
 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  11.3.2012 v Dome Kultúry v  
Trstenej 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny      :     398 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2010  :     768 členov  
     Percento účasti na ČS     :     51,8 % 
      
Hostia : Mgr. Ivan Veljačik, p. Ľubomír Košťál - MO SRZ Námestovo 
 RNDr. Marián Sabo, p. Miroslav Gregáň – MO SRZ Dolný Kubín 
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, schválenie rokovacieho 
poriadku VČS  
3/ Správa o činnosti MO SRZ za rok 2011 
4/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
5/ Správa o hospodárení organizácie a návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2012 
6/ Správa Kontrolnej a revíznej komisie 
7/ Plán Hlavných úloh na rok 2011  
8/ Správa Mandátovej komisie 
9/ Odmenenie jubilantov 
10/ Odmenenie zaslúžilých členov MO SRZ Trstená zväzovými vyznamenaniami 
11/ Vyhodnotenie súťaže o najväčšiu ulovenú rybu, odmenenie víťazov 
12/ Diskusia 
13/ Schválenie Návrhu na uznesenie 
14/ Záver 
15/ 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 JUDr. Miloš Kabáč – predseda MO SRZ Trstená. 
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: JUDr. Miloš 
Kabáč, Ing. Bernard Adámus, Jozef Bošanský, Alfonz Suľa Mgr. Ján Krkoška, Dr. Marián 
Sabo – predseda MO SRZ D. Kubín a Mgr. Ivan Veljačik – MO SRZ Námestovo, 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. Potom požiadal zvolených členov 
predsedníctva, aby zaujali svoje miesta za predsedníckym stolom. 

 
V ďalšom bol predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie: Mgr Michalec Ivan, 
Habovský Jaroslav a Frelich Milan. Navrhovaní boli zvolení za členov mandátovej 
komisie, proti bol 1 člen. 
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí : Mgr. Krkoška Ján, Ing. Adámus Bernard a Ing. 
Pallo Štefan. Navrhovaní boli jednomyseľne zvolení za členov návrhovej komisie. 

-1- 



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  
jednomyseľne schválila.  
Podľa schváleného programu VČS predsedajúci predniesol Návrh rokovacieho poriadku 
VČS MO SRZ Trstená na rok 2012. Po oboznámení s rokovacím poriadkom dal hlasovať 
za jeho prijatie. Nikto nemal doplňujúce  alebo pozmeňujúce návrhy, nikto nebol proti ani 
sa nezdržal. Predložený rokovací poriadok bol jednomyseľne schválený. 
 
Schválením voľby pracovného predsedníctva, komisií a rokovacieho poriadku bola VČS 
zahájená. 
 
Pred odovzdaním slova predsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním a minútkou 
ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých v roku 2011 až do VČS 2012- p. Milana 
Medveckého-63 ročného z Tvrdošína, Martina Golvoňa – 46 ročného z Trstenej a Alojza 
Štubendeka – 61 ročného z Tvrdošína. Tiež vyzval na uctenie si pamiatky Ing. Róberta 
Trnku – riaditeľa CHKO Námestovo – spolupracovníka MO SRZ Trstená. 
 
Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloša Kabáča o prednesenie správy 
o činnosti našej MO za rok 2011. 

K bodu č. 3 : 

 
Správu o činnosti MO SRZ Trstená predniesol predseda MO JUDr. Miloš Kabáč. Po 
privítaní členov MO a hostí, prítomným pripomenul, že rok 2011bol pre našu MO 
jubilejný nakoľko naša MO v ňom oslávila 75. výročie svojho vzniku. Tiež SRZ oslávil 
85 rokov svojho trvania. 
V správe o činnosti výboru konštatoval, že výbor v nezmenenom zložení zasadal 12 krát 
a vždy bol uznášania schopný. Z dôvodu predsedovej zaneprázdnenosti sa 5x menil termín 
zasadnutia, 1 zasadnutie bolo zrušené, program bol presunutý na ďalšie zasadnutie. 
Jednotlivé zasadnutia výboru boli podľa možnosti priebežne plnené, Uznesenie a Hlavné 
úlohy z VČS 2011 boli v prevažnej miere splnené, alebo sa plnia. Nepodarilo sa splniť 
Oplotenie rybárskeho domu, zloviť a zarybniť Brezovický potok štvrťrôčkom Pp. Všetci 
členovia si plnili úlohy vyplývajúce z ich funkcií, predsedovia KK a DK nasadili latku 
vysoko. 
Hospodárenie na našich revíroch bolo zamerané na Stav členskej základne, predaj 
povolení na rybolov, brigádnickú činnosť, zarybňovanie revírov a vyhodnotenie úlovkov 
a návštevnosti našich revírov. 
Naša MO mala v roku 2011 760 dospelých členov (z toho 12 žien), 92 mladých rybárov (o 
10 menej ako v r. 2010 – nebol otvorený krúžok v Tvrdošíne). 
Členovia našej MO si zakúpili 691 kaprových povolení – 53 miestnych, 377 zväzových 
a 261 sezónnych na VN Orava. Ďalej 146 lipňových povolení ( 103 miestnych a 43 
zväzových), 205 pstruhových, detské pstruhové povolenia boli predané 4 ks a lipňpvé 1 
ks. Na predaj dokladov je vyhlásených 9 termínov. Predseda vyzval členov, aby 
uprednostňovali bezhotovostné platby. Výdaj dokladov pri nich je bez čakania. 
V oblasti zarybnenia konštatoval, že do pstruhových revírov bolo celkom nasadených 
25985 ks Pp ( je to o 7235 ks viac ako v r. 2010) a 8500 ks Lipňov(rovnako ako v roku 
2010). 
Do Oravy 3 – lipňového revíru bolo nasadených 24650 ks Pp-rôčik, čo je o 17150 ks viac  
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ako v roku 2010, 4880 ks Li - rôčik, čo je o 480 ks viac ako v r. 2010,  Podustva5000 ks, 
čo je 2100 ks menej ako v r. 2010, Hlavátka 10 kg = +2 kg oproti r. 2010 a 550 kg Pd = 
rovnako ako v r. 2010. 
Do VVN Tvrdošín sme nasadili 1300 kg K2 = +800 kg oproti r. 2010, 700 kg K3 = -500 
kg ako v r. 2010, Z 1r. 1000 ks = ako v r. 2010, Šťuka 2r 200 ks = ako v r. 2010, Pd 300kg 
= ako v r. 2010, Podustva nebola v pláne – 7000 ks – v roku 2010 nebola v pláne. 
Do Oravy č. 4 sa vysadilo 50 kg Pd = ako v r. 2010 a 250 ks Pp = ako v r. 2010. 
 
Celkom sme do našich revírov vysadili: 
51135 ks Pp = + 24635 ks oproti r. 2010 
13380 ks Li = + 2380 ks oproti r. 2010 
12000 ks Podustvy = + 5000 ks oproti r. 2010 
10 kg Hlavátky = + 2kg oproti r. 2010 
1000 ks Zubáča 
900 kg Pd  
1500 kg K2 
500 kg K3 
200 ks Šťuka 
 
Celková hodnota zarybnenia bola 19565,94 EUR, čo je o 3758,24 EUR viac ako v r. 2011. 
Z uvedenej sumy sme zaplatili 14144,54 EUR  a zvyšok 5421,40 EUR zaplatila RADA za 
revíry zaradené v celozväzovom povolení. V raste zarybňovania sa bude pokračovať. 
 
Naši členovia celkom vykonali 25855 návštev na 69. rybárskych revíroch( v roku 2010 – 
22239 návštev).  Spolu ulovili 14387 ks rýb o hmotnosti 14923 kg, čo je hodnota 47592 
EUR ( v r. 2010 -12052 ks o hmotnosti 14224,52 kg.) Priemerná hmotnosť  ulovených rýb 
je 1,97 kg/ks. Najviac sa ulovilo pleskáčov vysokých – 4052 ks, kaprov rybničných – 
3361 ks a Pd – 1661 ks. 
Na Oravici bolo celkom ulovených 284 ks rýb = 91,47 kg (Pp= 226 ks, Li=22 ks). Na 
Studenom potoku bolo celkom ulovených 276 ks rýb = 84,3 kg (Pp=163 ks, 85 ks Pd, 28 
ks Li).  
Na Jelešni sa celkom ulovilo 159 ks rýb = 51,18 kg (Pp = 112 ks, Li = 12ks, Pd = 4 ks.) 
Na Orave 3 sa celkom ulovilo 1094 ks rýb = 442,22 kg (Pd  831 ks = 307,74 kg, Li 95 ks 
= 27,55 kg, Pp 78 ks = 24,96 kg, Jalca hlavatého 52ks =  27,37 kg, Podustva severná 25 ks 
= 30,8 kg, Hlavátka 1 ks = 16,00 kg). 
Na Orave 4  sa celkom ulovilo 1584 ks rýb o hmotnosti 224 kg ( najmä Jalca hlavatého 
226 ks = 132,82 kg, Ostrieža zelenkavého 296 ks = 38,86 kg, Pd 23ks = 11,98 kg, Pleskáč 
vysoký 22 ks = 2,14 kg, Ostatné ryby  267 ks = 22,1 kg) 
Na VVN Tvrdošín sa celkom ulovilo 1907 ks rýb o hmotnosti 2346,7 kg (najviac Pleskáč 
vysoký 447 ks = 272,93kg, Pd 295 ks = 107,2 kg, Ostiež 308 ks = 30,85 kg, Šťuka 
severná 87ks = 214,21 kg, Zubáč 37 ks = 76,65 kg, Pp 21 ks = 7,44 kg, Jalec hlavatý 46 ks 
= 73,7 kg, Úhor európsky 10 ks = 8,22 kg). 
Na VN Orava bolo ulovených 7928 ks rýb o hmotnosti 10557,2 kg ( najviac Kapor 2477 
ks = 6763 kg, Pleskáč vysoký 3383 ks = 2225,18 kg, Ostriež 650 ks = 119,16 kg, Zubáč 
247 ks = 415,71 kg, Boleň 236 ks = 235,85 kg, Šťuka 190 ks = 551,27 kg, Pd 74 ks = 
39,45 kg, Jalec hlavatý 48 ks = 17,5 kg, Lieň sliznatý 42 ks = 45,6 kg) 
 
Najviac rýb ulovili : Mgr. Peter Žatko – 363 ks, Milan Polťák – 287 ks, Milan Vajdulák – 
271 ks, Peter Janek – 259 ks. 
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Najväčšiu rybu ulovil Radovan Kamody – Hlavátka podunajská, dlhá 123 cm o hmotnosti 
16,0 kg, revír Orava 3 v obci Nižná. 
 
Ďalšie pekné úlovky : 
  Ing. Martin Mačor  kapor rybničný, dlhý 88 cm, o váhe 13,5 kg 
Kamil Holub   šťuka severná, dlhá 108 cm, o váhe 9,8 kg  
MUDr. Karol Blaho  zubáč veľkoústy, dlhý 92 cm, o váhe 8,1 kg  
Jozef Korman   úhor európsky, dlhý 85 cm, o váhe 1,15 kg 
Marek Žák   pstruh potočný, dlhý 50 cm, o váhe 1,2 kg 
Zdenko Tyrol   pstruh dúhový, dlhý 40 cm, o váhe 2 kg 
František Hajduch  podustva severná, dlhá 50 cm, o váhe 1,9 kg 
Ľubomír Chyla   pleskáč vysoký, dlhý 60 cm, o váhe 3,15 kg 
Tatiana Poláčiková  boleň dravý, dlhý 85 cm, o váhe 5 kg 
Marek Tomkuliak   amur biely, dlhý 63 cm, o váhe 3,5 kg 

 
Všetky uvedené informácie sú z vrátených záznamov o úlovkoch. Predseda ďalej 
informoval, že v 40. Záznamoch bol zle vypísaný koncoročný sumár alebo neboli 
zosumarizované, 22 záznamov bolo bez ulovenej ryby a 20 záznamov bolo bez 
vychádzky. V závere tejto časti vyzval členov na správne vyplnenie a odovzdanie 
záznamov o úlovkoch, nakoľko tieto sa ďalej spracovávajú. 
 
V brigádnickej činnosti bolo v r. 2011 odpracovaných 1876 hodín na čistení a presekávaní 
porastov okolo našich revírov-994 hodín, na jarnom a jesennom zarybnení – 399 hodín, na 
plašení kormorána 106 hodín, pri nakladaní zubáčových rámikov – 102 hodín, na zlovení 
chovného potoka Trsteník – 178 hodín a na ostatnej činnosti – 97 hodín. V tomto počte je 
aj 80 hodín, ktorými nás zaviazala Rada za organizovanie 24 hodinových pretekov na VN 
Orava- naši členovia ich odpracovali pri zhotovovaní a nakladaní zubáčových rámikov 
a čistení brehov. V roku 2012 preto budú 24-hodinové preteky zorganizované na vlastnom 
revíri - VVN Tvrdošín.  
Najviac hodín odpracovali : Ľudovít Kuráň ml., Šiket Peter, Polhorský Michal a Klimek 
Juraj. 
Predseda v hodnotení brigád poďakoval vyzdvihol prístup niektorých členov, ktorí na 
brigádach poskytli vlastné dopravné prostriedky. Tiež poďakoval mestám Tvrdošín 
a Trstená a obci Nižná za pomoc pri odvoze nazbieraného odpadu. 
 
V ochrane revírov hodnotil situácie spred roka, kedy pre natiahnuté špagáty nad hladinou 
rieky Orava - na plašenie kormorána bola kontrola SIŽP. Na podnet nebohého Ing. 
Róberta Trnku sme vyrobili prototyp, ktorý CHKO odobrila. Následne bola podaná 
žiadosť na KÚ ŽP v Žiline, ktorý našej žiadosti vyhovel a udelil nám výnimku 
na umiestnenie týchto zariadení nad hladinou rieky Orava : pri vtoku Oravice do Oravy, 
pri Strelnici v Tvrdošíne, pláň v Krásnej Hôrke, za plavárňou v Nižnej a pri vtoku 
Studeného potoka do Oravy. Pre nepriaznivé počasie i ústup kormorána boli tieto 
zariadenia – špagáty natiahnuté len v 2 úsekoch – v Tvrdošíne pri strelnici a v Nižnej pod 
cestným mostom. Výnimka trvá do 15.4. a potom musia byť špagáty odstránené a musíme 
požiadať o výnimku na ďalšie roky. 
S aktívnym odstrelom a plašením kormorána pod vedením Ing. Bernarda Adámusa sme 
začali 14.1.2012, dokedy nebola žiadna aktivita kormorána (pravdepodobne teplé 
počasie). Od 14.1.2012 bolo, pre zvýšený výskyt kormorána, zorganizovaných 8 
spoločných poľovačiek s Poľ. združeniami v Tvrdošín, Krásna Hôrka, Nižná a Podbiel.  
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Celkom bolo zostrelených 17 ks kormoránov. Nebol dohľadaný ani 1 ks a nebolo čo 
poslať na výskum, či nie sú nositeľmi chorôb. Vlani boli 2 ks nositeľmi parazita – 
škrkavky. Na odstrele sa v priemere zúčastňovalo 10-12 poľovníkov – aj z radov našich 
členov. Už v roku 2012 naši členovia odpracovali 134 brigádnických hodín. Na plašenie 
a odstrel prispela aj Rada SRZ nábojmi a pyrotechnikou. Do budúcna sa plánuje 
s organizovanými poľovačkami v Celom Žilinskom kraji v rovnakom termíne. 
 
V r. 2011 sa nezačalo s výstavbou nijakej MVE   na našich revíroch. Podarilo sa nám 
pozastaviť územné konanie pre MVE na Oravici v Tvrdošíne. Po našom odvolaní sa proti 
rozhodnutiu o umiestnení stavby, Krajský stavebný úrad rozhodnutie stavebného úradu 
v Tvrdošíne  zrušil a vrátil na nové rozhodnutie, ktoré zatiaľ nebolo. 
Rada SRZ tiež spísala petíciu adresovanú ministrovi ŽP SR – Chráňme naše vody, kde sa 
žiada zastavenie povoľovania výstavby MVE. 
 

 Pod vedením Mgr. Milana Michalca  pracuje 18 členov RS, ktorí v roku 2012 uskutočnili 
358 vychádzok a vykonali 651 kontrol. Bolo zistených 8 prípadov porušenia zákona 
o rybárstve alebo vykonávacej vyhlášky – boli postúpené na DK. Tiež boli podané 2 
trestné oznámenia. 
Najčastejšími nedostatkami bola nekompletnosť povinnej výbavy – chýbajúci podberák, 
meradlo, uvoľňovač háčikov, nezapísanie dátumu pred začatím lovu, neukončenie lovu, 
nezapísanie úlovkov, nesprávne zapísanie úlovkov do povolenia, lov viac dní v týždni než 
povoľuje zákon, lov rýb na nepovolenú nástrahu a privlastnenie si ryby v dobe hájenia. 
Kontrola loviacich rybárov je v čo najkratšom čase, aby neboli zbytočne vyrušovaní. 
Cieľom kontrol je ochrana spoločného bohatstva našich vôd pred nepoctivcami. Väčšine 
členom RS vyslovil uznanie a poďakovanie za výsledky. Prácu vykonávajú dobrovoľne 
v svojom voľnom čase. 
 
Práca s mládežou o začiatku roku 2011 začala pod vedením Jaroslava Habovského. 
Previerky boli vykonané v Štefanove, Tvrdošíne, Trstenej a Nižnej. Mladí rybári 
preukázali slušné znalosti a následne im bolo vydané povolenie na rybolov. Poďakovanie 
patrí  vedúcim krúžkov.  
V šk. r. 2011/2012 sme 1. krát začali s organizovaním krúžkov cez školské preukazy alebo 
cez CVČ. Tento projekt funguje v Trstenej, Zuberci, v Nižnej a Štefanove. V Tvrdošíne sa 
prihlásili len 3 deti a tieto navštevujú krúžok v Trstenej. V Tvrdošíne sa preto krúžok 
neotváral. V Trstenej je evidovaných 37 detí, v Nižnej 17 detí, Štefanove 8 detí, Zuberci 21 
detí. 
 
Odbor kultúrnej činnosti funguje pod vedením Bc. Ľubomíra Fedoráka. Do jej činnosti 
spadá – poskytovanie aktuálnych informácií o členskej základni (výmena obsahu vo 
vývesných skrinkách v Trstenej, Tvrdošíne v Nižnej, príprava a distribúcia Spravodaja, 
správa a aktualizácia webovej stránky. Ďalej písanie kroniky, zabezpečovanie 
spoločenských akcií – rybársky ples a iné práce vyplývajúce z plánu práce MO. 
Predseda konštatoval, že Spravodaj 1/2012 bol posledný, ktorý bol odoslaný poštou 
všetkým členom. Pre vysoké náklady bude posielaný elektronicky – v súčasnosti máme asi  
200 e-mailových adries. Pre členov, ktorí platia členské poštovou poukážkou, budú  
poštové poukážky dostupné na niekoľkých verejne prístupných miestach. O nich budú 
členovia informovaní, alebo im ju na požiadanie doručíme. Poznamenal, že všetky 
dostupné informácie je potrebné hľadať na našej webovej stránke, alebo vo vývesných 
skrinkách. Je to pre Vašu informovanosť. 
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V športovej činnosti, ktorú organizuje Milan Frelich boli 4 tradičné preteky : 
- Detské preteky na plávanú – 7. mája na VVN Tvrdošín – zúčastnilo sa ich 44 detí od 6-

14 rokov. Zvíťazili Michal Kabáč z Nižnej, Samuel Betuštiak z Tvrdošína a Tadeáš 
Medvecký zo Štefanova. 

- 24 hod. preteky na položenú – 13. augusta  na OP – zúčastnilo sa ich 29 pretekárov. 
Zvíťazili Marcin Hotlas, Jozef Sťahuliak a Ing. Róbert Hradiský. Tento rok budú na 
VVN Tvrdošín. 

- Muškársky pretek Oravský lipeň -28. augusta na Orave 4. Zúčastnilo sa ich 24 
pretekárov. Zvíťazili JUDr. Miloš Kabáč, Marek Žák a Peter Žúbor z MO SRZ DK. 

- Stretnutie rybárov na VVN Tvrdošín za účasti funkcionárov MO bolo 25. septembra. 
Zúčastnilo sa ho 17 rybárov, úlovok nemal nikto. 
 

V LRU mucha sme mali 2 družstvá. Družstvo A súťažilo v II. Lige ( F. Jarina, M. Žák, 
JUDr. M. Kabáč a MUDr. V. Chromý skončilo na 11. Mieste a zostupuje do Divízie. 
Družstvo súťažilo v Divízii ( J. Tavel, J. Karhút, D. Nemček a T. Nemček) skončili na 2. 
Mieste a postupujú do II. Ligy. 
 
Tiež bolo vytvorené družstvo C (Juraj Kufa, Martin Tomkuliak, Pavol Šeling, Lukáš 
Kudzbeľ a Michal Lukáček, ktoré bude súťažiť v divízii. 
 
Pre rok 2012 sú naplánované nasledovné preteky: 
- 1. Mája  - Detské preteky na VVN Tvrdošín - plávaná 
- 12. Mája  - Celooravské preteky na VVN Tvrdošín - plávaná 
- 28.-29. Júla - 24 hodinové preteky na VVN Tvrdošín – položená    
- 12. Augusta - Muškárske preteky Oravský lipeň na Orave č.3 
- 1. -2. Septembra – Jesenné kolo Divízie LRU Mucha na Orave č. 3 
- 9. Septembra - Stretnutie funkcionárov MO SRZ trstená na VVN Tvrdošín 
Propozície pretekov budú minimálne 14 dní vopred vhodne zverejnené p. Milanom 
Frelichom. 
 
Predseda v závere v mene MO SRZ Trstená aj SRZ poďakoval všetkým členom za 
vykonanú prácu v prospech rybárstva a do ďalšieho roka všetkým poprial hlavne veľa 
zdravia, pekných chvíľ strávených pri vode, rybárskych zážitkov , pekných úlovkov a veľa 
sily k výkonu rybárskeho práva.  
 
 K bodu č. 4 : 
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ján Krkoška. 
V správe uviedol, že DK zasadala 6 krát, vždy za účasti najmenej 3 členov. Účasť členov 
na rokovaní  DK bola 87 %. DK v priebehu r. 2011 riešila 14 podnetov na disciplinárne 
riešenie 12. členov. Oproti r. 2010 je to pokles o 31 %. Porušenie rybárskych predpisov 
bolo: 3x  na miestnej lipňovej vode, 1x na miestnej kaprovej vode, 4x na miestnych 
pstruhových vodách a 4x na VN Orava. Podnety na disciplinárne konanie podali : 3x Rada 
SRZ, 7x RS MO SRZ Trstená, 1x Návrh výboru na základe rozhodnutia orgánu činného 
v trestnom konaní, 1x OOPZ SR, 1x Návrh výboru MO SRZ Trstená. Z hľadiska veku 
boli riešení 13. dospelí členovia a1 člen do veku 18 rokov. DK v 11 prípadoch uložila 
pokutu, v 1 prípade dočasné vylúčenie a v 1 prípade výbor rozhodol o trvalom vylúčení.  
Výška uloženej pokuty bola 485 €, výška trov konania 150 € a náhrada škody vo výške 
8,5 €. Vždy bola pokojná atmosféra, pravidlá slušnosti a ľudská dôstojnosť. 
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K bodu č. 5 :  
Správu o hospodárení organizácie za r. 2011 predniesol JUDr. M. Kabáč. Prítomných 
podrobne informoval o pláne nákladov a skutočnosti vynaložených nákladov. Tiež o pláne 
výnosov a skutočnej výške výnosov. V závere konštatoval, že MO SRZ Trstená za rok 
2011 dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 4613,06 €. 
Zároveň predniesol plán rozpočtu na r. 2012. Prítomných taktiež oboznámil s každou 
položkou plánovanou na výdaj  aj do výnosu. V závere konštatoval, že príjmy organizácie 
sú vo výške 82630,00 € a náklady vo výške 82920,87 €. Rozpočet na rok 2012 je 
naplánovaný s miernou stratou vo výške 290,87 €.  
 
K bodu č. 6 : 
Správu Kontrolnej komisie predniesol jej predseda p. Juraj Tavel. Konštatoval, že v dvoch 
kontrolných revíziách v r. 2011 sa zamerali na vedenie účtovnej evidencie, vedenie 
pokladničných operácií, dodržiavanie čerpania schváleného rozpočtu a plnenie uznesení 
výboru MO. Z kontrolných revízií boli vyhotovené zápisy predložené výboru MO na 
odstránenie závad. 
Závery KK :  
1. Účtovná evidencia bola v poriadku, neboli zistené podstatné nedostatky. 
2. Pokladničná kniha je vedená pravidelne. KK zistila dodatočné schvaľovanie 

niektorých výdavkov po upozornení KK. 
3. Uznesenia výborov sú plnené. Niektoré uznesenia sa termínovo plnené so zbytočnými 

prieťahmi. 
4. Hospodárenie a plnenie rozpočtu MO prebiehalo podľa plánu. KK má výhrady 

k spotrebe ZP a el. energie. Ani v roku 2011 v porovnaní s r. 2010 nedošlo k úspore. 
 
KK konštatovala, že hospodárenie MO prebiehalo podľa schváleného rozpočtu a okrem 
čerpania energií, neboli vážnejšie zmeny. Nedostatky zistené KK výbor vzal na vedomie 
a odstránil ich.. KK tiež preverila správnosť závierky k 31.12.2011 a doporučuje VČS 
závierku za r. 2011 schváliť. 
 
V rozpočte na r. 2012 poukazuje na rozpor v nákupe násadových rýb s plánom 
zarybnenia, v pláne brigád sa neuvažuje so žiadnou brigádou na kladenie rámikov na výter 
zubáča, kde už boli vynaložené prostriedky. Neuvažuje sa ani s naťahovaním špagátov cez 
Oravu proti náletom kormoránov. S ostatnými položkami KK súhlasí a po úprave nákup 
násad rýb za vlastné s plánom zarybnenia doporučuje rozpočet na rok 2012 schváliť. 
 
K bodu č. 7 : 
 
Plán hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2012 predniesol Ing. Bernard Adámu – 
podpredseda výboru. Plán je zameraný na : 

- Hospodárenie na revíroch – zarybňovanie podľa plánu, na pstruhových a lipňových 
revíroch vytvorenie priesekov v pobrežných porastoch na zarybňovanie, organizovanie 
brigád na jednotlivých revíroch.. 

- Ochrana rybárskych revíroch – pokračovať v plašení kormorána zábavnou 
pyrotechnikou a špagátmi cez Oravu3, lov kormoránov v spolupráci s poľ. združeniami 
a finančne ich podporovať a vykonávať kontrolu našich revírov či nie je neoprávnená 
ťažby štrkov, znečisťovanie a pod 

- Spoločenskú činnosť – vykonávanie školenia a skúšok pre žiadateľov o členstvo, 
pokračovať v súťaži o najväčšiu ulovenú rybu na revíroch MO a VN Orava, aktualizo- 
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vať web stránku a vývesky v Trstenej, Tvrdošíne a Nižnej. 
- Športová činnosť – vykonať v r. 2012 všetky naplánované športové podujatia. 
- Ostatná činnosť – realizovať oplotenie rybárskeho domu.  
 
K bodu č. 8 :  
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ivan Michalec. Konštatoval, že 
na dnešnú VČS boli  všetci členovia MO pozvaní pozvánkou uverejnenou v Rybárskom 
spravodaji č. 1/2012. Komisia konštatuje, že VČS sa zúčastňuje 398 členov a 4 hostia a 12 
mladých rybárov.  
Mandátová komisia konštatuje, že VČS je uznášania schopná, lebo je prítomná 
nadpolovičná väčšina členov MO SRZ Trstená. 
  
K bodu č. 9 : 
Odmenenie jubilantov vecnými cenami – vykonali JUDr. Miloš Kabáč a Ing. Bernard 
Adámus nasledovne : 
 
75 rokov : 
Vráblik Miroslav   Nižná 499/24 
 
70 rokov : 
Kakačka Rudolf   Trstená 757 
Šeling Augustín   Nižná 487 
Paško Ľudovít   Nižná 745 
Dreveňák František  Vitanová 324 
 
60 rokov : 
Bošanský Jozef   Trstená 1078/10 odmenený na výbore 
Žmiják Pavol   Nižná 502/19 
Brunčák Marián   Nižná 466 
Gvora Milan   Dlhá n/Oravou 191 
MUDr. Žaťko Pavol  Ústie n/Priehradou 48 
Kuláš Daniel   Tvrdošín 368 
Harmata Ladislav   Zuberec 324 
 
50 rokov : 
Vajduľák Milan   Tvrdošín 167/37 
Dvorský Peter   Podbiel 155 
Hrča Ján    Tvrdošín 87 
Ing. Brunčák Vladimír  Dolný Kubín 2050/22 
Kakačka Rudolf ml.  Trstená 1144/22 
Kováč Jozef   Tvrdošín 394/5 
Čuporák Miroslav   Nižná 655 
Tekeľ Peter   Tvrdošín 682 
Pasternák Adam   Trstená 552/19 
Galčák Dušan    Zábiedovo 15   
Ulrich Anton   Tvrdošín 682 
Vicen Ľubomír   Tvrdošín 122 
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Pre nesplnenie minimálne 5-ročného členstva neboli odmenení : Cieluch Jozef, Ragan Ján, 
Holub Gustáv. Mgr. Kakačková Daniela, Maslák Vladislav, Planieta Ján, Líška Pavol, 
Krátka Anna, Ilichman Zdenek, Šálka Anton, Prieboj Pavol a Gama Vladimír. 
 
K bodu č. 10 – Odmenenie  zaslúžilých členov MO SRZ Trstená zväzovými 
vyznamenaniami : 
 
Na návrh výboru RADA SRZ udelila zväzové vyznamenania nasledovným členom MO 
SRZ Trstená : 
II. stupeň : 

- Juraj Tavel 
- Ing. Habovský František 
- Bošanský Jozef 

 
 III. stupeň : 
- Ing. Gavlík Marián     Čestné uznanie : 
- Celušňák František     Ing. Kovalík Anton 
- Klimčík Štefan      Mgr. Maťús Ján 
- Tekeľ Alojz      Ing. Staňo Jaroslav 
- Kumor Vladimír     Rosina Miroslac 
- Kuráň Ľudovít      Branický Jozef 
- Ing. Adámus Bernard     Hrkeľ František 
- Habovský Jaroslav     Kulošťák Anton 
- Jarina František     Šuhaj Jozef 
- Bedrich Ján      Ing. Grec Zdeněk 
- Divinský Milan 
- Kováčik Ján 
- Suľa Alfonz 
- Čačko Peter 
 
Ocenenie jubilantov zväzovými vyznamenaniami vykonali JUDr. Miloš Kabáč a Ing. 
Bernard Adámus. 
 
K bodu č. 11 : 
Súťaž o najväčšiu ulovenú rybu vyhodnotil podpredseda výboru – Ing. Adámus Bernard. 
Vyhodnotenie predniesol tajomník Bošanský Jozef. 
 
Súťaž bola vyhlásená v 2 kategóriách a to lososovité ryby a ostatné ryby.  
 
V kategórii lososovité ryby boli prihlásené 2 úlovky. Zvíťazil Kamody Radovan úlovkom 
hlavátky o dĺžke 123 cm, hmotnosti 16,000kg na rieke Orava 3. Hlavátka bola ulovená 
14.12.2011. 
V kategórii ostatné ryby  boli prihlásené 3 úlovky. Zvíťazil Nemček Daniel úlovkom kapra 
dunajského  o dĺžke 80 cm, hmotnosti 14,100 kg na VVN Tvrdošín. Kapor bol ulovený 
27.6.2011. 

 
    Odmenenie víťazov súťaže poukážkou na nákup v predajni HAJCO v Trstenej v sume 
20,00 EUR vykonali JUDr. Miloš Kabáč a Ing. Bernard Adámus. 
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K bodu č. 12 -  Diskusia: 
 

Štefan Pallo – Zaoberal sa predneseným rozpočtom MO, požadoval zverejnenie 
jednotlivých položiek na webovej stránke. Vyslovil nedôveru k čerpaniu položiek. 
Požadoval nerozdeľovať členov s ZŤP a ZŤPS. Kritizoval organizovanie brigád na 
revíroch a majetku MO. Tiež mal pripomienky k nákladom na Rybársky dom. Zároveň 
požadoval, aby na prezenčnej listine mohol podpísať neprítomného PN člena. 
Bošanský Jozef – Menovanému pripomenul, že člen SRZ, podľa Stanov má nielen práva, 
ale aj povinnosti, medzi ktoré patrí aj odpracovanie brigády! Každý vstúpil do SRZ 
dobrovoľne a preto sa musí riadiť Stanovami SRZ.  Pri čerpaní položiek  poukázal na 
správu KK, ktorá je voleným orgánom členov MO a nepodlieha výboru, ale členskej 
základni MO. A preto jej výsledky kontroly neoprávnené čerpanie nepreukázali. Podpísať 
neprítomného PN člena nie je všeobecne možné, naviac, že takúto možnosť vylučuje 
Rokovací poriadok, ktorý táto VČS v úvode schválila! 
Jurči Róbert -  Požadoval zverejniť účtovníctvo. Zaoberal sa neúčasťou na VČS. 
Kritizoval brigádu na VVN Orava, kde nebola určená práca pre všetkých prítomných 
brigádnikov. Požadoval, aby sa brigáda uznala v celom rozsahu, aj keď bude vykonaná za 
kratší čas. Navrhoval, aby VČS schválila brigádu v trvaní 5 hodín – namiesto terajších 10, 
a aby sa zvýšila suma za neodpracovanú brigádu na dvojnásobok terajšej.  
Bošanský Jozef – Odpovedal, že rozpočet MO SRZ Trstená je na našej web stránke. Nie 
je možné, vzhľadom na rozsah, zverejniť všetky finančné operácie.  
JUDr. Kabáč Miloš  - Pripomenul, že zverejňovanie každej finančnej operácie by si 
vyžiadala jedného pracovníka na plný úväzok, čo je nereálne. Kto má záujem, môže prísť 
na výbor alebo do rybárskeho domu a požadovať prehľad o čerpaní nákladov. 
Mgr. Krkoška Ján -  Prítomných členov MO informoval o schválenom brigádnickom 
poriadku, ktorý je záväzný a nie je možné každú chvíľu meniť obsah. Vniesol by sa do 
organizovanie brigád chaos a neprehľadnosť. 
Branický Jozef – Poukázal na termíny brigád, ktoré nevyhovujú každému. Aj on, ako 
vodič SAD má problém sa ich zúčastňovať. 
Suľa Alfonz -  Kritizoval prístup niektorých členov ku brigádam. Namiesto potrebného 
náradia a obuvi, potrebných na výrub krovín zbierali papieriky. Tiež poukázal na brigádu 
organizovanú na Jelešni, kde neprišiel nikto. K pripomienke p. Branického podotkolô, že 
keď sa, aspoň desiati  rybári dohodnú, nie je problém zorganizovať brigádu aj v inom čase. 
Musí však byť dopredu nahlásená hospodárovi, aby bola riadená a kontrolovaná. 
Bošanský Martin – Poukázal na nekontrolovateľné pribúdanie chát a búd na Oravskej 
Priehrade, na stanovanie a vyhradenie si brehu pre seba – v rozpore so zákonom 
a vyhláškou. Požadoval redukciu týchto nelegálnych objektov. 
JUDr. Kabáč Miloš – Odpovedal, že SRZ s tým nemôže nič robiť, maximálne písať. 
Konať by mal správca toku, vlastník pobrežných pozemkov alebo iné dotknuté orgány. 
Jurči Róbert – Poznamenal, že okolo týchto búd sa aspoň robí poriadok. 
Kosmeľ Ľubomír – Požadoval, aby v Spravodaji bola brigáda na VVN v Štefanove alebo 
pod Vladinou. 
Suľa Alfonz – Organizovanie brigády závisí od počtu ľudí. Rozdelenie ľudí nie je 
problém, problém je s vykonaním práce. Závisí to od postoja –prístupu k zadanej úlohe. 
Kto chce pracovať, prácu si nájde. V prospech celej členskej základne. 
RNDr.Sabo Marián – Priblížil činnosť a výsledky MO SRZ v D. Kubíne – v úlovkoch, 
športovej činnosti ( Peter Žubor reprezentant SR), odmeňovanie najlepších – vlani 80 
pretekárov, v Celooravských pretekoch zvíťazili domáci pretekári z DK. V ochrane ŽP 
zmapovali „divoké skládky“, výsledky zaslali na SIŽP, ktorá začala konať. 
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Mgr. Ivan Veljačik – Hodnotil zarybnenie za 24000 EUR, pokázal na nízku výťažnosť 
z násad na pstruhových a lipňových vodách. Informoval o členskej základni, kde majú 730 
dospelých, 73 mladých rybárov a 73 detí. V športovej činnosti sú v 1. Lige LRU-mucha aj 
v divízii – mucha. 
Ing. Staňo Jaroslav – Hodnotil nasádzanie konzumného PD do Oravy 3. Spýtal sa, prečo 
sa do Oravy 3 nasádza menej Li ako do Oravice. 
Jurči Róbert – Kritizoval zlú organizáciu brigád a jej zlé organizačné zabezpečenie. 
Rybári – brigádnici sami nevedia čo majú robiť. Hospodári majú brigády usmerňovať. 
Ing.Habovský František – Poukázal na prehradenie Studeného potoka pri Podbieli 
v auguste 2009. Stav trvá dodnes. Bola obhliadka so starostom Podbiela. Prisľúbil, že sa 
vyrieši prehradenie Studeného potoka. Stav trvá. Nikomu to nevadí?! My sme vlastní 
revíru, ryba sa nemôže dostať hore proti prúdu nad toto prehradenie. Tiež sa spýtal na 
dodržiavanie manipulačných poriadkov na MVE na Studenom potoku – Krúpa, Chorvát 
a 2x Chladný. Požadoval zahrnúť do uznesenia – odstrániť prehradenie Studeného potoka, 
nakoľko je to čierna stavba. Požadoval, aby uznesenie z VČS bolo na web stránke. 
JUDr. Kabáč- Informoval diskutujúceho, že aj z minulej VČS je uznesenie na internete. 
Mgr. Maťús Ján – Poukázal, že v Studenom Potoku je najnižší prietok za 120 rokov 
a všetky MVE sa prevádzkujú. Treba s tým niečo robiť. 
Bošanský Jozef – Odpovedal, že výstavbu MV na Studenom potoku povoľovala RADA. 
Od investorov požadovala max. ichtyologické prieskumy. 
JUDr. Kabáč Miloš -  Ako člen Rady SRZ informoval prítomných o činnosti RADY 
SRZ. 
MUDr.Chromý Viliam – Povedal, že je málo plevelných rybiek slúžiacich ako potrava 
pre dravcov na OP. Požadoval zabezpečiť ochranu neresu. 
JUDr.Kabáč Miloš – Odpovedal, že OP je prioritne postavená na enegetické 
a vodohospodárske využitie, kde SRZ veľké možnosti nemá. Prítomných oboznámil aj so 
spotrebou ZP v Rybárskom dome. Okrem prefakturácie podnájomníkovi (podľa 
samostaného plynomeru) na spotrebu vplývajú aj časté akcie, ktoré sa v ňom konajú – 
krúžok detí, činnosť výboru, skúšky členov, zasadnutie komisií a pod. 
 
Po vyčerpaní diskusných príspevkoch, dal predsedajúci návrh na ukončenie diskusie. 
V hlasovaní bola VČS za ukončenie diskusie. 
 
K bodu č. 13 :  
 
Návrh na uznesenie VČS predložil Mgr. Ján Krkoška – predseda Návrhovej komisie.  
VČS : 
a./ Schvaľuje: 
- Rokovací poriadok VČS 
- Správu o činnosti výboru MO SRZ Trstená za rok 2011 
- Správu o finančnom hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2011 
- Správu KK 
- Plán Hlavných úloh na rok 2012  
- Návrh rozpočtu na rok 2012  
- Zápisné od roku 2013    pre deti od 6-14 rokov vo výške    1,70 EUR 
    pre mládež vo veku od 15-17 rokov vo výške  5,00 EUR 
    pre dospelého člena vo výške     40,00 EUR 
- príspevok do podporného fondu, od roku 2013 vo výške   1,00   EUR
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b/ Berie na vedomie: 
- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
 
c/ Ukladá : 
- Tajomníkovi podať správu o konaní VČS na Radu SRZ do 15 dní 
- Výboru vykonávať činnosť v zmysle plánu úloh na rok 2012 
- Výboru , aby zverejnil čerpanie rozpočtu v roku 2011 a plán a čerpanie rozpočtu v roku 
2012. 
 
Za uznesenie hlasovalo 394 členov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania. 
 
K bodu č. 14 : 
  
 Po vyčerpaní programu predseda poďakoval prítomným za účasť, zároveň im do tohto 
roka poprial veľa osobných, pracovných i športových úspechov. 

 
 K bodu č. 15 : 
 
      Potom predseda JUDr. Kabáč pozval všetkých prítomných na občerstvenie a zaželal im 

dobrú chuť. Týmto bola VČS 2012 ukončená. 
 

 
 
 

V Trstenej  29.3.2012      Zapísal : Bošanský Jozef 
                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
 
 
 
 
 
 
 
 


