
 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  14.3.2010 v MSKS Trstená 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny      :     278 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2009  :     839 členov  
     Percento účasti na ČS     :     33,1 % 
      
Hostia : RNDr. Vladimír Migra - MO SRZ Námestovo 
 RNDr. Marián Sabo, p. Miroslav Gregáň – MO SRZ Dolný Kubín 
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie  
3/ Správa o činnosti MO SRZ za rok 2009 
 3a – Správa o činnosti hlavného hospodára za uplynulé obdobie. 
4/ Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2009 a návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2010 
5/ Správa Kontrolnej a revíznej komisie 
6/ Plán Hlavných úloh na rok 2010 
7/ Správa Mandátovej komisie 
8/ Voľba členov výboru MO a KK pre volebné obdobie 2010-2014. Správa Volebnej komisie 
9/  Voľba dvoch delegátov na Snem SRZ + 1 náhradník 
10/ Odmenenie jubilantov 
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 Námestovo a MO 
SRZ Dolný Kubín. Radu SRZ zastupuje jej viceprezident Dr. Marián Sabo – predseda MO 
SRZ Dolný Kubín. 
V ďalšom predložil návrh programu a dal zaň hlasovať. Program bol bez pripomienok 
schválený.  
 
K bodu č. 2 : 

V jeho zmysle dal potom návrh na zloženie Pracovného predsedníctvo: Ing. Habovský 
František, Ing, Gavlík Marián, Bošanský Jozef, Kolena Jozef, Dr. Viliam Chromý 
(predseda Volebnej komisie), Dr. Marián Sabo – predseda MO SRZ D. Kubín a Dr. 
Vladimír Migra – MO SRZ Námestovo, Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
V ďalšom bol predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie: Ing. Adámus Bernard, 
Kuráň Ľudovít a Tavel Juraj. Navrhovaní boli jednomyseľne schválení za členov 
mandátovej komisie. 
Do Volebnej komisie boli navrhnutí : MUDr. Viliam Chromý, Mgr. Klimčík Štefan, 
Tekeľ Alojz, Planieta Miloš, Maťús Ján, Švec Jaroslav, Kudlička Milan. Navrhnutí 
členovia boli jednomyseľne schválení za členov Volebnej komisie. 
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení  : Ing. Gavlík Marián, Ing. Staňo Jaroslav, 
Ing. Kovalík Anton. (Jeden člen bol proti). 
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 Predsedajúci dal potom, podľa § 14, odst. 3.3. Stanov SRZ, po 30. minútach čakania, 
hlasovať o tom, či bude VČS pokračovať ďalším bodom programu aj v tom prípade, že 
nebude prítomná nadpolovičná väčšina členov našej MO SRZ Trstená. VČS tento bod 
schválila. Schválením voľby pracovného predsedníctva a komisií bola VČS zahájená. 
Pred odovzdaním slova predsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním a minútkou 
ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých v roku 2009 – Mgr. Jozefa Prišegema  – 75 
ročného z Nižnej a Ing. Jozefa Žuffu 32 ročného z Nižnej.  
 
Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – Ing. Františka Habovského o prednesenie 
správy o činnosti našej MO za rok 2009. 

K bodu č. 3 : 

 
Správu o činnosti MO SRZ Trstená predniesol predseda MO Ing. František Habovský. Po 
privítaní členov MO a hostí, prítomných oboznámil s výsledkami práce dosiahnutými za 
rok 2009. Hodnotenie vychádza z uznesení VČS, a Plánu hlavných úloh, ktoré patria 
k najdôležitejším dokumentom. V tejto súvislosti povedal, že na minuloročnej VČS bolo 
potrebné odpovedať na diskusný príspevok p. Šveca, odpoveď mu bola zaslaná poštou, 
žiaľ ani na druhý pokus si menovaný odpoveď nevyzdvihol a vrátila sa späť. Je založená 
v spisoch MO SRZ Trstená v roku 2009. 
Ďalej zhodnotil otázku zlovenia pstruha potočného z Brezovického a Priekovho potoka. 
Zlovenie neprinieslo očakávaný efekt. 
Pri hodnotení športovej činnosti konštatoval, že ťaháme za kratší koniec – máme jedno 
družstvo v súťaži Oravských pretekoch na plávanú. Z 13. družstiev obsadilo 10. miesto. 
Napriek snahe muškári, v Divízii LRU –mucha nepostúpili do 2. ligy. Chýbali im 3 body. 
Potrebné je organizovať preteky LRU na miestnej úrovni a rozširovať ich pre rozšírenie 
základne pretekárov. 
Požiadavka na poskytnutie adekvátneho finančného príspevku od prevádzkovateľov MVE  
na Studenom potoku nemá právny podklad. Ich príspevky na zarybnenie sú dobrovoľné. 
Minimálne zarybňovanie našich tokov sa vykonáva v zmysle nariadení MŽP v určených 
termínoch so zachovaním pôvodného genofondu. Zmena zarybňovania, ako bola 
požadovaná, je podmienená len so súhlasom MŽP! 
Na plašení a odstrele kormoránov sa podieľali PZ Háj Tvrdošín a PZ Javor Štefanov. 
Pripojili sa aj z PZ Hldočín Nižná. 
V ďalšej časti hovoril o predaji povolení  elektronickou formou spolu s vydávaním 
potvrdení o platbách. Zásluhu na tom majú p. Alfonz Suľa a Jaroslav Habovský. Predaj je 
prehľadný!  Tiež sa pokročilo v spracovávaní účtovníctva – zakúpený bol nový PC 
a program na JÚ. Tajomník mal uzatvorenú DoVP od 1.3.2009. Postupnú 
profesionalizáciu práce výboru požadoval aj Snem SRZ v roku 2006. Kvalitatívny posun 
nastáva aj v príprave nových členov tak, že v 1. etape na úvodnom školení žiadatelia 
obdržia študijné materiály. Následne sa konajú skúšky formou testov. Aj pre prípravu detí 
bol v Trstenej založený krúžok mladých rybárov. Bez jeho navštevovania a úspešných 
skúšok, dieťa nemôže získať povolenie na rybolov. 
V ďalšej časti poukázal na nelegálnu alebo svojvoľnú činnosť v korytách našich potokov 
a riek ktorými sú ťažba štrkov a úprava koryta najmä na Studenom potoku a Oravici. 
Napríklad nad Podbielom bolo svojvoľne prehradené koryto a ryby nemohli migrovať. 
Náprava nastala až na tretíkrát po opätovných jednaniach.  
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Veľkým negatívom na našich tokoch je aj výstavba MVE. Ako účastníci konania môžeme 
podávať pripomienky, ale nemôžeme nesúhlasiť s umiestnením stavby! Predseda ďalej 
informoval, že pravdepodobne na základe diskusie  na minuloročnej VČS bola z KK Rady 
vykonaná kontrola prevádzky MVE a podmienok MO SRZ Trstená pre povolenie stavby. 
V podstate neboli zistené žiadne nedostatky. 
 Plán zarybnenia sme splnili podľa zarybňovacieho plánu. Podrobnejšiu správu podá 
VČS p. Kolena Jozef. 
V hodnotení 17-člennej RS uviedol, že bolo vykonaných 491 kontrol pri 360. 
vychádzkach. V roku 2009 bolo disciplinárne konanie proti 9. dospelým členom a 2. 
deťom. Sankcie za porušenie zákona činili sumu 470,00 €.  
V súvislosti s výskytom kormoránov konštatoval, že ich ročný „výkrm“ nás stojí  3300.- € 
vo forme zarybnenia revíru pstruhom, lipňom a hlavátkou. Plašenie a odstrel kormoránov 
je možné vykonávať  len v sobotu a nedeľu a tak cez týždeň majú pokoj. Najviac účinné 
bolo natiahnutie špagátov naprieč cez rieku Oravu v odstupe cca 10 m. Na tento systém 
nám však prišla na základe podania kontrola zo SIŽP Žilina a špagáty musíme do konca 
marca odstrániť! 
 Informovanie členstva vykonávame 2x ročne vydávaním Spravodaja, ďalej cez 
informačné skrinky v Trstenej, Tvrdošíne, na Medvedzí a v Nižnej. V posledných rokoch 
je to aj na našej web stránke, ktorá sa rekonštruuje. Vyzval členov, aby si všímali 
informácie v skrinkách, lebo vydanie jedného čísla Spravodaja nás vyjde na 1000.-€, 
pričom mnoho členov si ho ani neprečíta a nevie o zmenách a dianí v MO. 
 V športovej činnosti poukázal na preteky, ktoré sa začínajú pretekmi detí na VVN 
Tvrdošín ( v r. 2009 bolo na pretekoch 35 detí z krúžkov Tvrdošína, Nižnej, Štefanova 
a Trstenej). Zvíťazil Matúš Skuban. V minulom roku, 10.mája sme poriadali 37. ročník 
Celooravských pretekov LRU-plávaná za účasti 88 pretekárov zo všetkých troch 
oravských MO. Najlepšie sa darilo Alojzovi Pavčovi, druhý bol Ján Kováčik z MO SRZ 
Trstená. Na 3. a 4. mieste skončil pretekári z Námestova. 
O stretnutie muškárov, konaných pri Strelnici v Tvrdošíne je čoraz menší záujem. 
Potrebné je zaktivizovať túto činnosť a súťaž pozdvihnúť na vyššiu úroveň. 
Už tradičné 24-hodinové preteky v LRU na VN Orava sa vlani neuskutočnili. Podmienkou 
bolo podanie prihlášky a zaplatiť štartovné 5 €.  Minimálna účasť bola stanovená na 30 
pretekárov. Prihlásili sa 7. pretekári.  
Neuskutočnili sa tiež preteky členov výboru, RS vedúcich krúžkov detí, členov KK a DK. 
Nebol vhodne vybraný termín. 
V súťaži LRU mucha sme v divízii skupiny A. Ani v minulom roku sa nám nepodarilo 
postúpiť do II. ligy. Je potrebné zlepšiť im podmienky k reprezentácii našej MO. Povinná 
platba každého člena vo výške 1 € pomôže zlepšiť pripravenosť na preteky návštevou 
daného revíru, zoznámením sa s ním  a k vyšším úlovkom. 
 V riadiaco-organizačnej oblasti konštatoval, že MO riadi 9-členný výbor s 2 nečlenmi 
výboru – účtovníčka a pokladník. a na práci sa zúčastňujú aj 2 pomocní hospodári.. Výbor 
MO v minulom roku zasadal 12x. Aj keď stanovené úlohy sa splnili, nie všetci členovia 
pristupovali  k plneniu úloh s patričnou zodpovednosťou. Plnenie úloh bolo motívom na 
zostavovanie kandidátky výboru pre nové volebné obdobie. 
V končiacom sa volebnom období konštatoval zavedenie poriadku do zarybňovania, 
zabezpečenie predĺženie revíru Studený potok o 1000m a vytvorenie kaprového revíru 
Orava 4. Nemožno nespomenúť získanie VVN Tvrdošín do obhospodarovania. Dôležitou 
udalosťou bola príprava a realizácia opravy a rekonštrukcie Rybárskeho domu v Trstenej, 
vrátanej jej financovania, dokončenia a kolaudácie v roku 2008. Tiež bolo zavedenie 
informatiky na vedenie evidencie, účtovníctvo sa zavádza teraz.  
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V závere poďakoval  všetkým rybárom, nerybárom a sponzorom , ktorí sa vo väčšej alebo 
menšej miere zaslúžili o rozvoj našej MO. Potom všetkým poprial veľa zdravia a príjemné 
prežitie chvíľ pri vode. 
 
K bodu č. 3a:: 
 
Správu o činnosti hospodárov revírov MO SRZ Trstená za rok 2009 predniesol Jozef 
Kolena. Hodnotil každý revír v 5. bodoch :  
a) stav revíru;  
b) zarybnenie revíru 
c) prehľad o úlovkoch 
d) návštevnosť revíru 
e) brigádnická činnosť. 
 
Jelešňa : 
Po zničení toku močovkou z VVHD Hladovka sa stratil záujem o opätovné zarybňovanie. 
Zmena  nastala v roku 2006, kedy nastalo pravidelné zarybňovanie  a postupne sa začali 
ukazovať aj zvýšené úlovky. V roku 2009, oproti iným rokom nastal nárast úlovkov až 
o 50%, keď bolo ulovených 117 ks Pp, čo bude konkurovať aj Studenému potoku. 
Celkove sa ulovilo 136 ks rýb o váhe 55,1 kg. Naďalej chýba lipeň. V roku 2009 revír 
navštívilo 63 našich členov s 356. vychádzkami. V roku 2010 je plánované vysadiť 1500 
ks 1r. Pp, čo je rovnaké ako v r. 2009. Zo strany rybníkov bol záujem o výsadbu podustvy.  
V roku 2009 pri zarybňovaní Pp bolo 6 členov, ktorí odpracovali 36 hodín. Pri 
presekávaní porastov a čistení toku  12 členov odpracovalo 72 hodín. 
 
Studený potok: 
Na tomto toku sa začali stavať MVE, ťažiť stavebné materiály z riečišťa, regulovať vodný 
tok, čím sa vinou MŽP, súhlasom Rady SRZ mení tok na nepoznanie, najmä devastácia 
toku prezentovaného na VČS 2009. V minulosti bol cenený najmä zahraničnými 
návštevníkmi Západných Tatier. V roku 2009 bol tok predĺžený až po sútok potoka 
Borová voda pri Zuberci. V roku 2009 bolo na tomto revíre ulovených 219 ks Pp o váhe 
54,26 kg, čo je na úrovni predchádzajúcich 2 rokov. Menej ulovených bolo lipňov – 27 ks 
o váhe 10,63 kg. V roku 2009 bolo nasadených 6000 ks lipňa. revír navštívilo 72 členov 
MO so 660. vychádzkami. Počet vychádzok vzrástol o 213. Pri čistení toku, zlovovaní 
chovného Priekového potoka 42 členov odpracovalo 224 hodín. V roku 2010 je potrebné 
urobiť na toku zarybňovacie miesta. 
 
Oravica:  
Problémy boli najmä na začiatku výstavby  megaprojektu Meander – termálne kúpalisko 
v Oraviciach s odpadovou teplou vodou, vtekajúcou do Oravice. Taktiež SEVAK odobral 
vodu na pitné účely. Po dôkladnom zarybnení sa zistilo, že termálne kúpalisko nemá 
hlavný vplyv na život rýb. Ukázal to už rok 2009, keď úlovky v revíre stúpli o 50% a bol 
to najlepší rok od roku 2003. Naši členovia tu ulovili 348 ks Pp o váhe 107,3 kg a 17 ks Li 
o váhe 5,2 kg. Postupný nárast úlovkov od r. 2007 znamená, že aj rok 2010 by mal mať 
stúpajúcu tendenciu. V r. 2009 bolo vysadených 6000 ks 1r. Pp a 4000 ks 1r. Li. V roku 
2010 je plánované vysadiť 7500 ks 1r. Pp a 5500 ks 1r. Li. Náuvštevnosť v r.2009 stúpla 
o 100%, revír navštívilo 86 členov s 827. vychádzkami. Na čistení  a zarybňovaní sa 
zúčastnilo 45 členov, ktorí odpracovali 270 hodín. V roku 2010 je potrebné urobiť na toku 
zarybňovacie miesta. 
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Orava 3 :  
 
Zlomovým bol rok 2003, kedy sa na Orave prvý krát objavil Kormorán veľký. Naša dobre 
zarybnená Orava 3 sa im stala ľahkou korisťou. Bol to problém celoslovenský a postupne 
každú zimu pravidelne drancujú rieku. Zhubný vplyv toho predátora sa prejavuje na 
početnosti  rýb. Zatiaľ čo v roku 2002 sa ulovilo 3450 ks Li a slušné množstvo podustiev, 
mrien a Pp., teraz sa úlovky počítajú v stovkách. Odstrel kormorána povolený od r. 2006 
sa prejavil na jeho plachosti a početnosti kŕdľov.  
V r. 2009 bolo ulovených 137 ks Pp o váhe 51,2 kg, 128 ks Li o váhe 46,95 kg, malý 
počet podustiev a žiadna mrena. Tiež boli ulovené 2 ks hlavátky o váhe 9,4 kg. Rok 2009 
bol najslabším od roku 2002. V počte 1122 ks ulovených rýb o váhe 434,8 kg je 
započítaných aj 679 ks Pd o váhe 258,1 kg, ktorým sa zarybňuje už od r. 2006. m 
V roku 2009 bolo do rieky nasadených 6000 1r. Pp, 4000 ks 1r. Li, 120,5 kg 2r. Li, 600 kg 
konzumného Pd 12250 ks podustvy. V roku 2010 sa plánuje zarybnenie 6000 ks  1r. Pp. 
4000 ks 1r. Li, 550 kg  konzumného Pd, 5000 ks podustvy a 12 ks 3r. hlavátky.  
V r 2009 revír navštívilo 69 členov MO (pokles oproti r. 2008) s 1093. vychádzkami (na 
úrovni r. 2008). Brigádovalo sa pri plašení a sčítavaní kormoránov na nocoviskách. Pri 
zarybňovaní, čistení toku a problematiky kormorána – 52 členov odpracovalo 312 hodín. 
V r. 2009 sme za účelom účinnejšieho plašenia začali naťahovať špagáty naprieč toku. 
Neprajníkmi boli odrezané a účinnosť nebola overená. V r. 2008 bol revír Orava 3 
rozdelený na dva samostatné revíry: lipňový - Orava 3 a Orava 4, ktorá je kaprovým 
revírom s celoročným lovom s druhovým hájením+. Je od telesa hrádze VVN Tvrdošín po 
cestný most v Tvrdošíne. V r. 2009 Oravu 4 navštívilo 81 našich členov  s 502 
vychádzkami. Ulovilo sa 230 ks rýb o váhe 43,56 kg. V úlovkoch prevažujú : ostriež, Pp, 
Pd, jalec a nástrahové rybky. 
 
VVN Tvrdošín :  
 
Je našim najnavštevovanejším revírom.  Najväčším problémom je kolísavosť hladiny 
nádrže. V r. 2009 sa na VVN Tvrdošín ulovilo 431 ks kapra =958,53 kg, 194 ks pleskáča  
= 117,95 kg, 54 ks šťuky = 130,54 kg, 311 ks Pd = 132,91 kg. Najväčším prepadákom je 
zubáč: iba 8 ks = 19,2 kg. Celkom sa ulovilo 1363 rýb = 1427,94 kg. ( je to najslabšie od 
r. 2003. Príčinou môže byť aj spustenie hladiny na minimum v lete pre kladenie kábla od 
hrádze VVN po hrádzu VN Orava.. Nádrž navštívilo 294 členov  s 3809 vychádzkami, čo 
je oproti roku 2008 menej  o 20%. 
Do VVN sa v r. 2009 nasadilo 1700 kg kapra konzumného , 2000 ks Zubáča 1r., 300 kg 
Pd, 50 kg jalca hlavatého  a 200 kg šťuky 2r. Zarybnenie v r. 2010 bude na úrovni r. 2009. 
Pri čistení, zarybnení revíru, výrobe a pokladaní rámikov na výter zubáča 91 brigádnikov 
odpracovalo 546 hodín. 
 
Celkové náklady na zarybnenie našich revírov v r. 2009  (aj s dotáciou Rady) činilo 
14079,34 €, čo je 424154,17 Sk. 
Celkové úlovky na vodách MO  bolo 3496 ks rýb o váhe 2150,21 kg – pokles oproti r. 
2009 o 604 rýb = 991,39 kg. 
Naše revíry navštívilo 665 členov našej MO s 7247. vychádzkami. V priemere každý člen 
vykonal 10,8 vychádzok. 
V r. 2009 sa brigád zúčastnilo 281 členov, ktorí odpracovali 1686 brigádnických hodín. 
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Oravská priehrada :  
 
Je najnavštevovanejším revírom našich členov. Navštívilo ju 591 našich členov s 12693. 
vychádzkami. V priemere to bolo 21,5 vychádzky na 1 člena. Naši členovia tu v r. 2009 
ulovili 8384 ks rýb = 12588,93 kg, čo je najviac od jej vypustenia v r. 1990. Oproti r. 
2008 je to nárast o 2731 ks rýb = 5195,73 kg. Každý náš člen v priemere na nej ulovil 10 
ks rýb = 15,5 kg. Najčastejšími úlovkami boli kapor a pleskáč. Ulovilo sa 2619 ks kapra = 
6921,5 kg, 4499 ks pleskáča =3956,4 kg. Šťúk sa ulovilo 183 ks o váhe 518,55 kg, 106 ks 
zubáčov= 299,1 kg. V roku 2005 naši členovia ulovili až 1745 ks zubáča a 552 ks šťúk. 
V tomto roku sa začal lov na „gumky“, čím došlo k značnému poškodeniu podmierečných 
rýb. Nastal pokles ulovených dravých rýb, ktorý v roku 2008 dosiahol 81 ks zubáčov 
a 131 ks štúk. Vo VN O. Priehrada sme ulovili aj kapitálne ryby : Kapor 85 cm o váhe 12 
kg, šťuka 113 cm o váhe 13,25 kg, zubáč 92 cm o váhe 9 kg a pleskáč 59cm o váhe 2,8 
kg. Ulovil sa aj kráľ vôd - sumec 95 cm o váhe 7,2 kg. 
Na iných revíroch lovilo 176 našich členov s 1587. vychádzkami a ulovenými 603 ks rýb 
o váhe 874 kg.. Celkom naši členovia v roku 2009 ulovili 12483 ks rýb o váhe 15613 kg, 
čo na 1 nášho člena je 14,9 ks rýb o váhe 18,6 kg. V porovnaní s rokom 2008 je to 100% 
nárast . 
V závere sa p Kolena prihovoril za vydanie publikácie k 80. výročiu vzniku MO SRZ 
Trstená. 
 
K bodu č. 4 : 
 
Správu o hospodárení MO SRZ Trstená predniesol Ing. Habovský. Pripomenul, že 
prvoradým nástrojom  pre zabezpečenie samotného hospodárenia organizácie je ročný 
rozpočet, jeho finančné naplnenie v príjmovej oblasti. Rozpočet schvaľuje VČS. 
Náklady za r. 2009 činili 75564,74 €, výnosy  v tomto roku boli 77535,90 €. Finančná 
hotovosť k 31.12.2009 bola 10112,78 €.   
Zostatok pôžičky a bankového úveru k 31.12.2009 je 23784,03 €. Z toho Rade SRZ Žilina 
musíme uhradiť  4149,24 € a Dexii banke Námestovo zostáva splatiť 19634,79 €. MO 
SRZ Trstená hospodári s majetkom v celkovej hodnote 142120 €. Z tejto sumy je 
dlhodobý nehmotný majetok v sume 864,00 €, dlhodobý hmotný majetok v sume 
110900,- €, pohľadávky v sume 318,00 €, peniaze vo výške 1754,00 € a bankové účty vo 
výške 8359,00 €. 
V návrhu rozpočtu na rok 2010 sa vychádzalo z predpokladaného počtu 745 členov nad 
18 rokov, 100 členov od 15-17 rokov a študentov do 25 rokov, 100 mladých rybárov  
a deti do 14 rokov a plánovaného zarybnenia  revírov  vo výške 12775,00 €. 
Predpokladaný rozpočet ovplyvňuje : splácanie bezúročnej pôžičky Rade SRZ, splácanie 
bankového úveru, zarybňovanie rybárskych revírov MO, obnova opotrebovaného 
zariadenia a PC techniky a zabezpečenie činnosti organizácie. 
Celkové náklady sú naplánované vo výške 77034,00 € a výnosy  vo výške  73667,00 €. 
Rozdiel : -3367,00 €. V nákladoch sú započítané aj odpisy HIM vo výške 4980,00 €. 
 
K bodu č. 5:  
 
Správu KK predniesol jej predseda p. Jozef Branický. VČS oboznámil s kontrolami 
vykonanými v roku 2009. V spracovaní uzávierky KK nezistila žiadne závady a rozpočet 
na rok 2010 doporučuje na VČS prijať. 
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K bodu č. 6 :  
 
Plán Hlavných úloh na rok 2010 predniesol tajomník MO – Bošanský Jozef. V časti: 
Hospodárenie na revíroch je to zarybnenie podľa plánu a rozpisu, nakresliť situačný plán 
zarybnenia lososovitých revírov s vyznačením zarybňovacích úsekov, vytvorenie 
priesekov na zarybnenie na lipňovom a pstruhových revíroch, vyhodnotiť účinnosť 
plašenia kormoránov natiahnutím špagátov cez Oravu 3, vytvorenie lovných stanovíšť na 
VVN Tvrdošín odstránením drobného porastu a kríkov a vyčistiť potoky – Brezovický, 
Hlboký a Priekov od nežiadúcich predmetov a nevhodných prekážok. Korytá upraviť tak, 
aby neprekážali  pri vysádzaní rybích násad. 
V časti : Ochrana rybárskych revírov pokračovať v plašení kormoránov, zvýšiť nároky na 
členov RS pri ochrane revírov pred neoprávneným lovom a tým porušovaním rybárskeho 
zákona a zamerať sa aj na kontrolu neoprávnených zásahov do tokov, ich nevhodné 
úpravy a znečisťovanie. 
V spoločenskej časti ide o zabezpečenie školenia a skúšok nových členov, prehodnotiť 
vydávanie Spravodaja z pohľadu obsahu, grafiky a počtu vydaní v roku. Pripraviť 
a publikovať podmienky súťaže o najväčšiu ulovenú rybu v revíroch MO a VN Orava. 
Pripraviť logo MO SRZ Trstená a permanentne aktualizovať internetovú stránku a obsah 
vývesných skriniek v Trstenej, Tvrdošíne a v Nižnej. 
V športovej oblasti zabezpečiť konanie všetkých pretekov a športových podujatí, 
podporovať vytvorenie druhého muškárskeho družstva a následný postup družstva LRU-
mucha do vyššej súťaže. Na revíre Orava 3 do 2-3 rokov pripraviť pohárovú súťaž LRU-
mucha : Oravský lipeň.  
V ostatnej činnosti pripraviť realizáciu nádvoria RD vrátane opravy oplotenia a prestavby 
príručného skladu pomôcok a náradia na zarybňovanie. Uvažovať so svojpomocnou 
realizáciou. Tiež postupne zdokonaľovať systém evidencie členov ZO SRZ pomocou PC. 
 
K bodu č. 7 : 
 
Správu mandátovej komisie predniesol je predseda Ing Bernard Adámus. Konštatoval, že 
na dnešnej VČS je prítomných 278 členov z celkového počtu 839 členov. Preto výbor , 
podľa  Stanov SRZ § 14, odst 3, písm c, rozhodol s otvorením VČS počkať 30 minút  
Potom VČS viac ako 2/3 väčšinou  odhlasovala konanie VČS bez ohľadu na počet 
prítomných a tým VČS môže schváliť všetky dokumenty a vykonať voľbu Výboru, KK 
MO SRZ Trstená na nasledujúce volebné obdobie a delegátov na SNEM SRZ. 
 
K bodu č. 8 : 
 
Voľbu členov Výboru a Kontrolnej komisie na roky 2010 – 2014 vykonala Volebná 
komisia pod vedením MUDr. Viliama Chromého. Pred začiatkom volieb MUDr. Chromý 
oboznámil prítomných s Volebným poriadkom SRZ platným od 1.1.2000. Potom dal 
odhlasovať 9 volených kandidátov do  Výboru. Za 9 členov výboru bolo 277 členov, 1 
člen bol proti, nikto sa nezdržal. Do KK na volebné obdobie 2010-2014 boli navrhnutí 3 
členovia. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. V ďalšom bode dal schváliť spôsob voľby 
členov výboru a KK. Za tajnú voľbu bolo 263 členov, proti bolo 14 členov a 1 člen sa 
zdržal hlasovania.. Po schválení tajnej voľby sa o verejnej voľbe nehlasovalo. Následne   
predstavil kandidátov do výboru a KK a oznámil že Jaroslav Švec  navrhovaný za člena 
Volebnej komisie sa nezúčastňuje na práci komisie. Preto navrhol, aby namiesto neho bol  
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VČS do Volebnej komisie zvolený Planieta Miloš. Verejným hlasovaním – všetci za – sa  
menovaný stal právoplatným členom Volebnej komisie. Ďalej vyzval členov komisie, aby 
skontrolovali volebnú urnu, zapečatili ju. Ostatných členov komisie – p. Klimčíka, Tekeľa  
Maťúsa a Kudličku vyzval, aby rozdali Volebné lístky prítomným. Následne, v zmysle 
Volebného poriadku SRZ vyhlásil čas volieb : Volebný akt sa začína o 10,45 hod a končí 
11,02 hod. Pred začiatkom volieb sa prítomných spýtal na obdržanie Volebného lístka.. 
Nikto nebol bez Volebného lístka. Na čas volieb bola vyhlásená prestávka. 
Po skončení aktu Volieb, komisia odniesla volebnú urnu do osobitnej miestnosti – Malá 
zasadačka MsKS, kde bez prítomnosti iných, než členov Volebnej komisie, prebehlo 
sčítanie hlasov. Počas sčítavania hlasov VČS pokračovala rokovaním podľa programu. 
 
K bodu č. 9 : 
 
Predseda Volebnej komisie navrhol, aby na Snem SRZ boli zvolení :  
Delegáti : novozvolený predseda MO SRZ Trstená a novozvolený tajomník MO SRZ 
Trstená 
Náhradník : novozvolený podpredseda MO SRZ Trstená 
 
Vrejným hlasovaním VČS delegátov a náhradníka na Snem SRZ schválila. 
 
K bodu č. 10 : 
  
Na VČS boli vecnými cenami – knihami s rybárskou tématikou odmení nasledovní 
jubilanti : 
 
75 rokov : 
Kuboš Ján   Podbiel 240 
Drozd Ľudovít  Nižná 531 
 
70 rokov : 
Kráľ František  Tvrdošín 138/6 
Stankovič František Tvrdošín, Medvedzie  130/26 
 
60 rokov : 
Mikušiak Jozef  Tvrdošín 615 
Bomba Jozef  Tvrdošín, Trojičné námestie 196/2 
Kacír Dezider  Tvrdošín, Medvedzie 174 
Žuffa Ján    Tvrdošín Medvedzie 123/10-25 
Poliak Ján   Tvrdošín, Vladina 715 
Prišegen Jozef  Nižná 299 
Gonda Jozef  Zuberec 405 
 
50 rokov : 
Gejdoš Alojz  Zuberec 357 
Balun Miroslav  Tvrdošín 75/28 
Vrabec Ján  Liesek 127 
Rajman Vladimír  Trstená, Ústie 23 
Mensár Daniel  Tvrdošín, Medvedzie 167/37 
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Betuštiak Rudolf  Tvrdošín, Medvedzie 141/19 
Vilčinský Eduard  Nižná  724 
Gostík Jozef  Liesek 549 
Kuboš Ľubomír  Podbiel 361 
Gostík Ján   Čimhová 127 
Jurčo Cyril  Habovka 183 
Ferianc Miroslav   Nižná 501 
 
Jubilanti – členovia výboru : Klimčík Štefan – 75 rokov, Divinský Milan – 60 rokov 
a Kumor Vladimír – 50 rokov, boli odmenení pri svojom výročí na výbore MO SRZ. 
 
Odmenenie jubilantov uskutočnili doterajší predseda MO SRZ Ing. Habovský a doterajší 
podpredseda MO SRZ Ing. Gavlík. 
 
K bodu č. 11 : 
 
Diskusia:  

 
Ing. Ján Vošteňák – vystúpil aj za OO Smer-SD. Povedal, že majú komisiu pre ŽP, 
ktorej predsedom je Dr. Schifferdecker. Komisia má veľkú silu. Komisia dá návrh  na 
zastavenie výstavby MVE a tá to posunie na OR SMER-u , ktorá návrh postúpi až na 
ministerstvo. Konštatoval, že špagáty cez Oravu nevyhovujú. Ďalej pochválil prácu 
výboru, najmä Ing. Habovského a uviedol, že výbor konal kvalifikovane. V ďalšej časti 
poznamenal, že aj on robil hlavného hospodára a základom pre zarybnenie bol plôdik 
vysádzaný do  chovných potokov, ktorý sa po 2 rokoch následne zlovoval. Násady sa 
vysádzali do revírov MO. Plôdik bol z Jablunkova a L. Hrádku. Konštatoval, že Jelešňa 
nemá kaskádu, ktorá by zabránila ťahu dravých rýb. Jelešňa by mala byť prírodné 
neresisko pstruha jazerného. 
RNDr. Marián Sabo : pozdravil rokovanie VČS za Radu SRZ aj za MO SRZ D. Kubín.  
Prítomným podal informácie z Rady SRZ : bola výzva v médiách na nedostatky v Rade. 
Viceprezident konštatoval, že prechmaty sa nezistili, napriek tomu sa prijali opatrenia na 
nakladanie s finančnými prostriedkami. Verejne poďakoval  V. Kumorovi, ktorý bol pri 
každom zarybnení Oravskej priehrady. Prítomných informoval o úmrtí ich dlhoročných 
členov : p. Štefana Križa a Ernesta Pokusu - bývalého predsedu MO SRZ D. Kubín. Tiež 
poďakoval „starému“ výboru za odvedenú prácu. 
Kolena Jozef :  kritizoval vystúpenie Ing. Vošteňáka, ktoré charkterizoval ako volebnú 
kampaň.. Jeho návody na hospodárenie sú v súčasnosti prekonané aj tým, že produkcia 
násad z plôdika zďaleka nepostačuje  potrebám minimálneho zarybnenia stanoveného 
MŽP SR. 
RNDr. Vladimír Migra : konštatoval, že v NO bola VČS skôr, zvolený bol takmer celý 
„starý výbor“ nakoľko mladí o funkcie nemajú záujem. Ich MO má 692 dospelých členov, 
76 „mládežníkov“ a 94 detí. Negatívom na ich revíroch je ťažba štrkov. Z roku 2006 za 
znečistenie „Hruštínky“ vysúdili 350 tis. Sk, z požadovaného 1 mil. Sk. Poznamenal, že 
ich muškár – Boris Dzurek bol na súťaži aj v Škótsku. 
Ďubašák Adrián – upozornil na úpravu toku pod Meander Parkom a žiadal , aby boli 
urobené kaskády. 
Ing. Maťuga Ivan :  požadoval operatívne riešenie nedostatkov v ochrane prírody. 
Vyslovil sa za zasielanie Spravodaja  e-mailom. 
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Bošanský Jozef – Ing. Maťugovi odpovedal, že pri predaji povolení na rybolov sa 
zbierajú e-mailové adresy našich členov za účelom zasielania Spravodajov. 
Kacír Dezider – požadoval aby bola zvýšená ochrana násad zubáča a šťuky, ktorých je 
málo. 
Uher Dušan – spýtal sa, ako sa dostala nákaza z rybného hospodárstva Podbiel do nášho 
toku. Dotyčný musel „vybiť“ celý chov. Boli prijaté veterinárne opatrenia – musel 
vypustiť nádrže a dezinfikovať  ich. 
Ing. Habovský  František – odpovedal na vznesené diskusné otázky.. 
 
Po vyčerpaní diskusných príspevkov dal predsedajúci hlasovať o ukončení diskusie. VČS 
verejným hlasovaním ukončenie diskusie schválila. 
 
Vyhlásenie volebných výsledkov : 
 
Po sčítaní hlasov predseda Volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb, ktoré sú 
nasledovné : 
 
1. Volebná komisia vydala 218 spoločných hlasovacích lístkov pre voľbu výboru a KK 

MO SRZ Trstená. na roky 2010-2014. 
2. Členovia, prítomní na VČS odovzdali 218 spoločných hlasovacích lístkov pre voľbu 

výboru a KK MO SRZ Trstená na roky 2010-2014. 
3. Pri vyhodnotení volieb Volebná komisia zistila, že: 

a) Pre voľbu výboru bolo 216 hlasov platných a 2 hlasy neplatné 
b) Pre voľbu KK bolo 215 hlasov platných a 3 hlasy neplatné. 

4. Volebná komisia po sčítaní hlasov zistila, že vo voľbe výboru jednotliví kandidáti 
získali hlasy takto : 
1. Adámus Bernard, Ing.   147 hlasov za   - zvolený 
2. Bošanskiý Jozef   112 hlasov za  - zvolený 
3. Divinský Milan   136 hlasov za  - zvolený 
4. Fedorák Ľubomír   110 hlasov za  - zvolený 
5. Habovský František, Ing.     70 hlasov za  -  nezvolený 
6. Habovský Jaroslav     74 hlasov za  -  nezvolený 
7. Kabáč Miloš, JUDr.  101 hlasov za  - zvolený 
8. Kuboš Andrej     90 hlasov za   -  nezvolený 
9. Kuráň Ľudovít   128 hlasov za  - zvolený 
10.Michalec Ivan, Mgr.  111 hlasov za  - zvolený 
11. Skuban Marián   104 hlasov za  - zvolený 
12. Suľa Alfonz    94 hlasov za  - zvolený 
 
Volebná komisia konštatovala, že 9 členný výbor MO SRZ Trstená bol právoplatne 
zvolený. 
 

 Volebná komisia po sčítaní hlasov zistila, že vo voľbe KK jednotliví kandidáti získali 
hlasy takto : 

 1. Branický Jozef   107 hlasov za  - zvolený 
 2. Gavlík Marián, Ing.  134 hlasov za  - zvolený 
 3. Šuhaj Jozef    56 hlasov za  -  nezvolený 
 4. Tavel Juraj    169 hlasov za  - zvolený 
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 Volebná komisia konštatovala, že 3 členná Kontrolná komisia MO SRZ Trstená bola 
právoplatne zvolená. 

 K zápisnici neboli členmi Volebnej komisie vznesené nijaké pripomienky. a zápisnicu 
podpísali. 

 
Po vyhlásení volieb do výboru a KK MO SRZ Trstená sa konali voľby predsedu MO SRZ 
Trstená.. V prvom kole boli výsledky nasledovné : 
 Adámus Bernard, Ing.  - 2 hlasy 
Kabáč Miloš, JUDr. - 3 hlasy 
Bošanský Jozef  - 3 hlasy 
Mgr. Michalec Ivan - 1 hlas 
 
Vzhľadom na rovnosť hlasov 2 kandidátov  . JUDr. Kabáča a p. Bošanského, sa konalo 2. 
kolo volieb na predsedu MO SRZ Trstená, ktoré dopadli nasledovne : 
 
Kabáč Miloš, JUDr.  - 6 hlasov 
Bošanský Jozef  - 3 hlasy 
 
Predsedom MO SRZ Trstená sa stal : Kabáč Miloš, JUDr, ktorý funkciu prijal. 
 
Za predsedu Kontrolnej komisie bol, aj podľa počtu hlasov získaných vo voľbách na VČS, 
navrhnutý a zvolený p. Tavel Juraj. 
 
Následne predseda Volebnej komisie – MUDR. Viliam Chromý oboznámil VČS 
s výsledkami volieb za predsedu výboru a KK MO SRZ Trstená. Po vyhlásení týchto 
výsledkov bol nový predseda vyzvaný predsedajúcim, aby zaujal čestné miesto za 
predsedníckym stolom. 
 
K bodu č. 12 : 
 
Návrh na uznesenie z VČS predniesol Ing. Marián Gavlík.  
VČS : 
a./ Schvaľuje: 
 - správu o činnosti výboru za rok 2009 a správu o  hospodárení  na revíroch za roky 
2005-2009 
 - správu o finančnom hospodárení za rok 2009 
 - správu KK 
 - rozpočet na rok 2010 
 - hlavné úlohy na rok 2010  
 - výsledky volieb  do výboru a KK MO SRZ Trstená 
 - delegátov na snem SRZ : predseda a tajomník; náhradník je podpredseda 
 -odpracovanie brigády v počte 6 hod na akciách a zarybňovaní revírov MO SRZ 
Trstená 
 - odpracovanie brigády  vo výške 4 hod pre cudzích členov SRZ ktorým predávame 
miestne povolenia – pstruhové alebo lipňové. 
 
b/ Berie na vedomie :  

- správu mandátovej komisie, finančný príspevok do podporného fondu 0,66 €,   
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- finančný príspevok za neodpracovanú brigádu vo výške 3,32 €/ hod., finančný 
príspevok za neodovzdaný záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka 
vo výške 6,64 €, finančný príspevok 1 € na športovú činnosť a podporu 
reprezentačné družstva v LRU-mucha a finančný príspevok 1 € na ochranu 
rybárskych revírov, vrátane činnosti RS. 

 
c/ Ukladá  

- zhodnotiť diskusné príspevky , prípadne ku kritike a námetom odpovedať písomne,  
Rade podať správu o konaní VČS do 15 dní a poslať zoznam funkcionárov 
a vykonať kontrolu označenia revírov tabuľami. Poškodené opraviť zničené 
doplniť. 

 
Za takto predložený Návrh na uznesenie hlasovali všetci prítomní. Nikto nemal 
doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté a MO SRZ 
Trstená sa ním bude riadiť do nasledujúcej VČS. 

 
K bodu č. 13 : 

  
 Po vyčerpaní programu novozvolený predseda poďakoval prítomným za účasť 
Všetkým prítomným poďakoval za účasť, zároveň im do tohto roka poprial veľa 
osobných, pracovných i športových úspechov. 
 

 K bodu č. 14 : 
 
      Potom predsedajúci p. Bošanský pozval všetkých prítomných na občerstvenie a zaželal im 

dobrú chuť. Týmto bola VČS 2010 ukončená. 
 

 
 
 

V Trstenej  29.3.2010        Zapísal : Bošanský Jozef 
                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
 
 
 
 
 
 
 
 


