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Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia v Trstenej 

RYBÁRSKY SPRAVODAJ 
 

 č. 1             Rok 2011 
 

 

 

Vážení športoví priatelia, 

dostáva sa Vám do rúk Rybársky spravodaj č. 1/2011 v skrátenej forme. Výbor            
MO SRZ Trstená sa tak rozhodol, pretože sa snaží minimalizovať náklady na jeho výrobu 
a distribúciu. Všetky rozšírené informácie treba hľadať na webovej stránke                     
MO SRZ Trstená a vo vývesných skrinkách. 

Všetkých členov MO SRZ Trstená srdečne pozývame na Výročnú členskú 
schôdzu MO SRZ Trstená, ktorá sa bude konať dňa 6. marca 2011 v Kine Javor – 
Tvrdošín, Krásna Hôrka o 8:30 hod. 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie  
3. Správa o činnosti MO SRZ  Trstená  
4. Správa o činnosti disciplinárnej komisie 
5. Plán hlavných úloh na rok 2011 
6. Návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2011  
7. Správa kontrolnej a revíznej komisie 
8. Správa mandátovej komisie 
9. Odmenenie jubilantov 
10. Diskusia 
11. Schválenie návrhu  na uznesenie 
12. Záver 
13. Občerstvenie 

 
Skúšky pre nových členov vo veku od 15 do 17 rokov 

 

Skúšky pre nových členov vo veku od 15 do 17 rokov sa uskutočnia dňa                 
10. 4. 2011 o 9:00 hod. v rybárskom dome v Trstenej.  
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                                  Plán brigád MO SRZ Trstená na rok 2011 

Plán brigád na rok 2011 bol zostavený v spolupráci s jednotlivými hospodármi 

revírov MO SRZ Trstená (VVN  Tvrdošín, Orava č.3, Oravica č.1, Studený Potok a Jelešňa).   

Hospodár - Ľudovít Kuráň, kontakt: 0904850364 
Revír Oravica č. 1, 3-2750-4-1, lovný 

30. 04. 2011  Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest 

Miesto a čas stretnutia: rybársky dom Trstená o 8:00 hod. 

21. 05. 2011 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie    
                            zarybňovacích miest 

Miesto a čas stretnutia: rybársky dom Trstená o 8:00 hod. 

Revír Brezovický potok,  chovný 

09. 04. 2011 Čistenie toku, vyťahovanie spadnutých stromov 
Miesto a čas stretnutia: rybársky dom Trstená o 8:00 hod.  

Revír VVN Tvrdošín   3-6050-1-1, lovný 

16. 04. 2011 Čistenie po zime, vypiľovanie zarybňovacích a loviacich miest, zhotovenie 
a nakladanie rámikov na výter zubáča 
Miesto a čas stretnutia:  
1. skupina - Štefanov pri  futbalovom ihrisku o 8:00 hod.                                                                

2. skupina - Medvedzie, pod záhradkami (trafostanica chatky) o 8:00 hod. 

Hospodár – Vladimír Kumor, kontakt: 0908023353 
Revír Jelešňa 3-1470-4-1, lovný 

09. 04. 2011 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest 

Miesto a čas stretnutia: Rybársky dom Trstená o 8:00 hod. 

16 .04. 2011  Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest 
Miesto a čas stretnutia: Rybársky dom Trstená o 8:00 hod. 
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Hospodár - Alojz Tekeľ, kontakt: 0908392587 
Revír Studený Potok   3-3940-4-1, lovný 

09. 04. 2011 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest 

Miesto a čas stretnutia: rybníky Podbiel o 8:00 hod. 

16. 04. 2011 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest 

Miesto a čas stretnutia: rybníky Podbiel o 8:00 hod. 

Hospodár - Alfonz Suľa, kontakt: 0915303703, 0948028556 
Revír Orava č.3   3-2730-4-1,Orava č.4  3-2731-4-1, lovný  

26. 03. 2011 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest 
Miesto a čas stretnutia: pri plavárni Nižná o 8:00 hod. 

02. 04. 2011 Čistenie toku po zime vyťahovanie spadnutých stromov, vypiľovanie 
zarybňovacích miest 

Miesto a čas stretnutia: Tvrdošín – sútok  Oravice a Oravy o 8:00 hod. 

Úseky na vykonávanie prác  budú spresnené na mieste stretnutia brigádnikov   po 
obhliadke revírov do konca marca 2011 (jarné záplavy po zime). Každý člen MO SRZ 
Trstená, ktorý nie je od brigádnickej povinnosti oslobodený je povinný podľa prijatého 
uznesenia členskej schôdze odpracovať v roku 2011 celkom 6 brigádnických hodín. 
Brigády sa budú zabezpečovať podľa uvedeného plánu brigád. Brigáda začína           
o 8:00 hod. a končí sa po odpracovaní 6 hodín, t.j. o 14:00 hod.  Každý člen, ktorý sa chce 
zúčastniť brigády, je povinný prísť vo vhodnom oblečení podľa plánovanej 
práce, poveternostných podmienok, musí mať na prácu vo vode vhodnú obuv.                 
Na brigádu je každý povinný doniesť si so sebou aj pracovný nástroj (pílka, sekera, 
mačeta, krompáč atď.) podľa charakteru práce.  Pokiaľ nebude mať brigádnik vhodné 
oblečenie, obuv a nebude mať potrebný nástroj, vedúci brigády mu neumožní 

odpracovanie brigády. 

Výbor MO SRZ Trstená upozorňuje na dôležitý termín 

 Do 31.3.2011 sú všetci členovia povinní zaplatiť členský príspevok. Nezaplatením 
členského príspevku v stanovenom termíne zaniká členstvo  v SRZ (Stanovy SRZ § 10, 
odsek c). Prosíme členov, aby  uprednostňovali bezhotovostné platby šekom alebo 
prevodom z účtu (č.ú. 0054180158/0900). 
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Súťaž o najväčšiu ulovenú rybu 

V roku 2011 beží súťaž o najväčšiu ulovenú rybu na vodách MO SRZ Trstená.        
Je potrebné podľa vydaných propozícii zaslať fotodokumentáciu s popisom do predajne 
rybárskych potrieb v Trstenej, schránky v rybárskom dome alebo na adresu                  
Ing. Bernard Adámus, Krásna Hôrka 228/II, 027 44 Tvrdošín do 31.12.2011, aby sme 
mohli víťazov odmeniť na členskej schôdzi MO SRZ Trstená. Všetky informácie sa 
dozviete na webovej stránke MO SRZ Trstená alebo vo vývesných skrinkách. 

Plán športových akcií na rok 2011 

V zmysle plánu činnosti MO SRZ Trstená pre rok 2011 sa v oblasti športu plánuje 

s organizovaním nasledovných športových akcií : 

Detské preteky – PLÁVANÁ 
07. mája 2011 – Vodná nádrž Tvrdošín 

Oravské rybárske preteky LRU – plávaná v Námestove 
Súťaž trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti MO SRZ Námestovo, Trstená a 
Dolný Kubín. Súťaž organizuje MO SRZ Námestovo. 
1. kolo  08. mája 2011     
2. kolo  22. mája 2011                                             
3. kolo  29. mája 2011                   
 
Celooravské preteky v LRU – 38 ročník 
14. mája  2011 – usporiada MO SRZ Dolný Kubín, štrkoviská v Párnici 
 
Muškárske preteky – ORAVSKÝ LIPEŇ 
07. augusta 2011 – revír ORAVA 3. 

24 hodinové rybárske preteky – POLOŽENÁ 
06. – 07. augusta 2011 – VN Orava, Ústie nad Priehradou – stará pláž  

Propozície spracuje a minimálne 1 mesiac pred konaním akcie vhodne zverejní 
Milan Frelich – člen výboru MO SRZ Trstená pre športovú činnosť.  Po zorganizovaní 
vyššie uvedených športových podujatí a ich vykonaní, Milan Frelich písomne spracuje 
ich podrobné vyhodnotenie, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke MO SRZ 
Trstená, vo vývesných tabuliach MO SRZ Trstená a v médiách. 


