
        (Zápisnica má 4  textové prílohy) 

Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  11.3.2018 v Dome Kultúry v  Trstenej 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny     :   687 členov MO SRZ 

    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2017 :   968 členov  

    Z toho :  pridružených    :   14 členov 

   :  hostia     :     6    

     Percento účasti na ČS    :   70,97 % 

   

Hostia : Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ – Žilina , Ondrej Gavenda – ved. RS+ hospodár VN 

ORAVA, Ing. Ján Kompan – hospodár Orava 2 

              Mgr. Jozef Púčik, Ing. Miroslav Kosmeľ – MO SRZ Dolný Kubín 

    Mgr. Ivan Veljačik, Martin Stehlík  - MO SRZ Námestovo  

 

Program : 

1/ Otvorenie 

2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej,  návrhovej a volebnej komisie 

3/ Kontrola plnenia uznesení z VČS 2017 
4/ Správa o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2017 

5/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za rok 2017 

6/ Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 

7/ Správa kontrolnej a revíznej komisie 

8/ Plán Hlavných úloh na rok 2018  

9/ Správa Mandátovej komisie 

10/ Voľby členov výboru a kontrolnej komisie pre volebné obdobie 2018-2022 

11/ Odmenenie jubilantov 

12/ Diskusia (pripomienky k návrhu Stanov) 

13/ Správa Volebnej komisie 

14/ Voľba delegátov na Snem SRZ 

15/ Schválenie Návrhu na uznesenie 

16/ Záver 

17/ Občerstvenie 

 

K bodu č. 1 : 

 Stanovený VČS bol o 30 minút posunutý, nakoľko v rokovacej sále nebola prítomná 

nadpolovičná väčšina členov MO SRZ Trstená. Po 30 minútach dal tajomník 245. prítomným  

hlasovať či sa schôdza bude konať aj keď nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov v súlade s 

§ 14ods. 3 písm. c) Stanov SRZ. Návrh bol schválený všetkými prítomnými, nikto nebol proti 

a nikto sa nezdržal. 

 Z poverenia výboru MO SRZ Trstená schôdzu, po 30 minútovom čakaní, otvoril a viedol 

tajomník MO – p. Jozef Bošanský. V úvode privítal členov MO SRZ Trstená, hostí: tajomníka 

SRZ – Ing. Ľuboša Javora, Ondreja Gavendu – ved. RS a hospodára VN Orava, Ing. Jána 

Kompana hospodára ORAVA 2, Mgr. Jozefa Púčika – predsedu a Ing. Miroslava Kosmeľa - 

tajomníka  MO SRZ Dolný Kubín ako aj  Mgr. Ivana Veljačika – člena výboru pre športovú 

činnosť a Martina Stehlíka- člena výboru   z  MO SRZ Námestovo.  
V ďalšom predložil návrh na zmenu programu VČS obdržaného členmi MO SRZ Trstená na 

pozvánkach. Zmena spočívala v presune bodu 11 – Voľba delegátov na Snem SRZ za – Správa 

Volebnej komisie - pôvodný bod 14.   

Potom dal zaň hlasovať. Pred hlasovaním o zmene programu podal pripomienku Mgr. Ján 

Krkoška- člen MO SRZ Trstená a poukázal na uzn. z VČS z 15.3. 2015, kde bolo prijatý text uzn: 

„Pri voľbách do výboru a KRK otvoriť diskusiu k navrhnutým kandidátom. " 

Predsedajúci navrhol VČS, aby prítomní namiesto diskusie ku kandidátom svoj  názor na ich 

kandidatúru vyjadrili na hlasovacom lístku. 

Pri hlasovaní o návrhu Mgr. Krkošku bol výsledok nasledovný : 

Za  -   14 hlasov 
Proti - 150 hlasov 

Zdržal sa -     3 hlasy 

Predložený návrh p. Mgr. Jána Krkošku  nebol schválený. 
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Následne p.  Ľuboš  Špringeľ navrhol doplniť do programu prečítanie nového Volebného poriadku 

platného od 1.1.2018, aby boli členovia SRZ oboznámení s voľbami, lebo mnohí ani nevedia čo 

v ňom je. 

Predsedajúci oboznámil VČS, že predseda Volebnej komisie oboznámi prítomných so znením 

volebného poriadku a preto návrh o zaradení mimoriadneho bodu s týmto obsahom nie je 

potrebný. 

Potom  Mgr. Ján Krkoška namietal platnosť zvolania VČS, kde podľa neho nebol dodržaný termín 

poslania pozvánok – 15 dní pred konaním VČS. O vyjadrenie požiadal aj tajomníka SRZ Ing. 

Javora.  

 Predseda MO SRZ Trstená JUDr. Miloš Kabáč uviedol, že zvolanie VČS bolo oznámené včas 

vo vývesných skrinkách, ktoré má MO SRZ Trstená v Nižnej, Tvrdošíne a v Trstenej.  

Ing. Javor potvrdil právoplatnosť zvolania VČS. 

 

K uvedenému návrhu o platnosti zvolania VČS dal predsedajúci hlasovať 245. prítomným na 

VČS. Pri hlasovaní o právoplatnosti zvolania VČS bol výsledok nasledovný : 

Za   - 231 hlasov 

Proti -     3 hlasy  

Zdržal sa  -    11 hlasov 

 

Potom dal predsedajúci hlasovať 267. prítomným o schválení Programu VČS MO SRZ Trstená : 

Za  - 262 hlasov 

Proti -      1 hlas 

Zdržal sa -      4 hlasy 

 

Predsedajúci konštatoval, že Program VČS 2018 bol schválený a môže sa pristúpiť k rokovaniu 

VČS. 

 

 V zmysle schváleného programu dal predsedajúci schváliť návrh na Pracovné predsedníctvo VČS 

v zložení : 

1) JUDr. Miloš Kabáč  - predseda MO SRZ Trstená, viceprezident SRZ 

2) Ing. Bernard Adámus  - podpredseda MO SRZ Trstená 

3) Jozef Bošanský   - tajomník MO SRZ Trstená 

4) Alfonz Suľa   - hospodár MO SRZ Trstená 

5) Ing. Michal Polhorský   - predseda Disc. Komisie MO SRZ Trstená 

6) Ing. Ľuboš Javor   - tajomník SRZ Žilina 

7) Mgr. Jozef Púčik  - predseda MO SRZ Dolný Kubín 

8) Mgr. Ivan Veljačik   - člen výbor MO SRZ Námestovo 

Predsedajúci dal hlasovať 265.. prítomným za zloženie Pracovného predsedníctva VČS 

s nasledovným výsledkom: 

Za   : 265 hlasov 

Proti  :      0 hlasov  

Zdržal sa  :      0 hlasov 

Predsedajúci konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo schválené. 

 

Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Mandátovej komisie : 

1) Mgr. Ivan Michalec  - ako predseda 

2) Jaroslav Habovský  - ako člen 

3) Ľudovít Kuráň   - ako člen 

4) Bc. Peter Chorvát  - ako člen 

5) Mgr. Miloš Pallo  - ako člen 

6) Radoslav Michalec   - ako člen 

7) Bc. Ľubomír Fedorák   - ako člen 

8) Ľuboš Špringeľ   - ako člen 

 

Pre neprítomnosť p. Ľuboša Špringeľa VČS odsúhlasila, aby Mandátová komisia pracovala 

ako 7 členná. Ostatní členovia boli prítomní a súhlasili s voľbou do tejto komisie. 
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Predsedajúci dal hlasovať 279. prítomným za zloženie Mandátovej komisie s nasledovným 

výsledkom : 

Za   : 279 hlasov 

Proti   :     0 hlasov 

Zdržal sa   :     0 hlasov 

     Presedajúci konštatoval že Mandátová komisia bola zvolená. 

 

Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Návrhovej komisie : 

1) Ing. Bernard Adámus  - ako predseda 

2) Alfonz Suľa   - ako člen 

3) 1z pléna   - ako člen 

 Za 3. člena Návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján krkoška, ktorý však s voľbou za člena 

Návrhovej komisie nesúhlasil. Preto bol navrhnutý ďalší člen Mgr. Peter Žatko, ktorý s voľbou do 

Návrhovej komisie súhlasil. 

 

Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Návrhovej komisie : 

1. Ing. Bernard Adámus  - ako predseda 

2. Alfonz Suľa   - ako čle 

3. Mgr. Peter Žatko (z pléna) - ako člen 

Navrhovaní členovia komisie sú prítomní a súhlasia so zvolením do Návrhovej komisie 

Predsedajúci dal hlasovať 262. prítomným za zloženie Návrhovej komisie s nasledovným 

výsledkom : 

Za   : 262 hlasov 

Proti   :     0 hlasov 

Zdržal sa   :     0 hlasov 

Predsedajúci konštatoval že Návrhová komisia bola zvolená. 

Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Volebnej komisie : 

1) Ing. Marián Gavlík   - ako predseda 

2) Miloš Planieta    - ako člen 

3) Milan Kudlička   - ako člen 

4) Jozef Lepáček    - ako člen 

5) Milan Smitka   - ako člen 

6) Jaromír Judiak   - ako člen 

7) Michal Kuboš   - ako člen 

8) Ing. Martin Mačor  - ako člen 

9) Ing. Jaroslav Staňo  - ako člen 

10) Ľubomír Turčák  - ako člen 

      Navrhovaní členovia volebnej komisie sú prítomní a súhlasia so zvolením do Volebnej komisie 
 

Predsedajúci dal hlasovať 290. prítomným za zloženie Volebnej komisie s nasledovným 

výsledkom : 

Za   : 290 hlasov 

Proti   :    0 hlasov 

Zdržal sa   :    0 hlasov 

Predsedajúci konštatoval že Volebná komisia bola zvolená. 

Po schválení programu, Pracovného predsedníctva a komisií dal predsedajúci hlasovať , či podľa §14, ods. 

3c Stanov SRZ súhlasíte, aby sa VČS konala aj v tom prípade, že nebude prítomná nadpolovičná väčšina 

členov našej MO SRZ.  

Výsledok hlasovania bol nasledovný: 

Za   : 276 hlasov 

Proti   :     0 hlasov 

Zdržal sa   :     0 hlasov 
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Predsedajúci konštatoval, že na základe hlasovania je rokovanie VČS právoplatné a VČS bola 

zahájená. 

 

Ďalej predsedajúci dal VČS hlasovať 285. prítomným  zato, aby bola z rokovania urobená 

zvuková nahrávka pre účely spracovania zápisnice. 

Výsledok hlasovania : 

Za zvukovú nahrávku : 285 hlasov 

Proti   :     0 hlasov 

Zdržala sa   :     0 hlasov 

Zvuková nahrávka rokovania VČS bola schválená. 

    

Tajomník pred odovzdaním slova podpredsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním 

a minútkou ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých od VČS 2017 do VČS 2018: 

1) Alojz Hrnčiar  Habovka 52 ročný 

2) Ing. Eugen Šiška Nižná  60 ročný 

3) Matej Kvasný  Trstená  78 ročný 

4) Igor Hradský  Tvrdošín 71 ročný 

5) Štefan Bábik  Zlaté Moravce 54 ročný 

VČS si uctila pamiatku bývalých dlhoročných členov MO SRZ Trstená: 

1) Viktor Pallo  Trstená  74 ročný 

2) Ľudovít Drozd  Nižná  82 ročný 

 

Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloš Kabáča  o prednesenie   kontroly 

plnenia uznesení z VČS z roku 2017.  

  

K bodu č. 3 : 

Kontrolu plnenia uznesení z VČS 2017 predniesol predseda MO SRZ Trstená JUDr. Miloš Kabáč. 

V prednesenom vyhodnotení konštatoval, že prijaté úlohy bol splnené až na bod : Naťahovanie 

„špagátov“ cez rieku Orava na plašenie kormoránov. Vyhodnotenie je prílohou č. 1 tejto 

Zápisnice. 

 

K bodu č. 4 : 

Správu o činnosti MO SRZ Trstená predniesol predseda MO JUDr. Miloš Kabáč. Po privítaní 

členov MO a hostí, prítomných vyzval, aby na VČS zotrvali do konca rokovania, kedy sa 

schvaľujú dôležité dokumenty z VČS, aby prípadná nízka účasť pri schvaľovaní nebola 

predmetom kritiky prítomných členov. 

Správa o činnosti MO SRZ Trstená je prílohou č. 2 tejto Zápisnice. 

 

K bodu č. 5 : 

Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Ing. Michal Polhorský.  

Konštatoval, že DK v roku 2017 riešila 17 podnetov na disciplinárne stíhanie členov MO SRZ 

Trstená. Oproti r. 2016 je to zníženie o 4 podnety. DK riešila aj podnety od členov RS zistených 

pri kontrole. Vo vzájomných dialógoch boli vždy dodržané pravidlá slušnosti a ľudská dôstojnosť. 

Prihliadalo sa na prezumpciu neviny, stupeň nebezpečnosti konania, na poľahčujúce a priťažujúce 

okolnosti s cieľom opatrení splniť výchovný cieľ. 

Predseda VČS podrobne oboznámil s porušeniami: 

- Stanov SRZ v 6. prípadoch 

- Zákona alebo vyhlášky v 11. prípadoch 

Zároveň oboznámil VČS s uloženými discip. opatreniami. V 6. prípadoch DK uložila pokutu 

v celkovej  výške 116,- EUR (neuhradené 150.- EUR), v 3 prípadoch uhradiť škodu vo výške  

71,68 EUR. V 1 prípade bolo upustené od potrestania.  

Predseda DK ďalej informoval, že ku dnešnému dňu (dňu konania VČS) nie sú 2 rozhodnutia 

právoplatné a 10 disciplinárnych previnení je v riešení. 

Disciplinárne komisia uložila povinnosť uhradiť trovy konania vo výške 60.-€, neuhradených je 

20.-€. 

VČS oznámil, že evidencia disciplinárnych opatrení je vedená prehľadne v písomnej 

i elektronickej forme. V závere konštatoval, že DK pokračovala  pri svojej činnosti  v nastúpenom  
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trende a konštatoval, že si DK v roku 2017 plnila povinnosti vyplývajúce z jej statusu.  

 

K bodu č. 6 : 

Výsledky hospodárenia MO SRZ Trstená za rok 2017 ako aj návrh rozpočtu MO na rok 2018 

predniesol predseda JUDr. Miloš Kabáč – Viď prílohu č. 3 a 4 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 7 : 

Správu Kontrolnej komisie za rok 2017 predniesol jej člen MUDr. Viliam Chromý. Konštatoval, 

že v dvoch kontrolných revíziách v r. 2017 a dvoch kontrolách v r. 2018 sa KRK zamerala na: 

• vedenie účtovnej evidencie – bola vedená v zmysle predpisov a neboli zistené žiadne 

nedostatky 

• kontrolu pokladničnej knihy – vedená je pravidelne. Účtovný stav je správny. 

• kontrolu plnenia prijatých uznesení výborom – boli plnené priebežne podľa uložených 

termínov.  

Konštatovanie zo záverov  KK :  

KK na svojom zasadnutí 8.1.2018 a 28.2.2018 preverila správnosť účtovnej uzávierky ku dňu 

31.12.2017. Hospodárenie MO SRZ Trstená prebiehalo za uvedené obdobie podľa schváleného 

rozpočtu, okrem položky zarybnenie, ktorá bola prekročená z dôvodu zvýšeného nákupu predtým 

nedostupných násadových rýb. Peniaze navyše získané v príjmových položkách boli vrátené späť 

rybárom do vody v podobe nebývalého zvýšeného zarybnenia oproti minulým rokom. 
Neboli však zistené iné podstatné odchýlky, resp. rozdiely v čerpaní rozpočtu za rok 2017.  

KK konštatuje, že čerpanie rozpočtu bolo za rok 2017 síce deficitné so záporným hospodárskym 

výsledkom, aj to len z dôvodu zvýšeného zarybnenia. 

K rozpočtu na r. 2018 KK uvádza:  

Rozpočet na rok 2018 vychádzal  z parametrov roku 2017 bez navýšenia nákladov na zarybnenie 

revírov. Hospodársky výsledok navrhnutého rozpočtu je plánovaný ako kladný, pričom sa 

predpokladá  aj vykompenzovanie deficitu z roku 2017. Výdavky sú primerané potrebám MO 

SRZ. Preto KK MO SRZ Trstená doporučuje rozpočet na rok 2018 VČS schváliť. 

 

K bodu č. 8 : 

Plán hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2018 predniesol Ing. Bernard Adámus – podpredseda 

výboru. Plán je zameraný na : 

- Hospodárenie na revíroch 

• Rybárske revíry na ktorých hospodárime zarybniť podľa zarybňovacieho plánu. 

• Na pstruhových a lipňových revíroch vytvoriť prieseky 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. 

• V lipňovom a v pstruhových revíroch sa zamerať na zarybňovanie jarnou násadou. 

- Ochrana rybárskych revírov 

• 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. 
- Spoločenskú činnosť  

• Vykonať školenia a skúšky nových záujemcov o členstvo v SRZ. 

• Pravidelne aktualizovať web stránku a obsah vývesných skriniek v Trstenej, 

Tvrdošíne a v Nižnej. 

- Športová činnosť  

• Podľa plánu  „Športovej činnosti na rok 2016 zabezpečiť vykonanie všetkých 

športových podujatí. 

 

K bodu č. 9:  

Správu Mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ivan Michalec. V správe uviedol, že 

dnešnej Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje 687 členov, z toho 14 pridružených členov bez 

volebného práva a 6. hostia. Na VČS sú prítomní aj  mladí rybári.  

Pretože je prítomná nadpolovičná väčšina členov v zmysle §14 Stanov  SRZ, mandátová komisia  
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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. 10: 

Voľby členov výboru a kontrolnej komisie pre  volebné obdobie 2018-2022 vykonal predseda 

Volebnej komisie Ing. Marián Gavlík. V úvode aktu volieb prítomných oboznámil s Volebným 

poriadkom SRZ, platným od 1.1.2018. Prítomným oznámil, že prvé kolo volieb bude tajným 

hlasovaním na volebných lístkoch.  Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu 

hlasov z odovzdaných lístkov. Oboznámi VČS so spôsobom hlasovania na lístkov – krúžkovaním, 

upozornil na platnosť hlasov – min 1 hlas a max. počet, ktorý schváli VČS do výboru a KRK. 

 

Predsedajúci dal hlasovať 186. prítomným o počtoch kandidátov do výboru a KRK , ktoré navrhol 

výbor nasledovne: 

Výbor MO SRZ Trstená  - 9 členov 

KRK MO SRZ Trstená  - 3 členovia 

 

Výsledky hlasovania : 

Za  : 186 hlasov 

Proti  :     0 hlasov 

Zdržala sa  :     0 hlasov 

 

Počet členov výboru a KRK bol schválený v navrhovaných počtoch . 

 

Po schválení početnosti výboru a KRK dal hlasovať 294. prítomným za tajnú voľbu. 

 

Výsledky hlasovania : 

Za  : 276 hlasov 

Proti :  14  hlasov   

Zdržal sa :    6  hlasov 

 

Tajná voľba do výboru a KRK bola schválená. 

 

 Predseda Volebnej komisie potom predstavil kandidátov do Výboru a Kontrolnej komisie. Po 

predstavení kandidátov, volebná komisia rozdala členom MO SRZ prítomným na VČS hlasovacie 

lístky. Po rozdaní hlasovacích lístkov sa predseda ubezpečil, že všetci prítomní obdržali 

hlasovacie lístky do výboru a Kontrolnej komisie. Po tomto ubezpečení vyhlásil voľby do Výboru 

a Kontrolnej komisie  v čase od 10,50 hod. – 11,20 hod. Volebná komisia potom predložila 

prítomným členom prázdnu hlasovaciu urnu, ktorú následne zamkla. Na priebeh volieb dozerala 

volebná komisia, nakoľko volebné právo je neprenosné. Po uplynutí času volieb, predseda komisie 

voľby do orgánov MO SRZ Trstená ukončil a Volebná komisia sa odobrala do osobitnej 

miestnosti spočítať hlasy a vyhodnotiť výsledky volieb. 

 

Po skončení volieb predsedajúci VČS zvolal prítomných do rokovacej sály, aby sa pokračovalo 

v rokovaní VČS odmeňovaním jubilantov. 
 

K bodu č. 11:  

Odmenenie jubilantov.  

V tomto bode predsedajúci vyhlásil zoznam jubilantov na VČS 2018. Odmenenie vecnými cenami 

vykonali tajomník SRZ – Ing. Javor, predseda výboru MO SRZ Trstená JUDr. Kabáč 

a podpredseda výboru MO SRZ Trstená Ing. Adámus nasledovne : 

 

75 rokov : 

1) Krížik Ľudovít    Tvrdošín, Medvedzie 220 

2) Kuráň Jozef    Trstená, Krakovská cesta 672 

 

70 rokov 

1) Tekeľ Alojz    Zuberec 15 

2) Ing. Grec Zdeněk   Tvrdošín, Medvedzie 141/19 

3) Štrbáň Ján    Trstená 29/35 
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4) Šuhaj Jozef    Trstená 263/7 

5) Varsík Martin    Trstená 325 

6) Oršuliak Ján    Dlhá n/Oravou 154 

7) Murín Stanislav   Tvrdošín 729 

8) Pallo Štefan    Trstená 234 

9) Vavrečan Jozef    Tvrdošín, Medvedzie  151/3 

 

60 rokov : 

1) Štrbáň Milan    Trstená, Nové Ústie 4 

2) Ing. Hirner Peter   Trstená, Západ 1056/29 

3) Franček Jozef    Trstená, Západ 1057/16 

4) Maťuga Rudolf    Štefanov 161 

5) Pastýr Jaroslav    Trstená 233/17 

6) Ing. Šiška Eugen   Nižná 489/18 (zomrel v r. 2017) 

7) Hrubec Vladimír   Vitanová 1 

8) Buček Jozef    Štefanov 71 

9) Tabačák Milan    Tvrdošín, Krásna Hôrka 63 

10) Ing. Adámus Bernard    Tvrdošín, Krásna Hôrka 228/2 

11) Kuráň Viliam    Trstená, Západ 1053/20 

12) Medvecký Viktor   Trstená 223/23 

13) Baranec Ján    O.B.Potok 29 

14) Ing. Poláčik Ivan   Štefanov 222 

15) Rybka Jaroslav    Tvrdošín, Medvedzie 10/41 

16) Ing. Baranek Jozef   Tvrdošín, Medvedzie 130/3 

 

50 rokov : 

1) Bc. Chorvát Peter   Trstená, Západ 1143/47 

2) Jurczak Dariusz   Trstená, Západ 1144/33 

3) Dzurek Pavol    Trstená, Bernolákova 25/19 

4) Turčák Ľubomír   Tvrdošín 149/30-17 

5) Jantol Vladimír    O.B.Potok 3 

6) Chomistek Jozef   Dolná Lehota 418 

7) Bc. Dlholucký Daniel   Trstená934/7 

8) Skóbel Leslav     Suchá Hora 275 

9) Maslík Jozef     Trstená 448 

10) Lofaj Jaroslav    Podbiel 423 

11) Šurina Pavol    Trstená, Západ 1140/23 

12) Opálka Vladimír   Námestovo, Severná 155/2 

13) Papp Milan    Tvrdošín 703 

14) Frelich Milan    Trstená 265/14 

15) Kortyn Ján    Trstená, Západ 1144/64 

16) Žmiják Daniel    O.B.Potok 50 

17) Kavuljak Rudolf   Tvrdošín 610 

 
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. 12: 

Diskusia: 

Ing. Ľuboš Javor – tajomník RADA SRZ Žilina: V úvode pozdravil rokovanie VČS. Potom 

poďakoval všetkým členom výboru, komisiám, členom RS a všetkým, ktorí prispeli k rozvoju 

rybárstva v tomto regióne. za vykonanú prácu a zaželal dobrú voľbu členov výboru a KRK. Ďalej 

informoval o zákone, ktorý je aktuálne predložený vo vláde. a tento týždeň má zasadať 

Legislatívna rada  a následne by mal ísť na rokovanie vlády. Pokiaľ ho vláda schváli, mal by ísť na 

prvé čítanie do parlamentu. Zákon je pripravený, obhájili sme postavenie SRZ, hlavne v § 4 odst. 

3 že výkon a postavenie SRZ bude také aké je v súčasnosti. Nové znenie je zverejnené na Slovexe, 

v novom znení zákona je 45 nových pojmov. V zákone bude nová pojmológia. Lov rýb v zime  
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bude iba na ostatných vodách.  

Ďalej hovoril o športových súťažiach, ochrane zdravia – zákaz privlastňovania si rýb z Liptovskej 

Mary, nakoľko tam ryby obsahujú nadmerné množstvo cudzích látok. Budú novinky pri love 

v kaprových a lipňových vodách. Tiež hovoril o novinkách v postavení rybárskeho hospodára 

a jeho odbornosť. Tiež budú novinky v činnosti  rybárskej stráže- budú aj lekárske vyšetrenia pre 

spôsobilosť vo výkone RS a v prenajímaní revírov. Podnikanie v rybárstve bude viazaná živnosť 

a nie voľná, ako tomu bolo doteraz. Účinnosť zákona, ak všetko dobre pôjde, by mala byť od 

1.1.2019. Ďalším legislatívnym procesom bude Vykonávacia vyhláška, ktorou sa vykonáva 

Zákon. Táto pôjde do rozporového konania v mesiaci apríl. Ďalej hovoril. Že petícia je veľmi 

dôležitá. Vyzval na podpísanie čo najväčšieho počtu členov buď na hárkoch alebo elektronicky ale 

iba jeden krát. 

Následne sa zmienil o ekonomike Rady. Podľa auditu rada nakladá s prostriedkami efektívne 

a transparentne.  Hospodársky výsledok za rok 2017 dosiahol SRZ na úrovni +135 tis. EUR, čo je 

najväčšie číslo.  

Tiež hovoril aj o web stránke SRZ, kde sú všetky informácie o činnosti sekreteriátu. Potom sa 

zaoberal propagáciou SRZ. Sú to výstavy a TV relácia: Na rybách, ktorá je úspešná a je podpísaná 

zmluva na ďalšie obdobie. Sledovanosť je od 140 tisíc vyššie.  

V elektronizácii sa pripravuje otestovanie HP cez internet, pripraviť kúpu ročných ryb. Lístkov.  

Pôjde o prepojenie evidencie členskej základne s úlovkami i zarybnením. Aplikácia pôjde do 

skúšobného modelu, kde každá MO na základe prístupového kódu si bude môcť aplikáciu 

otestovať cez internet. Ak to bude úspešné, mala by byť sprístupnená od budúceho roka. 

Nelegálne stavby – poprosil prítomných aby nelegálne stavby nestavali, nakoľko nie sú v súlade 

so stavebným zákonom a mali vzťah k prírode. Uviedol, že pri každom rokovaní sú predmetom 

kritiky na adresu SRZ. 

V závere poďakoval za spoluprácu a všetkým členom poprial príjemné chvíle pri vodách. 

 

Mgr. Jozef Púčik -  MO SRZ D: Kubín : Informoval prítomných  o ich VČS, ktorú už majú za 

sebou.  U nich došlo k čiastočnej obmene výboru, keď predseda a podpredseda nekandidovali. 

Informoval, že   majú  715 dospelých členov + 3 Čestných členov, 46 rybárov v Klube mladých 

rybárov a 49 detí v 5. Rybárskych krúžkoch, čo je spolu 813 členov. Členská základňa je počas 5 

rokov prakticky nemenná. 

Rozpočet bol mínusový o cca 25 tis. Na zarybnenie dali cca 77 tis. EUR, z vlastných prostriedkov 

išlo 65 tis. EUR. a 11 tis. EUR z prostriedkov Rady SRZ. Čiastočne bola dotácia na rieku Oravy, 

lebo tam boli MS v LRU mucha. 

Konštatoval, že celkovo sa u nich ulovilo 4833 ks rýb o hmotnosti 7140 kg. V rámci trojdohody 

rybári z Trstenej na ich revíroch ulovili 61 ks rýb o hmotnosti cca 6o kg. 

Prihovoril sa za zachovanie Trojdohody a spracovanie spoločného rybárskeho poriadku pre všetky 

SRZ revíry Oravy. Pred záverom prítomných oboznámil so športovými výsledkami MO SRZ D. 

Kubín. Na „plavačkových“ pretekov kritizoval slabú účasť. 

V závere všetkým zaželal veľa pohody pri vode a veľa úlovkov ako aj prijatie zákona 

v požadovanom texte. 

 

Mgr. Ivan Veljačik– MO SRZ Námestovo : Informoval našu VČS o členskej základni, kde majú 

1339 členov , z toho 92 mladých rybárov a 201 detí. Pri hodnotení úlovkov poznamenal, že ich 
rybári ulovili cca 15 tis. ks rýb o hmotnosti cca 17 tis. kg. Ich výbor je 11-členný. Na záver poprial 

všetkým veľa zdravia, šťastia. rodinnej pohody, veľa osobných a športových úspechov pri vode. 
 

Predsedajúci VČS potom vyzval členov Návrhovej komisie  aby pozorne sledovali diskusiu 

a podnetné návrhy a pripomienky zahrnuli do Návrhu na uznesenia. Potom vyzval prítomných na 

ďalšie diskusné príspevky, 

 

Gerčák Peter -  Mal príspevok ku DK, kde sa riešia previnenia pri chýbajúcom podberáku, 

vyťahovaču háčikov a pod. Navrhoval, aby ulovenie podmierečnej ryby bolo sankcionované 

vylúčením z MO. 

 

Ing. Ján Kompan – Konštatoval, že rieka Orava 2 bola v r. 2017 bohato zarybnená. Je 

hospodárom na Orave 2 a aj predajcom rybárskych povolení. Treba sa venovať ochrane revíru 

pred rybožravými predátormi – kormorán, potápač, volavka a najmä vydra. Uviedol, že pri  

Čurilove kormorán vytiahol 5,5 kg kapra. Potom hovoril o nadmernom počte vydier. Uvádza sa,  
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že na 2 km je jedna vydra. Opak je pravdou. Na 1 km nájdete aj päť stanovíšť vydry. Jedno 

stanovište je na každých 200 m. Prihováral sa za tlmenie výskytu predátorov. Treba robiť osvetu 

na tlmenie vydier. Poďakoval Ing. Adámusovi za koordináciu postupu proti kormoránom. Tiež 

povedal, že MO SRZ Námestovo málo robí na ochranu rýb pred čajkami, ktorých je veľa najmä 

vo Vavrečke, kde je 500-800 ks čajok a ničia ryby vo VN Orava.  

Ondrej Gavenda – Informoval o dianí na VN Orava .Zarybnenie bolo v roku 2017 prekročené na 

107 %. Vysadených bolo 32800 kg K2, 400 kg Lieň sliznatý 2-3 r, 5500 kg Pleskáč vysoký 2r., 

2000 kg Pd 2r., 600 kg Pd 2r., 2000 kg šťuka severná 1r., 6 kg úhor rozkrmený - násada., 60000 ks 

zubáč 1r. Najviac bolo zarybnené kaprom 61 % a zubáčom 11 %. 

NA VN Orava sa ulovilo 32115 ks rýb o hmotnosti 407348 kg. Po prepočítaní príslušnou 

druhovou hodnotou zistíme, že hodnota ulovených rýb je 231300 EUR. Priemerná hmotnosť bola 

1,59 kg v cene 13,80 EUR. 

Kaprov sa ulovilo 13458 ks o hmotnosti 34922 kg, Lieň 45 ks o hmotnosti 41,6 kg, Šťuka – 1285 

kg o hmotnosti 3239 kg, Zubáč 1666 kg o hmotnosti 3208 kg. Sumec 11 ks o hmotnosti 99,9 kg. 

Úhor 60ks o hmotnosti 154 kg, Jeseter 6 ks o hmotnosti 23,3 kg. 

Prítomných informoval o úlovkoch trstenských rybárov na Orave 2, ktoré boli : 

Kapor – 2 ks = 5 kg, Šťuka - 1 ks = 1,54 kg, Pp - 33 ks =11,60 kg, Jalec hlavatý -7 ks=10,2 kg, 

Podustva - 12 ks =7,10 kg, Nosáľ – 1 ks = 1,48 kg. 

Pri hodnotení úlovkov na VN Orava konštatoval, že v r. 2017 sa oproti r. 2016 ulovilo viac rýb 

nasledovne : 

Kapor + 1747 ks, Šťuka + 393 ks, Zubáč + 337 ks, Sumec + 5 ks, lieň + 2 ks. Pri hodnotení 

návštevnosti konštatoval, že v roku 2017 bolo zapísaných 47575 návštev, čo je o 575 návštev viac. 

Podľa štatistiky konštatoval, že najvyššia návštevnosť bola v roku 2015 51348x. 

V r 2017 RS skontrolovala 1378 rybárov., riešila 138, z toho 101 namieste, 5 x zistili trestný čin. 

Informoval o akcii Čisté brehy – 2017 v dňoch 22-27. 5. 2017. Prítomných bolo aj196 detí. 

Nazbieraných bolo 694 vriec. Akcia je plánovaná aj v r. 2018 na máj od 21.5. Pozval prítomných 

na akciu. 

Tiež informoval, že bolo vysadených 201 hniezd na neresenie zubáča. Úspešnosť je asi 55 %. 

Ďalej informoval o výnimke na bivakovanie platnej na 2 roky. Uviedol tiež, že podľa rybolovného 

poriadku na zväzové vody je doporučené, aby lovné miesta boli označované tyčovými bójami. 

Podporíme čistotu a obmedzíme kontakty s plavidlami a úradmi.  

V závere všetkým poprial veľa zdravia a bohaté úlovky. 

 

Mgr. Ján Krkoška – venoval sa volebnému poriadku- zverejneniu voľby a záležitosti okolo nich. 

Je to uvedené v čl. 4., ods. 2. – Výbor je povinný v ozname uviesť povinné náležitosti kandidáta. 

Vzor ,je uvedený v bode 7, a je neoddeliteľnou súčasťou Volebného poriadku. V Spravodaji 

2/20017 sú uvedené prihlášky na voľbu členov výboru a KRK, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené 

vo volebnom poriadku. Boli zverejnení aj kandidáti, ktorí neboli zaradení na hlasovacích lístkoch. 

Dôvod ozrejmí predseda. Zrejme je to tým, že prihlášky boli podané po termíne. Pýtal sa prečo? 

Veď volebný poriadok hovorí, že mali byť zaradení. 

Ďalej hovoril o Metodickom pokyne, ktorý usmerňuje voľby. Poznamenal, že podľa Mandátovej 

komisie nás tu je 687 členov. O počte členov výboru a KRK hlasovalo 186 členov. V ďalšom sa 

venoval otázke Stanov – podľa uznesenia Rady návrh Stanov, ktorý nebol predložený na VČS 

2017, musí byť predložený na VČS 2018. Návrh musí byť zaslaný členom MO poštou alebo 
elektronicky. Asi nikto z Vás takýto materiál nedostal. Otázka na predsedu ohľadom nezaradenia 

5. kandidátov do volieb a otázka na p. tajomníka v otázke legálnosti dnešných volieb. 
  

JUDr. Kabáč– Odpovedal, že návrhy kandidátov – tlačív podľa diskutujúceho nie sú v súlade 

s volebným poriadkom. Zo záväzného  usmernenia Rady čítal, že vzor kandidátov je len 

pomôckou pre MO SRZ. Tlačivo si môže MO SRZ spracovať sama. Poznamenal, že naše 

prihlášky mali všetky náležitosti prihlášok uvedených vo volebnom poriadku.  

Na otázku Mgr. Krkošku: Prečo ste ich neprijali, predseda JUDr. Kabáč odpovedal, že MO SRZ 

Trstená ich prijala, ale nezaradila, lebo boli podané po termíne. Mgr. Krkoška opakovane tvrdil, že 

prihlášky MO SRZ Trstená nespĺňali náležitosti volebného poriadku.  

Predseda JUDr. Kabáč Mgr. Krkoškovi odpovedal, že prihlášky spĺňajú všetky potrebné 

náležitosti. Ďalej pokračoval : „ Ak si myslíš, že nespĺňajú daj podnet na preskúmanie tejto 

schôdze“. 

Mgr. Krkoška odpovedal: „ja dám, neboj sa.“ Opätovne sa pýtal na dôvod nezaradenia 

prihlásených na kandidátku. 
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JUDr. Kabáč – lebo boli podané po termíne, ktorý sme zverejnili. Na otázku predsedu, prečo 

nepodali prihlášky včas.  

Mgr. Krkoška odpovedal, že náležitosti prihlášky neboli v súlade s Volebným poriadkom a čakal 

som, že to opravíte. 

JUDr. Kabáč menovanému odpovedal, že je to len jeho názor, a zopakoval, že MO SRZ Trstená 

volebný poriadok neporušila a ak máš iný názor môžeš podať podnet. 

Mgr. Krkoška – poďakoval za vyjadrenie. 

Ing. Javor – Diskutujúcemu Mgr. Krkoškovi odpovedal, že to, že sa zaregistrovalo 687 členov, 

neznamená, že to bude kvórum pre celú schôdzu. Viete, že ľudia chodia, migrujú. Rozhodujúce je, 

že to odhlasovala schôdza. Podľa môjho názoru je to v poriadku.  

JUDr. Kabáč poznamenal, že nevieme nikoho donútiť aby zdvihol ruku a hlasoval. 

 

Ing. Hamaň – predložil návrh, aby VČS uznesením zrušila Trojdohodu s D. Kubínom 

a Námestovom. Poznamenal, že táto dohoda neplní účel na ktorý bola uzatvorená – spoločné 

obhospodarovanie revírov, ale robí sa len výlov. Ďalej uviedol, že MO SRZ v Námestove a D. 

Kubíne si neplnia svoje povinnosti nahlasovať počet ulovených rýb. Tiež poukázal na početnosť 

revírov jednotlivých MO, pričom naša (trstenská) má najväčší počet revírov a dochádza 

k nadmernému výlovu rýb. Za hlavný dôvod vypovedania trojdohody uviedol, že partnerské MO 

zmenili podmienky na lov rýb – zvýšili si lovné miery, čím si chránia revíry a vylovujú revíry MO 

SRZ Trstená. Tým dochádza k poškodzovaniu našich členov. 

 

Pallo Štefan – požadoval aby pri predaji povolení boli uprednostňovaní členovia ZŤPS a ZŤP. 

 

JUDr. Kabáč – odpovedal, že dáme návrh do uznesenia, a ak to VČS odsúhlasí, nie je problém to 

realizovať. 

 

Švec Jaroslav – požadoval, aby sa zabránilo členovi s podmierečnými rybami alebo s nadmerným 

počtom úlovkov prestúpiť do inej MO SRZ aby nemohol páchať priestupky v inej MO..  

 

JUDr. Kabáč – poukázal na právomoci DK. Od nej záleží, aké disciplinárne opatrenie voči 

takémuto členovi prijme. My im do toho zasahovať nemôžeme. 

 

Suľa Alfonz – hovoril o zásadach prestupu členov, kde jednou z podmienok je “uvoľnenie“ člena 

z materskej MO, čo musí byť v členskom preukaze potvrdené pečiatkou a podpisom.  

 

Ing. Polhorský Michal – poznamenal, že je vo funkcii iba rok, a nemôžete chcieť, aby sa za tieto 

prierupky všetci vylučovali, keď v minulosti – podľa záznamov- boli všetci trestaní peňažnou 

pokutou. 

 

Bošanský Jozef –reagoval na diskusiu o vylúčení tým, že vylúčený člen z jednej MO sa v druhej 

neprizná, že bol potrestaný vylúčením. Vieme tomu zabrániť tak, že sa pošle e-mail hospodárom 

do Námestova alebo do D. Kubína a na Radu. 

 

Suľa Alfonz -  poznamenal, že z rady chodí zoznam tým, ktorým nemožno vydať povolenia na 
rybolov. 

 
Bošanský Jozef – uviedol, že je to pravda, ale zaslanie e-mailov partnerským MO je 

operatívnejšie. 

 

Švec Jaroslav – hovoril, že tresty majú spĺňať výchovné hľadisko. Poznamenal, že toto sa dá 

uplatniť u mladých ročníkov. Ale čo s rybárom, ktorý má 65 rokov. Toho už nikto neprevychová. 

 

JUDr. Kabáč – odpovedal, že toto by mohla riešiť centrálna evidencia, ktorá sa pripravuje. 

 

MUDr. Chromý Viliam – hovoril o činnosti DK. Tiež hovoril o príspevku Ing. Hamaňa, ktorý sa 

zastáva Studeného potoka. Uviedol, že Námestovo má 1. Ligu v prívlači a pomáha nám 

zarybňovať Studený potok pstruhmi. Ešte pred pretekmi sa viacerí zastrájali na ich lov. Navrhoval, 

aby Ing. Hamaň bol členom RS a pomáhal ochrániť Studený potok. 

Tiež hovoril o súťaži Junior lipeň, kde chýba dorast. 

-10- 



Suľa Alfonz – návštevníkov CHAP žiadal o záznam ulovených rýb na zadnú stranu záznamu. 

Inak nemáme nijakú evidenciu. Požiadal radu, aby zaviedla evidenciu na revíroch CHAP. 

Tiež hovoril o cene násad, kde sa platí za cm dĺžky a od toho sa odvíjajú náklady na zarybnenie. 

 

Judiak Jaroslav – prihováral sa za zjednotenie mier rým v jednotlivých revírov, lebo sa to dám 

lepšie kontrolovať. Určujúcimi sú miery v Orave 3. Hovoril tiež o zapisovaní úlovkov v revíroch 

CHAP. 

 

Suľa Alfonz – navrhoval, aby si priložil čistý papier. 

 

MUDr. Chromý – navrhoval rade, aby do povolenky – záznamu sa pridali listy na CHAP. 

 

Ing. Javor – poznamenal, že Rada doteraz revíry CHAP neriešila. Bude to musieť 

zakomponovať.. 

 

Suľa Alfonz – vysvetľoval, že rozdielne miery sú z dôvodu rôznej úživnosti revíru. Bol proti 

extrémizmu v lovných mierach. 

 

Po vyčerpaní diskusie dal predsedajúci VČS hlasovať 149. prítomným o ukončení diskusie. 

Výsledky sú nasledovné :  

Za ukončenie diskusie  :   147 členov  

Proti ukončeniu diskusie  :       1 člen 

Zdržal sa    :        1 člen 

 

Návrh na ukončenie diskusie bol schválený. 

 

K bodu č. 13 :  

 

Správa Volebnej komisie. 

Výsledky volieb v správe Volebnej komisie preniesol jej predseda Ing. Marián Gavlík, kde 

konštatoval že : 

I.) Volebná komisia vydala : 

1.) 341 hlasovacích lístkov pre voľbu výboru MO SRZ Trstená 

2.) 341 hlasovacích lístkov pre voľbu kontrolnej komisie MO SRZ Trstená 

 

II.) Členovia prítomní na VČS oprávnení voliť odovzdali : 

1.) 341 hlasovacích lístkov pre voľbu výboru MO SRZ Trstená 

2.) 341 hlasovacích lístkov pre voľbu kontrolnej komisie MO SRZ Trstená 

 

III.  Pri vyhodnocovaní volieb komisia zistila, že : 

1.) Pre voľbu výboru bolo 337 platných hlasovacích lístkov a 4 neplatné hlasovacie lístky 

2.) Pre voľbu kontrolnej komisie  bolo 325 platných hlasovacích lístkov a 16 neplatných 

hlasovacích lístkov. 

 
IV.  Volebná komisia konštatuje, že volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina prítomných 

členov oprávnených voliť, nadpolovičná väčšina hlasov je platných a voľby sú preto 
platné. 

 

V.   Volebná komisia zistila po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov výboru jednotliví kandidáti 

získali hlasy takto: 

 

1. Ing. Adámus Bernard   251 hlasov za  - zvolený 

2. Bošanský Jozef    213 hlasov za  - zvolený 

3. Bc. Fedorák Ľubomír   198 hlasov za  - zvolený 

4. Gigler Vladimír    126 hlasov za  - nezvolený 

5. Habovský Jaroslav   247 hlasov za  - zvolený 

6. Bc. Chorvát Peter   208 hlasov za  - zvolený 

7. JUDr. Kabáč Miloš    275 hlasov za  - zvolený 

8. Kuráň Ľudovít    204 hlasov za  - zvolený 
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9. Mgr. Michalec Ivan   247 hlasov za  - zvolený 

10. Smatana Igor    145 hlasov za  - nezvolený 

11. Precner Branislav   144 hlasov za  - nezvolený 

12. Suľa Alfonz    248 hlasov za  - zvolený 

13. Tyrol Jozef    129 hlasov za  - nezvolený 

 

 Volebná komisia zistila po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do výboru jednotliví 

kandidáti získali hlasy takto: 

 

1. Smatana Igor    145 hlasov za  - zvolený 

2. Precner Branislav   144 hlasov za  - zvolený 

 

Volebná komisia konštatuje, že výbor a náhradníci do výboru MO SRZ boli právoplatne zvolení. 

 

VI.   Volebná komisia zistila po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov kontrolnej komisie 

jednotliví kandidáti získali hlasy takto: 

 

1. Ing. Klokočka Miroslav 273 hlasov za  - zvolený 

2. MUDr. Chromý Viliam  281 hlasov za  - zvolený 

3. Bc. Stroka Ľuboš  239 hlasov za  - zvolený 

 

Náhradníci do volebnej komisie neboli volení, nakoľko nebol ani jeden kandidát. 

 

Volebná komisia konštatuje, že kontrolná komisia MO SRZ boli právoplatne zvolení. 

 

Táto zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb bola nahlas prečítaná a na znak 

súhlasu členmi volebnej komisie podpísaná.  

 

Výsledky hlasovania volebnej komisie : 

 

ZA  –  9 PROTI  - 0 ZDRŽAL SA   - 0 

 

K zápisnici  neboli vznesené členmi volebnej komisie žiadne námietky. 

 

Nasledujú podpisy 9. Členov volebnej komisie. 

 

Po správe volebnej komisie sa výbor odobral do malej zasadačky na voľbu predsedu, 

podpredsedu, tajomníka a hl. hospodára. Preto predsedajúci prerušil rokovanie VČS na 10 minút. 

 

Voľbu predsedu, podpredsedu, tajomníka a hl. hospodára viedol predseda volebnej komisie. 

Voľby sa zúčastnili 9 členov novozvoleného výboru. Voľba bola tajná s nasledovnými 

výsledkami: 

 

1. Predseda MO  JUDr. Miloš Kabáč- Za: 7 hlasov,  
2. Podpredseda MO Ing. Bernard Adámus Za: 7 hlasov,  

3. Tajomník MO  Jozef Bošanský  Za: 7 hlasov,  
4. Hlavný hospodár Alfonz Suľa  Za:  8 hlasov,  

 

Predseda volebnej komisie oznámil, že predsedom KRK je Ing. Miroslav Kolokočka. Ostatní 

MUDr. Chromý a Bc. Stroka sú členovia KRK. 

 

Predseda volebnej komisie – Ing. Gavlík konštatoval, že hlavní funkcionári  výboru MO SRZ 

Trstená a  predseda KRK MO SRZ Trstená boli právoplatne zvolení. 

 

Predseda volebnej komisie potvrdzduje, že všetky použité, nepoužité a neplatné hlasovacie lístky 

sú zapečatené v obálkach a sú v Rybárskom dome. 

 

K bodu č. 14 : 

Po skončení volieb hlavných funkcionárov MO SRZ Trstená VČS pokračovala voľbou delegátov  
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na Snem SRZ. 

 

Za delegátov boli výborom  navrhnutí JUDr. Miroš Kabáč – predseda MO, Jozef Bošanský – 

tajomník MO, za náhradníka – Alfonz Suľa – hl. hospodár MO. Viac kandidátov za delegátov na 

Snem SRZ nebolo prihlásených preto sa pristúpilo k voľbám delegátov na Snem. 

 

Najskôr dal predseda Volebnej komisie spočítať prítomných. Skrutátori nahlásili : 61 prítomných. 

 

Voľby boli aklamačné, voľby viedol predseda volebnej komisie. Výsledok bol  nasledovný: 

 

Delegáti na snem : 

JUDr. Miloš Kabáč  : Za  :59 hlasov,  Proti : 0 hlasov, Zdržal sa  : 2 hlasy 

Jozef Bošanský  : Za  :58 hlasov,  Proti : 0 hlasov, Zdržal sa  : 3 hlasy 

 

Náhradník na Snem: 

Alfonz Suľa  : Za  : 60 hlasov,  Proti : 0 hlasov, Zdržal sa : 1 hlas 

 

Volebná komisia konštatuje, že delegáti a náhradník na Snem SRZ boli právoplatne zvolení. 

 

Výsledky hlasovania volebnej komisie : 

 

ZA  –  9 PROTI  - 0 ZDRŽAL SA   - 0 

 

K zápisnici  neboli vznesené členmi volebnej komisie žiadne námietky. 

 

Nasledujú podpisy 9. Členov volebnej komisie. 

 

K bodu č. 15: 

 

Predseda Návrhovej komisie predniesol návrhy vznesené členmi na tejto VČS. Potom dal najskôr 

hlasovať : 

 

Návrh Ing. Hamaňa – Odstúpenie od Trojdohody. Hlasujúcich 54 členov 

 

Za návrh  : 31 členov, kvórum bolo 28 hlasov 

Proti návrhu : 18 -„- 

Zdržal sa   :   5 -„- 

Návrh bol schválený. 

 

Návrh p. Štefana Palla -  Uprednostniť členov ZŤP a ZŤPS pri predaji lístkov na základe preukazu 

ZŤP a ZŤPS.  Hlasujúcich 55 členov. 

 

Za návrh  : 55 členov 

Proti návrhu :   0   –„- 
Zdržal sa :  :   0   -„-  

Návrh bol schválený 
 

Návrh p. Jaromíra Judiaka  - Zjednotiť lovné miery na všetkých našich revíroch podľa mier 

platných na Orave 3. Hlasujúcich 54 členov. 

 

Za návrh  :    7 členov 

Proti návrhu :  43   –„- 

Zdržal sa :  :    4   -„-  

Návrh nebol schválený. Platí doterajší rybolovný poriadok. 

 

Návrh MUDr. Viliama Chromého – zaviesť evidenciu ulovených rýb v revíroch CHAP do 

Záznamu o úlovkoch - na Radu SRZ. Hlasujúcich 52 členov. 
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Za návrh  :   52 členov 

Proti návrhu :     0   –„- 

Zdržal sa :  :     0   -„-  

Návrh bol schválený 

 

Návrh na uznesenie VČS, vrátane predložených a schválených návrhov v diskusii predložil 

Ing. Bernard Adámus – predseda Návrhovej komisie.  

 

VČS : 

a./ Schvaľuje: 

- Správu o činnosti výboru MO SRZ Trstená za rok 2017 

- Správu o  hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2017 

- Správu KK 

- Návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2018 

- Plán Hlavných úloh na rok 2018 

- Správu volebnej komisie o výsledkoch volieb do výboru MO SRZ, Kontrolnej komisie MO SRZ 

a delegátov na Snem SRZ.  

- Odstúpenie od Trojdohody od 1.1.2019 

- Uprednostnenie rybárov s preukazom ZŤP pri predaji povolení. O tomto informovať členskú 

základňu vo vývesných skrinkách, na webe a v spravodaji. 

 

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 2018 a tohto uznesenia 

- Výboru MO SRZ dať podnet na Radu SRZ Žilina, aby v „ Povoleniach na rybolov“ bolo miesto 

na evidenciu o návštevách a úlovkoch na revíroch „Chyť a pusť“ v rámci celého Slovenska. 

 

K záverečnému uzneseniu doplnenému o schválené  pripomienky s a pristúpilo sa ku sčítaniu 

prítomných. Mandátová komisia konštatovala, že je prítomných 56 členov. Potom sa pristúpilo 

ku hlasovaniu za uznesenie vrátane schválených dodatkov.. 

 

Výsledky sú nasledovné :  

Za prijatie návrhu  :    54 členov  

Proti návrhu  :      1 člen 

Zdržal sa   :       1 člen 

 

Záverečné uznesenie o ktorom sa hlasovalo en block bolo schválené. 

 
K bodu č. 16 :  

 
 Po vyčerpaní programu predseda poďakoval prítomným za účasť, zároveň im do tohto roka 

poprial veľa osobných, pracovných i športových úspechov. Zároveň poďakoval za dôveru vo 

voľbách. Potom poďakoval p. tajomníkovi a hosťom za účasť. 

 

K bodu č. 17 : 

   

Po skončení rokovania predseda pozval všetkých prítomných na občerstvenie. 

 

 

V Trstenej  21.3.2018      Zapísal : Bošanský Jozef 

                  tajomník  

            MO SRZ Trstená  

       Overovatelia : členovia výboru 



              Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Trstená 

                Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

    

Vážení kolegovia rybári, dámy a páni, vážení hostia, 

v zmysle § 14 ods. 7 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu predkladám výročnej 
členskej schôdzi správu o činnosti Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
v Trstenej za rok 2017. 
Začnem bodom 3 programu VČS, a to je kontrola plnenia uznesení členskej schôdze 
z roku 2017.  Dňa 19. marca členská schôdza MO SRZ Trstená uložila: 

 
• tajomníkovi MO SRZ Trstená aby do 15 dní podal správu o konaní VČS  Rade SRZ  

• Výboru MO SRZ Trstená vykonávať činnosti v zmysle plánu úloh na rok 2017 a 

tohoto uznesenia 

Obidve úlohy boli splnené. 

Na začiatok, by som Vás chcel informovať o pripravovanej novele  zákona 
o rybárstve. Určite ste postrehli z rôznych zdrojov, že v jeseni 2017 sa pripravovaná 
novela zákona o rybárstve začala vyvíjať v neprospech SRZ, hlavne čo sa týka § 4. Tento 
v aktuálne platnom zákone zaručuje SRZ výkon rybárskeho práva vo vodných. 
Momentálne je pripravovaný návrh zákona o rybárstve v požadovanej podobe z pohľadu  
záujmov a postavenia SRZ. Na podrobnejšie informácie o procese prípravy novely 
zákona o rybárstve by som využil prítomnosť pána tajomníka SRZ Ing. Javora, ktorý má 
informácie z prvej ruky. V najbližších týždňoch by sa mal návrh zákona dostať do prvého 
čítania na pôde NRSR, druhé a tretie čítanie by sa malo uskutočniť v júni ak to páni 
poslanci stihnú do poslaneckých prázdnin, ak nie tak najneskôr v septembri by sme sa 
mali dozvedieť konečnú verziu zákona, ktorá by mala byť účinná od 1. Januára 2019. 

Pre nepriaznivý vývoj prípravy zákona bola spísaná petícia s názvom „Petícia za 
záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku“, nakoľko 
legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a z tohto dôvodu vás 
prosím, aby sme situáciu nepodcenili a získali čo najväčšiu podporu, ktorá sa nám ešte 
môže hodiť pri schvaľovaní zákona v NRSR. Petíciu môžu podporiť nielen rybári ale aj 
ostatní dokonca aj deti. 

Petíciu je možné podporiť aj elektronicky www.zarybarstvo.sk. Ide nám všetkým 
o spoločný cieľ, a to je zachovanie všeľudového rybárstva na Slovensku a súčasného 
postavenia Slovenského rybárskeho zväzu, čo však môžeme dosiahnuť len ak budeme 
jednotní, na základe vzájomnej pomoci, spolupráce a spoločným úsilím. Sme predsa 
najväčšie občianske združenie na Slovensku, tak musíme ukázať kde je naša sila.  

Tento rok nie je volebný iba čo sa týka základných organizácií, ale aj v rámci Rady 
SRZ. Na Sneme SRZ, ktorý sa uskutoční dňa 24. novembra 2018 prebehnú voľby do 
najvyšších orgánov SRZ, ktorí budú zvolení práve z delegátov zvolených na členských 
schôdzach základných organizácií. Aj my si dnes budeme voliť dvoch delegátov 
a jedného náhradníka. Na sneme bude okrem volieb jedným z hlavných bodov programu 
novela Stanov SRZ. Pripomienky k návrhu novely Stanov SRZ sme dávali už v roku 2016, 
ale ak by mal niekto pripomienky k návrhu novely stanov SRZ, môže ich predniesť 
v diskusii a možno práve tá Vaša pripomienka sa dostane do nového znenia stanov, 
ktoré by mali byť schválené na najbližšom sneme.   
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Správa o činnosti Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej 
za rok 2017 

 
Činosť výboru MO SRZ Trstená 
 
Výbor v roku 2017 zasadal v zložení: 
JUDr. Miloš KABÁČ –  predseda 
Ing. Bernard ADÁMUS –  podpredseda 
Jozef BOŠANSKÝ –  tajomník 
Alfonz SUĽA – hlavný hospodár 
Bc. Ľubomír FEDORÁK –  kultúrna činnosť 
Jaroslav HABOVSKÝ – pokladník 
Bc. Peter Chorvát – športová činnosť a práca s mládežou 
Ľudovít KURÁŇ – hospodár RD 
Mgr. Ivan MICHALEC – vedúci rybárskej stráže 
 
KONTROLNÁ KOMISIA: 
Ing. Miroslav Klokočka – predseda 
Jozef BRANICKÝ – člen 
MUDr. Viliam Chromý – člen 
 

Výbor zasadal celkovo 11 krát v rámci schváleného plánu práce. Na všetkých 
zasadnutiach bol uznášaniaschopný. 4 x zasadal v plnom počte 9 členov, 4 x v počte 8 
členov a 3 x v počte 7 členov. 100% účasť mali Jozef Bošanský, Alfonz Suľa a Miloš 
Kabáč. Zasadnutí výboru sa podľa možnosti zúčastňovali aj predseda kontrolnej komisie 
Miroslav Klokočka a predseda disciplinárnej komisie Ing. Michal Polhorský. Jednotlivé 
uznesenia výboru boli podľa možnosti priebežne plnené. Členovia výboru si plnili všetky 
povinnosti, ktoré im vyplývali z funkcií a odborov, ktoré zastávajú. 

Na úseku hospodárenia sme v roku 2017 zabezpečovali plnenie úloh, ktoré nám 
vyplývajú zo zákona o rybárstve, vyhlášky MŽP, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, 
Stanov SRZ, ako aj iných predpisov, ktoré upravujú hospodárenie na rybárskych 
revíroch, ochranu životného prostredia, starostlivosť o zachovanie genofondu rýb a 
ekológiu obhospodarovaných revírov. 
Hospodárska činnosť je zameraná hlavne na: 

- Stav členskej základne 
- Predaj povolení na rybolov 
- Brigádnická činnosť 
- Zarybnenie revírov 
- vyhodnotenie úlovkov a návštevnosti našich členov 

Stav členskej základne 
Na základe zaplatených členských známok bolo v našej organizácii v roku 2017 

- 907 dospelých členov z nich bolo 23 žien (čo je o 31 členov viac ako v roku 2016) 
- 53 mladých rybárov od 15 do 18 rokov 
- v detských krúžkoch organizujeme 113 detí. 

 
Predaj povolení na rybolov 
V roku 2017 si naši členovia zakúpili z miestnych povolení  

• 67 kaprových, 315 Pstruhových, 132 lipňových  
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• zo zväzových povolení si naši členovia zakúpili 724 kaprových a 33 lipňových  
(oproti minulému roku evidujeme nárast u kaprových a pstruhových povolení, 
u lipňových povolení evidujeme mierny pokles), 
 
Zarybnenie revírov v roku 2017 
Podrobné informácie o zarybnení našich revírov v roku 2017 ste všetci dostali 
v rybárskom spravodaji, preto Vás budem informovať iba o celkovom zarybnení. Pri 
zarybňovaní presadzujeme jarné zarybňovanie už od roku 2015.  
 
Do našich revírov sme  v roku 2017 vysadili: 
Pp plôdik   31 680 ks 
PP roč. prez.   50 000 ks 
PP 2    190 kg   
Li roč. prez.   30 300 ks 
Li 2r.     350 kg 
Podustva   19000 ks   
Hlavátka H3   40 kg   
PD lovný   725 kg 
Kapor K2   3525 kg   
Kapor K3   4100 kg  
Mrena    4000 ks 
Nosáľ     3000 ks 
Zubáč ročný   3 500 ks 
Šťuka  2r   400 kg   
Pleskáč   2400 kg 
 
Plán zarybnenia bol prekročený z dôvodu dodania násad, ktoré neboli dodané 
v minulých rokoch. Nepodarilo sa nám zarybniť len zubáčom dvojročným z dôvodu 
nedostatku násady. Už niekoľko rokov Vás informujeme, že sme vysadili najviac rýb a 
ani tento rok nie je výnimkou.  
Hodnota násad zarybnenia predstavovala sumu 66 874,23  € (vlani to bolo  52 645,81 
EUR, predvlani 28 264,63 EUR), z toho 58 733,15 EUR boli vlastné prostriedky a 8 
141,08 EUR boli prostriedky z Rady SRZ za revíry zaradené v celozväzovom povolení.  
 
Návštevnosť rybárskych revírov a úlovky našich členov 

V roku 2017 naši členovia urobili v rámci celého Slovenska 26 325 vychádzok 
a navštívili  spolu 88 revírov. Ulovili 14 077 ks rýb o hmotnosti 17 930,84 kg čo 
predstavuje hodnotu približne 64 689,03 EUR. Priemerná hmotnosť ulovených rýb bola 
približne 1,27 kg. Najčastejšie privlastňované úlovky boli u kaprov 5022 ks, pleskáčov 
vysokých sa ulovilo 2182 ks, 677 ks jalca, pstruhov potočných 693 ks, pstruhov 
dúhových 679 ks, 508 zubáčov a 487 šťúk (u šťúk a zubáčov evidujeme 100% nárast 
úlovkov).   

Všetky informácie o úlovkoch sme ťažili z 980 vrátených záznamov o úlovkoch. 
Z nich v 32 záznamov bol zle vypísaný koncoročný sumár alebo nebol vypísaný vôbec, 
12  záznamov bolo bez vychádzky k vode, 84 záznamov bez privlastnenej  ryby, 96 
záznamov bolo od detí do 15 rokov.  Je dobre, že pribúdajú počty športových rybárov, 
ktorým nie je cudzie púšťať kapitálne ryby späť do vody ako napr. Ing Martin Mačor, 
Korman Jozef, Kubala Tomáš, Žuffa Roman, Gerčák Peter, Kovalík Anton a mnohí ďalší. 
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Títo rybári darovali život 42 kaprom nad 8 kg, 10 hlavátkam nad 70 cm, 2 pp a 4 
mrenám.               

 
Niektoré kapitálne úlovky  našich členov 
 
Hlavátka  
Ing. Ervín Dedinský  93 cm 
   
Štuka  
Ing. Balko Viliam   117 cm 
Brňák Anton    112 cm 
Mgr. Starek Dušan Phd  108cm 
Žmijak Daniel ml.  100 cm 
Lukšík Libor    93 cm 
 
Zubáč     
Klokočka Tomáš   91cm 
Letoštiak Lukáš   90cm 
Hamáň Jozef    78cm 
             
Kapor  
Škumát Dušan   90 cm  
Poldauf Ján    86 cm  
Betuštiak Adam   85 cm, 79 cm  
Hojo Stanislav   82 cm  
všetky pustené späť 
     
Jeseter malý 
Vajduliak Ľuboš   85 cm 
 
Pstruh dúhový 
Čečotka Ludovít   56 cm 
 
Pstruh potočný 
Putnoky Patrik   60 cm pustený späť 
Greššák Ján    43 cm 
Tomkuliak Jakub   42 cm 
  
Lipeň 
Kamody Štefan   45cm 
 
Jalec 
Ing Mačor Martin   65cm 
 
Mrena 
Ing Mačor Martin   76 cm pustená späť 
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Traja najúspešnejší rybári podľa počtu privlastnených úlovkov 
Štrbáň   Ján   440 ks 
Janek Peter   241 ks 
Kacír Dezider 180 ks 
 
Traja najúspešnejší rybári podľa hodnoty privlastnených rýb 
Hojo Juraj   67,50 kg 672,3 € 
Gut dtanislav    152,70 kg  668,46 € 
Harmata Ladislav   70,70 kg      558,66 € 
 
Brigádnická činnosť 

Na brigádach organizovaných našou organizáciou sa v roku 2016 zúčastnilo 697 
členov,  ktorí odpracovali 4896 brigádnických hodín. 

 
Brigádnická činnosť bola zameraná hlave na: 

• Čistenie a presekávanie porastu okolo našich revírov  - 926 hod. 
• Jarné a jesenné zarybnenie – 722 hod. 
• Plašenie a odstrel kormorána – 478 hod. 
• Ostatná činnosť (zahŕňa najmä účasť na VČS) - 2770 hod.  

 
Hospodárenie na našich revíroch zabezpečovali ustanovení hospodári v zložení: 
 
Alfonz Suľa 
hlavný hospodár MO SRZ Trstená 
hospodár revíru Orava č. 3 
Branislav Precner 
VVN Tvrdošín 
Ľudovít Kuráň, Jaroslav Habovský 
Oravica 
 
Ľuboš Špringeľ 
Jelešňa, Orava č. 4 
Alojz Tekeľ, Igor Smatana 
Studený potok 
 

V roku 2017 bola naďalej v platnosti Trojdohoda o vzájomnom obhospodarovaní 
rybárskych revírov uzavretá medzi partnerskými organizáciami MO SRZ Námestovo a 
MO SRZ Dolný Kubín. Pri návštevách revírov v rámci trojdohody si treba dať pozor na 
rozdielne miestne rybárske poriadky, treba si ich naštudovať, pretože každá organizácia 
má schválené rôzne lovné miery. 
 
Ochrana revírov 
 

Kontrolu pri dodržiavaní rybárskych predpisov vykonávali v roku 2017 členovia 
rybárskej stráže v zložení 22 členov pod vedením Mgr. Ivana Michalca. Rybárska stráž 
pracovala na základe plánu práce na rok 2017, ktorý bol prijatý na aktíve RS začiatkom 
roka  2017, kde bolo vykonané aj preškolenie zo Zákona o rybárstve, Vyhlášky MŽP SR, 
ktorou sa vykonáva Zákon o rybárstve a Smernice pre ustanovenie a činnosť rybárskej 
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stráže. Taktiež bolo vykonané preškolenie o použití donucovacích prostriedkov a 
vyplňovanie tlačív pri dokumentovaní priestupku alebo trestného činu pytliactva.  

Rybárska stráž v roku 2017 vykonala 308 kontrol a skontrolovala 538 rybárov. 
Najaktívnejší členovia rybárskej stráže boli Ján Kováčik, Ľubomír Turčák a Ivan 
Michalec. 

Pri kontrolách výkonu rybárskeho práva boli u našich rybárov zistené hlavne tieto 
nedostatky: 

▪ nekompletnosť povinnej výbavy - chýbajúci podberák, meradlo a uvoľňovač 
háčikov 

▪ nezapísanie dátumu a revíru do záznamu o úlovkoch ešte pred začatím lovu 
▪ neukončenie lovu 
▪ nesprávne zapisovanie úlovkov do  záznamu o úlovkoch 
▪ nezapísanie nástrahových rybiek do záznamu o úlovkoch 
▪ neplatný štátny rybársky lístok 

 
O podnetoch na disciplinárne stíhanie a disciplinárnych previneniach Vás bude 

podrobnejšie informovať Ing. Polhorský predseda disciplinárnej komisie v správe 
o činnosti disciplinárnej komisie, ktorá je osobitným bodom programu.  
 

Ochrana našich revírov pred rybožravými predátoromi (najmä pred 
kormoránom) prebieha pod vedením Ing. Bernarda Adámusa vo forme vyrušovania 
a usmrcovania kormorána veľkého na základe výnimky Ministerstva životného 
prostredia SR. 

     Túto akciu každoročne začíname koordinačnou poradou s poľovnými 
združeniami Tvrdošín, Štefanov, Nižná,  Podbiel,  Or. Biely Potok, zástupcami ŠOP správa 
CHKO Horná Orava, MO SRZ Dolný a Hospodárom Orava č.2, ktorá sa konala 12.10.2017 
v Rybárskom dome v Trstenej. 

V roku 2017 sa na plašení a odstrele kormorána zúčastňovalo 78 členov, ktorí 
odpracovali  436 brigádnických hodín. Od januára 2017 bolo odstrelených 8 kusov. 
Počet odlovených jedincov v rámci celého Slovenska  dosiahol ešte v marci 1300 kusov, 
to znamená, že do konca roka 2017 boli poľovačky na kormorána zastavené. 

V auguste riešil výbor mimoriadne zhoršenie kvality vody v Tvrdošíne na 
pstruhovom revíry Oravica, ktoré bolo hlásené od viacerých zdrojov. Zhoršenie kvality 
vody sa prejavovalo neprirodzeným sfarbením a pachom močovky a navyše 
v nevhodnom letnom období, kedy sú prietoky malé a voda má vysokú teplotu a ryby sú 
mimoriadne citlivé na akékoľvek zhoršenie kvality vody. Bol zaznamenaný úhyn rýb 
v druhovom zložení najviac Pp, ďalej lipeň, jalec, ploska pásavá a čerebľa. Na 100 m 
úseku bolo zozbieraných približne 60 kusov rýb, čo po prepočte na 1 km znečisteného 
úseku predstavuje spôsobenú škodu cca 1400 EUR. Boli odobraté vzorky a privolaná 
inšpekcia životného prostredia, ktorá po prešetrení pôvodcu znečistenia neodhalila.  

V októbri výbor riešil ďalšie zhoršenie kvality vody na revíry Oravica, ktoré sa 
prejavovalo čiernym zafarbením so zápachom po ropných produktoch. Po šetrení 
pôvodcu znečistenia bolo zistené, že znečistenie bolo spôsobené firmou Marius 
Pedersen, a.s., čo je Dánska firma, ktorá sa zaoberá nakladaním s odpadmi a v Trstenej 
má za úlohu likvidovať zachytené splášky z rýchlostnej komunikácie R3. V tomto 
prípade nebol zistený úhyn rýb, boli odobraté vzorky a privolaná IŽP, ktorá vykonala u 
pôvodcu znečistenia kontrolu nakladania s vodami a zaobchádzania s nebezpečnými 
látkami. Výsledkom kontroly bolo zistenie, že kontrolovaný subjekt vykonával čistenie 
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odlučovačov ropných látok v rozpore s ustanovením vodného zákona, čím došlo k 
znečisteniu povrchových vôd toku Oravica a naplneniu správneho deliktu. Kontrolovaný 
subjekt je povinný prijať opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov a inšpekcia 
bude na základe vykonanej kontroly ďalej pokračovať správnym konaním o uložení 
pokuty. 
 

Výbor sa zaoberal potrebou kosenia rias a  odbahnenia Oravy č. 4 a časti Oravy č. 
3 strojom Truxor, ktorý má k dispozícii Rada SRZ. Na kosenie a odbahnenie bola 
podpísaná zmluva medzi MO SRZ Trstená a SRZ Rada Žilina o prenájme multifunkčného 
zariadenia TRUXOR. Na vstup do rieky bol pri ústí Medveckého potoka v Tvrdošíne 
upravený breh nasypaním 1 fúry štrku. Použitie Truxora bolo naplánované na jeseň 
2017, čo sa však pre nepriaznivé počasie neuskutočnilo a muselo sa presunúť na rok 
2018, kedy bude vybratý vhodný termín s v závislosti od počasia a obdobia neresu rýb.  
 
 Taktiež by som Vás chcel informovať o aktivite muškárskeho klubu Dolný Kubín 
a najmä jedného člena tohto klubu Mareka Planča, ktorý tvrdo bojuje so správcom toku 
rieky Orava a vodnými elektrárňami o vyriešenie problému s abnormálnym kolísaním 
hladiny na rieke Orava hlavne v jarných mesiacom počas neresu rýb. Na túto tému sa už 
uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí za účasti zástupcov MK DK, MO SRZ Dolný 
Kubín, Námestovo, Trstená, Rady SRZ, Štátnej ochrany prírody, vodných elektrární 
a SVP. Po vyvinutom tlaku hlavne Mareka Planča s podporou riaditeľa ŠOP správa CHKO 
horná Orava sa podarilo dosiahnuť, že v boji navonok vyzerajúcom ako márnom nás 
začali brať vážne a prisľúbili, že budú rešpektovať naše požiadavky. Momentálne 
sa pripravuje zmena manipulačného poriadku VN Orava a VVN Tvrdošín. 
  
Práca s mládežou 

 V roku 2017 viedol činnosť krúžkov Peter Chorvát. Činnosť krúžkov bola 
zavŕšená skúškami mladých adeptov na rybolov zo základných znalostí z oblasti 
rybolovu.  

V školskom roku 2016/2017 bežali krúžky v 6 školách a navštevovalo ich spolu 113 detí. 
V tomto období bežali krúžky: 
Trstená                  30 detí  vedúci krúžku Martin Pallo 
Tvrdošín   19 detí  vedúci krúžku Michal Kuboš  
Nižná nad Oravou  29 detí  vedúci krúžku Miroslav Rosina 
Zuberec   18 detí  vedúci krúžku Michal Tekeľ 
Habovka   8 detí  vedúci krúžku Michal Tekeľ 
Štefanov nad Oravou 9 detí  vedúci krúžku Ján Bedrich 
V školskom roku 2017/2018 navštevuje Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Trstená 
celko111 detí čo je o dve deti menej ako vlani. 
 
Kultúrna činnosť 
Odbor kultúrnej činnosti funguje pod vedením Ľubomíra Fedoráka, do ktorej spadá 
najmä: 
• poskytovanie aktuálnych informácií členskej základni, čo obnáša najmä: 

o starostlivosť o pravidelnú výmenu obsahu informačných tabúľ, 
o príprava a distribúcia rybárskeho spravodaja, 
o správa a aktualizácia webovej stránky, 

• písanie kroniky, 
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• zabezpečovanie spoločenských akcií, 
• iné príležitostné práce vyplývajúce zo schváleného plánu práce. 

 
Rozširovanie vedomostí a informácie o činnosti organizácie vám už tradične 

zabezpečujeme vydávaním rybárskeho spravodaja dva krát ročne, ktoré sú zasielané 
poštou, taktiež sa zverejňujú na webovej stránke a na informačných tabuľách a zasielajú 
sa emailom členom, ktorí uviedli emailovú adresu. Momentálne máme zaevidovaných 
380 emailových adries, veľké množstvo sa však vracia späť ako nedoručiteľné pretože 
emailová adresa neexistuje alebo ju server prijímateľa odmietne (toto sa deje najmä 
u tých, ktorí používajú emailové adresy registrované na portáloch azet.sk a centrum.sk, 
pretože ich servery pri hromadnom odosielaní vyhodnotia správu ako nevyžiadanú 
poštu a vráti sa späť). Takisto ak ste zmenili adresu, prípadne ak Vám informácie 
nechodia a nahlasovali ste emailovú adresu, nahláste to pri predaji povolení alebo nám 
to oznámte cez kontaktný formulár na našej stránke prípadne iným spôsobom. Ak Vám 
spravodaj náhodou nepríde na nahlásenú adresu, nie je problém si ho stiahnuť 
z webovej stránky, toto nemôže byť problém pre žiadneho člena, ktorý používa email. 
Od roku 2015 Vám prinášame informácie aj prostredníctvom profilu na facebooku, ktorý 
spravuje Juraj Kuboš.  

V januári tohto roku sme zorganizovali už 7. ročník rybárskeho plesu MO SRZ 
Trstená, za účasti hostí, a to z Námestovskej organizácie Ľudovít Planeta a z Dolného 
Kubína Mgr. Jozef Púčik. Výťažok z plesu je každoročne použitý na zarybnenie. 

 
Športová činnosť 

Odbor športovej činnosti funguje pod vedením Petra Chorváta. 

V roku 2017 sme zorganizovali 7 športových podujatí: 
 
1.  kolo I. Ligy LRU – prívlač 2017– STUDENÝ  POTOK  

13.- 14. 05. 2017 – za účasti 12 štvorčlenných družstiev prvé tri miesta obsadili: 

1. Levice 
2. Dubnica n/V. 
3. Trenčín B 

 

Detské rybárske preteky –  PLÁVANÁ 2017 – VVN TVRDOŠÍN                            

13.05.2017 – zúčastnilo sa 70 detí zo všetkých krúžkov, Spolu s rodičmi, vedúcimi 

krúžkov, organizačným výborom, rozhodcami sa tejto akcie zúčastnilo viac ako 160 ľudí. 

Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a guľáš. Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnili 

1. Michal Hlina – krúžok Štefanov n. Oravou, 2. Šimon Majek – krúžok Trstená, 3. Paula 

Zaťková – krúžok Trstená.  

Z krúžkov bol najúspešnejší krúžok z Trstenej, druhý Štefanov nad Oravou a Tretí 

krúžok zo Zuberca. 

 

Stretnutie funkcionárov MO SRZ Trstená 2017 – VVN TVRDOŠÍN                        

13.05.2017 po detských pretekoch 

Účasť 28 funkcionárov. 
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Muškárske preteky JUNIORSKÝ ORAVSKÝ LIPEŇ  – ORAVA 3            15.07.2017 

Zúčastnilo sa 8 pretekárov – vyhral Andrej Benka z Dolného Kubína, druhý skončil Adam 

Judiak z Trstenej, tretí Roman Teluch z Dolného Kubína 

Majstrovstvá SR juniorov LRU –  MUCHA 2017 – ORAVA 3                                  

16.07.2017 

Vyhral Teluch Roman z Dolného Kubína, druhý – Adam Judiak z Trstenskej, Tretí Andrej 

Benka z Dolného Kubína. 

24 hodinové rybárske preteky – POLOŽENÁ 2017 – VVN TVRDOŠÍN            29.-

30.07.2017 

Zúčastnilo sa 44 pretekárov, ktorí ulovili 153 kusov rýb, z toho najmä kaprov, pleskáče a 

nosále. Prvé tri miesta obsadili: 

1. Verníček Filip 52 1199 

2. Vrana Juraj      18 551 

3. Smolár Juraj  16 450 

 

Muškárske rybárske preteky –  ORAVSKÝ LIPEŇ 2017 – ORAVA 3                      

05.08.2017 

Pretekov sa zúčastnilo 76 pretekárov, prvé tri miesta obsadili:  

1. Schwarz Vladimír ČR 
2. Bachleda Martin DK 
3. Nemček Radovan TS 

 
 
Naši muškári nás v súťaži LRU-Mucha reprezentovali v troch družstvách, z toho 
 
Družstvo Trstená A.  I. liga, súťažilo v zložení Lukáš Kudzbel, Adam Judiak, Michal Kuboš, 

Jaromír Judiak, celkové poradie 7. miesto  

 

Družstvo Trstená B. II. liga, súťažilo v zložení František Jarina, Tomáš Nemček, Juraj 

Karhút, Marek Žák, celkové poradie 10. miesto a zostupujú do divízie 

 

Družstvo Trstená C. divízia B, 

súťažilo v zložení  Pavol Šeling, Martin Tomkuliak, Radovan Nemček, Marián Krilek, 

Daniel Nemček, celkové poradie 6. miesto 

 
Na majstrovstvách SR LRU mucha nás reprezentoval Michal Kuboš, ktoré sa konali 
v Dolnom Kubíne a obsadil 28 miesto.   

 
V rebríčku Slovenských muškárov v roku 2017 sa najlepšie umiestnil Michal 

Kuboš – 15. miesto a kvalifikoval sa na Majstrovstvá SR a taktiež sa v kvalifikačných 
pretekoch pobije o miestenku v Slovenskej reprezentácii.  
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Celooravské preteky LRU plávaná usporiadala v roku 2017 MO SRZ Dolný Kubín dňa 20. 
mája 2017, zúčastnilo sa 18 pretekárov z toho dvaja z MO SRZ Trstená, na prvé tri 
miesta obsadili  

1. Ján Bedrich TS 
2. Peter Sobolčiak NO 
3. Pavol Vajdulák DK 

  
Na Oravských pretekoch - LRU plávaná, ktoré každoročne organizuje 

Námestovská organizácia v roku 2017 súťažilo 10 družstiev. Jedno naše zúčastnené 
družstvo v zložení Ján Bedrich, Michal Bedrich, Jozef Bedrich obsadili konečné prvé 
miesto, druhé a tretie miesto obsadili družstvá z NO. 

Na funkcionárskych pretekoch zástupcov ZO SRZ Žilinského kraja, ktoré 
zorganizovala MO SRZ Bytča 09.09.2017, sa zúčastnilo len 5 organizácií. Naša 
organizácia súťažila v zastúpení Ján Bedrich, Viliam Chromý a Miloš Kabáč a obsadila 3. 
miesto.  

 
Plán športových podujatí na rok 2018 

 
1. Celooravské preteky 46. ročník – plávaná 

5. mája 2018 – VVN Tvrdošín 

2. Detské rybárske preteky – plávaná  

12. mája  2018 – VVN Tvrdošín 

3. Stretnutie funkcionárov MO SRZ Trstená 

12.  mája  2018 – VVN Tvrdošín 

4. Majstrovstvá SR seniorov LRU prívlač 2018 

23. – 24. júna 2018 – Studený potok 

5. Muškárske preteky „Oravský lipeň 2018 - juniori“ 

15. júla 2018 - Orava č. 3 

6. 24 hodinové preteky – položená 

28. až 29. júla 2018 – VVN Tvrdošín 

7. Muškárske preteky „Oravský lipeň 2018“ 

4. augusta 2018 - Orava č. 3  

8. I. liga LRU mucha – jesenné kolo 

1. – 2. septembra 2018 - Orava č. 3  

 

Poslednou informáciou je možnosť venovať našej organizácii 2% z Vašich daní. 
2% z daní môžu venovať ako podnikatelia tak aj zamestnanci. Postup je jednoduchý 
u podnikateľov stačí označiť organizáciu ako prijímateľa v daňovom priznaní 
a zamestnanci musia vyplniť vyhlásenie, ktorého predvyplnené tlačivo si môžete zobrať 
vonku pri prezentácii a doručiť ho daňovému úradu do konca apríla. Presné označenie 
organizácie ako prijímateľa je uvedené v spravodaji alebo na spomínanom 
predvyplnenom tlačive. V spravodaji sme Vás informovali, že účel na ktorý sa použije 
vyzbieraná suma necháme na výbere a rozhodnutí samotných rybárov na Výročnej 
členskej schôdzi. Za rok 2016, čiže v roku 2017 sa z 2% z daní podarilo vyzbierať sumu 
505,98 EUR. Samozrejme všetkým darcom ďakujeme a pevne verím, že tento rok bude 
ešte lepší. Použitie týchto finančných prostriedkov navrhujem použiť na zarybnenie, 
prípadne môžete v diskusii navrhnúť iný účel ako tieto peniaze použiť. 
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Vážené dámy, vážení páni, pre zhodnotenie volebného obdobia si dovolím tvrdiť, 
že výbor v poslednom zložení fungoval bez problémov, v kľudnej atmosfére, 
rozhodovalo sa demokratickým systémom, teda vždy rozhodovala väčšina hlasovaním, 
nie jednotlivec a vzhľadom na to, že títo ľudia robia zadarmo, nie pre svoj prospech, ale 
v prospech organizácie a jej členov, popri svojom zamestnaní, ktoré ich živí, na úkor 
rodiny a voľného času fungovalo to dovolím si tvrdiť výborne. Funkcia v niektorom 
z orgánov SRZ je poslanie, obeta a nedá sa vykonávať za účelom dosiahnutia zisku alebo 
iného prospechu.  

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, keďže máme voľby do orgánov 
našej organizácie, prajem Vám, aby ste vykonali tú správnu voľbu, aby ste si zvolili tých 
správnych zástupcov organizácie, pretože len na Vás záleží kto tu bude stáť budúce štyri 
roky.  

Na záver by som chcel poďakovať hlavne členom výboru, ktorí svojim aktívnym 
prístupom prispeli súčasnému stavu moderne fungujúcej a uznávanej organizácie. 
Zároveň moja vďaka patrí každému z Vás, ktorí svojou prácou prispeli a prispievajú k 
rozvoju a fungovaniu našej organizácie a tým sa podieľajú v napredovaní celého SRZ. Do 
novej sezóny Vám všetkým, prajem veľa zdravia, veľa pekných úlovkov a športových 
zážitkov z našej spoločnej záľuby.   Petrov zdar 

V Trstenej dňa 11. marca 2018 



Správa	o	hospodárení	Miestnej	organizácie	Slovenského	rybárskeho	zväzu	
v	Trstenej	v	roku	2017	

V	zmysle	 §	 14	 ods.	 7	 písm.	 a)	 Stanov	 Slovenského	 rybárskeho	 zväzu	 predkladám	 Výročnej	
členskej	 schôdzi	 správu	 o	hospodárení	 organizácie	 za	 rok	 2017.	 Miestna	 organizácia	 SRZ	
v	Trstenej	začala	v	roku	2017	hospodáriť	s	nasledovným	majetkom:	

Stav	majetku	MO	SRZ	TRSTENÁ	k	01.	januáru	2017:	
na	bežnom	účte		........................................................................................................................................	71	009,78	EUR	
v	pokladni		.........................................................................................................................................................	698,00	EUR	
hodnota	hmotného	investičného	majetku		................................................................................	100	667,85	EUR	
nehmotný	investičný	majetok		.............................................................................................................	1	301,40	EUR	
drobný	hmotný	a	nehmotný	investičný	majetok		......................................................................	18	269,34	EUR	
majetok	celkom	k	1.	januáru	2017		.............................................................................	191	946,37	EUR	

PRÍJMY	ORGANIZÁCIE:		 plán	2017	 skutočnosť	2017	
Členské	príspevky	 34	920,00	€	 37	211,62	€	
Členská	známka	(880	dospelý	člen	+	60	mládež)	 18	440,00	€	 18	882,00	€	
Členský	príspevok	do	Podporného	fondu	 940,00	€	 960,00	€	
Členský	príspevok	na	športovú	činnosť	 940,00	€	 960,00	€	
Členský	príspevok	na	ochranu	revírov	 940,00	€	 960,00	€	
Členský	príspevok	za	neodpracovanú	brigádu	 9	000,00	€	 9	366,00	€	
Členský	príspevok	za	včas	neodovzdaný	záznam	 40,00	€	 300,00	€	
Školné	(50	osôb)	 420,00	€	 420,00	€	
Zápisné	(50	osôb)	 2	000,00	€	 3	037,90	€	
Dobrovoľný	členský	príspevok		 2	200,00	€	 2	325,72	€	

	   Príjmy	z	predaja	povolení	 65	115,00	€	 66	627,00	€	
Kaprové	zväzové	(710	ks	x	35	EUR	+	80	ks	x	10	EUR	detské)	 25	300,00	€	 26	230,00	€	
Kaprové	miestne	(750	ks	x	37	EUR	+	80	ks	x	10	EUR	detské,	2000	zľavy)	 26	550,00	€	 27	164,00	€	
Lipňové	zväzové	povolenie	(35	ks	x	35	EUR)	 1	400,00	€	 1	120,00	€	
Lipňové	miestne	(136	ks	x	33	EUR	+	3	ks	x	17	EUR	detské,	360	zľava)	 5	665,00	€	 4	358,00	€	
Pstruhové	povolenie	(243	ks	x	20	+	10	ks	x	15	detské,	300	zľava)	 4	650,00	€	 5	494,00	€	
Hosťovacie	povolenie	 1	000,00	€	 1	611,00	€	
Hlavátkové	povolenie	 550,00	€	 650,00	€	

	   Ostatné	príjmy	 7	070,00	€	 7	316,46	€	
prenájom	priestorov,	spotreba	energií	 5	000,00	€	 4	348,58	€	
štartovné	zo	športových	akcií	 600,00	€	 1	060,00	€	
predaj	tlačív	 1	000,00	€	 1	213,20	€	
dividendy	 100,00	€	 106,24	€	
úroky	 20,00	€	 7,46	€	
Príjmy	z	disciplinárnych	konaní:	 200,00	€	 75,00	€	
2%	z	daní	 150,00	€	 505,98	€	

	   Príjmy	spolu:	 107	105,00	€	 111	155,08	€	

	   



VÝDAVKY	ORGANIZÁCIE:	
	  

   Odvody	Rade	SRZ	Žilina	 32	520,00	€	 33	590,00	€	
Členské	známky	(940	členov	x	3,5	EUR)	 3	290,00	€	 3	360,00	€	
Kaprové	zväzové	(710	ks	x	35	EUR	+	80	ks	x	10	EUR	detské)	 25	300,00	€	 26	335,00	€	
Kaprové	miestne	(750	ks	x	2	EUR	+	80	ks	x	2	EUR	detské)	 1	660,00	€	 1	776,00	€	
Lipňové	zväzové	povolenie	(35	ks	x	35	EUR)	 1	400,00	€	 1	155,00	€	
Lipňové	miestne	(136	ks	x	2	EUR	+	3	ks	x	2	EUR	detské)	 370,00	€	 332,00	€	
Pstruhové	povolenie	(243	ks	x	2	EUR	+	10	ks	x	2	EUR	detské)	 500,00	€	 632,00	€	

	   Použitie	príjmov	z	predaja	povolení	 38	075,00	€	 58	792,15	€	
nákup	násadových	rýb	 	38	000,00	€		 	58	792,15	€		
spotrebný	materiál	(vrecia,	kyslík,	nádoby)	 	75,00	€		 	-			€		

	   Cestovné	náhrady	 1	600,00	€	 687,68	€	
činnosť	funkcionárov	MO	SRZ	 500,00	€	 29,92	€	
športová	činnosť	 100,00	€	 103,63	€	
brigádnická	činnosť	 100,00	€	 0,00	€	
zarybnenie	 600,00	€	 516,97	€	
ochrana	revírov	(rybárska	stráž,	plašenie	a	odstrel	kormorána...)	 200,00	€	 37,16	€	
detské	krúžky,	komisie	 100,00	€	 0,00	€	

	   Náklady	na	športovú	činnosť	 2	850,00	€	 2	920,84	€	
LRU	mucha	 1	400,00	€	 1	600,00	€	
LRU	plávaná	 150,00	€	 180,00	€	
občerstvenie	-	preteky	organizované	MO	SRZ	Trstená	 800,00	€	 851,57	€	
ceny	-	preteky	organizované	MO	SRZ	Trstená	 500,00	€	 289,27	€	

	   Náklady	na	edukačnú,	propagačnú	a	kultúrnu	činnosť	 2	200,00	€	 589,23	€	
detské	krúžky	a	kluby	mládeže	 100,00	€	 0,00	€	
školenie	-	obsluha	zlovovacieho	agregátu	 0,00	€	 0,00	€	
tlač	spravodaja	 100,00	€	 48,00	€	
propagácia	a	reprezentácia	 2	000,00	€	 541,23	€	

	   Náklady	na	ochranu	revírov	 750,00	€	 52,50	€	
materiál	na	ochranu	revírov	 590,00	€	 0,00	€	
vybavenie	pre	rybársku	stráž	 100,00	€	 0,00	€	
poistenie	členov	rybárskej	stráže	 60,00	€	 52,50	€	

	   Náklady	na	zveľaďovanie	revírov	a	brigádnicku	činnosť	 1	250,00	€	 936,28	€	
nákup	materálu,	náradia,	nástrojov	a	techniky	 1	000,00	€	 390,28	€	
práce	(brigády)	vykonávané	dodávateľským	spôsobom	 150,00	€	 546,00	€	
občerstvenie	 100,00	€	 0,00	€	

	   Náklady	na	vynaložené	služby	 5	170,00	€	 3	995,86	€	
poštovné	a	bankové	poplatky	 1	000,00	€	 666,42	€	



	
	

Stav	majetku	MO	SRZ	TRSTENÁ	K	31.	decembru	2017:	
na	bežnom	účte		.......................................................................................................................	51	139,72	EUR	
v	pokladni		......................................................................................................................................	2246,00	EUR	
rezerva	(pokladňa	+	účet)		............................................................................................................................................	53	385,72	EUR	
hmotný	investičný	majetok		...............................................................................................	96	036,85	EUR	
nehmotný	investičný	majetok		............................................................................................	3	066,00	EUR	
drobný	hmotný	a	nehmotný	investičný	majetok		.....................................................	18	196,29	EUR	
majetok	celkom	k	31.	decembru	2017		.......................................................	170	684,86	EUR	

	

internet,	telefón	 400,00	€	 285,80	€	
dodávka	elektriny	 1	000,00	€	 881,23	€	
dodávka	plynu	 1	200,00	€	 881,95	€	
dodávka	vody	 50,00	€	 46,27	€	
odvoz	komunálneho	odpadu,	emisie	a	likvidácia	 20,00	€	 0,00	€	
revízie	strojov	a	zariadení	 500,00	€	 108,00	€	
poistenie	nehnuteľnosti	 200,00	€	 176,19	€	
externé	služby	 800,00	€	 950,00	€	

	   Náklady	spojené	s	činnosťou	organizácie	 9	640,00	€	 6	043,58	€	
náklady	na	VČS	a	spoločenské	podujatia	 3	700,00	€	 1	820,20	€	
spotrebný	materiál	-	kancelárske	potreby,	tlačivá	 400,00	€	 192,07	€	
nákup	techniky	 500,00	€	 0,00	€	
nákup	a	upgrade	potrebných	programov	 250,00	€	 105,94	€	
nákup	tlačív	k	predaju	povolení	 750,00	€	 478,80	€	
správne	poplatky,	trovy	konania	 100,00	€	 59,34	€	
príspevok	z	Podporného	fondu	 940,00	€	 990,70	€	
ocenenie	jubilantov	 	500,00	€		 	820,00	€		
investície,	oprava	a	údržba	majetku	 	2	500,00	€		 	1	576,53	€		

	   Ostatné	náklady	 12	650,00	€	 12	519,94	€	
odmeny,	mimoriadne	odmeny	 6	000,00	€	 5	982,00	€	
daň	z	príjmu,	daň	zo	závislej	činnosti	a	odmien	 1	800,00	€	 1	780,31	€	
daň	z	nehnuteľnosti	 250,00	€	 126,63	€	
odpisy	 4	600,00	€	 4	631,00	€	

	   NÁKLADY	SPOLU:		 106	705,00	€	 120	128,06	€	
PRÍJMY	SPOLU:	 107	105,00	€	 111	155,08	€	
Hospodársky	výsledok:	zisk	(+),	strata	(-)		 400,00	€	 -8	972,98	€	
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NÁVRH ROZPOČTU 
MIESTNEJ ORGANIZÁCIE RYBÁRSKEHO ZVÄZU V TRSTENEJ NA ROK 2018 

 
 Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných príjmov za predaj povolení, úhradu členských 
príspevkov, predaj hosťovacích povolení, sponzorských príspevkov, ostatných príjmov a iných 
skutočností predpokladaných podľa plnenia rozpočtu z roku 2017.  
 
Naplnenie rozpočtu predpokladá hlavne splnenie skutočností, ako sú:  
Členská základňa 

• 880 dospelých členov nad 18 rokov 

• 60 členov vo veku od 15-17 rokov a študentov do 25 rokov 
Predkladaný rozpočet ovplyvňujú aj položky ako:  

• Zarybňovanie rybárskych revírov organizácie,  

• Počet predaných povolení na rybolov, 

• Obnova zariadení a výpočtovej techniky,  

• Zabezpečenie činnosti organizácie, 

• investície, oprava a údržba majetku. 
Hospodárenie organizácie je zabezpečované v súlade s ustanoveniami Stanov SRZ, zákona o 
účtovníctve a vnútro zväzových noriem.  
 

PRÍJMY ORGANIZÁCIE:  
 Členské príspevky 34 920,00 € 

Členská známka (880 dospelý člen + 60 mládež) 18 440,00 € 

Členský príspevok do Podporného fondu 940,00 € 

Členský príspevok na športovú činnosť 940,00 € 

Členský príspevok na ochranu revírov 940,00 € 

Členský príspevok za neodpracovanú brigádu 9 000,00 € 

Členský príspevok za včas neodovzdaný záznam 40,00 € 

Školné (50 osôb) 420,00 € 

Zápisné (50 osôb) 2 000,00 € 

Dobrovoľný členský príspevok  2 200,00 € 

  Príjmy z predaja povolení 64 500,00 € 

Kaprové zväzové (710 ks x 35 EUR + 80 ks x 10 EUR detské) 25 650,00 € 

Kaprové miestne (750 ks x 37 EUR + 80 ks x 10 EUR detské, 2000 zľavy) 26 550,00 € 

Lipňové zväzové povolenie (35 ks x 35 EUR) 1 200,00 € 

Lipňové miestne (136 ks x 33 EUR + 3 ks x 17 EUR detské, 360 zľava) 4 550,00 € 

Pstruhové povolenie (243 ks x 20 + 10 ks x 15 detské, 300 zľava) 5 000,00 € 

Hosťovacie povolenie 1 000,00 € 

Hlavátkové povolenie 550,00 € 

  



~ 2 ~ 

Ostatné príjmy 7 510,00 € 

prenájom priestorov, spotreba energií 4 500,00 € 

štartovné zo športových akcií 1 000,00 € 

predaj tlačív 1 200,00 € 

dividendy 100,00 € 

úroky 10,00 € 

Príjmy z disciplinárnych konaní: 200,00 € 

2% z daní 500,00 € 

  Príjmy spolu: 106 930,00 € 

  VÝDAVKY ORGANIZÁCIE: 
 

  Odvody Rade SRZ Žilina 32 584,00 € 

Členské známky (940 členov x 3,5 EUR) 3 290,00 € 

Kaprové zväzové (710 ks x 35 EUR + 80 ks x 10 EUR detské) 25 650,00 € 

Kaprové miestne (750 ks x 2 EUR + 80 ks x 2 EUR detské) 1 660,00 € 

Lipňové zväzové povolenie (35 ks x 35 EUR) 1 200,00 € 

Lipňové miestne (136 ks x 2 EUR + 3 ks x 2 EUR detské) 278,00 € 

Pstruhové povolenie (243 ks x 2 EUR + 10 ks x 2 EUR detské) 506,00 € 

  
Použitie príjmov z predaja povolení 38 100,00 € 

nákup násadových rýb  38 000,00 €  

spotrebný materiál (vrecia, kyslík, nádoby)  100,00 €  

  Cestovné náhrady 1 600,00 € 

činnosť funkcionárov MO SRZ 500,00 € 

športová činnosť 100,00 € 

brigádnická činnosť 100,00 € 

zarybnenie 600,00 € 

ochrana revírov (rybárska stráž, plašenie a odstrel kormorána...) 200,00 € 

detské krúžky, komisie 100,00 € 

  Náklady na športovú činnosť 2 280,00 € 

LRU mucha 900,00 € 

LRU plávaná 180,00 € 

občerstvenie - preteky organizované MO SRZ Trstená 800,00 € 

ceny - preteky organizované MO SRZ Trstená 400,00 € 

  Náklady na edukačnú, propagačnú a kultúrnu činnosť 1 300,00 € 

detské krúžky a kluby mládeže 100,00 € 

školenie - obsluha zlovovacieho agregátu 100,00 € 

tlač spravodaja 100,00 € 

propagácia a reprezentácia 1 000,00 € 

  



~ 3 ~ 

Náklady na ochranu revírov 750,00 € 

materiál na ochranu revírov 590,00 € 
vybavenie pre rybársku stráž 100,00 € 

poistenie členov rybárskej stráže 60,00 € 

  Náklady na zveľaďovanie revírov a brigádnicku činnosť 4 600,00 € 

nákup materálu, náradia, nástrojov a techniky 4 000,00 € 

práce (brigády) vykonávané dodávateľským spôsobom 500,00 € 

občerstvenie 100,00 € 

  Náklady na vynaložené služby 4 770,00 € 

poštovné a bankové poplatky 800,00 € 

internet, telefón 300,00 € 

dodávka elektriny 1 000,00 € 

dodávka plynu 1 200,00 € 

dodávka vody 50,00 € 

odvoz komunálneho odpadu, emisie a likvidácia 20,00 € 

revízie strojov a zariadení 200,00 € 

poistenie nehnuteľnosti 200,00 € 

externé služby 1 000,00 € 

  Náklady spojené s činnosťou organizácie 7 290,00 € 

náklady na VČS a spoločenské podujatia 2 000,00 € 

spotrebný materiál - kancelárske potreby, tlačivá 400,00 € 

nákup techniky 500,00 € 

nákup a upgrade potrebných programov 250,00 € 

nákup tlačív k predaju povolení 600,00 € 

správne poplatky, trovy konania 100,00 € 

príspevok z Podporného fondu 940,00 € 

ocenenie jubilantov  500,00 €  

investície, oprava a údržba majetku  2 000,00 €  

  Ostatné náklady 12 650,00 € 

odmeny, mimoriadne odmeny 6 000,00 € 

daň z príjmu, daň zo závislej činnosti a odmien 1 800,00 € 

daň z nehnuteľnosti 250,00 € 

odpisy 4 600,00 € 

  NÁKLADY SPOLU:  105 924,00 € 

PRÍJMY SPOLU: 106 930,00 € 

Hospodársky výsledok: zisk (+), strata (-)  1 006,00 € 
 

V Trstenej dňa 11. marca 2018. 
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PLNENIE PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH MIESTNEJ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO 

RYBÁRSKEHO ZVÄZU V TRSTENEJ NA ROK 2017 

Pre zabezpečenie rozvoja organizácie, zlepšovanie podmienok pre výkon 

rybárskeho práva, ako aj plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení Stanov Slovenského 

rybárskeho zväzu, Zákona o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve členská schôdza prijala tieto hlavné  

úlohy na rok 2017: 

a)  Hospodárenie na revíroch 
• Rybárske revíry, na ktorých hospodárime, zarybniť podľa zarybňovacieho plánu.  
• Na lipňovom a pstruhových revíroch vytvoriť prieseky v pobrežných porastoch 

za účelom sprístupnenia vodného toku pri zarybňovaní so zameraním na novú 
pridelenú časť revíru Orava č. 3 

• Organizovať brigády na jednotlivých rybárskych revíroch 
• Rybie násady podľa možnosti preberať u dodávateľa 
• Zloviť vybrané chovné potoky 
• V lipňovom a pstruhových revíroch sa zamerať na zarybňovanie jarnou násadou   

 
b)   Ochrana rybárskych revírov 

• Pokračovať v plašení kormorána veľkého na revíroch Orava č. 3 a 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. 

 
c)   Spoločenská činnosť 

• Vykonať školenie a skúšky nových záujemcov o členstvo v SRZ 
• Pravidelne aktualizovať webovú stránku a obsah vývesných skriniek v Trstenej, 

Tvrdošíne a v Nižnej 
 
d)   Športová činnosť 

• Podľa plánu športovej činnosti na rok 2016 zabezpečiť vykonanie všetkých 
športových podujatí 
 

Všetky uvedené úlohy boli splnené okrem plašenia kormorána formou natiahnutých 

špagátov. 

V Trstenej dňa 11. marca 2018. 
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PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MIESTNEJ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU 

V TRSTENEJ NA ROK 2018 

Pre zabezpečenie rozvoja organizácie, zlepšovanie podmienok pre výkon rybárskeho práva, ako aj 

plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení Stanov Slovenského rybárskeho zväzu, Zákona o rybárstve a 

Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia členská schôdza prijíma tieto hlavné  úlohy: 

a)  Hospodárenie na revíroch 

• Rybárske revíry, na ktorých hospodárime, zarybniť podľa zarybňovacieho plánu.  

• Na lipňovom a pstruhových revíroch vytvoriť prieseky v pobrežných porastoch za účelom sprístupnenia 

vodného toku pri zarybňovaní so zameraním na novú pridelenú časť revíru Orava č. 3 

• Organizovať brigády na jednotlivých rybárskych revíroch 

• Rybie násady podľa možnosti preberať u dodávateľa 

• Zloviť vybrané chovné potoky 

• V lipňovom a pstruhových revíroch sa zamerať na zarybňovanie jarnou násadou   
 

b)   Ochrana rybárskych revírov 

• 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. 
 

c)   Spoločenská činnosť 

• Vykonať školenie a skúšky nových záujemcov o členstvo v SRZ 

• Pravidelne aktualizovať webovú stránku a obsah vývesných skriniek v Trstenej, Tvrdošíne a v Nižnej 
 

d)   Športová činnosť 

• Podľa plánu športovej činnosti na rok 2016 zabezpečiť vykonanie všetkých športových podujatí 
 

V Tvrdošíne dňa 11. marca 2018. 

 

      ....................................................................  .................................................................... 

                Jozef Bošanský            JUDr. Miloš Kabáč 

                        tajomník MO SRZ Trstená       predseda MO SRZ Trstená 
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