
 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  13.3.2016 v Dome Kultúry v  
Trstenej 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny      :     646 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2015  :     857 členov  
     Percento účasti na ČS     :     73,37 % 
      
Hostia : Mgr Anton Šumský, Ing. Bjel Peter. – MO SRZ Dolný Kubín 
          - MO SRZ Námestovo - Neprítomní  
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
3/ Správa o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2015 
4/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie 
5/ Správa o hospodárení organizácie za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 
6/ Správa kontrolnej komisie 
7/ Plán Hlavných úloh na rok 2016  
8/ Správa Mandátovej komisie 
9/ Odmenenie jubilantov 
10/ Vyhodnotenie súťaže o najväčšiu ulovenú rybu, odmenenie víťazov 
11/ Diskusia 
12/ Voľba delegáta a náhradníka na mimoriadny snem SRZ 
13/ Schválenie Návrhu na uznesenie 
14/ Záver 
15/ Občerstvenie 

     
K bodu č. 1 : 
 Stanovený VČS bol o 30 minút posunutý, nakoľko v rokovacej sále nebola prítomná 
nadpolovičná väčšina členov MO SRZ Trstená. Po 30 minútach dal tajomník hlasovať či 
sa schôdza bude konať aj keď nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov v súlade s § 14  
ods. 3 písm. c) Stanov SRZ. Návrh bol schválený jednohlasne. 
 Z poverenia výboru MO SRZ Trstená schôdzu, po 30 minútovom čakaní, otvoril 
a viedol tajomník MO – p. Jozef Bošanský. V úvode privítal členov MO SRZ Trstená, 
hostí z  MO SRZ Dolný Kubín a z  MO SRZ Námestovo. Radu SRZ zastupuje JUDr. 
Miloš Kabáč – predseda MO SRZ Trstená. 
V ďalšom predložil návrh programu, ktorý členovia MO SRZ Trstená obdržali na 
pozvánkach. Potom dal zaň hlasovať. Program bol doplnený o voľbu delegáta 
a náhradníka na mimoriadny snem SRZ. Pri schvaľovaní bola táto voľba presunutá z bodu 
9 na bod 12 – po skončení Diskusie, aby sa členská základňa mohla vyjadriť aj 
k delegátovi a náhradníkovi na mimoriadny snem SRZ. Po tejto úprave bol Program VČS 
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, Mgr. 
Anton Šumský – hospodár MO SRZ D. Kubín, Predložený návrh bol schválený (1 člen 
MO SRZ Trstená sa zdržal).. Potom požiadal zvolených členov predsedníctva, aby zaujali 
svoje miesta za predsedníckym stolom. 

 
V ďalšom bol predložený návrh na zloženie Mandátovej komisie: Mgr Michalec Ivan –  
ako predseda, Habovský Jaroslav,  Kuráň Ľudovít, Bc. Chorvát Peter , Prát Richard, Pallo 
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Miloš a Michalec Radoslav. Navrhovaní boli zvolení za členov mandátovej komisie. Proti 
nebol nikto a nikto sa nezdržal. 
 
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí :Suľa Alfonz – ako predseda, Ing. Adámus Bernard 
a Ing. Gavlík Marián ako členovia.  Navrhovaní boli zvolení za členov návrhovej komisie, 
proti nebol nikto a nikto sa nezdržal. 
 
Do Volebnej komisie boli navrhnutí : Mgr. Krkoška Ján – ako predseda, Planieta Miloš 
a Ing. Jozef Kudlička ako členovia. Navrhovaní boli zvolení za členov volebnej komisie, 
proti nebol nikto a nikto sa nezdržal. 
 
Po schválení programu VČS, voľbe pracovného predsedníctva, komisií  začalo rokovanie 
VČS. 
  
Tajomník pred odovzdaním slova predsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním 
a minútkou ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých v roku 2015 až do VČS 2016 - p. 
Tacinu Mariána – 38 ročného z Tvrdošína, Pavču Alojza – 68 ročného z O.B.Potoka, 
Vrobela Rastislava – 41 ročného zo Zábiedova, Rejdugu Jána – 34 ročného z Trstenej, 
Ing. Kapjora Štefana – 42 ročného z Trstenej, Žmijaka Pavola – 64 ročného z Nižnej, 
Remiaza Erika 30 ročného z Tvrdošína-Medvedzia, Kubáňa Pavla 43 ročného z Liesku , 
Šimánka Miloslava 59 ročného z Tvrdošína ako aj p. Mateja Hucíka – dlhoročného 
pracovníka rybníkov v Trstenej. 
 
Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloša Kabáča o prednesenie správy 
o činnosti našej MO za rok 2015. 

K bodu č. 3 : 
 
Správu o činnosti MO SRZ Trstená predniesol predseda MO JUDr. Miloš Kabáč. Po 
privítaní členov MO a hostí, prítomných vyzval, aby na VČS zotrvali do konca rokovania, 
kedy sa schvaľujú dôležité dokumenty z VČS, aby prípadná nízka účasť pri schvaľovaní 
nebola predmetom kritiky prítomných členov. Potom informoval o zložení výboru a účasti 
Kontrolnej a Disciplinárnej  komisie na rokovaní výboru. Tiež informoval o počte 
zasadaní výboru a účasti členov výboru na nich. Členovia  výboru si podľa možnosti plnili 
všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z funkcií a odborov, ktoré zastávajú. 
 
Konštatoval, že výbor zasadal 11x v rámci schváleného plánu práce. Na všetkých 
zasadnutiach bol výbor uznášaniaschopný. Plnú -100 percentnú účasť mali Jozef 
Bošanský, JUDr. Miloš Kabáč a Alfonz Suľa. 
 
Prítomných ďalej informoval o hospodárskej činnosti – najmä úlohy vyplývajúce zo 
zákona o rybárstve, Vyhlášky MŽP, Stanov a iných predpisov upravujúcich ochranu na 
rybárskych revíroch , pri starostlivosti o ochranu prírody a  ŽP. 
 
V ďalšej časti informoval o stave členskej základne v roku 2015 : 857 dospelých členov 
(+4 členovu) -z toho 22 žien, 58 mladých rybárov 15-18 rokov a 98 detí. To je celkom 
1013organizovaných rybárov v MO SRZ Trstená vo všetkých kategóriách (v roku 2015 to  
bolo 944 členov).  
 
Prítomní boli informovaní o počtoch predaných povolení , ktoré boli nasledovné: 
Miestne:  
- 64 kaprových, 274 pstruhových, 188 lipňových. Oproti roku 2015 evidujeme nárast 

u všetkých miestnych povolení. 
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 Zväzové : 
- 384 kaprových  a 26 lipňových – u kaprových je nárast + 2 povolenia. U lipňových je 

pokles takmer o polovicu, nakoľko pri predĺžení lipňového revíru až po Krivú, rybári 
z Podbiela a Krivej si už nemusia kupovať zväzové povolenia. 

Sezónne : 
- Na O. Priehradu sa predalo 300 povolení. (evidovaný +23 povolení) 

Sezónne povolenia sa v tomto roku nepredávajú – je nový szstém odvodov 
z predaných povolení a nové ceny povolení. Zakúpenie zväzového kaprového 
povolenia je podmienené zakúpením miestneho povolenia. 

- Zrušené boli : bezplatné povolenia (nálepky) v rámci Trojdohody, týždenné 
hosťovacie povolenia na pstruhové a lipňové revíry (nedefinovaný týždeň – bol to 
kalendárny týždeň alebo 7 dní ?). Ďalej boli zrušené sezónne povolenia  na 1 revír 
RADY a boli zrušené ročné kaprové povolenia pre nečlenov. 
 

Predaj povolení je v 6. termínoch alebo bezhotovostnými platbami. 
 
Predseda uviedol, že sa začalo s jarným zarybňovaním kde je násada drahšia, nakoľko 
prezimovala v rybníku, ale má väčšiu šancu na prežitie. Zarybňovanie revírov bolo 
uvedené v Spravodaji., preto predseda podal iba celkové zarybnenie našich revírov : 
22 786 ks Pp 1r. prezimovaný   3 000 ks zubáča 
30 750 ks Pp plôdik       600 kg pstruha dúhového  
       68 kg Pp dvojrôčik    1 700 kg kapra K2  
15 689 ks lipeň ročný  prezimovaný  1 700 kg kapra K3 
16 2000 ks podustvy     2 000 ks mreny    
        20 kg hlavátky 3-r     3 000 ks nosáľa 
 200 kg šťuky        .    1 000 ks pleskáča 
 
V zarybňovaní bolo poukázané, že celková suma zarybnenia bola 28 264,63 €. 
Z vlastných prostriedkov boli nakúpené násady za 23 887,63 €. 

 
V úlovkoch konštatoval, že v roku 2015 naši členovia – v rámci celého Slovenska – mali 
28113 vychádzok v 70. revíroch, pri ktorých ulovili 13742 ks rýb o hmotnosti 16680kg, 
čo predstavuje hodnotu 59113 €. Priemerná hmotnosť ulovených rýb bola 1,21 kg. 
Najviac sa ulovilo kaprov rybničných – 4071 ks( oproti r. 2014 je to pokles  o 251 ks, 
Pleskáčov vysokých – 3257 ks, Pd -1164 ks, Pp – 737 ks, Li – 223 ks a 2 ks Hlavátky. 
Podľa uzn z VČS 2014 je vylúčené zarybňovanie rieky Oravy násadou Pd. Od r. 2015 sa 
bude Pd vysádzať iba do VVN Tvrdošín. Informácie sú z 888 vrátených záznamov 
o úlovkoch. 
 
Kapitálne úlovky rýb: 
Sumec : Hojo Stanislav ml. -120 cm– VN Orava 
Hlavátka: Judiak Jaromír  – 89 cm – Orava č. 3; Frielich Marek – 80 cm – Orava č. 3; 
MUDr. Viliam Chromý – 82 cm–Orava č. 3 - pustená; Judiak Jaromír – 79 cm – Orava č. 
3 – pustená. 
Šťuka : Ing. Medvecký Michal – 125 cm; Martin Golvoň – 116 cm; Jozef Domagala – 

115 cm; Igor Jarolín – 110 cm – všetci na VN Orava 
Zubáč :  Juraj Hojo – 97 cm; Marek Lemon – 95 cm ; Šimon Greššák – 93 cm – všetci 

VN Orava. 
Kapor : Tatiana Rosinová- 89 cm; Img. Mačor Martin – 88 cm – pustený;  Martin Pallo –  

81 cm; Peter Durdiak – 81 cm – všetci VN Orava. 
Pd      :  Jozef Kolena – 56 cm;  Jakub Tomkuliak – 43 cm. 
Pp     : Milan Gemrot – 49 cm; Juraj Tavel – 47 cm; Šišila Pavol – 42 cm; Ján Greššák – 

41 cm. 
Lipeň :  Jaroslav Lofaj – 48 cm; Juraj Kuboš – 47 cm; Adam Judiak – 42 cm. 
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Pleskáč :  nebol hodnotený. 
 
Traja najúspešnejší rybári podľa počtu privlastnených úlovkov : 
Vajduliak Milan – 391 ks; Ján Štrbáň – 338 ks; Nemček Jozef – 246 ks. 
 
Traja najúspešnejší rybári podľa hodnoty privlastnených rýb : 
Korman Jozef – 153,6 kg – 790,97 €; Gerčák Peter – 218,6 kg – 734,48 €; Pazúrik Marián  
– 127,7 kg – 538,73 €. 
 
Brigádnická činnosť: 
Na brigádach organizovaných našou MO SRZ sa v r. 2015 zúčastnilo 672 členov, ktorí 
odpracovali 4767 brigádnických hodín. Pracovalo sa nasledovne : Čistenie a presekávanie 
porastu – 1435 hod.; Jarné a jesenné zarybnenie 246 hod.; Plašenie a odstrel kormorána  - 
338 hodín; Zhotovovanie zubáčových rámikov – 90 hod.; ostatná činnosť(aj VČS) – 2749 
hodín. 
 
Hospodárenie na revíroch:  
Hospodárenie na našich revíroch zabezpečujú : 
Hlavný hospodár - Alfonz Suľa + hospodár na rieke Orava 3 
Orava č. 4 -  - Ľuboš Špringeľ 
VVN Tvrdošín   - Branislav Precner 
Oravica    - Ľudovít Kuráň,  Jaroslav Habovský 
Jelešňa   - Vladimír Kumor 
Studený potok  - Alojz Tekeľ, Igor Smatana   
 
Od 1.1.2016 je platná zmena v Miestnom rybárskom poriadku na Lipňovom revíre Orava 
3, kde bol, na základe uznesenia VČS v r. 2015, zriadený revír CHAP- od ústia Studeného 
potoka v Podbieli až po lavičku pre peších pri ZŠ v Nižnej. Návštevníkov revíru 
informoval, že úsek bude vyznačený tabuľami. Požiadal ich, aby do revíru neprenášali 
ryby ulovené v iných úsekoch Oravy 3, tiež aby pri love používali háčiky bez protihrotov 
a aby citlivo zobchádzali s ulovenými rybami, nakoľko budú pustené späť do vody. 
 
Od 1.1.2015 je v platnosti Trojdohoda o vzájomnom užívaní revírov a výkone rybárskeho 
práva  medzi MO SRZ Trstená, Dolný Kubín a Námestovo. Pre výkon rybárskeho práva 
nie je potrebná bezplatnú nálepku, stačí platné miestne povolenie. Loviaci z iných MO si 
musia naštudovať príslušné miestne rybárske poriadky, lebo lovné miery v týchto revíroch 
sú rozdielne. 
 
Ochrana revírov. 
 
Vykonáva ju 22 členov RS pod vedením Mgr. Ivana Michalca. RS pracovala na základe 
Plánu práce na rok 2015 prijatého na Aktíve RS  a jej členovia vykonali 325 kontrol 
pričom skontrolovala 462 rybárov. 
 
Odstrel a plašenie kormoránov prebieha pod vedením Ing. Bernarda Adámusa 
v spolupráci s poľovnými združeniami dotknutých obcí – Tvrdošín, Krásnej Hôrky, 
Nižnej, Podbieli a Oravský Biely Potok. Celkom bolo 8 spoločných poľovačiek 
s plašením a bolo zostrelených 16 kusov kormorána. Naši členovia počas organizovaného  
plašenia odpracovali celkom 260 brigádnických hodín. Pri celoeurópskom sčítaní vtáctva  
dňa 17.1.2015 nebol prítomný ani 1 kormorán, počas sčítania16.1.2016 bolo 
spozorovaných 50 ks na rieke Orava a okolo 100 ks na VVN Tvrdošín.  
Naťahovanie špagátov cez rieku Orava nebolo, nakoľko sme zatiaľ nedostali výnimku. 
Spolu s radou SRZ Žilina a MO SRZ D. Kubín sme podali spoločnú žiadosť na plašenie  
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pre celú rieku Oravu. CHKO Horná Orava túto žiadosť zamietla. 
 
Práca s mládežou: 
V r. 2015 činnosť krúžkov viedol Peter Chorvát, krúžky boli zriadené v 6. Školách 
a navštevovalo ich 68 detí. 
V súčasnosti bežia nasledovné krúžky mladých rybárov: 
Trstená- Martin Pallo  - 23 detí 
Tvrdošín –Michal Kuboš  - 15 detí 
Nižná – Miroslav Rosina  - 26 detí 
Štefanov n/Or.- Ján Bedrich -   9 detí 
Zuberec –Michal Tekeľ  - 15 detí 
Habovka – Michal Tekeľ  - 10 detí 
Spolu je to 98 detí, čo oproti minulému roku je nárast o 30 detí. 
 
Kultúrna činnosť: 
Vedie ju Bc. Ľubomír Fedorák. Stará sa o obnovu vývesných skriniek, príprava 
a distribúcia Rybárskeho spravodaja, príprava a aktualizácia webovej stránky, písanie 
kroniky a príprava už 5. Ročníka Rybárskeho plesu, ktorý okrem väčšieho záujmu mal 
veľmi dobrú úroveň. Výťažok z plesu bude použitý na zarybnenie Oravy 3 . 
Dňa 11 apríla zorganizovali rybári z Podbiela 2. Ročník rybárskej zábavy, kde sa podávali 
rybárske a iné špeciality. Výťažok z tejto akcie v r. 2015 bol použitý na na zarybnenie 
nového úseku revíru Orava 3. Vyslovil presvedčenie, že v tejto činnosti budú pokračovať. 
Organizátorom patrí poďakovanie. 
 
Športová činnosť : 
Sekcia pod vedením Bc. Petra Chorváta mala nabitý program, keď zorganizovala: 
a) 43 ročník Celooravských pretekov – plávaná, ktoré sa uskutočnili 2.5.2015 na VVN T 

Tvrdošín  za účasti 53 pretekárov – Trstená 42 pretekárov, Námestovo – 6 pretekárov 
a Dolný Kubín – 5 pretekárov. Zvíťazili Ján Kováčik, František jarina a Peter Švejdík. 
Ulovilo sa 159 rým, z toho 153 Pd. 

b) Detské preteky – 9.máj – VVN Tvrdošín -56 detí od 6-14 rokov – mladí pretekári 
ulovili 284 rýb. Víťazi : Samuel Orčík - Štefanov, Samuel Miko - Štefanov a Matúš 
Kičin – Nižná. Žiadnu rybu nechytilo 11 detí. 

c) Stretnutie funkcionárov MO –sa uskutočnilo po detských pretekoch na  VVN 
Tvrdošín. Zúčastnilo sa ho 35 funkcionárov. 

d) V dňoch 30.-31.5.2015 sa na Studenom potoku uskutočnilo jarné kolo II. Ligy LRU 
prívlač. Organizátorom bolo družstvo z Námestova, ktorému sme tento revír na pretek 
zapožičali za zarybnenie Pp. 

e) V postupovej súťaži LRU-Mucha II. Liga družstvo Trstená A obsadilo 8. Miesto. 
f) Zastúpenie sme mali aj v postupovej jarnej súťaži LRU-Mucha divízia B – 6.-.7. 

6.2015 na Orave 3. Družstvo Trstená B  obsadilo 3. miesto. Družstvo Trstená C sa 
umiestnilo na 9. mieste.  

g) Hornooravský pstruh – 2. Ročník preteku v Nižnej sa neuskutočnil pre malý záujem 
rybárov. V budúcnosti sa už poriadanie tohto preteku neplánuje. 

h) V dňoch 27. – 28.6.2015 MO SRZ Trstená organizovala Majstrovstvá SR v LRU – 
Mucha 2015 na Orave 3. Naša MO tu nemala zastúpenie. Majstrom SR sa stal Michal 
rybárik – PB, druhý bol Dušan Brzia – SNV a tretí skončil Peter Bierik z Gelnice. 

i)  24-hodinové preteky – 25.-26. júl – VVN Tvrdošín sa pre nízky počet prihlásených  
pretekárov neuskutočnil. 

j) Muškársky pretek Oravský lipeň – 8. Augusta– Orava č. 3+ Orava 2– 68 pretekárov. 
Víťaz Jakub Alman – LM, 2. František Babiak – POD, 3. Miroslav Žúbor z D. Kubína 
Naši pretekári -7. Miesto Tomáš Nemček, 8. Miesto – Adam Judiak, 10. Miesto – 
Michal Kuboš. 
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k) Pretek funkcionárov ZA kraja bol organizovala MO SRZ Turčianske Teplice . 

Zvíťazilo družstvo z D. Kubína, naše družstvo skončilo na 6. Mieste. 
l) M SR juniorov v LRU – Mucha sa zúčastnil Adam Judiak – obsadil 8. Miesto. 
m) Na Oravských pretekoch – LRU plávaná, každoročne organizovanými MO SRZ 

Námestovo, z 11. Družstiev obsadilo družstvo Trstenej 4. miesto. Vedie ho Ján 
Bedrich.  
 

V roku 2016 plánujeme zorganizovať nasledovné preteky: 
1) Detské rybárske preteky – plávaná - 7. Máj 2016 - VVN Tvrdošín 
2) Stretnutie funkcionárov MO SRZ Trstená- 7. máj 2016 - VVN Tvrdošín 
3) LRU-Mucha 2016 – Divízia B-jarné kolo - 6.-.7.jún 2016 - Orava č. 3 
4) 24 hodinové preteky – položená - 30.-31. Júl 2016 - VVN Tvrdošín 
5) Muškárske preteky Or. Lipeň 2016  - 13.august 2016 - Orava č. 3 

 
Ďalšie úlohy. 
 
V tejto časti predseda, ktorý je zároveň aj Viceprezidentom Rady SRZ informoval VČS 
o príprave novely zákona o rybárstve spolu s MŽP. Návrh je pripravený na predloženie 
ministerstvu. Ďalej to bola príprava mimoriadneho Snemu SRZ k Stanovám. Naplánovaný 
je na 1.10.2016-prítomný bude 1 delegát za MO SRZ. Plánujuú sa tiež oslavy 90. Výročia 
vzniku SRZ a MS v prívlači vo Svite. Ani na jednu z týchto troch akcií nebude vydaná 
mimoriadna známka, akcie budú fiannčované z rozpočtu Rady, ktorý napriek tomu je 
vyrovnaný. 
Tiež informoval o účtovnej previerke Rady za roky 2010-2013 – bola vykázaná 
kumulovaná strata vo výške 923 275 EUR a zároveň došlo ku zníženiu vlastných zdrojov 
krytia majetku  až o 980 503.- EUR. Príčinou je nízka úroveň kvality ekonomického 
riadenia Rady SRZ zlyhanie Rady ako kolektívneho orgánu. 
VČS tiež informoval o petičných hárkoch za : „Živé rieky a čistú vodu“, ktoré sú na 
stoloch vo vestibule. Cieľom je prehodnotenie Vodného plánu SR- zamedzeniu výstavby 
nových MVE, čím by došlo k devastácii tokov a života v riekach. 
Prítomných tiež informoval o možnosti venovania 2% z daní na účet MO SRZ Trstená. 
 
V závere predseda poďakoval všetkým funkcionárom MO SRZ Trstená, ktorí sa v roku 
2015 podieľali na fungovaní organizácie. 
Do novej sezóny im poprial veľa zdravia, veľa pekných úlovkov a športových zážitkov 
z našej spoločnej záľuby. 
 
K bodu č. 4 : 
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ján Krkoška. 
Konštatoval, že DK v roku 2015 riešila 11 podnetov na disciplinárne stíhanie členov MO 
SRZ Trstená. Oproti r. 2014 je to pokles o 7 podnetov. Vo vzájomných dialógoch boli 
vždy dodržané pravidlá slušnosti a ľudská dôstojnosť. Prihliadalo sa na prezumpciu 
neviny, stupeň nebezpečnosti konania, na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti s cieľom 
opatrení splniť výchovný cieľ. 
Podnety na disc. riešenie bolo 3x z Rady SRZ, 2x od RS MO SRZ Trstená- z toho 1 x z r. 
2014 a 6x od výboru MO SRZ Trstená 
Predseda VČS podrobne oboznámil s porušeniami a uloženými discip. opatreniami. V 4 
prípadoch DK uložila pokutu v celkovej  výške 125,- EUR, v 4 prípadoch nevydanie  
povolenia a v 1 prípade dočasné vylúčenie. V 1 prípade bolo disciplinárne konanie 
zastavené. Tiež konštatoval, že niektorí členovia sa dopustili aj viacerých previnení 
súčasne. 
VČS oznámil, že evidencia disciplinárnych opatrení je vedená prehľadne v písomnej 
i elektronickej forme. V závere konštatoval, že novozvolená DK pokračuje v zodpovednej  
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práci aj v tomto volebnom období. 
 
K bodu č. 5 : 
Výsledky hospodárenia MO SRZ Trstená za rok 2015 ako aj návrh rozpočtu MO na rok 
2016 predniesol predseda JUDr. Miloš Kabáč. 
V správe konštatoval, že : 
-počiatočný stav majetku MO SRZ Trstená k 31.12.2014 bol 179 132,07 €. Z toho na 
bežnom účte bolo 25 539,81 €, v pokladni 101,70 €, hodnota hmotného investičného 
majetku bola 117 014,14 € a drobného hmotného a nehmotného investičného majetku 
bola 31 175,00 €. 
Príjmy organizácie na rok 2015 boli naplánované na 89 910,- €, skutočné príjmy boli vo 
výške 97 267,03 €. Výdavky boli naplánované na 92 026,51.- € - čo predstavovalo 
plánovanú stratu 2 116,51 €. Skutočné výdavky boli 90 198,54 € a  hospodárenie za rok 
2015 predstavovalo zisk 7 068,49 EUR.  
Potom stav majetku MO SRZ Trstená k 31.12. 2015 predstavoval hodnotu 226 796,18 €, z 
celkovej hodnoty majetku na bežnom účte bolo 39 036,81 €, v pokladni 3 946,77 €, 
rezerva (pokladňa + účet) 42 983,00 €, hodnota hmotného investičného majetku je 
148 607,55 €, a hodnota drobného  hmotného a nehmotného investičného majetku je 
33 904,23,- €. 
Investície z r. 2014 budú započítané do HIM až v roku 2016. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2016 predpokladá splnenie predpokladov, ako sú  : 

• 880 dospelých členov nad 18 rokov 
•   60 členov vo veku od 15-17 rokov a študentov do 25 rokov. 

 
Z uvedeného vyplýva že: 
Príjmy sú naplánované vo výške 103 150,00 € ( z toho členské príspevky predstavujú 
34 435 ,- €, príjmy z predaja povolení majú byť 62 465.- €, Ostatné príjmy sú 
naplánované vo výške 6 250,- € 
Vo výdavkoch sa počíta s nákladmi vo výške 103 085,- € (odvody Rade – 29 855,- €, 
zarybnenie revírov – 35 900.- €, cestovné náklady – 1 600,- €, náklady na športovú 
činnosť – 2350.- €, náklady na edukačnú , propagačnú a športovú činnosť – 2550,- €, 
náklady na ochranu revírov – 940,- €, náklady na zveľaďovanie revírov a brigádnickú 
činnosť – 1250.- €, náklady na vynaložené služby – 4070.- €, náklady spojené s činnosťou 
organizácie  – 12 920,- €,  ostatné náklady – 11650.- €).  
Po zosumarizovaní vychádza mierny zisk - +65,- €.  Predpokladaný výsledok 
hospodárenia s rezervou z r. 2015 je 43 048,- €. 

 
     K bodu č. 6 : 

Správu Kontrolnej komisie predniesol jej člen p. Jozef Branický. Konštatoval, že v dvoch 
kontrolných revíziách v  r. 2015 sa KRK zamerala na vedenie účtovnej evidencie, 
kontrolu pokladničnej knihy, kontrolu plnenia prijatých uznesení výborom, kontrolu 
hospodárenia a dodržiavanie schváleného rozpočtu na rok 2015 
Konštatovanie zo záverov  KK :  
Kontrolou neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Hospodárenie MO SRZ Trstená prebiehalo 
za  hodnotené obdobie podľa schváleného rozpočtu a neboli zistené podstatné odchýlky, 
resp. rozdiely v plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2015. 
 
K rozpočtu na r. 2016 KK uvádza: Oproti roku 2015 sú v predkladanom návrhu rozpočtu 
na rok 2016 navýšené náklady – Zarybnenie revírov o 12 000.- EUR KRK doporučuje 
rozpočet na rok 2016 VČS schváliť. 
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K bodu č. 7 : 
Plán hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2016 predniesol Ing. Bernard Adámus – 
podpredseda výboru. Plán je zameraný na : 

- Hospodárenie na revíroch 
• Rybárske revíry na ktorých hospodárime zarybniť podľa zarybňovacieho plánu.  
• Na pstruhových a lipňových revíroch vytvoriť prieseky v pobrežných porastoch za 

účelom sprístupnenia vodného toku pri zarybňovaní so zameraním na novú 
pridelenú časť revíru Orava 3. 

• Organizovať brigády na jednotlivých rybárskych revíroch. 
• Rybárske násady podľa možnosti preberať u dodávateľa, zloviť vybrané chovné 

potoky. 
• V lipňovom a v pstruhových revíroch sa zamerať na zarybňovanie jarnou násadaou. 

- Ochrana rybárskych revírov  
• Pokračovať v plašení kormorána veľkého  v revíroch Orava 3 a Orava 4 formou 

natiahnutých špagátov a pomocou  zábavnej pyrotechniky. 
• Pokračovať v spolupráci s poľovnými  združeniami a organizovať v čase výnimky 

odstrel kormorána veľkého a primerane ich finančne podporovať. 
• Vykonávať kontrolu revírov z pohľadu  neoprávneného zásahu  do toku formou 
ťažby štrkov, úpravy tokov, znečisťovanie a pod. 

 
- Spoločenskú činnosť  

• Vykonať školenia a skúšky nových záujemcov o členstvo v SRZ. 
• Pravidelne aktualizovať web stránku a obsah vývesných skriniek v Trstenej, 

Tvrdošíne a v Nižnej. 
- Športová činnosť  

• Podľa plánu  „Športovej činnosti na rok 2016 zabezpečiť vykonanie všetkých 
športových podujatí. 

 
K bodu č. 8:  
 
Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ivan Michalec. V správe 
uviedol, že dnešnej Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje 646 členov a 2. hostia. Na 
VČS sú prítomní aj  mladí rybári.  
Pretože je prítomná nadpolovičná väčšina členov v zmysle §14 Stanov  SRZ, mandátová 
komisia konštatuje, že členská schôdza je právoplatná a uznášania schopná. 
Súčasťou tejto správy mandátovej komisie je i prezenčná listina pozostávajúca z 27 listov. 
 
Mandátová komisia tiež oznámila, že petičné hárky „Za živé rieky a čisté vody“ podpísalo 
263 našich členov. 
 
K bodu č. 9 
 
Odmenenie jubilantov. Zoznam jubilantov vyhlásil predsedajúci, odmenenie vecnými 
cenami vykonali predseda a podpredseda výboru nasledovne : 
 
75 rokov : 
1) Lazár Ján    Nižná n/Oravou 502/26 
2) Kurtulík Ján    Liesek 177 
 
70 rokov  
1) Hrkeľ František st   Štefanov n/Oravou 2 
2) Kováčik Ján    Tvrdošín, Medvedzie 127/56 
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3) Celušňák František   Tvrdošín, Medvedzie 124/9 
4) Podstrelený Ladislav   Podbiel 260 
5) Skuban Marián    Tvrdošín, Krásna Hôrka 106 
6) Majcher Mikuláš   Tvrdošín, Medvedzie 38/7 
7) Šimičák Miroslav   Krivá 105 
8) Zemánek Dušan   Trstená 1054/9 
 
60 rokov : 
1) Kompan Ján    Oravský Podzámok 345 
2) Jurči Jozef    Tvrdošín, Medvedzie 123/10 
3) Bednár Jozef    Trstená 1054/28 
4) Červenec Ondrej   Trstená 1197/11 
5) Šimalčík Jozef   Tvrdošín, Medvedzie 124/9 
6) Ing. Staňo Jaroslav   Nižná n/Oravou 503/9 
7) Fila Jozef    O.B.Potok 54 
8) Hruštiánec Ľubomír   Trstená 1053/4 
9) Juráň Ján    Habovka 151 
10) Brudný Miroslav   Trstená, Ústie č. 64 
11) Kohárová Magdaléna   Trstená 1057/15 
12) Kosmeľ Ľubomír   Tvrdošín, Medvedzie 150/32 
13) Šrámek Viktor   Trstená 974/5 
14) Vestenický Jozef   Tvrdošín, Vladina 653 
 
50 rokov : 
1) Tyrol Jozef    Trstená 1140/32 
2) Hrnčiar Alojz    Habovka 289 
3) Reguly Milan    Nižná n/Oravou 18 
4) Tmák Jozef    Tvrdošín 337/42 
5) Śvec Jaroslav    Nižná n/Oravou 491/20 
6) Sumega Miroslav   Trstená, Ústie n/Priehradou 47 
7) Donáth Peter    Štefanov n/Oravou 38 
8) Kortyn Jozef    Vitanová 221 
9) Jarolín Igor    Trstená 1143/23 
10) Kompan Jaroslav   O.B.Potok 204 
11) Havrila Ján    Brezovica 127 
12) Ďubašák Adrián   Tvrdošín, Medvedzie 256/50 
13) Kozáčik Jozef    Trstená 1143/13 
14) Letoštiak Rudolf   Zábiedovo 189 
15) Ing. Dedinský Ervín   Nižná n/Oravou 549 
16) Planieta Miloš    Tvrdošín 162 
17) Chovančák Ján   Liesek 184 
18) Ondrašák Marián   Tvrdošín 500 
19) Astrab Igor    Tvrdošín 404 
20) Ing. Kristofčák Peter   Trstená 424 
21) Kendrala Stanislav   Hladovka 277 
22) Mgr. Michalec Ivan   Trstená 1144/52 
 

Všetkým jubilantom bolo do ďalších rokov popriate veľa zdravia a osobných 
i športových úspechov. 
 Prečítaný bol aj zoznam jubilantov, ktorí nespĺňajú podmienky pre odmenenie - min 5 
rokov členstva v MO SRZ Trstená. 
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K bodu č. 10 :_ 
Súťaž o najväčšiu ulovenú rybu, ktorá pokračovala 5. Ročníkom, vyhodnotil Ing. Bernard 
Adámus. Konštatoval, že do súťaže bol prihlásený 1 úlovok v kategórii ostatné ryby. 
 
Víťazom za rok 2015 sa stal : 
Bc. Ľubomír Fedorák – za úlovok šťuky o dĺžke 104 cm a hmotnosti 9,00 kg na VN 
Orava, na nástrahovú rybku dňa 28.10.2015. 
 
Výbor mu udelil Diplom a poukážku na nákup v predajni HAJCO v Trstenej v sume 20,00 
EUR.  Odmenenie víťazov vykonali JUDr. Miloš Kabáč a Ing. Bernard Adámus. 
V kategórii „Lososovité ryby“ neboli prihlásené žiadne úlovky. 
 
Výbor odhlasoval, že pre nezáujem členskej základne, nebudeme v tejto súťaži 
pokračovať. Je to na škodu, lebo podľa záznamov o úlovkoch i prednesenej správy 
predsedom, rekordných úlovkov bolo dosť. 
 
K bodu č. 11: 
Diskusia: 
Mgr. Anton Šumský – MO SRZ D: Kubín – Informoval našu VČS o členskej základni 
v D.Kubíne, o revíroch našej MO, zvlášť kladne hodnotil pridelenie lipňového revíru na 
Orave 3 od  vtoku Studeného potoka po krivú. Pripomenul, že aj MO SRZ D.Kubín 
žiadala pridelenie revíru Kraľovany ako aj 2. Chovných potokov, ale Rada im nevyhovela. 
Povedal, že na ich 21 km lipňovom úseku Oravy 1 zarybnili za 32 000.- EUR. Tiež 
informoval VČS, že násada Li  je v SR je nedostatkový tovar. MO SRZ D.K. vyhlásila 
zákaz lovu cez mesto Dolný Kubín a neresisko so zákazom lovu rýb v prítoku Oravy – pri 
železničnej stanici Dolný Kubín. Úlovky rýb – PD sa znížil z 1200kg v r. 2014 na cca 60 
kg v r. 2015m návratnosť je cca 450 kg. Vzrástol počet ulovených podustiev, úlovky li 
klesli – ulovilo sa iba 39 ks a iba 1 ks mreny. Mrien sa v minulosti ročne ulovilo 3000-
4000 ks. Zarybnenie revírov je na stránke MO SRZ D. Kubín. V ďalšej časti kladne 
hodnotil úspechy súťažných družstiev-najmä muškárov. Prihovoril sa za udržanie 
Trojdohody. V roku 2016 majú lovné miery :Lieň 30 cm, Mrena 60 cm, Pp a Pd 30cm, Li 
35 cm a jalce 30 cm. Pre rok 2017 ich VČS schválila ,lovnú mieru Li na 40 cm. 
 
Haman Jozef – informoval VČS o otvorenom liste predsedovi JUDr. Kabáčovi najmä 
ohľadom Trojdohody a revíru CHAP a žiadal o odpoveď na VČS.  
 
Suľa Alfonz- ako hlavný hospodár MO SRZ Trstení informoval VČS o vzájomnej 
návštevnosti revírov MO SRZ medzi D. Kubín, Námestovo a Trstená nasledovne: 
Naši rybári navštívili a ulovili nasledovné ryby na: 
Biela Orava -  98 návštev, úlovky 32 ks rýb ( 24 ks Li,32 ks Pod.) 
Orava 3  -    bez úlovkov 
Istebné – rybníky-  38 návštev, úlovky 18 ks rýb, najmä Kapor 
Párnica -            úlovky 32 ks rýb 
Orava 1 -   22 návštev, úlovky 12 ks rýb 
 
Úlovky rybárov z DK v našich revíroch : 
Orava 3 -   62 návštev, úlovky 17 ks rýb 
Oravica -   28  -„-  -„-    18 ks rýb 
Studený potok-  32  -„-  -„-    22 ks rýb 
VVN Tvrdošín -  65  -„-  -„-    14 ks rýb 
Úlovky rybárov z NO v našich revíroch : 
Jelešňa -         návštev, úlovky         ks rýb 
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Orava 3-   257   -„- -„-  33 ks rýb    
Orava 4 -     42  -„- -„- 70 ks rýb (ostriež + ostatné) 
Oravica -     17  –„- -„-   8 ks rýb – Pp 
Studený potok -    12  -„- -„-   2 ks rýb – sivoň 
VVN Tvrdošín-    64  -„- -„- 72 ks rýb 
Uvedenie všetkých druhov rýb by si vyžadovalo dlhodobejšiu analýzu na ktorú pre 
krátkosť času (od doručeného otvoreného listu po VČS nebol priestor). 
 
Haman Jozef – Povedal, že rybári z DK ulovili cca 160 ks rýb. Podotkol, že na revíri 
Studený potok býva veľa rybárov z DK, čo potvrdzujú aj EČ áut zaparkovaných pri 
potoku. Tiež kritizoval, že na tomto krátkom úseku je 5 MVE. Pritom pstruhové Li revíry 
sú pýchou každej MO SRZ. Uviedol p. Križa ale aj iných, ktorí sú vraj horší ako vydry. 
Preto je Trojdohoda neadekvátna a mali by sme mať rovnaké podmienky. Podal návrh na 
ukončenie Trojdohody, lebo vraj nezvýšilo na zarybnenie revírov Pp a Li. Spýtal sa prečo. 
 
Mgr. Anton Šumský – MO SRZ D: Kubín – Poukázal na zanechaný neporiadok na 
revíroch v DK. K trojodhode uviedol, že našej MO môžu ponúknuť kaprový revír. Ten 
v DK mal 152 vychádzok a rybári z DK mali v trstenej 180 vychádzok. Vyjadrené 
v peniazoch – rybári z Trstenej na revíroch v DK ulovili ryby za 528,97 EUR, rybári z DK 
na revíroch v Trstenej ulovili ryby za 494,45 EUR. Vyzval prítomných, „aby Oravci držali 
spolu“ 
 
Suľa Alfonz- p. Hamanovi o zarybnení uviedol. Že sme vychádzali  z predaných povolení 
a preto chceme rovnakú pozornosť venovať každému nášmu revíru. Bolo predaných 267 
povolení na naše revíry. Tento rok je naplánované navýšenie zarybnenia na 36500.-EUR. 
Opäť zopakoval, že musíme vychádzať z predaných povolení. 
 
Mgr. Krkoška Ján – Zameral sa na Trojdohodu, upozornil, že podľa smernice miestne  
organizácie  vydávajú  členom  iných  základných  organizácií  miestne  povolenia  na  
lovné  revíry  a že  toto  povolenie  musí  byť  opečiatkované  a podpísané  hospodárom. 
Upozornil, že aktuálna trojdohoda je asi v rozpore so smernicou a že sme sa dohodli na  
„okrádaní sa“ navzájom. Pre budúcnosť navrhol VČS zachovanie Trojdohody s tým, že  
by  si záujemcovia o lov na revíroch trojdohody mohli zakúpiť miestne povolenia bez  
administratívnych  a bez povinnosti odpracovať brigádu. 
 
Žmijak Zdenko – Hodnotil lovné miery Li -40 cm a Mreny 60 cm ako zbytočné. Tiež sa 
spýtal, načo je Trojdohoda, keď je málo ulovených rýb na revíroch v DK. Povedal, že 
rybári z DK a NO nás „okrádajú“.  Tiež podal návrh na zrušenie Trojdohody. 
 
Mgr. Anton Šumský – MO SRZ D: Kubín – Vystúpil a povedal, že rozdiel 2 ks 
ulovených kaprov je bezpredmetný. Zachovanie alebo zrušenie Trojdohody je vecou VČS 
MO SRZ Trstená. 
 
JUDr. Miloš Kabáč – predseda MO SRZ Trstená – VČS informoval, že výbor MO 
SRZ Trstená odstúpil od Trojdohody v r. 2006. V r. 2015 VČS navrhla uzatvorenie 
Trojdohody. Spýtal sa či teraz ju máme rušiť. Prečo po 1 roku? Úlovky navzájom sú malé. 
Akú dôveryhodnosť budeme mať v očiach rybárov z DK a NO? 
V oblasti MVE poznamenal, že na našich tokoch za 10 rokov nepribudla ani jedna MVE. 
Sú naplánované ešte 3 MVE na Oravici a 1 MVE na Studenom potoku. Zatiaľ sme to 
zastavili. K dostatku vody v koryte Studeného potoka uviedol, že pri porušení 
manipulačného poriadku je potrebné volať Inšpekciu ŽP. Ak v danom mieste je zahradený 
vtok do koryta a maximum vody  ide do MVE alebo na rybníky, potrebné je hrádzu  
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rozrušiť. Ja sám som v Obleku hrádzu na rybníky rušil.  Vraj rybári z DK tvrdia, že 
Oravica aj Studený potok sú ťažké vody. Ekonomický prospech aj na týchto „ťažkých 
vodách“ nikde nie je a ani sa nepredpokladal ani pre jednu stranu! 
 
Ďubašák Adrián – Povedal, že ekonomika nespočíva v počte ulovených rýb, ale 
v zážitkoch z prírody. Honba za ulovenými rybami – ľudí za to odsudzuje. Vyslovil sa za 
pokračovanie v Trojdohode. 
 
Haman Jozef -  Hovoril o zrušení trojdohôd v LM a L. Hrádku. Znova potvrdil návrh na 
zrušenie Trojdohody a prijatie návrhu Mgr. Krkošku. Ide o to, aby sme sa neosočovali. 
 
MUDr. Chromý Viliam -  Diskusia o Trojdohode pri kaprových revíroch je 
bezpredmetná. Pri LI a Pp revíroch je to na diskusiu. Navrhol, aby 16.4.2016 bola zvýšená 
kontrola na Pp revíroch – najmä na Studenom potoku. Všeobecne prevláda názor, že 
rybári si doma chránia ryby a idú loviť inam, veď čo budú loviť doma. K činnosti 
Muškárskeho klubu povedal, že majú 3 muškárov z DK a často sa nedá postaviť 3. 
Muškárske družstvo. Vyzval mladých, aby sa pridali k Muškárskemu klubu. 
 
Potom bol schválený návrh na ukončenie diskusie k Trojdohode. 
 
Mgr. Krkoška Ján – V záujme chránenia hlavátky predložil návrh, aby sa na 
hlavátkových povoleniach zmenilo  10 vychádzok  na pôvodných 5 vychádzok. Povedal, 
že radšej zvýšiť vydanie hlavátkových povolení z 10 kusov na 20 ks. 
 
JUDr. Kabáč Miloš – odpovedal, že Radou prijatá Smernica už platí a my ju nemôžeme 
zmeniť. 
 
Smoleň Pavol – Požadoval, aby prietok na VVN Tvrdošín bol stabilný aspoň cez víkend. 
 
JUDr. Kabáč Miloš – Odpovedal, že VVN je v prvom rade vodohospodárske dielo a my 
s tým nič neurobíme. 
 
Zboja Martin – Požadoval, aby výbor zistil a web stránke uvádzal prietok na VVN 
a Orave. 
 
MUDr. Chromý Viliam -  Povedal, že MO SRZ Trstená nemá šancu sa to dozvedieť. 
K počtu 10 vychádzok na lov hlavátok uviedol, že je to konečne dobré rozhodnutie. 
 
Suľa Alfonz- K počtu vychádzok na hlavátky vyzval na dodržiavanie platného zákona, 
vyhlášky a smerníc Rady SRZ. 
 
Zoššák Jozef – požadoval väčšie zarybnenie. 
 
Po predložení návrhu na uznesenie dal predsedajúci hlasovať o ukončení diskusie. Návrh 
bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu č. 12 :  
 
Akt volieb za delegáta a náhradníka na mimoriadny snem uskutočnil predseda Volebnej 
komisie Mgr. Ján Krkoška. Za delegáta je navrhnutý predseda MO SRZ Trstená – JUDr. 
Miloš Kabáč a za náhradníka – Alfonz Suľa – hospodár MO SRZ Trstená. Volebná 
komisia navrhla aby   sa voľby vykonali verejným hlasovaním,  zdvihnutím ruky,  návrh 
bol schválený VČS.  Potom Volebná komisia konštatovala, že : 
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1. Počet členov MO SRZ Trstená zúčastnených na VČS oprávnených hlasovať je 646. 
2. Počet oprávnených členov MO SRZ Trstená zúčastnených na voľbe je 631. 
3. Počet členov za zvoleného delegáta na mimoriadny snem za MO SRZ Trstená je 630. 
4. Počet členov za zvoleného náhradníka na mimoriadny snem za MO SRZ Trstená je 

630. 
5. Za delegáta na mimoriadny snem SRZ bol zvolený JUDr. Miloš Kabáč. 
6. Za náhradníka na mimoriadny snem SRZ bol zvolený Anton Suľa. 
 
Volebná komisia svojimi podpismi potvrdila vyššie uvedené výsledky. 
 
K bodu č. 13 :  
 
Návrh na uznesenie VČS predložil Alfonz Suľa – predseda Návrhovej komisie.  
VČS : 
a./ Schvaľuje: 
- Správu o činnosti výboru MO SRZ Trstená za rok 2015 
- Správu o finančnom hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2015 
- Správu KK 
- Návrh rozpočtu na rok 2016 
- Plán Hlavných úloh na rok 2016 
- Delegáta a náhradníka na mimoriadny snem SRZ 
- Pokračovanie v Trojdohode 
 
b/ Berie na vedomie: 
- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
- Správu Mandátovej komisie 
- Správu Volebnej komisie 
 
c/ Ukladá : 
- Tajomníkovi podať správu o konaní VČS na Radu SRZ do 15 dní 
- Výboru vykonávať činnosť v zmysle plánu úloh na rok 2016 a tohto uznesenia 
- Nepokračovať v súťaži o najväčšiu ulovenú rybu. 
 
Uznesenie v tomto znení bolo jednomyseľne schválené. 
 
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. 14 : 

  Po skončení rokovania predseda pozval všetkých prítomných na občerstvenie. 
 

 
V Trstenej  21.3.2016      Zapísal : Bošanský Jozef 
                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
 
 
Overovatelia : členovia výboru 
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