Zápisnica
z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa 17.3.2013 v Dome Kultúry v
Trstenej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2010
Percento účasti na ČS

:
:
:

473 členov MO SRZ
808 členov
58,5 %

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
3/ Správa o činnosti MO SRZ za rok 2012
4/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie
5/ Správa o hospodárení organizácie a návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2013
6/ Správa Kontrolnej a revíznej komisie
7/ Plán Hlavných úloh na rok 2013
8/ Správa Mandátovej komisie
9/ Odmenenie jubilantov
10/ Vyhodnotenie súťaže o najväčšiu ulovenú rybu, odmenenie víťazov
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 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,
Kuráň Ľudovít, Frelich Milan Habovský Jaroslav a Ing. Lamžo Ján. Navrhovaní boli
zvolení za členov mandátovej komisie, proti nebol nikto.
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí : Mgr. Krkoška Ján, Ing. Adámus Bernard a Ing.
Dušan Starek. Navrhovaní boli jednomyseľne zvolení za členov návrhovej komisie.
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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
jednomyseľne schválila.
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 2012 až do VČS 2013- Ing. Františka
Habovského 77 ročného – bývalého predsedu MO SRZ Trstená – Trstená Ústie
n/Priehradou, Ignáca Kohára- 66 ročného z Trstenej, JUDr. Milana Šrámeka – 60 ročného
z Trstenej, Jána Janigu – 41 ročného z Liesku a Jána Badína 68 ročného z Tvrdošína.
Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloša Kabáča o prednesenie správy
o činnosti našej MO za rok 2012.
K bodu č. 3 :
Správu o činnosti MO SRZ Trstená predniesol predseda MO JUDr. Miloš Kabáč.
V správe o činnosti výboru konštatoval, že výbor v nezmenenom zložení zasadal 11 krát
a vždy bol uznášania schopný. Z dôvodu predsedovej zaneprázdnenosti sa 3x menil termín
zasadnutia.
Jednotlivé zasadnutia výboru boli podľa možnosti priebežne plnené, Uznesenie a Hlavné
úlohy z VČS 2012 boli v prevažnej miere splnené, alebo sa plnia.
Kapitola : „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 2012 764 dospelých členov (z toho 14 žien), 87 mladých rybárov
(od 15 do 17 rokov a študenti do 25 rokov).
Členovia našej MO si zakúpili 731 kaprových povolení – 41 miestnych, 400 zväzových
a 250 sezónnych na VN Orava deti si zakúpili 44 kaprových zväzových povolení a 2
miestne.. Ďalej 138 lipňových povolení ( 97 miestnych, 35 zväzových a 6 detských), 217
pstruhových, detské pstruhové povolenia boli predané 8 ks. Na predaj dokladov bolo
vyhlásených 7 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
19151 ks Pp 1 r. čo oproti roku 2011 je menej o 6834 ks a 12500 ks Lipňov, čo jke o 4000
ks viac ako v roku 2011.
Do Oravy 3 – lipňového revíru bolo nasadených 16449 ks Pp-rôčik, čo je o 8201 ks
menej ako v roku 2011, 8500 ks Li - rôčik, čo je o 3620 ks viac ako v r. 2011, Lipeň
dvojročný 60 kg (nebol v pláne. Podustva 5000 ks, čo je rovnako ako v r. 2011, Hlavátka
2 ročná =10 ako v r. 2011 a 550 kg Pd = rovnako ako v r. 2011.
Do VVN Tvrdošín sme nasadili 2500 kg K2 = +1200 kg oproti r. 2011, 200 kg K3 = +200
kg ako v r. 2011, Z 1r. 3000 ks +200 ksako v r. 2011, Šťuka 2r 189 ks = -11 ks ako v r.
2011, Pd 300kg = ako v r. 2011.
Do Oravy č. 4 sa vysadilo 50 kg Pd = ako v r. 2011 a 600 ks Pp = +350 ks ako v r. 2011
a podustva ročná - 7000 ks (nebola v pláne.).
-2-

Celkom sme do našich revírov vysadili:
Násada
Pstruh potočný
Lipeň ročný
Lipeň dvojročný
Podustva
Hlavátka
Zubáč
Pstruh dúhový
Kapor K2
Kapor K3
Šťuka

Jedn.
ks
ks
kg
ks
kg
ks
kg
kg
kg
ks

2012
36500
21000
60
12000
10
3000
900
2500
900
189

2011
51135
13380
0
12000
10
1000
900
1500
500
200

Rozdiel
-14635
7620
60
0
0
2000
0
1000
400
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Celková hodnota zarybnenia bola 25716,87 EUR, čo je o 6150,93 EUR viac ako v r. 2011.
Z uvedenej sumy sme zaplatili 18858,14 EUR a zvyšok 6858,73 EUR zaplatila RADA za
revíry zaradené v celozväzovom povolení. V raste zarybňovania sa bude pokračovať, ak
nám budú násady dodané v objednanom množstve. Toho roku by sme chceli zarybňovať
mrenou Oravu 3 a nosáľom VVN Tvrdošín..
Naši členovia celkom vykonali 26918 návštev na 57. rybárskych revíroch. Spolu ulovili
13860 ks rýb (2011=14387 ks rýb) o hmotnosti 15813 kg (2011= 14923 kg,) čo je hodnota
49016 EUR (2011=47592 EUR) Priemerná hmotnosť ulovených rýb je 1,39 kg/ks (2011
=1,97 kg/ks.) Najviac sa ulovilo pleskáčov vysokých – 4194 ks (2011=4052 ks), kaprov
rybničných – 4080 ks (2011=3361 ks) a Pd – 1301 ks (2011=1661 ks.)
Na Oravici pri 744 návštevách bolo celkom ulovených 190 ks rýb = 62,73 kg (2011= 284
ks rýb = 91,47 kg) (Pp= 167 ks, Pd = 18 ks, Li=3 ks, Jalec hlavatý – 1ks, ostriež – 1 ks).
Na Studenom potoku pri 731 návštevách bolo celkom ulovených 152 ks rýb= 48,74 kg
(2011-276 ks rýb = 84,3 kg) (Pp=106 ks, 18 ks Pd, 23 ks Li).
Na Jelešni pri 303 návštevách sa celkom ulovilo 101 ks rýb = 32,52 kg (2011=159 ks rýb
= 51,18 kg) (Pp = 64 ks, Li = 13ks, Pd = 6 ks, Ostriež =11ks, Pstruh jazerný= 2ks, Jalec
hlavatý =5 ks.)
Na Orave 3 pri 1530 návštevách sa celkom ulovilo 1084 ks rýb = 494,38 kg (2011=1094
ks rýb = 442,22 kg ) (Pd 631 ks, Li 54 ks, Pp 290 ks, Jalca hlavatého 44 ks, Podustva
severná 42 ks, Hlavátka 1 ks, Mrena 1ks, Sivoň potočný 1 ks Ostatné druhy rýb -16 ks).
Na Orave 4 pri 1264 návštevách sa celkom ulovilo 1264 ks rýb = 165,88 kg (2011= 1584
ks rýb o hmotnosti 224 kg) ( najmä Jalca hlavatého 574 ks, Ostrieža zelenkavého 131 ks ,
Pd 62ks, Pleskáč vysoký 1 ks, Pp 6 ks, Kapor – 7 ks, Šťuka 1 ks, Zubáč 1 ks, Ostatné ryby
239 ks ).
Na VVN Tvrdošín pri 5947 návštevách sa celkom ulovilo 2212 ks rýb o hmotnosti
2566,97 kg. ( 2011=1907 ks rýb o hmotnosti 2346,7 kg) (najviac Kapor 830 ks, Pleskáč
vysoký 315 ks, Pd 455, Ostriež 375 ks, Boleň 16 ks, Šťuka severná 31ks, Zubáč 33, Lieň
– 1 ks, Pp 6 ks, Jalec hlavatý 45 ks, Úhor európsky 7 ks, Ostatné ryby 239 ks.
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Spolu naše kaprové revíri naši členovia navštívili 7211 krát (2011=6657) a ulovili v nich
spolu 3239 ks rýb o hmotnosti 3239 kg (2011 = 3491 ks a 2571,49 kg).
Na VN Orava pri 13896 návštevách bolo ulovených 8046 ks rýb (2011=7928 ks rýb
o hmotnosti 10557,2 kg ) ( najviac Kapor 2985 ks, Pleskáč vysoký 3461 ks, Ostriež 276
ks, Zubáč 133, Boleň 27, Šťuka 200 ks, Pd 76 ks, Jalec hlavatý 25ks, Lieň sliznatý 37 ks,
Karas 8 ks, Úhor 3 ks a Ostatné ryby = 799 ks.
Najviac rýb ulovili : Šeling Augustín - 648 ks, Štrbáň Ján - 377 ks, Peter Janek – 339 ks,
Hrkeľ František – 271 ks, Polťák Milan – 259 ks.
Najúspešnejší rybári podľa hodnoty ulovených rýb:
Chomistek Jozef – 575,6 €, Kolena Jozef – 516,00 €, Hojo Stanislav – 504,96 €, Korman
Jozef – 479,32 €, Janek Peter – 475,81 €.
Najväčšiu rybu ulovil Jozef Kováč – Šťuka severná 120 cm o hmotnosti 16,00 kg vo VVN
Tvrdošín.
Ďalšie pekné úlovky :
	
  Ľuboš	
  Vajduliak	
   	
  
	
  Peter	
  Škodoň	
  
	
  
	
  Kamody	
  Radovan	
  	
  
	
  Ficek	
  Martin	
  
	
  
	
  Fedorák	
  Ľubomír	
   	
  
	
  Reguly	
  Ján	
  	
  
	
  
	
  Kuloštiak	
  Marek	
   	
  
	
  Judiak	
  Jaromír	
   	
  
	
  Jantačka	
  Peter	
   	
  

	
  
Sumec	
  veľký	
  -‐132	
  cm,	
  hmotnosť	
  15	
  kg	
  
	
  
Hlavátka	
  podunajská	
  -‐105	
  cm,	
  hmotnosť	
  12	
  kg	
  
Pstruh	
  potočný-‐	
  48	
  cm,	
  hmotnosť	
  1,2	
  kg	
  
	
  
Pstruh	
  dúhový	
  –	
  48	
  cm,	
  hmotnosť	
  1,11	
  kg	
  
Zubáč	
  veľkoústy	
  –	
  92	
  cm,	
  hmotnosť	
  8,5	
  kg	
  
	
  
Mrena	
  severná	
  –	
  63	
  cm	
  ,	
  hmotnosť	
  2,3	
  kg	
  
	
  
Kapor	
  rybničný	
  –	
  90	
  cm,	
  hmotnosť	
  10,5	
  kg	
  
	
  
Jalec	
  hlavatý	
  –	
  50	
  cm,	
  hmotnosť	
  1,5	
  kg	
  
	
  
Pleskáč	
  vysoký	
  –	
  53	
  cm,	
  hmotnosť	
  1,5	
  kg	
  

Všetky uvedené informácie sú z vrátených záznamov o úlovkoch. Predseda ďalej
informoval, že v 42.záznamoch bol zle vypísaný koncoročný sumár alebo úlovky neboli
zosumarizované, 21 záznamov bolo bez ulovenej ryby a 21 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. 2012 odpracovaných 2232 hodín. Na čistení
a presekávaní porastov okolo našich revírov-1313 hodín, na jarnom a jesennom zarybnení
– 459 hodín, na plašení kormorána 153 hodín, pri nakladaní zubáčových rámikov – 182
hodín, a na ostatnej činnosti – 125 hodín.
S aktívnym odstrelom a plašením kormorána pod vedením Ing. Bernarda Adámusa sme
začali 12.1.2012, dokedy nebola žiadna aktivita kormorána. Po príchode snehu a marazu
začala aktivita kormorána stúpať.Pri celoeurópskom sčítaní sme neevidovali ani jedného
kormorána. Od 14.1.2013 bola členmi našej MO hlásená zvýšená aktivita kormorána. Od
19.1.2013 boli počas sobôt a nediel organizované spoločné poľovačky s Poľ. Združeniami
Tvrdošín, Krásna Hôrka, Nižná a Podbiel. Celkom počas 5-tich poľovačiek bolo
zastrelených 17 ks kormoránov. Na odstrele sa v priemere zúčastňovalo 12-16 poľovníkov
a 10-13 aj z radov našich členov. Na plašenie a odstrel prispela aj Rada SRZ nábojmi
a pyrotechnikou. Do budúcna sa plánuje s organizovanými poľovačkami na celom toku
-4Oravy v rovnakom termíne.

V r. 2012 sa nezačalo s výstavbou nijakej MVE na našich revíroch. Boli sme však
oboznámení s plánovanou výstavbou MVE na Studenom Potoku s názvom Biela Skala –
investor Tower Plus, s.r.o.- 2,1 km od sútoku Studeného potoka a Oravy. Výškový spád je
37m. Voda do MVE sa už do Studeného potoka nevráti. Vyjadril snahu výboru zabrániť
stavbe tejto MVE.
Pod vedením Mgr. Milana Michalca pracuje 18 členov RS, ktorí v roku 2012 uskutočnili
427 vychádzok a vykonali 821 kontrol. Boli zistené 4 prípady 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.
V roku 2012 MO zabezpečila výstrojné súčasti pre svojich členov RS, ktoré budú používať
pre kontrolách.
Práca s mládežou od začiatku roka 2012 pokračovala pod vedením Jaroslava Habovského.
Previerky boli vykonané v Štefanove, Trstenej a Nižnej. Mladí rybári preukázali slušné
znalosti a následne im bolo vydané povolenie na rybolov. Poďakovanie patrí vedúcim
krúžkov. Pre školský rok 2012/2013 sa podarilo zabezpečiť troch nových vedúcich
krúžkov.
Stav je nasledovný :
Trstená
19 detí
Martin Pallo
Tvrdošín
14 detí
Marián Planieta
Nižná
30 detí
Miroslav Rosina
Štefanov
6 detí
Ján Bedrich
Zuberec
13 detí
Michal Tekeľ
Habovka
26 detí
Michal Tekeľ
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 1/2013 bol odoslaný poštou asi 50. členom. Pre vysoké
náklady bude posielaný elektronicky – v súčasnosti máme asi 400 e-mailových adries.
Spravodaj je prístupný aj na našej internetovej stránke.a vo vývesných skrinkách.
V tomto roku bol zorganizovaný 2. rybársky ples MO SRZ Trstená. Konštatoval, že sa
vydaril.
V športovej činnosti, ktorú organizuje Milan Frelich boli 4 tradičné preteky :
- Detské preteky na plávanú – 1. mája na VVN Tvrdošín – zúčastnilo sa ich 43 detí od 614 rokov. Zvíťazili Michal Kabáč z Nižnej, Mária Oriešková z Tvrdošína a Anna
Oriešková zo Štefanova.
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Dňa 12.5.2012 sme organizovali 40. Celooravské preteky na VVN Tvrdošín.
Zúčastnilo sa ich 51 pretekárov. Zvíťazili Ján Jackulík-Námestovo, Ján Bedrich –
Trstená a Michal Mišuda – Námestovo.
24 hod. preteky na položenú – 28-29. júla na VVN Tvrdošín. Zúčastnilo sa ich 26
pretekárov. Opäť zvíťazil Marcin Hotlas, ďalšie miesta – Ján Kortýn a Igor Smatana.
Muškársky pretek Oravský lipeň -12. augusta. Zúčastnilo sa ho 48 pretekárov. Zvíťazili
František Jarina-Trstená, Martin Poljak – Svit a Ľudovít Kodaj – Púchov.
Stretnutie rybárov na VVN Tvrdošín za účasti funkcionárov MO bolo 25. septembra.
Zúčastnilo sa ho 29 rybárov, úlovok nemal nikto.

V LRU mucha sme mali 3 družstvá. Družstvo B súťažilo v II. Lige a skončilo na 8. mieste.
Družstvo Trstená A súťažilo v Divízii a z 3. miesta postupuje do II. ligy . Nové mladé
Družstvo C sa umiestnilo na peknom 7. mieste v Divízii A.
V Oravský pretekoch –LRU plávaná –organizuje ju MO SRZ Námestovo, naše družstvo :
Bedrich Ján, Bedrich Peter, Bedrich Jozef a Skuban Miroslav zvíťazili.
Pre rok 2013 sú naplánované nasledovné preteky:
- 4. Mája
- Detské preteky na VVN Tvrdošín - plávaná
- 27.-28. Júla - 24 hodinové preteky na VVN Tvrdošín – položená
- 12. Augusta - Muškárske preteky Oravský lipeň na Orave č.3
- 1. Septembra – Muškárske preteky „ Oravský Lipeň na Orave č. 3
- 15. Septembra - Stretnutie funkcionárov MO SRZ Trstená na VVN Tvrdošín
Propozície pretekov budú minimálne 14 dní vopred vhodne zverejnené p. Milanom
Frelichom.
V závere poznamenal, že nás nečakane navždy opustil Ing. František Habovský vo veku
77 rokov, dlhoročný člen výboru a jeho predseda. Viacerí ste ho poznali osobne a ktorý pre
našu MO urobil veľa. Česť jeho pamiatke.
Predseda potom 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 a rybárskych zážitkov.
K bodu č. 4 :
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ján Krkoška.
V správe uviedol, že DK zasadala 5 krát, vždy za účasti najmenej 4 členov. Účasť členov
na rokovaní DK bola 84 %. DK v priebehu r. 2012 riešila 7 podnetov na disciplinárne
riešenie 6. členov. Jeden člen bol v roku 2012 riešený 2x. Oproti r. 2011 je to pokles o 50
%. Porušenie rybárskych predpisov bolo: 2x na miestnej lipňovej vode, 1x na miestnej
kaprovej vode, 1x na miestnych pstruhových vodách a 2x na cudzích revíroch. Podnety na
disciplinárne konanie podali : 1x Rada SRZ, 4x RS MO SRZ Trstená, 2x Návrh výboru
MO SRZ Trstená. Z hľadiska veku boli riešení iba dospelí členovia. Konštatoval, že je
zarážajúce, že sa jedná o dlhoročných členov (10-40 rokov členstva). Predseda DK
navrhoval preškolenie členov tak, aby každý bol preškolený 1x za 5 rokov.
DK v 6 prípadoch uložila pokutu (celková výška 270.-€+ 13,32 € trovy konania), v 1
prípade dočasné vylúčenie.
Rokovanie komisie boli vedené formou dialógu a v pokojnej atmosfére. Boli dodržané
pravidlá slušnosti a ľudská dôstojnosť.
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K bodu č. 5 :
Správu o hospodárení organizácie za r. 2012 predniesol JUDr. M. Kabáč. Prítomných
podrobne informoval o pláne nákladov a skutočne vynaložených nákladov. Tiež o pláne
výnosov a skutočnej výške výnosov. V závere konštatoval, že MO SRZ Trstená za rok
2012 dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 5401,68 €. Hodnota majetku MO
SRZ Trstená k 31.12.2012 bola vo výške 170164,29 €, hodnota majetku k 1.12.2012 bola
vo výške 164774.- €.
Zároveň predniesol plán rozpočtu na r. 2013, v ktorom sa počíta so 750-timi členmi nad
18 rokov, so 100 študentmi od 15-17 rokov a študentmi do 25 rokov . Tiež sa počíta
s nákupom násadových rýb vo výške min 14500.-€. Prítomných taktiež oboznámil
s každou položkou plánovanou na výdaj aj do výnosu. V závere konštatoval, že príjmy
organizácie sú plánované vo výške 80315,00 € a náklady vo výške 80385,18 €. Rozpočet
na rok 2013 je naplánovaný s miernou stratou vo výške 70,18 €.
K bodu č. 6 :
Správu Kontrolnej komisie predniesol jej predseda p. Juraj Tavel. Konštatoval, že v dvoch
kontrolných revíziách v r. 2012 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- SC nedôsledné vyplňovanie cestovných príkazov
3. KK konštatuje zlepšenie pri plnení uznesení výboru MO.
4. Hospodárenie a plnenie rozpočtu MO prebiehalo podľa plánu. KK má výhrady
k spotrebe ZP a el. energie. Ani v roku 2012 v porovnaní s r. 2011 nebadať zníženie
tejto spotreby, ktorá je neúmerná.
KK konštatovala, že hospodárenie MO prebiehalo podľa rozpočtovaných schválených
položiek a neboli zistené podstatnejšie rozdiely. KK tiež preverila správnosť závierky
k 31.12.2012 a doporučuje VČS závierku za r. 2012 schváliť.
V rozpočte na r. 2013 KK zaujala súhlasné stanovisko k hlavným bodom rozpočtu a nemá
k rozpočtu závažnejšie pripomienky.
K bodu č. 7 :
Plán hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2013 predniesol Ing. Bernard Adámus –
podpredseda výboru. Plán je zameraný na :
- Hospodárenie na revíroch – zarybňovanie podľa plánu, na pstruhových a lipňových
revíroch vytvorenie priesekov v pobrežných porastoch za účelom sprístupnenia toku pri
zarybňovaní, 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
ťažba štrkov, znečisťovanie a pod. a vyškoliť nových hospodárov.
- Spoločenskú činnosť – vykonávanie školenia a skúšok pre žiadateľov o členstvo,
pokračovať v súťaži o najväčšiu ulovenú rybu na revíroch MO a VN Orava, aktualizo-7-

-

vať web stránku a vývesky v Trstenej, Tvrdošíne a Nižnej.
Športová činnosť – vykonať v r. 2013 všetky naplánované športové podujatia.
Ostatná činnosť – realizovať terénne úpravy na dvore rybárskeho domu.

V ďalšej časti VČS predložil plnenie uznesení MO SRZ Trstená prijatých na VČS 2012.
Konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené, alebo sa priebežne plnia (kontrola revírov...)
až na vybudovanie skladu pomôcok a náradia na zarybňovanie, ktorý sa plánuje dokončiť
v roku 2013.
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. 1/2013. Komisia konštatuje, že VČS sa zúčastňuje 473 členov a 4 hostia a 3.
mladých rybárov.
Mandátová komisia konštatuje, že VČS je právoplatná a 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 :
80. rokov :
nikto
75 rokov :
nikto
70 rokov :
Krížik Ľudovít
Kuráň Jozef
Frolek Ján

Tvrdošín – Hríbiky 220
Trstená 672/32
Tvrdošín-Medvedzie 130/3

60 rokov :
Kolena Jozef
Horinek Jozef
Hojo Stanislav
Očenáš Ivan
Tyrol Jozef
Chorvát Jozef
Harezník Ján
Zmarzlák Ľudovít
Džubek Anton

Trstená-Ústie 64
Trstená-Ústie 29
Tvrdošín 695
Trstená 196
Nižná 650
Tvrdošín 695
Tvrdošín 781
Trstená 397/52
Krivá 211

50 rokov :
Flontek Jozef
Kubinec František
Medvecký Igor
Dafčík Ľubomír
Laurinec Jozef, PharmDr.

Nižná 465/7
Podbiel 390
Tvrdošín 164/46
Trstená 603/24
Trstená, Lekáreň Karmel
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Oriešek Karol
Stankovič Ľudovít
Chovančák Štefan
Gabarík Jaroslav, Mgr.

Nižná 479/1
Tvrdošín 147/28
Trstená 961/26
Trstená 1140/10

Pre nesplnenie minimálne 5-ročného členstva v našej MO neboli odmenení : Ing. Thurský
Igor a Arvay Miroslav.
K bodu č. 10 :
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 neboli prihlásené žiadne úlovky.
V kategórii ostatné ryby boli prihlásené 3 úlovky. Zvíťazil Jozef Kováč úlovkom šťuky
severnej o dĺžke 120 cm a hmotnosti 16,00 kg na VVN Tvrdošín. Šťuka bola ulovená na
živú rybku.
Výherca získava Diplom a poukážku na nákup v predajni HAJCO v Trstenej v sume
20,00 EUR
Odmenenie vykonali JUDr. Miloš Kabáč a Ing. Bernard Adámus.
Poznamenal, že výbor všetkým ďakuje za aktívnu účasť víťazovi blahoželá a vyzýva aj
ostatných členov, aby sa zapojili do súťaže v roku 2013.
K bodu č. 11 - Diskusia:
Brunčák Marián : Spýtal sa prečo v revíri Orava 4 nie je napustený nijaký kapor, keď je
to kaprový revír?
Kendrala Stanislav : Pri zarybňovaní VVN Tvrdošín požadoval aby úsek, kde boli
napustené násady bol hájený aspoň 14 dní. V opačnom prípade sa tam konajú rybárske
preteky.
Kumor Vladimír :
Zákon nedovoľuje hájiť iba úsek revíru, ale revír celý- teda celú VVN Tvrdošín
Požadoval zlepšiť disciplínu členov v zapisovaní úlovkov, nakoľko podľa jeho odhadu nie
je zapísaná asi 1/3 ulovených rýb! Potrebné je zapísať aj ulovené nástrahové rybky do
Záznamu o úlovkoch. RS to bude prísnejšie kontrolovať!
Jankola Eugen:
Kritizoval výbor, že vo vývesnej tabuli na Rybárskom dome nie sú vyvesené termíny
predaja povolení, termíny brigád ani termín VČS.
Džubek Peter :
Požadoval, aby sa plašenie kormorána vykonávalo v jeden termín a čas po celej Orave.
Tiež sa spytoval na organizovanie brigád na Orave 2 – revíri Rady. Nikto sa o to nestará.
JUDr. Kabáč Miloš:
Odpovedal, že Orava 2 je revír Rady a brigády organizuje pá Kompan z Oravského
Podzámku. My na cudzom revíri nemôžeme vykonávať brigády. Rada nás o to nepožiadala,
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ani za vykonanú činnosť nič neponúka. Je to záležitosť RADY SRZ. Oznamy o termínoch
predaja a VČS v skrinke pri RD Trstená sú! Boli trochu neskôr, ale sú! Oneskorené
vyvesenie berie na seba a p. Jankolovi sa ospravedlňuje.
Kosmeľ Ľubomír :
Pýtal sa, že keď si kúpil nástrahové rybky vo Vrútkach, kde si ich má zapísať. Prihováral
sa tiež za hájenie nasadených rýb na 14 dní.
Tavel Juraj :
Otvoril problematiku zarybňovania Oravy mrenou. My zarybníme, a čo Rada a MO D.
Kubín. Zarybňovať mrenou je potrebné s perspektívou. Potrebné je kontaktovať Radu ,
ako bude ona vysádzať mrenu. Tiež na plašenie kormoránov na Orave 2 je potrebné
uzatvoriť trojdohodu medzi Trstenou, Radou a D. Kubínom.
Pallo Štefan :
Kritizoval výbor za všetko: že mu neposiela Spravodaj, je to povinnosť výboru, že mu
nedala pokladničný doklad za predané doklady, že služobné cesty sú drahé. Za 2 cesty do
Žiliny 3000 EUR je veľa. Tiež žiadal o možnosť podpísať neprítomného člena SRZ
a hlasovať zaňho. Pochyboval o správnosti vedenia účtovej evidencie.
MUDr. Viliam Chromý :
Zrušenie zasielania spravodajov poštou bolo len z ekonomického hľadiska. Jedná sa
o ušetrenie peňazí. Prečo sa tu sťažujete, každý má prístup na internet, kde si kliknete na
stránku SRZ Trstená a tam máte všetko. Všetky akcie ich termíny, vyhodnotenie,
výsledky.
Hrkeľ František :
Divil sa , prečo sa zrušilo zasielanie Spravodaja.
Mgr Michalec Ivan:
Potvrdil, že zasielanie Spravodaja e-mailom je z finančného hľadiska. Kto to napriek tomu
chce, má postupovať podľa oznamov na dverách pri predaji lístkov. Tam je všetko
napísané. Kritizoval p. Pallu za neseriózny prístup pri prezentácii na túto VČS.
MUDr. Viliam Chromý :
Vyzval prítomných, keďže sa sťažujú na neskoré termíny akciií-brigád, aby sa už teraz
prihlásili u neho na plašenie kormoránov, ktoré bude v decembri, nakoľko vkani nemal kto
naťahovať reflexné šnúry!
Habovský Jaroslav :
Prítomných informoval, že prípadné vypisovanie príjmových dokladov by si pri 808
členoch vyžiadalo neúmerne dlhá čas nielen pre predávajúcich, ale aj pre čakajúcich
členoch. Naviac, každá platba je evidovaná, čo potvrdila v správe aj KK.
MVDr. Sabo Marián :
V úvode pozdravil VČS o rybárov z MO D. Kubín. Povedal, že na zarybnenie dali viac
ako 37000 EUR. Organizujú preteky : Chyť a pusť, ktoré sa uchytili a je o ne záujem. MO
SRZ D. Kubín má a malo rovnaké problémy, ako aj v Trstenej.
Na margo p. Kosmeľa : Kúpenie rybiek vo Vrútkach a ich použitie na VN Orava alebo
VVN Tvrdošín je neprípustné! Takéhoto člena by sme u nás hnali na disciplinárnu
komisiu! Zákon je zákon!
Mgr. Ivan Veljačik :
Vyslovil pozdrav rybárov z Námestova rybárom v Trstenej. Informoval o rekordných
úlovkoch – ich členovia chytili zubáča 8,2 kg, kapra – 14,5 kg, Šťuku 12 kg a sumca 150
cm o hmotnosti 24 kg.
JUDr. Kabáč :
Vysvetlil prítomným, že nie sme predajňa a preto nevydávame pokladničné doklady.
Zastupovanie na VČS – musí byť overené splnomocnenie! Inak nemožno. Tiež podal
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krátke informácie o dianí na Rade. Zasadnutia sa konali 4x, (03/12; 06/12; 09/12 a 12/12)
bol prítomný vždy. Organizujú sa ME v LRU-mucha. Aj preto mimoriadna známka 0,5
EUR. V krátkosti informoval o situácie v MsO Košice. Prítomných tiež informoval
o zarybňovaní Oravy 2 a VN Orava.
Suľa Alfonz :
Pripomenul, že nikdy sa neplánovala násada kaprov do Oravy 4. Otázka hájenia – bojíme
sa povedať čo sa na danom revíri robí. Stačí zavolať alebo poslať SMS členom výboru,
alebo na PZ a oni to tam vyčistia. A bude poriadok Sme alibisti.
Mgr. Krkoška Ján :
Potvrdil, že zastupovanie člena na VČS je nezastúpiteľné. K otázke hájenia pripomenul,
že pri ňom sa sezóna skráti aj o 6 týždňov! Seriózny rybár to pochopí a nebude loviť
nasádzané ryby.
Hrkeľ František :
Kritizoval nakladanie rámikov vo VVN nad mostom pri Štefanove, kde to prívalová voda
zamúlila a nič nebolo zo zubáča. Tiež kritizoval nakladanie 4-6 rámikov na jedno miesto.
Ing. Kubica :
Zaoberal sa otázkou nástrahových rybiek. Spýtal sa čo s násadovými rybami.
Bolo mu odpovedané, že sú z chovných rybníkov a majú veterinárne potvrdenie.
Odpovedal, že aj zakúpené nástrahové rybky sú z rybníka a tiež majú veterinárne
potvrdenie.
JUDr. Kabáč :
V tejto oblasti platí pre každého zákon a Vyhláška a tú nemožno porušovať.
Kuchťák Dominik :
Požadoval spropagovať brigády, aby sa ich mohol každý zúčastniť.
Suľa Alfonz :
Odpovedal, že minimálne 3 dni pred konaním brigády – zarybnenia je oznam na internete
a nikto sa nehlási. Nemal by kto zarybňovať. Keby som nezavolal osvedčených
brigádnikov.
Ing. Medvecký Michal :
Požadoval odsúhlasiť porušenie Zákona a Vyhlášky pri násadových rybkách.
JUDr. Kabáč:
Odpovedal, že nemôžeme dať návod na porušenie zákona. To od nás nečakajte!
MUDr. Chromý Viliam :
Informoval prítomných, že je garantom naťahovanie reflexných šnúr na plašenie
kormoránov. Vyzval prítomných, aby sa prihlásili.
Suľa Alfonz :
Požiadal návrhovú komisiu, aby do znesenia z tejto VČS zapracovala bod, že „špagáty“ sa
budú naťahovať od 1. decembra a aby to VČS schválila. Je to preto, aby o tom v decembri
vedeli aj „hlavátkári“ a „lipniari“.
MUDr. Chromý Viliam :
Požiadal VČS o odhlasovanie návrhu na uznesenie na ochranu násadových rýb. Počas
pretekov Oravský lipeň viacerí pretekári z iných MO konštatovali, že máte tu rybu, tak si
ju chráňte.
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.
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Najskôr dal hlasovať o diskusných príspevkoch, ktoré diskutujúci požadovali zaradiť do
uznesenia :
- Osadiť tabule a hájiť revír VVN Tvrdošín min 14 dní po napustení násad.
- Za : 7 členov; Proti 466 členov, Zdržal sa: 0 členov.
- Predsedovi MO SRZ iniciovať rokovanie vo veci koordinovania zarybňovania a ochrany
celého toku Oravy na Rade SRZ a s MO SRZ Dolný Kubín
- Za : 473 členov, Proti 0 členov, Zdržal sa: 0 členov.
- začať chrániť tok Orava 3 pred kormoránmi natiahnutím špagátov od 01.12.
-Za : 471 členov, Proti : 2 členovia, Zdržal sa : 0 členov.
Po týchto dielčích hlasovaniach predseda Návrhovej komisie predložil definitívny Návrh
na uznesenie v ktorom VČS :
a./ Schvaľuje:
- Správu o činnosti výboru MO SRZ Trstená za rok 2012
- Správu o finančnom hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2012
- Správu KK
- Návrh rozpočtu na rok 2013
- Plán Hlavných úloh na rok 2013
b/ Berie na vedomie:
- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie
- Správu Mandátovej komisie
c/ Ukladá :
- Tajomníkovi podať správu o konaní VČS na Radu SRZ do 15 dní
- Výboru vykonávať činnosť v zmysle plánu úloh na rok 2013 a tohto Uznesenia
- Predsedovi MO SRZ iniciovať rokovanie vo veci koordinovania zarybňovania a ochrany
celého toku Oravy na Rade SRZ a s MO SRZ Dolný Kubín
- zasielať spravodaje poštou všetkým členom MO SRZ, ktorí nenahlásili e-mailovú adresu
- začať chrániť tok Orava 3 pred kormoránmi natiahnutím špagátov od 01.12.
Za uznesenie hlasovalo 473 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 2013 ukončená.

V Trstenej 19.3.2013

Zapísal : Bošanský Jozef
tajomník
MO SRZ Trstená

