ponechanie 
zliav v doterajšej podobe bol schválený s tým, že výbor prehodnotí výšku zliav tak, aby 
boli účinné od r. 2016. Ostatné návrhy VČS boli zaradené do Uznesenia z VČS. 
 
Po predložení návrhu na uznesenie dal predsedajúci hlasovať o ukončení diskusie. Návrh 
bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu č. 12 :  
Návrh na uznesenie VČS predložil Mgr. Ján Krkoška – predseda Návrhovej komisie.  
VČS : 
a./ Schvaľuje: 
- Správu o činnosti výboru MO SRZ Trstená za rok 2014 
- Správu o finančnom hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2014 
- Správu KK 
- Návrh rozpočtu na rok 2015 
- Plán Hlavných úloh na rok 2015 
- Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku MO SRZ Trstená 
- Výšku členského príspevku za neskoro odovzdaný záznam o úlovkoch 10 €. 

-12- 



b/ Berie na vedomie: 
- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
- Správu Mandátovej 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 
- Výboru prehodnotiť výšku poskytovaných zliav na povoleniach tak, aby boli účinné od 
roku 2016 
- Výboru pri voľbách v roku 2018umožniť členskej základni vyjadriť sa ku kandidujúcim 
v diskusii 
- Výboru zriadiť revír s režimom bez privlastnenia si úlovku v úseku od lavičky pri ZŠ 
v Nižnej po vtok Studeného potoka do rieky Oravy pri obci Podbiel 
- Výboru zmeniť bodovanie ulovených rýb na „24 hodinovom preteku“ tak, aby boli 
zvýhodnené ušľachtilé druhy rýb. 
 
Za uznesenie hlasovalo 596 členov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal 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  2.4.2015      Zapísal : Bošanský Jozef 
                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
 
 
Overil : JUDr. Miloš Kabáč 
  Predseda  
      MO SRZ Trstená 
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