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Miestna organizácia SRZ v Trstenej 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
Výbor MO SRZ v Trstenej Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa : 
 

14.3.2010 o 8,30 hod. v MSKS Trstená 
 
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej  a návrhovej komisie  
3/ Správa o činnosti MO SRZ za rok 2009 
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 
 
      Výbor MO SRZ 

 

Školenie a skúšky nových členov MO SRZ Trstená. 
 
Školenie nových členov sa uskutočnili podľa oznamu v Spravodaji 2/2009 dňa 24. 
januára 2010. v Rybárskom dome, skúšky boli 31. januára 2010 tiež 
v Rybárskom dome. V prípade dostatočného záujmu ďalších záujemcov, výbor MO 
SRZ Trstená zorganizuje ďalšie školenie v termíne po VČS. Prihlásení budú pozvaní 
písomne. 
 
Deti budú na školenie a skúšky pozvané na základe písomných prihlášok v 04/2010. 
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Plán športových  podujatí MO SRZ Trstená na rok 2010 
 
25.4.2010 – 1. kolo Oravská súťaž LRU-plávaná, miesto konania : 
9.5.2010 - 2.kolo  Námestovo. Termín pretekov a propozívie 
23.5.2010 - 3. kolo dodá MO SRZ Námestovo. 
 
15.5.2010 -  Detské preteky / zraz o 7,00 hod. na VVN Tvrdošín pod Vladinou/ 
 
2.5.2010 - 38. Celooravské pretekky LRU – Propozície dodá MO SRZ                               

Námestovo. 
 
6.6.2010.1 -  Stretnutie muškárov MO SRZ Trstená – zraz o 7,00 hod. v Nižnej 

pri plavárni. 
 
19.-20.6.2010 -  Divízia LRU – mucha : Jarné kolo – Žilina (Rajčianka) 
 
28.-29.8.2010 -  Divízia LRU – mucha : Jesenné kolo – Trstená (Orava č. 3) 
 
21.-22.8.2010 - 24-hodinové preteky. Miesto konania – VN Orava – stará pláž.   

Miesto konania sa upresní podľa výšky hladiny vody vo VN Orava. 
  Štartovné : 5,- Euro je potrebné zaplatiť do 31.7.2010 buď při kúpe 

povoleniek, alebo v predajni Rybárskerpotreby c Rybárskom dome. 
K účasti ne pretekoch je potrebné povolenie na lov kaprových rýb 
(Zväzové alebo O.Priehrada). 
 

   Pretekov sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie . Propozície pretekov 
poriadaných MO SRZ Trstená budú dodané vedúcim športovej sekcie.  
 
 
PLÁN BRIGÁD NA REVÍROCH MO SRZ TRSTENÁ NA ROK 2010. 
  
REVÍR ORAVICA Č. 1          3-2750-4-1 
 
15.5.2010 Čistenie toku Oravica po zime, vypiľovanie miest na zarybňovanie 

Úsek : Tvrdošín – Trstená 
Miesto stretnutia : Ryb. Dom Trstená o 8,00 hod. 

29.5.2010 Vypiľovanie miest na zarybňovanie 
Úsek : Trstená – Vitanová 
Miesto stretnutia : Ryb. Dom Trstená o 8,00 hod. 
Organizátor brigády : Hospodár Oravice. 
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REVÍR JELEŠŇA  3-1470-4-1 
10.4.2010 Čistenie toku po zime, vypiľovanie miest na zarybňovanie. 

Miesto stretnutia : Ryb. Dom  Trstená o 8,00 hod. 
24.4.2010 Vypiľovanie popadaných stromov v riečišti. Pokračovanie vo 

vypiľovaní miest na zarybňovanie. 
Miesto stretnutia  : Ryb. Dom Trstená o 8,00 hod. 

  Organizátor stretnutia : Hospodár Jelešne. 

 
REVÍR STUDENÝ POTOK 3-3940-4-1 
1.5.2010 Priesek chodníkov na zarybňovanie, čistenie revíru. 

Miesto stretnutia :Rybníky za Podbielom o 8,00 hod. 
22.5.2010 Priesek a čistenie chovného Priekového potoka 

Miesto stretnutia: Obec Or. Biely Potok – při kostole o 8,00 hod. 
Organizátor stretnutia : Hospodár Studeného Potoka. 

 

Revír ORAVA č. 3  3-2730-4-1 
1.5.2010 Prieseky na zarybňovanie od obce Nižná 

Miesto stretnutia :  Plaváreň Nižná o 8,00 hod. 
Organizátor stretnutia : Hospodár Oravy č. 3. 

15.5.2010 Prieseky na zarybňovanie Krásna Hôrka 
Miesto stretnutia : Garáže v Krásnej Hôrke o 8,00 hod.P 
Organizátor stretnutia : Hospodár Oravy č. 3. 

1.5.2010 Prieseky na zarybňovanie při Strelnici 
Miesto stretnutia : Strelnica za Tvrdošínom o 8,00 hod. 

  Organizátor stretnutia : Hospodár VVN Tvrdošín 

 
Revír VVN Tvrdošín  3-6050-1-1 
24.4.2010 Čistenie brehov po zime, nakladanie rámikov na výter zubáča 

Čistenie brehov na revíri Orava č. 4 
Miesto stretnutia : Hrádza VVN Tvrdošín o 8,00 hod. 
Organizátor stretnutia : Hospodár VVN Tvrdošín. 

 
Povinná výbava brigádnika : 

Nepremokavý odev, gumová obuv (vysoké čižmy), sekera, pílka (môže byť aj 
motorová), mačeta. V prípade nesplnenia požiadavky, brigáda nebude uznaná!!! 
Brigády sa každý člen zúčastňuje na vlastné nebezpečie. Členovia MO SRZ Trstená si 
môžu brigádu odpracovať aj při zarybňovaní revírov. Termíny vysadenia násad do 
revírov  budú vyvesené v informačných tabuliach  ( Trstená, Tvrdošín, Nižná) alebo 
na kontaktných telefónnych číslach hospodárov. 
Možnosť odpracovania brigády je aj při plašení a odstrele kormoránov a poriadaní 
pretekov MO SRZ Trstená. 
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Informačné tabule . 
 
Výbor MO SRZ Trstená oznamuje svojim členom, že pre zvýšenie informovanosti sú 
zriadené Informačné tabule  nasledovne : 

1) Rybársky Dom Trstená 
2) Obchodný dom Jednota – Tvrdošín 
3) Cukráreň – Medvedzie 
4) Predajňa Verex – Nižná. 

 
Zasielania Spravodaja e-mailom : 
 
Výbor chce zasielať Spravodaje elektronickou poštou. Preto oznamujeme všetkým 
rybárom - majiteľom e-mailových adries, ktorí si želajú zasielanie Spravodaja touto 
formou, aby svoje e-mailové adresy nahlásili pri predaji povolení. 
 
Čo s neporiadnymi členmi ?! 
 
Výbor MO oznamuje, že uschováva  zaplatené a neodobraté členské známky 
niektorých neporiadnych členov ešte z rokov 2008 a 2009.  
Preto dôrazne upozorňuje tých členov, ktorí si do 29. mája 2010, kedy končí predaj 
povolení, bezdôvodne vyzdvihnú rybárske doklady, vrátane členských známok, že im 
budú odpočítané poplatky za neplnenie členských povinností a ko aj ostatné náklady 
(poštovné a iné poplatky). Zostávajúce finančné prostriedky im budú vrátené a bude 
im ukončené členstvo v SRZ. K tomuto opatreniu nás vedieskutočnosť, že k dnešnému 
dňu nebolo prevzatých 25 ks členských známok za rok 2008 a 25 ks členských 
známok za rok 2009. Dotyční tiež nemajú zaplatené poplatky za neplnenie členských 
povinností (brigáda, nevrátenie záznamu o úlovkoch a pod.) 
 
 
†   Odišli z našich radov v roku 2009: 

 

Sabo Jozef   Nižná    73 ročný

  

Mgr. Jozef Prišegem  Oravský Biely Potok  75 ročný 

 

Česť ich pamiatke ! 

 

 
 
 

-5- 



VOLEBNÝ PORIADOK 
Slovenského rybárskeho zväzu s platnosťou od 1. Januára 2000 
 
Rada SRZ v súlade s § 11, ods. 5 Stanov vydáva tento volebný poriadok s platnosťou 
od 1.1.2000. 
 

1. Spoločné ustanovenia 
 

1. Voľby sa konajú jedenkrát za 4 roky. 
2. Do orgánov SRZ môže voliť a byť volený len člen SRZ. 
3. Voliť môže len ten člen MO SRZ, ktorý je zapísaný na prezenčnej listine,      

vyhotovenej výborom ZO SRZ. 
4. Deti, mládež a pridružení členovia nemajú právo voliť a byť volení do 

orgánov SRZ. 
5. Voľby sa môžu uskutočniť dvomi spôsobmi, a to: 

• Tajným hlasovaním hlasovacími lístkami alebo 
• Verejným hlasovaním zdvihnutím ruky. 
O spôsobe volieb sa rozhodne hlasovaním nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov oprávnených voliť. 

6. Pred uskutočnením voľby podá mandátová komisia správu o účasti na 
členskej schôdzi s konštatovaním, či je členská schôdza uznášaniaschopná 
v súlade so Stanovami SRZ, § 14, ods. 3.3.. 

7. Každý kandidát môže byť volený len s jeho súhlasom. 
8. Návrh kandidátov pripravuje príslušný výbor po predchádzajúcom prejednaní 

s členmi navrhovanými do funkcií a odovzdá ich volebnej komisii. 
9. Pred uskutočnením voľby musia byť navrhovaní kandidáti predstavení 

členskej schôdzi s krátkymi charakteristikami vystihujúcimi ich predpoklady 
vykonávať volenú funkciu. Súčasťou charakteristiky je uvedenie veku, 
povolania, doby členstva a doby a druhu vykonávaných funkcií v SRZ. 

10. Členské schôdze MO SRZ volia členov  výboru, členov kontrolnej komisie a 
delegátov na Snem SRZ. 

11. Členské schôdze obvodných organizácií MsO SRZ volia výbor a delegátov 
na mestskú konferenciu. 

12. Členská schôdza rozhodne ešte pred voľbou o tom, koľko členov bude 
volených  do výboru a kontrolnej komisie, pričom Stanovy SRZ v § 14, ods. 
7, pís. „d“ určujú, že výbor pozostáva zo 7-21 členov a kontrolná komisia z 
3-5 členov. 

13. Počet delegátov  na mestskú konferenciu stanoví výbor MsO SRZ. 
14. Počet delegátov na Snem SRZ určuje RADA SRZ. 
15. Členovia výboru volia predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho 

hospodára a podľa potreby ďalších funkcionárov výboru. 
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16. Pri odvolaní člena orgánu z funkcie sa  postupuje ako pri voľbe s výnimkou 
odvolania z funkcie v disciplinárnom konaní. 

17. Voľby zabezpečuje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie. 
18. Právo voliť je neprenosné, každý člen volí osobne. Zastúpenie nie je 

prípustné. 
19. Zvolené orgány môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať nových 

funkcionárov, o ktorých sa bude hlasovať na najbližšej členskej schôdzi. 
 
2. Volebný poriadok pre verejnú voľbu 
1. Členská schôdza hlasuje o každom kandidátovi zvlášť. Zvolený je ten 

kandidát, za ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina členov oprávnených 
voliť. 

2. Bezprostredne po voľbe výboru sa uskutoční vo zvolenom výbore voľba 
predsedu a ďalších funkcionárov. Taktiež novozvolená kontrolná komisia 
uskutoční voľbu predsedu kontrolnej komisie. 

3. Voľby vo výbore a kontrolnej komisii riadi predseda volebnej komisie. 
Výsledky týchto volieb sa uvedú v zápisnici zo zasadnutia výboru a 
kontrolnej komisie. 

4. Výsledky volieb zaznamenáva návrhová komisia, ktorá ich uvedie 
v uznesení. 

3. Volebný poriadok pre tajnú voľbu 
1. Pri tajnej voľbe sa hlasuje pomocou hlasovacieho lístka, na ktorom sú 

uvedené priezviská a mená kandidátov v abecednom poradí. Pred menom 
každého kandidáta je uvedené poradové číslo. Presný čas zahájenia a 
ukončenia volieb vyhlási predseda volebnej komisie. 

2. V prípade menšieho počtu kandidátov  môže byť hlasovací lístok spoločný 
pre voľbu členov výboru, kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ. 
V prípade takéhoto hlasovacieho lístka musia byť jednotlivé kandidátky 
výrazne oddelené. V prípade väčšieho počtu kandidátov môžu byť hlasovacie 
lístky na voľbu členov výboru, kontrolnej komisie a delegátov na snem  SRZ 
farebne rozlíšené. 

3. Každý člen oprávnený voliť obdrží od volebnej komisie jeden hlasovací 
lístok pre každú voľbu, alebo jeden spoločný hlasovací lístok. 

4. Každý člen prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje pri jeho 
mene poradové číslo, pričom môže označiť najviac toľko kandidátov ako 
rozhodla členská schôdza podľa bodu 1.10. 

5. Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri 
mene najmenej jedného a najviac takého počtu kandidátov tak, ako je  
uvedené v bode 3.4. Hlasovacie lístky neupravené, alebo inak upravené, sú 
neplatné. 

6. Volebná komisia po ukončení volieb vytriedi neplatné hlasovacie lístky, zistí 
ich počet a tento zapíše do zápisnice z volieb. Taktiež spočíta platné hlasy a 
výsledok zapíše do zápisnice z volieb. 

7. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. 
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