
      (Zápisnica má  8 textových príloh na poslednej strane) 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  17.3.2019 v Dome Kultúry v  Trstenej 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny     :  662 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2018 :  940 dospelých členov  
    Z toho      :   4   hostia   
     Percento účasti na ČS    :   70,4 % 
   
Hostia:   Mgr. Jozef Púčik, Ing. Miroslav Kosmeľ – MO SRZ Dolný Kubín 
    Mgr. Matúš Kostolný, p. Igor Dulovec - MO SRZ Námestovo  
 
Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej  a  návrhovej komisie 
3/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej VČS 
4/ Správa o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2018 
5/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za rok 2018 
6/ Správa o hospodárení organizácie za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
7/ Správa kontrolnej komisie 
8/ Plán Hlavných úloh na rok 2019  
9/ Správa Mandátovej komisie 
10/ Odmenenie jubilantov 
11/ Diskusia  
12/  Schválenie Návrhu na uznesenie 
13/ Záver 
14/ Občerstvenie 

 
K bodu č. 1 : 
 Stanovený čas otvorenia VČS bol dodržaný. Potom predsedajúci prítomným členom VČS 
oznámil, že dáva hlasovať, či podľa § 14, bod 6 Stanov SRZ prítomní súhlasia, aby sa VČS konala 
aj v tom prípade, že nebude prítomná nadpolovičná väčšina členov MO SRZ Trstená. 
Výsledky hlasovania : 
Za konanie VČS   : 184 prítomných 
Proti konaniu VČS   :0 prítomných 
Zdržal sa   : 0 prítomných 
Predsedajúci konštatoval, že VČS sa bude konať bez ohľadu na počet prítomných a bez 30 
minútového čakania, ktoré v Nových Stanovách už nie je. 
 
 Z poverenia výboru MO SRZ Trstená VČS otvoril a viedol tajomník MO  p. Jozef Bošanský. 
V úvode privítal členov MO SRZ Trstená, hostí: Mgr. Jozefa Púčika – člena Rady SRZ a predsedu 
MO SRZ D. Kubín,  Ing. Miroslava Kosmeľa - tajomníka  MO SRZ Dolný Kubín ako aj  Mgr. 
Matúša Závodného  – člena a p. Igora Dulovca - člena výboru   z  MO SRZ Námestovo.  
V ďalšom predložil návrh  programu VČS obdržaného členmi MO SRZ Trstená na pozvánkach. 
Potom dal zaň hlasovať. Prítomných bolo 252 členov MO SRZ Trstená. 
 
Za  - 252 hlasov 
Proti -      0 hlas 
Zdržal sa -      0 hlasy 
 
Predsedajúci konštatoval, že Program VČS 2019 bol schválený a môže sa pristúpiť k rokovaniu 
VČS. 
 
 V zmysle schváleného programu dal predsedajúci schváliť návrh na Pracovné predsedníctvo VČS 
v zložení : 
1) JUDr. Miloš Kabáč  - predseda MO SRZ Trstená, viceprezident SRZ 
2) Ing. Bernard Adámus  - podpredseda MO SRZ Trstená 
3) Jozef Bošanský   - tajomník MO SRZ Trstená 
4) Alfonz Suľa   - hospodár MO SRZ Trstená 
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5) Ing. Ivan Púčik   - predseda Disc. Komisie MO SRZ Trstená 
6) Mgr. Jozef Púčik  - predseda MO SRZ Dolný Kubín 
7) Mgr. Matúš Závodný   - člen výbor MO SRZ Námestovo 

Predsedajúci dal hlasovať 252. prítomným za zloženie Pracovného predsedníctva VČS 
s nasledovným výsledkom: 
Za   : 252 hlasov 
Proti  :      0 hlasov  
Zdržal sa  :      0 hlasov 
Predsedajúci konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo schválené. 
 
Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Mandátovej komisie : 
1) Mgr. Ivan Michalec  - ako predseda 
2) Jaroslav Habovský  - ako člen 
3) Ľudovít Kuráň   - ako člen 
4) Bc. Peter Chorvát  - ako člen 
5) Mgr. Miloš Pallo  - ako člen 
6) Radoslav Michalec   - ako člen 
7) Bc. Igor Smatana   - ako člen 
8) Ľuboš Špringeľ   - ako člen 

 

Predsedajúci dal hlasovať 262. prítomným za zloženie Mandátovej komisie s nasledovným 
výsledkom : 
Za   : 262 hlasov 
Proti   :     0 hlasov 
Zdržal sa   :     0 hlasov 

     Presedajúci konštatoval že Mandátová komisia bola zvolená. 
 

Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Návrhovej komisie : 
1) Ing. Bernard Adámus  - ako predseda 
2) Alfonz Suľa   - ako člen 
3) Michal Kuboš   - ako člen z pléna 

 Za 3. člena Návrhovej komisie bol navrhnutý p. Michal Kuboš, ktorý s voľbou do Návrhovej 
komisie súhlasil. 
 
Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Návrhovej komisie : 
1. Ing. Bernard Adámus  - ako predseda 
2. Alfonz Suľa   - ako člen	
3. Michal Kuboš (z pléna)  - ako člen	

Navrhovaní členovia komisie sú prítomní a súhlasia so zvolením do Návrhovej komisie 
Predsedajúci dal hlasovať 262. prítomným za zloženie Návrhovej komisie s nasledovným 
výsledkom : 
Za   : 262 hlasov 
Proti   :     0 hlasov 
Zdržal sa   :     0 hlasov 

Predsedajúci konštatoval že Návrhová komisia bola zvolená. 

Predsedajúci konštatoval, že schválením programu VČS, voľbou pracovného predsedníctva 
a komisií je rokovanie VČS právoplatné a VČS bola zahájená. 

 
Tajomník pred odovzdaním slova podpredsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním 
a minútkou ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých od VČS 2018 do VČS 2019: 
1) Ľudovít Zmarzlák Trstená  65 ročný 
2) Jozef Prišegem  Nižná  69 ročný 
3) Vladimír Kaník  Brezovica 46 ročný 
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4) Jaroslav Dedinský  Nižná  62 ročný 
5) Jozef Dafčík  Trstená  63 ročný 

VČS si uctila pamiatku zosnulých členov MO SRZ Trstená: 
 

Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – JUDr. Miloš Kabáča  o prednesenie   kontroly 
plnenia uznesení z VČS z roku 2018 a Správu o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2018.  

  
K bodu č. 3 : 
Kontrolu plnenia uznesení z VČS 2018 predniesol predseda MO SRZ Trstená JUDr. Miloš Kabáč. 
V prednesenom vyhodnotení konštatoval, že prijaté úlohy boli. splnené . Vyhodnotenie je 
prílohou č. 1 tejto Zápisnice. 
 
K bodu č. 4 : 
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. 
Správa o činnosti MO SRZ Trstená je prílohou č. 2 tejto Zápisnice. 
 
K bodu č. 5 : 
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Ing. Ivan Púčik.  
Konštatoval, že DK v roku 2018 riešila 20 podnetov na disciplinárne stíhanie členov MO SRZ 

Trstená. Oproti r. 2017 je to zvýšenie o 3 podnety. DK riešila aj podnety od členov RS Rada SRZ 
Žilina,  MO SRZ Trstená, a MO SRZ D. Kubín. Okrem toho bolo DK ukončených 7 
disciplinárnych konaní z roku 2017. 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. 
 Správa o činnosti  Disciplinárnej komisie  je prílohou č. 3 tejto Zápisnice. 
 
K bodu č. 6 : 
Výsledky hospodárenia MO SRZ Trstená za rok 2018 ako aj návrh rozpočtu MO na rok 2019 
predniesol predseda JUDr. Miloš Kabáč – Viď prílohu č. 4 a 5 tejto zápisnice. 
 
K bodu č. 7 : 
Správu Kontrolnej komisie za rok 2018 predniesol jej člen MUDr. Viliam Chromý. Konštatoval, 
že KK pracovala v zmysle plánu KK na rok 2018. Fyzicky vykonala 5 kontrol činnosti 
a hospodárenia  v MO SRZ Trstená, zamerané hlavne na kontrolu  vedenia účtovnej evidencie , 
komplexnosť účtovných dokladov, dodžiavanie schváleného plánu hospodárenia organizácie , 
výborom prijatých uznesení a riešila jeden podnet člena MO SRZ Trstená zo dňa 16.7,2018.  
Rozpočet na rok 2019  je porovnateľný s rokom 2018 primerane navýšený v príjmovej  aj 
výdavkovej ťasti z dôvodu nárastu členskej základne MO SRZ Trstená 
 Preto KK MO SRZ Trstená doporučuje účtovnú závierku i rozpočet na rok 2019 VČS schváliť. 
Celá Správa KK je prílohou č. 6 tejto zápisnice. 
 
K bodu č. 8 : 
Plán hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2019 predniesol Ing. Bernard Adámus – podpredseda 
výboru. Plán je zameraný na : 

- Hospodárenie na revíroch 
- Ochrana rybárskych revírov 
- Spoločenskú činnosť  
- Športová činnosť  
Plán Hlavných úloh na rok 2019 je prílohou č. 7 tejto zápisnice. 
 
K bodu č. 9:  
Správu Mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Ivan Michalec. V správe uviedol, že 
dnešnej Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje 662 členov a 4. hostia. Na VČS sú prítomní aj  
mladí rybári.  
Pretože je prítomná nadpolovičná väčšina členov v zmysle §14 Stanov  SRZ, mandátová komisia  
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konštatuje, že členská schôdza je právoplatná a uznášania schopná. 
Súčasťou tejto správy mandátovej komisie je i prezenčná listina pozostávajúca z 27 listov. 
Správa spolu z Prezenčnými listami je prílohou č. 8 tejto zápisnice. 
 
K bodu č. 10: 
 
Po správe Mandátovej komisie sa pokračovalo v rokovaní VČS odmeňovaním jubilantov. 
 
Odmenenie jubilantov.  
V tomto bode predsedajúci vyhlásil zoznam jubilantov na VČS 2019. Odmenenie vecnými cenami 
vykonali : predseda výboru MO SRZ Trstená JUDr. Kabáč a podpredseda výboru MO SRZ 
Trstená Ing. Adámus nasledovne : 
 
80 rokov : 
1) Rosina Róbert    Nižná, Nová Doba 498 
 
75 rokov : 
1) Pazúrik Ladislav   Nižná, Orličie 777 
2) Mgr. Maťus Ján   Zuberec, Nižná brehy 16 
 
70 rokov 
1) Nrva Ján    Trstená, Západ 1056/35 
2) Podbielančík Jozef   Or. B. Potok č. 6 
3) Štefanides Ján    Trstená, Bernolákova 221/20 
4) Kamody Štefan    Nižná, Nová Doba 500/6 
5) Laurinec Vladimír   Trstená, Na Diele 958 
6) Grísa Ivan    Tvrdošín, Medvedzie 159/41-25 
 
60 rokov : 
1) Bedrich Jozef    Tvrdošín, Vladina 824 
2) Kuboš Ján    Nížná, Nová Doba 504/44 
3) Sikorski Wieslav   Trstená, Oravická 966/54 
4) Wachalski Kazimierz   Vitanová 337 
5) Nemček Daniel    Tvrdošín, Hlisno 814 
6) Ferjanc Štefan    Tvrdošín, Medvedzie 145/21-21 
7) Ťapaj Martin    Vitanová 308 
8) Žuffa Dušan    Tvrdošín, Medvedzie 163/45 
9) Jarina František    Tvrdošín, Medvedzie 163/45-1 
10) Skubeň Ján    Nižná, Vintiška 92 
11) Branický Jozef    Nižná, Vintiška 78 
12) Hlavatý Miroslav   Čimhová 167 
13) Vraštiak Anton    Zemianska Dedina 1 
14) Kohler Egon    Pucov č. 203 
15) Benický Jozef    Trstená 1122/3 
16) MUDr. Hirnerová Daniela  Trstená, Západ 1056/29 
17) Jantačka Peter    Habovka 305 
18) Melník Igor    Nižná, Podjavorinskej 668 
 
50 rokov : 
1) Meszároš Peter    Podbiel 257 
2) Vilčinský Martin   Nižná 473/3 
3) Furdek Dušan    Trstená, Západ 114/34 
4) Špringel Ľuboš    Trstená, Západ 1142/27 
5) Klimek Karol    Podbiel 34 
6) Hulák Peter    Hladovka 23 
7) Hurťák Juraj    O.B.Potok 236 
8) Šoltés Dušan    Tvrdošín, Oravské nábrežie 141 
9) Skuban Miroslav   Trstená, Západ 1141/25 
10) Lucký Miroslav   Tvrdošín, Medvedzie 163/45-16 
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11) Arvay Marián    Tvrdošín, Medvedzie 127/2-5 
12) Bohunčák Pavol   Trstená, Oravická 631/28 
13) Ing. Bôžek Štefan   Vitanová 299 
14) Hrkeľ František ml.   Brezovica 428/3 
15) Škodoň Peter    Tvrdošín, Krásna Hôrka 240 
16) Kakačka Marián   Trstená, Západ, 1144/37 
17) Pallo Viktor ml.   Liesek č. 90 
18) Suľa Alfonz    Trstená, Západ 1058/20 
19) Mgr. Frelich Ladislav   Trstená, Mládežnícka 932/5 
20) Stančík Miroslav st.   Brezovica 198 
21) Maňto Jozef    Zemianska Dedina 1 
22) Kubás Ľuboš    Liesek 660 

 
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. 
 
K bodu č. 11: 
Diskusia: 
Mgr. Jozef Púčik – člen Rady SRZ a predseda MO SRZ D: Kubín : Prítomných pozdravil 
v mene Rady SRZ a ako aj MO SRZ Dolný Kubín. Informoval prítomných   o zmenách, ktoré sa 
udiali v rybárstve v roku 2018. Ako už predseda MO SRZ Trstená JUDr. Kabáč  povedal, 
v minulom roku bol prijatý nový zákon, nové Stanovy, nová vykonávacia vyhláška. V súčasnosti 
sa pripravuje novelizácia ďalších smerníc a predpisov. V ďalšej časti sa venoval § 4 pri tvorbe 
zákona, kde  ide o to, komu bude patriť rybárske právo pri využívaní rybárskych revírov. Na 
Slovensku je to SRZ. Nie je vylúčené, že sa to v budúcnosti nezmení. Vykonávacia vyhláška č. 
381/2018 bola spracovaná narýchlo, a preto bude potrebné ju novelizovať, lebo viaceré paragrafy 
umožňujú nejednoznačný výklad – napr. § 14 - kombinácia úlovkov rýb . Ministerstvo vydalo 
usmernenie. Pripomenul, že v prípade porušenia znenia bude priestupky riešiť Okresnú úrad, ktorý 
uloží pokutu od 100 do 1000.-€. SRZ tým prichádza o časť príjmov, ktoré mohli byť použité na 
ochranu revírov. 
Potom informoval o členskej základni -739 členov a 39 mladých rybárov, o revíroch, 
o zarybňovaní – násady za 30500 € z toho 28000 € z vlastných prostriedkov – 8000 z rady 
a zvyšok  bol od sponzorov, o úlovkoch – ulovili v kaprových vodách vyše 4000 ks rýb 
o hmotnosti 7600 kg.- hovoril o poklese početnosti lipňov, čo je spôsobené malým obsahom 
kyslíka vo vode a jej kolísaním, o športových akciách a ich výsledkoch. 
Tiež hovoril  o snahe stabilizovať úroveň hladiny v rieke Orave, aby sa ryby mohli nerušene 
vytierať. Na záver všetkým poprial veľa úspechov pri vode. 
Mgr. Matúš Závodný – MO SRZ Námestovo – pozdravil prítomných a informoval ich 
o členskej základni. MO Námestovo k 31.12.2018 evidovala 1107 dospelých členov, 78 mladých 
rybárov vrátane  študentov a 248 detí. Spolu je to 1433 osôb, čo oproti roku 2017 je nárast o 94 
osôb. Násady v roku 2018 boli za 61341 € z vlastných prostriedkov. Hodnotil tiež úlovky ich 
členov za rok 2018 v rámci platnej Trojdohody na revíroch MO SRZ Trstená, kde sa ulovilo 160 
ks rýb o hmotnosti 195 kg. V závere poďakoval za spoluprácu organizácií a poprial všetkým veľa 
úspechov. 
p. Jaroslav Švec – Vyslovil názor, že na našich vodách sa v posledných rokoch objavila skupina 
ľudí, ktorá začala na našich vodách „ podnikať“ bez vedomia a súhlasu členskej základne. Táto 
skupina – združenie organizuje na našich revíroch súťaže v LRU, napr. Oravský lipeň. Súťaž 
vyzerá ako akcia pre našich členov, ale má to jeden háčik. Poukázal na diskrimináciu našich 
členov v súťaži od organizátorov, ktorí uprednostňujú pretekárov z tzv. RSM rebríčka 
umiestnených do 20. Miesta. Potom vymenoval počet našich členov na pretekoch po jednotlivých 
rokoch. Kritizoval poukazovanie štartovného 10,- EUR na iný účet a  nie na účet MO SRZ 
Trstená. Tiež požadoval, aby štartovné bolo poukazované výlučne na bankový účet našej MO, aby 
získané prostriedky boli určené výlučne na zarybnenie revírov, kde sa súťaž koná. Tiež aby člen 
výboru alebo organizačného výboru súťaže predniesol členskej základni zisk a použitie týchto 
prostriedkov. Kritizoval tiež neporiadok na revíroch, ktorý nachádzajú rybári  po odchode zo 
súťaže ako aj striekané označenie revírov. Toto sa nezhoduje s ochranou prírody, ktorú združenie 
má vo svojich zámeroch. Potom požadoval zákaz športových súťaží na všetkých našich  
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pstruhových revíroch, na Orave v úseku CHAP. 
Tiež požadoval, aby poskytnuté 2% z daní našich členov boli použité na zarybnenie iba našich 
revírov a aby o výške poukázanej sumy bola členská základňa pravidelne informovaná na web 
stránke, v Spravodaji alebo na zasadaniach. 
 
JUDr. Kabáč – Vyslovil ľútosť nad znečistením revírov po pretekároch. K číslu účtu povedal, že 
medzi MO SRZ Trstená a Muškárskym klubom je spísaná dohoda, nakoľko organizátorom je 
Muškársky klub. Je to od roku 2010. Nie je to nič nové. Môže sa navrhnúť zrušenie športových 
súťaží a nebudú. V každej MO  sa organizujú preteky. V D. Kubíne ich majú ešte viac. Preteky sú 
pre členov.  
Potom povedal, že ak je pretek zaradený do športového plánu Rady SRZ, tak sú tam isté pravidlá, 
ktoré stanovila športová sekcia. Štartovné sa hradí od roku 2010. Preteky organizuje klub. MO 
s tým nemá nijaké starosti. 
Na Studenom potoku sa organizuje prívlačová liga. Označenie je potrebné a budeme ho 
likvidovať. Príspevky 2% z daní – každoročne o tom informujem na VČS a idú na zarybnenie. Je 
to v Správe na VČS. 
MUDr. V, Chromý -  dal odpoveď na prijímanie štartovného na účet. Muškári majú byť 
sebestační. Ak sú preteky na východe - Vranov a okolie je pretekanie nákladné. Tiež sme boli 
požiadaný o poskytnutie revíru v horúčavách, kde najmä na východe nemali lososovité ryby 
dostatok kyslíka na prežitie. Je to pre nás aj česť, Pretekári si musia u nás potom kúpiť povolenie 
na rybolov a to je pre nás finančný prínos. Pána Šveca vyzval, aby nezavádzal, lebo pri 
organizovaní pretekov, musí buť počet deliteľný číslom 4. A buď jeden pretekár je naviac, alebo 3 
chýbajú. Vždy sa snažím každého prítomného pretekára zaradiť do súťaže. Vždy robíme viac 
„štandov“ ako príde pretekárov. 
JUDr. Kabáč  - potvrdil, že ani raz sa nestalo, aby sme niekoho nepripustili k pretekom. 
MUDr. V, Chromý – vysvetlil otázky prípravy, organizovania pretekov a ich materiálneho 
zabezpečenia. Reagoval aj otázky znečistenia revírov. 
Suľa A. -  informoval, že asi pred tromi rokmi nás požiadali „prívlačiari“ z Námestova o možnosť 
organizovať preteky na Studenom potoku. Preto nám doteraz každý rok prispievali na zarybnenie 
sumou 500.-€. To je podmienka. K otázke CHAP- na minulej VČS som požadoval aby sa riešilo 
zaznamenávanie úlovkov na revíroch CHAP, aby bol prehľad o obsádke rýb v toku. Doteraz to 
nikto nevie povedať. 
P. J. Švec – požadoval umiestnenie pretekov v iných revíroch a nie v CHAP. Prečo nie 
v Tvrdošíne? 
JUDr. M. Kabáč – Úlovky mi urobia dokonalý ichtyologický prieskum. 
MUDr. V, Chromý – Na úseku v Tvrdošíne vieme postaviť 12 „štandov“, ale keď mi príde 80 
pretekárov, tak to tam nedokážeme postaviť. 
Mgr. Jozef Púčik – informoval o postavení plánu pretekov. Každý druh pretekov má svoju 
sekciu, ktorá riadi preteky. 
p. Dezideer Kacír – Pýtal sa prečo rybári prišli o rybársku budovu na Ústí n/Priehradou. Žiadal , 
aby sa táto budova vrátila rybárom. Aby nepatrila CHKO. Tiež kritizoval postavenie umelého 
Vtáčieho ostrova pri Jelešni. Je to nelogické!. 
JUDr. Kabáč – hovoril,že teraz nevie povedať, či umelý ostrov pri jelešni bude, ani z akých 
prostriedkov sa bude stavať. J naplánovaný. Na VČS bola petícia proti jeho výstavbe. Spýtal sa, či 
ju členovia prítomní na VČS podporili. Stavebné povolenie na jeho výstavbu zatiaľ nie je, je 
vydané iba územné povolenie. Proti tomuto ostrovu bojujú viacerí, nielen rybári. 
K informačnému centru na Ústí povedal, že bolo budované niekedy v rokoch 2008. SRZ k tomu 
poskytla iba pozemok. Bolo to z nejakých fondov. Podmienkou bolo vlastníctvo ŠOP alebo 
CHKO. CHKO súhlasila s užívaním priestorov zo strany SRZ za podmienky úhrady nákladov, 
ktoré však boli enormne vysoké, preto sa od toho upustilo. Pod rukou to má sekreteriát Rady. 
O strechu nad hlavou sme neprišli. Postavil to štát. Požiadavku p. Kacíra náv rhová komisia 
zapracuje do Návrhu na uznesenie. 
p. Jaroslav Švec – otvorila sa diskusia o poukazovaní štartovného na účet MO SRZ Trstená. Bude 
v Návrhu na uznesenie. 
Gerčák Peter -  Požadoval zavedenie maximálnej miery kapra na OP, ktorá doteraz nie je. 
JUDr. M. Kabáč – Oravská priehrada je revír Rady SRZ, nie náš. Povedal, že už v minulosti boli 
takéto návrhy. Nepredpokladám, že by to prešlo. Z VČS predložíme takýto návrh cez uznesenie. 
A. Suľa – upozornil na zmeny a podmienky výkonu rybárskeho práva v novoprijatom zákone 
a vyhláške. 
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Po vyčerpaní diskusie dal predsedajúci VČS hlasovať 124. prítomným o ukončení diskusie. 
Výsledky sú nasledovné :  
Za ukončenie diskusie  :   124 členov  
Proti ukončeniu diskusie  :       0 člen 
Zdržal sa    :        0 člen 
 
Návrh na ukončenie diskusie bol schválený. 
 
K bodu č. 12: 
 

- Predseda Návrhovej komisie Ing. B. Adámus predniesol Návrh na Uznesenie z VČS 2019 . 
Potom na schválenie predložil návrhy vznesené členmi na tejto VČS. Najskôr dal hlasovať o: 

 
a) Návrh p. Jaroslava Šveca -  Zákaz poriadania akýchkoľvek rybárskych  pretekov na všetkých 

pstruhových revíroch v celom ich toku a na Orave č. 3 v úseku CHAP a to celoročne.  
Hlasujúcich 114 členov 

 
Za návrh  : 4 členovia 
Proti návrhu : 102 členov 
Zdržal sa   :    8 -„- 
Návrh nebol schválený. 
 
b) Návrh p. Jaroslava Šveca -  Aby v budúcnosti bol štartovný poplatok tzv.  štartovné 

účastníkov z pretekov bolo poukazované výlučne na účet MO SRZ Trstená a finančný  zisk 
z týchto akcií bol výhradne použitý na zarybňovanie revíru na ktorom sa súťaž organizovala. 
Aby poverený člen výboru alebo organizátor informoval koľko finančných prostriedkov sa zo 
súťaží získalo a ako bolo s nimi naložené. Hlasujúcich 102 členov 

 
Za návrh  : 11 členov 
Proti návrhu :  81    –„- 
Zdržal sa :  :  10   -„-  
Návrh nebol schválený 
 
c) Návrh p. Jaroslava Šveca -  Aby 2 % z daní boli použité výlučne na zarybnenie našich revírov 

a aby o výške 2 % z daní bola členská základňa bola pravidelne informovaná na svojich 
zasadnutiach, alebo prostredníctvom Web-u alebo rybárskeho spravodaja. Hlasujúcich 105 
členov. 
 

Za návrh  :  103 členov 
Proti návrhu :      1   –„- 
Zdržal sa :  :      1   -„-  
Návrh bol schválený.  
 
Návrh KK aby  v rozpočte na rok 2019 ale aj v ďalších rokoch  bol text náklady nahradený slovom 
výdavky a aby sa odpisy nezarátavali do hospodárskeho výsledku. Hlasujúcich 107 členov, 
 
Za návrh  :   112 členov 
Proti návrhu :       1   –„- 
Zdržal sa :  :       4    -„-  
Návrh bol schválený 
 
d) Návrh p. Dezidera Kacíra – aby výbor MO SRZ Trstená dal na Radu SRZ podnet ohľadom 

majetku, ktorý bol v Ústí n/priehradou majetkom Rady SRZ. Hlasujúcich 100 členov. 
 
Za návrh  :   17 členov 
Proti návrhu :    23   –„- 
Zdržal sa :  :    60    -„-  
Návrh nebol schválený 
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e) Návrh p. Petra Gerčáka – aby sme Radu SRZ požiadali, aby hornámiera kapra na Oravskej 
priehrade bola 70 cm. Hlasujúcich 98 členov.Kvórum 50 členov. 

 
Za návrh  :   42 členov 
Proti návrhu :    38   –„- 
Zdržal sa :  :    18   -„-  
Návrh nebol schválený 
 
Návrh na uznesenie VČS, vrátane predložených a schválených návrhov v diskusii predložil 
Ing. Bernard Adámus – predseda Návrhovej komisie.  
 
Predseda Návrhovej komisie Ing. B. Adámus predniesol Návrh na Uznesneie z VČS 2019 
nasledovne : 
 
1. VČS schvaľuje : 

- Správu o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2018 
- Správu o hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2018 
- Správu KK za rok 2018 
- Návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2019 
- Plán hlavných úloh na rok 2019 
- Brigádnický poriadok MO SRZ Trstená 
 
2. Berie na vedomie: 

- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
- Správu Mandátovej komisie 

 
3. Ukladá : 

- Tajomníkovi MO SRZ Trstená aby do 15 dní podal správu o konaní VČS na Radu SRZ 
- Výboru MO SRZ Trstená vykonávať činnosti v zmysle plánu úloh na rok 2019 a tohto 

uznesenia 
- Výboru MO SRZ Trstená aby: 

a) Poukázané 2% z daní pre MO SRZ Trstená boli použité iba na zarybnenie našich revírov 
a aby o výške 2% poukázanej sumy bola členská základňa pravidelne informovaná na 
svojich zasadaniach alebo prostredníctvom webu alebo rybárskeho spravodaja. 

b) V rozpočte na rok 2019 a v ďalších rokoch v texte „Náklady“ nahradiť slovom „Výdavky“ 
a položku „odpisy“ v rozpočte nezaratúvať do hospodárskeho výsledku v danom roku. 

 
Výsledky sú nasledovné :  
Za prijatie návrhu  :  101 členov  
Proti návrhu  :      0 člen 
Zdržal sa   :       0 člen 
 
Záverečné uznesenie o ktorom sa hlasovalo en block bolo schválené. 
 
K bodu č. 13 :  
 
 Po vyčerpaní programu predseda poďakoval prítomným za účasť, zároveň im do tohto roka 
poprial veľa osobných, pracovných i športových úspechov. Zároveň poďakoval za dôveru vo 
voľbách. Potom poďakoval prítomným a hosťom za účasť. 

 
K bodu č. 14 : 

   
Po skončení rokovania predseda pozval všetkých prítomných na občerstvenie. 

 
 
V Trstenej  28.3.2019      Zapísal : Bošanský Jozef 

                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
       Overovatelia : členovia výboru 
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              Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Trstená 
                Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

	 	 	 	

Vážení	kolegovia	rybári,	dámy	a	páni,	vážení	hostia,	
v	zmysle	§	14	ods.	11	Stanov	Slovenského	rybárskeho	zväzu	predkladám	výročnej	členskej	schôdzi	správu	
o	činnosti	Miestnej	organizácie	Slovenského	rybárskeho	zväzu	v	Trstenej	za	rok	2018.	
	
Začal	 by	 som	 bodom	 3	 programu	 VČS,	 a	to	 je	 kontrola	 plnenia	 uznesení	 z	predchádzajúcej	 členskej	
schôdze	z	roku	2018.		Dňa	11.	Marca	2018	členská	schôdza	MO	SRZ	Trstená	uložila:	

	
• tajomníkovi	MO	SRZ	Trstená	aby	do	15	dní	podal	správu	o	konaní	VČS		Rade	SRZ		
• Výboru	MO	SRZ	Trstená	vykonávať	činnosti	v	zmysle	plánu	úloh	na	rok	2018	a	uznesenia	VČS	

Obidve	úlohy	boli	splnené.		
• Výboru	MO	SRZ	Trstená	dať	podnet	na	Radu	SRZ	Žilina,	aby	v	povoleniach	na	rybolov	bolo	miesto	

na	evidenciu	návštev	a	úlovkov	na	revíroch	CHaP.		
Splnené.	Požiadavku	som	predniesol	na	zasadnutí	prezídia,	bol	som	usmernený,	že	by	sa	to	malo	riešiť	
v	rámci	novelizácie	Smernice	o	platení	zápisného,	členských	príspevkov	a	o	vydávaní	povolení	na	rybolov.	
Aktuálne	platí	smernica	z	roku	2017	a	nová	smernica	by	sa	mala	schvaľovať	v	tomto	roku.	
	
	 Skôr	 ako	 začnem	 s	hodnotením	 činnosti	 našej	 organizácie,	 rád	 by	 som	 Vás	 informoval	
o	významných	udalostiach,	ktoré	sa	udiali	v	roku	2018.	Začal	by	som	XII.	Snemom	SRZ,	ktorý	sa	konal	24.	
a	25.	novembra	2018	v	hoteli	Holiday	Inn	v	Žiline,	na	ktorom	okrem	iných	bodov	programu	prebehli	voľby	
do	 vrcholných	 orgánov	 SRZ.	 Delegáti	 na	 sneme	 zvolili	 nového	 prezidenta	 SRZ,	 ktorým	 sa	 stal	 Emanuel	
Seman,	za	tajomníka	SRZ	bol	zvolený	Ing.	Ľuboš	Javor,	viceprezidentom	Rady	za	ZA	kraj	sa	stal	Ing.	Igor	
Macúš	z	KNM,	za	členov	rady	za	ZA	kraj	boli	zvolení	Mgr.	 Jozef	Púčik	z	DK,	Peter	Nikov	z	LM	a	František	
Haluška	z	Turčianskych	Teplíc.	 Ja	 som	sa	po	8	 rokoch	členstva	v	rade	a	4	 rokoch	ako	viceprezident	SRZ	
rozhodol	ďalej	nekandidovať.	Do	Kontrolnej	komisie	pri	rade	SRZ	bol	zvolený	Ing.	Horislav	Haratík	z	MT.	
Verím,	že	sme	si	na	sneme	zvolili	schopných	zástupcov,	ktorí	budú	hájiť	záujmy	nás	rybárov.		
	 Ďalší	 deň	 XII.	 Snemu	 SRZ	 pokračoval	 v	novelizácii	 Stanov	 SRZ,	 ktoré	 sa	 po	 dlhom	 a	náročnom	
rokovaní	podarilo	schváliť.	Som	rád,	že	delegáti	našli	spoločnú	reč,	a	že	sa	to	po	neúspešnom	pokuse	na	
mimoriadnom	Sneme	SRZ	v	roku	2016	podarilo.	Na	výklad	nových	predpisov	nie	 je	priestor,	 ale	 rád	by	
som	pripomenul	aspoň	tie	najdôležitejšie	ustanovenia.	
	 Nové	Stanovy	SRZ	priniesli	niekoľko	zásadných	zmien,	najmä:	

- Členmi	SRZ	sú	aj	deti	a	mládež	
- Bolo	 zrušené	 pridružené	 členstvo	 v	SRZ,	 pridružení	 členovia	 (čiže	 cudzinci)	 sa	 stávajú	 riadni	

členovia	SRZ	
- Povinnosť	účasti	na	členskej	schôdzi	sa	stalo	právom	člena	
- Bolo	upustené	od	30	minútovej	čakacej	lehoty	na	začiatku	ČS,	aby	mohla	byť	uznášaniaschopná	aj	

pri	nižšej	ako	polovičnej	účasti	
- Boli	 zosúladené	 pojmy	 s	platnou	 legislatívou	 (napr.	 ZO	 už	 je	 podľa	 nových	 stanov	 organizačná	

zložka)	
- Mnoho	 organizačných	 ustanovení	 bolo	 vypustených	 a	odkázaných	 na	 vnútrozväzové	 predpisy	

a	mnoho	ďalších	zmien.	

Ďalšou	 významnou	 udalosťou	 v	roku	 2018	 bolo	 schválenie	 nového	 Zákona	 o	rybárstve.	 Musím	
konštatovať,	 že	 cesta	 nového	 zákona	nebola	 vôbec	 jednoduchá,	 dôležité	 je,	 že	 so	 šťastným	koncom	pre	
SRZ.		Problémy	sa	nevyhli	ani	vo	vnútri	SRZ,	rybársky	zväz	počas	tejto	cesty	nebol	jednotný	pretože	každá	
oblasť	 Slovenska	má	 iný	pohľad	na	vec,	 iný	 charakter	 revírov,	 rybári	 sú	 rôzni,	 športoví,	 rekreační,	 deti,	
dôchodcovia,	rybári	tzv.	ochranári	a	rybári	tzv.	mäsiari,	každý	chce	to	svoje	a	vždy	bude	niekto	nespokojný	
pretože	sa	nedá	vyhovieť	všetkým.	
	
Dôležité	je,	že	SRZ	v	tejto	ťažkej	skúške	obstál,	zachovali	sme	si	v	§	4	výsostné	postavenie,	ktoré	nemajú	
asi	nikde	na	svete	(čiže	to	že	má	nejaké	občianske	združenie	priamo	v	zákone	pridelený	a	zaručený	výkon	
rybárskeho	práva	vo	vodných	tokoch,	čiže	nikto	iný	sa	o	tieto	revíry	ani	nemôže	uchádzať).	Ostala	tam	aj	
iná	„už	dá	sa	povedať“	rarita,	a	to	 je	 lov	na	živú	rybku,	neviem	či	 je	ešte	krajina	v	Európe,	kde	sa	takýto	
spôsob	lovu	praktizuje.	Treba	si	uvedomiť,	že	ak	sme	to	tentokrát	ustáli,	nemusí	to	tak	byť	v	budúcnosti,	
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pretože	o	výkon	rybárskeho	práva	majú	záujem	aj	 iné	občianske	združenia,	 inštitúcie	alebo	osoby,	ktoré	
budú	vytvárať	stále	väčší	tlak	a	či	to	ustojíme	aj	pri	ďalšej	novele	zákona	je	otázne.		
	
Podľa	 hlavných	 tvorcov	 zákona	 -	 účelom	 nového	 zákona	 o	 rybárstve	 je	 vytvoriť	 obraz	 rybárstva	 ako	
životnú	 filozofiu,	 relax,	 zákon	 mal	 byť	 tvorený	 najmä	 pre	 rybárov	 v	 etickom	 zmysle	 slova,	 nie	 v	 tom	
materiálnom	(tzn.	nie	pre	mäsiarov),	ďalším	cieľom	bolo,	aby	v	ňom	bolo	viac	práva	a	viac	zákona,	čo	je	
dôležité	najmä	pri	odhaľovaní	a	dokazovaní	či	už	trestnej	činnosti	alebo	priestupkov,	aby	jednotlivé	pojmy	
boli	 jasné	a	zreteľné	nie	 len	pre	rybárov,	ale	aj	pre	súdy,	orgány	činné	v	 trestnom	konaní,	prípadne	 iné	
správne	 orgány,	 pretože	 so	 zákonom	 o	 rybárstve	 nepracujú	 len	 rybári,	 ale	 aj	 iné	 osoby,	 orgány,	
organizácie,	 inštitúcie	a	zároveň	ho	má	pochopiť	aj	obyčajný	rybár	a	 len	prax	ukáže	do	akej	miery	sa	 to	
podarilo.		

Chcel	 by	 som	 využiť	 túto	 chvíľu	 a	poďakovať	 sa	 touto	 cestou	 poslancovi	NR	 SR	 pánovi	 Igorovi	
Janckulikovi,	ktorý	na	členskej	schôdzi	v	Námestove	verejne	prisľúbil,	že	pomôže	rybárom	ak	bude	treba	a	
slovo	určite	dodržal,	keď	v	najhoršej	fáze	prípravy	zákona,	keď	sa	zákon	vyvíjal	proti	záujmom	SRZ	a	my	
sme	hrozili	petíciou		-		sprostredkoval	stretnutie	mne	aj	predsedovi	z	Námestova	Dr.	Migrovi	s	ministrom	
životného	prostredia	Laszlom	Solymosom	v	Oravskej	Polhore	pri	odovzdávaní	ocenenia	Dedina	roka,	kde	
nám	minister	 prisľúbil,	 že	 on	má	 pri	 zákone	 posledné	 slovo	 a	 určite	 nepôjde	 proti	 SRZ.	 Dokonca	 pred	
hlasovaním	 v	 parlamente	 mi	 pán	 Janckulík	 volal	 či	 je	 to	 v	 poriadku,	 či	 môžu	 hlasovať	 za.	 Zákon	 bol	
schválený	13.	 júna	2018,	 prezident	 ho	podpísal	 4.	 júla	 2018	 a	 bol	 schválený	 takmer	ústavnou	väčšinou	
(trojpätinová	väčšina	všetkých	poslancov),	chýbali	len	dva	hlasy.	

Niektoré	dôležité	zmeny	v	novom	Zákone	o	rybárstve:	
Pribudol	§	s	názvom	vymedzenie	základných	pojmov	(spomeniem	niektoré):	
Začiatok,	prerušenie,	ukončenie	lovu,	osvetlenie	miesta	lovu.	
Pribudli	nové	zákazy:	
Zákaz	 lovu	rýb	z	rybárskeho	člna,	(bez	ohľadu	na	 jeho	dĺžku,	 teda	aj	z	bellyboatu)	a	rovnako	aj	použitie	
zavážacích	 lodiek	 je	zakázané	v	rybárskych	revíroch	s	výmerou	menšou	ako	10	ha.	Zároveň	 je	zakázané	
loviť	na	kaprových	vodách	ryby	z	rybárskeho	člna	na	vodných	nádržiach	v	čase	od	1.	januára	do	31.	mája.	
	
Na	revíroch	s	režimom	chyť	a	pusť	pribudol	zákaz	používať	ako	nástrahu	živú	rybku,	mŕtvu	rybku	alebo	
jej	 časti.	 Na	 revíri	 CHAP	 sa	 naďalej	 zakazuje	 privlastniť	 si	 ulovenú	 rybu,	 avšak	 s	 výnimkou	 inváznych	
nepôvodných	 druhov	 rýb.	 Poslednou	 novinkou	 týkajúcou	 sa	 revírov	 chyť	 a	 pusť	 je	 zákaz	 loviť	 ryby	
háčikmi	s	protihrotom.	Tento	zákaz	sa	však	vzťahuje	iba	na	pstruhové	a	lipňové	vody.		
	
V	pstruhových	vodách	
Pribudol	 zakázaný	 spôsob	 lovu	 -	 lov	 s	 použitím	 živej	 rybky,	 mŕtvej	 rybky	 alebo	 jej	 časti.	 Zároveň	 je	
zakázané	akékoľvek	vnadenie	a	zakrmovanie	rýb	a	tiež		je	zakázané	používať	pri	love	sbirolino,	bublinu,	
bavorské	drievko	a	 ich	napodobeniny	 s	 rovnakou	 funkciou	–	 a	 to	okrem	pstruhových	vodných	nádrží	 a	
ostatných	 vodných	 plôch	 v	 pstruhovom	 režime.	 Zároveň	 sa	 zakazuje	 používať	 ako	 nástrahu	 akékoľvek	
cestá,	 pasty,	 granule,	 pelety,	 syry,	 červy	 a	 hmyz	 v	 živom	 alebo	 mŕtvom	 stave	 vo	 všetkých	 vývojových	
štádiách,	ikry	a	všetky	napodobeniny	ikier.	
	
V	lipňových	vodách	
Veľkosť	 mušky	 je	 obmedzená	 na	 maximálne	 10	 centimetrov.	 Muškári	 loviaci	 hlavátku	 budú	 môcť	
používať	iba	mušku	väčšiu	ako	15	centimetrov.	Na	lipňových	vodách	je	povolený	lov	len	na	jednu	udicu	a	
to	 výlučne	 muškárením	 alebo	 plávanou.	 Taktiež	 sa	 zakazuje	 ako	 nástrahu	 použitie	 živej,	 mŕtvej	 rybky	
alebo	jej	časti.	
	
V	kaprových	vodách		
Pri	 prívlači	 je	 obmedzenie	 loviť	 na	 umelú	 nástrahu	 s	 maximálnym	 počtom	 troch	 háčikov.	 Háčik	 má	
stanovený	 najvyšší	 počet	 hrotov	 –	 tri.	 Viac	 hrotové	 háčiky	 ako	 trojháčiky	 sú	 zakázané.	 Lov	 prívlačou	 a	
zároveň	aj	 lov	muškárením	s	použitím	strímra	alebo	 inej	napodobeniny	rybky	bude	možný	od	1.	 júna	a	
končí	14.	marca	-	pre	porovnanie	podľa	starého	zákona	o	rybárstve	sa	lov	prívlačou	povoľoval	od	16.	júna	
a	končil	31.	januára.	Zo	zákazov	vypadol	lov	na	žívú	rybku	donesenú	z	iného	revíru.	
	
Na	kaprových	vodách	sa	ďalej	zakazuje	loviť	na	živú	rybku,	mŕtvu	rybku	alebo	jej	časti	s	celkovou	dĺžkou	
menšou	ako	10	centimetrov.	Zároveň	ale	treba	dbať	na	 lovnú	mieru	 jednotlivých	druhov	ustanovenú	vo	
vyhláške.	Taktiež	je	zakázané	loviť	na	invázne	nepôvodné	druhy	rýb	alebo	ich	časti.		
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LOV	HLAVÁTKY			
Držitelia	 hlavátkových	 povolení	 ju	 budú	 môcť	 loviť	 a	 privlastniť	 si	 ju	 v	 čase	 od	 1.	 novembra	 do	 31.	
decembra	 na	 lipňových	 ale	 aj	 pstruhových	 vodách	 s	 výskytom	 hlavátky.	 Zároveň	 bude	 zakázané	 loviť	
hlavátku	 inak	než	prívlačou	alebo	muškárením	na	umelé	nástrahy	menšie	ako	15	centimetrov.	Rovnako	
bude	zakázané	pri	love	hlavátky	používať	ako	nástrahu	živú	rybku,	mŕtvu	rybku	alebo	jej	časti.	
	
Dôležitou	zmenou	v	zákone	je	zodpovednosť	za	porušenie	predpisov.	
Podľa	nového	zákona	sa	priestupku	dopustí:	
Ten	kto	nemá	počas	 lovu	rýb	pri	 sebe	doklady	alebo	 ich	pri	kontrole	odmietne	predložiť,	 začne	 lov	bez	
zapísania	dátumu	a	čísla	 revíru	alebo	skončí	 lov	bez	zapísania	počtu	a	hmotnosti	privlastnených	rýb	do	
záznamu	 alebo	 bez	 vyškrtnutia	 príslušných	 kolónok,	 ak	 nedošlo	 k	 privlastneniu	 žiadnej	 ryby.	 Čo	 to	
znamená?	 Prevažná	 väčšina	 previnení	 rybárov,	 ktoré	 boli	 riešené	 disciplinárnou	 komisiou	 SRZ	 budú	
posudzované	ako	priestupky	na	úseku	rybárstva	a	budú	riešené	Okresným	úradom,	za	ktoré	okresný	úrad	
uloží	 pokutu	 od	 100	 eur	 do	 1	 000	 eur.	 Treba	 si	 na	 to	 dať	 pozor,	 lebo	 za	 tieto	 najčastejšie	 previnenia	
ukladala	disciplinárna	komisia	pokuty	od	0	do	30	EUR,	po	novom	to	bude	minimálne	100	EUR	až	do	1000	
EUR.		
	
Dňa	 29.11.2018	 bola	 schválená	 MŽP	 SR	 vykonávacia	 vyhláška	 k	zákonu	 o	rybárstve,	 ktorá	 bola	
publikovaná	v	zbierke	zákonov	22.12.2018.	Nakoľko	si	pracovníci	ministerstva	nechali	prípravu	vyhlášky	
na	poslednú	chvíľu	a	tvorili	ju	v	časovej	tiesni,	už	niekoľko	dní	po	jej	publikácii	začali	rybári	poukazovať	
na	jej	nedostatky.	Najväčšie	ohlasy	boli	najmä	k	§	14	ods.	2	písm.	a),	ktorý	rieši	množstvo	privlastnených	
úlovkov	 a	ich	 evidenciu.	 Kvôli	 vyhláške	 bolo	 zvolané	mimoriadne	 prezídium	 SRZ	 dňa	 13.	 januára	 2019	
priamo	 na	 pôde	 MŽP.	 Na	 podnet	 SRZ	 ministerstvo	 vydalo	 k	 §	 14	 	 ods.	 2	 písm.	 a)	 výklad	 a	grafické	
znázornenie,	 ktoré	 ste	 dostali	 v	spravodaji	 a	je	 dostupné	 na	 našej	 webovej	 stránke.	 Jednotlivými	
kombináciami	úlovkov	sa	môžeme	podrobnejšie	zaoberať	v	diskusii	(ak	bude	záujem).	
	
V	povinnej	výbave	pribudla	pri	love	na	položenú	a	plávanú,	ale	len	na	revíroch	kde	je	stanovená	najväčšia	
lovná	miera	alebo	sa	 jedná	o	revír	CHaP	aj	rybárska	podložka.	Škoda,	že	sa	definícia	rybárskej	podložky	
nedostala	do	základných	pojmov,	pretože	nevieme	ako	má	rybárska	podložka	vyzerať	–	je	to	kus	igelitu?	
Látky?	Sáčok?	Aká	ma	byť	veľkosť	podložky?	Stačí	ak	použijem	svoje	tričko?	
	
Ďalšie	podstatné	zmeny	vo	vykonávacej	vyhláške.	
Čas	individuálnej	ochrany	sa	mení	u:		
Pstruha	dúhového	a	sivoňa	potočného	–	po	celý	rok	
Ploska	pásavá	(bola	chránený	druh)	–	hájená	od	1.1.-31.5.	
Šťuka	severná	–	takisto	hájená	od	1.1.-31.5.	
Pozor	zubáč	a	sumec	–	hájený	už	od	1.1.-15.6.	(predtým	od	15.3.)	
Jalec	hlavatý	–	hájený	od	15.3.-31.5.	
Pozor	čerebľa	a	hlaváč	sú	už	celoročne	chránený	druh.	
Zmenil	sa	aj	denný	čas	lovu	rýb:	
Spomeniem	len	kaprové	vody	–	24	hodinový	lov	sa	rozšíril	na	jún	a	október	
	
Menili	sa	aj	lovné	miery:	spomeniem	
Hlavátka	80	cm	
Jalec	hlavatý	25	cm	
Lieň	30	cm	
Lipeň	33	cm	
Nosáľ	30	cm	
Pstruh	potočný,	dúhový	a	sivoň	27	cm	
Pstruh	jazerný	50	cm	
Úhor	50	cm	
Zákon	 aj	 vyhlášku	 v	tlačenej	 forme	 sme	 mali	 k	dispozícii	 až	 koncom	 januára	 a	 dostanete	 ju	 všetci	 pri	
predaji	 povolení.	 Tí	 ktorí	 ste	 ich	 nedostali	 bude	 k	dispozícii	 počas	 služby	 v	RD,	 počas	 predaja	 povolení	
alebo	 sú	 dostupné	 	 v	elektronickej	 forme	 na	 našej	 webovej	 stránke.	 K	týmto	 legislatívnym	 zmenám	 je	
potrebné	prispôsobiť	 aj	 vnútrozväzové	predpisy	 akým	 je	 organizačný	poriadok,	 disciplinárny	poriadok,	
rôzne	smernice,	preto	Vás	prosím,	aby	ste	pochopili,	 že	 to	nie	 je	možné	zo	dňa	na	deň	a	ak	natrafíte	na	
nejaký	predpis,	ktorý	obsahuje	staré	ustanovenia	verte,	že	sa	na	tom	pracuje	a	v	najbližšej	dobe	budú	tieto	
predpisy	novelizované.	
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Správa	o	činnosti	Miestnej	organizácie	Slovenského	rybárskeho	zväzu	v	Trstenej	za	rok	2017	
Činosť	výboru	MO	SRZ	Trstená	
	
Výbor	po	voľbách	v	roku	2018	zasadal	v	zložení:	
JUDr.	Miloš	KABÁČ	–		predseda	
Ing.	Bernard	ADÁMUS	–		podpredseda	
Jozef	BOŠANSKÝ	–		tajomník	
Alfonz	SUĽA	–	hlavný	hospodár	
Bc.	Ľubomír	FEDORÁK	–		kultúrna	činnosť	
Jaroslav	HABOVSKÝ	–	pokladník	
Bc.	Peter	Chorvát	–	športová	činnosť	a	práca	s	mládežou	
Ľudovít	KURÁŇ	–	hospodár	RD	
Mgr.	Ivan	MICHALEC	–	vedúci	rybárskej	stráže	
	
KONTROLNÁ	KOMISIA:	
Ing.	Miroslav	Klokočka	–	predseda	
MUDr.	Viliam	Chromý	–	člen	
Ľuboš	Stroka	–	člen		
	

Výbor	 zasadal	 celkovo	 11	 krát	 v	rámci	 schváleného	 plánu	 práce.	 Na	 všetkých	 zasadnutiach	 bol	
uznášaniaschopný.	 2	 x	 zasadal	 v	plnom	 počte	 9	 členov,	 5	 x	 v	počte	 8	 členov,	2	 x	 v	počte	 7	 členov	 a	1	 x	
v	počte	6	členov.	100%	účasť	mali	 Jozef	Bošanský,	Alfonz	Suľa	a	Ľubomír	Fedorák.	Zasadnutí	výboru	sa	
podľa	možnosti	zúčastňovali	aj	predseda	kontrolnej	komisie	Miroslav	Klokočka	a	predseda	disciplinárnej	
komisie	Ivan	Púčik.	Jednotlivé	uznesenia	výboru	boli	podľa	možnosti	priebežne	plnené.	Členovia	výboru	si	
plnili	všetky	povinnosti,	ktoré	im	vyplývali	z	funkcií	a	odborov,	ktoré	zastávajú.	

Minulý	rok	na	VČS	2018	prebehli	voľby	do	orgánov,	výsledok	bol	taký,	že	zloženie	výboru	ostalo	
nezmenené	 a	v	kontrolnej	 komisii	 sa	 vymenil	 jeden	 člen.	 Dočkali	 sme	 sa	 aj	 podnetu	 nášho	 člena	 Mgr.	
Krkošku,	 ktorý	 podal	 na	 KK	 pri	 Rade	 SRZ	 podnet	 na	 preskúmanie	 členskej	 schôdze,	 v	ktorom	 v	piatich	
bodoch	 napádal	 postup	 funkcionárov	 pred	 a	počas	 konania	 VČS.	 Všetky	 podnety	 sa	 po	 prešetrení	
kontrolnou	 komisiou	 pri	 ukázali	 ako	 neopodstatnené.	 Popri	 šetrení	 však	 právne	 oddelenie	 Rady	 SRZ	
prišlo	na	to,	že	členská	schôdza	odsúhlasila	tajnú	voľbu	do	orgánov	a	delegáti	na	snem	sa	volili	aklamáciu	
čo	nebolo	osobitne	odsúhlasené	členskou	schôdzou	a	ak	sme	sa	chceli	zúčastniť	XII.	snemu,	museli	sme	si	
členskú	 schôdzu	 zopakovať	 a	delegátov	 na	 snem	 zvoliť	 znovu.	 Neuvedomili	 sme	 si	 túto	 chybu,	 pretože	
tento	postup	bol	zaužívaný	desiatky	rokov.	Schôdzu	sme	si	zopakovali	v	auguste,	účasť	bola	25	členov.		

	
Na	 úseku	 hospodárenia	 sme	 v	roku	 2018	 zabezpečovali	 plnenie	 úloh,	 ktoré	 nám	 vyplývajú	

z	platných	predpisov.	
Hospodárska	činnosť	je	zameraná	hlavne	na:	

- Stav	členskej	základne	
- Predaj	povolení	na	rybolov	
- Brigádnická	činnosť	
- Zarybnenie	revírov	
- vyhodnotenie	úlovkov	a	návštevnosti	našich	členov	

Stav	členskej	základne	
Na	základe	zaplatených	členských	známok	bolo	v	našej	organizácii	v	roku	2018	

- 940	dospelých	členov	z	nich	bolo	26	žien	
- 55	mladých	rybárov	od	15	do	18	rokov	
- v	detských	krúžkoch	organizujeme	111	detí.	

Podľa	nových	stanov	sme	mali	v	roku	2018	-	1106	členov.		
Na	septembrovom	zasadnutí	rady	bolo	odsúhlasené	navýšenie	odvodov	z	členských	príspevkov,	čo	malo	
za	 následok	 zvýšenie	 členského.	 V	našej	 organizácii	 sme	 pristúpili	 k	zvýšeniu	 z	20	 na	 26	 EUR	 tak	 ako	
prevažná	väčšina	organizácií,	následne	výbor	rozhodol	o	započítaní	povinných	fondov	ako	podporný	fond,	
fond	na	športovú	činnosť	a	 fond	na	ochranu	revírov,	aby	 tieto	boli	 započítané	v	členskej	známke.	Výška	
členského	od	roku	2019	tak	predstavuje	sumu	29	EUR	s	tým,	že	už	nebudú	pripočítavané	ďalšie	povinné	
platby.		
	
Predaj	povolení	na	rybolov	
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V	roku	2018	si	naši	členovia	zakúpili:	Z	miestnych	povolení	827	kaprových,	316	Pstruhových,	168	
lipňových.	Zo	zväzových	povolení	762	kaprových,	lipňových	zväzových	povolení	sa	predalo	35	ks.		
	(oproti	minulému	roku	evidujeme	mierny	pokles	u	pstruhových	povolení,	u	ostatných	povolení	evidujeme	
nárast).	
Zarybnenie	revírov	v	roku	2018	
Podrobné	 informácie	 o	zarybnení	 našich	 revírov	 v	roku	 2018	 ste	 všetci	 dostali	 v	rybárskom	 spravodaji,	
preto	 Vás	 budem	 informovať	 iba	 o	celkovom	 zarybnení.	 Pri	 zarybňovaní	 presadzujeme	 jarné	
zarybňovanie	už	od	roku	2015,	čo	sa	pozitívne	prejavilo	aj	na	našich	revíroch.		
	
Do	našich	revírov	sme		v	roku	2018	vysadili:	

PP	ročný	 	 51	300	ks	
Pp	plôdik	 	 39	510	ks	
PP	2	 	 	 150	kg	
Li	ročný	 	 	 17	860	ks	
Li2	 	 	 	260	kg	
PD	lovný	 	 752	kg							
Hlavátka	H3		 40	kg	
Kapor	K3	 	 1	650	kg									
Kapor	K2	 	 900	kg	
Zubáč	rôčik	 	 3	500	ks	
Šťuka	 	 	 400	kg	
Podustva	 	 18	700	ks	
Nosáľ	10cm		 3	500	ks	
Pleskáč	 	 	 1	000	kg	

	
Nepodarilo	sa	nám	zarybniť	Pleskáčom	2r,	Zubáč	2r	a	mrenou	z	dôvodu	nedodania	násady.		
Hodnota	násad	zarybnenia	predstavovala	sumu	58	415,42	EUR,	z	toho																45	681,42	EUR	boli	vlastné	
prostriedky	a	12	734,00	EUR	boli	prostriedky	z	Rady	SRZ	za	revíry	zaradené	v	celozväzovom	povolení.		
	
Návštevnosť	rybárskych	revírov	a	úlovky	našich	členov	

Čo	sa	týka	návštevnosti	a	úlovkov:	
V	roku	2018	naši	členovia	urobili	v	rámci	celého	Slovenska	28	542	vychádzok	k	vode	a	navštívili		

spolu	 86	 revírov,	 ulovili	 16	 046	 ks	 rýb	 o	 hmotnosti	 20	 288,09	 kg	 čo	 predstavuje	 hodnotu	 približne	 73	
414,47	 EUR.	 Priemerná	 hmotnosť	 ulovených	 rýb	 bola	 približne	 1,26	 kg.	 Najčastejšie	 privlastňované	
úlovky	boli	u	kaprov	5660	ks,	pleskáče	2428	ks	–	ďalšie	úlovky	399	ks	jalca,	pstruhov	potočných	470	ks,	
pstruhov	dúhových	894	ks,	628	zubáčov,	443	šťúk,	214	lipňov.		

Všetky	 informácie	 o	úlovkoch	 sme	 ťažili	 z	1045	 vrátených	 záznamov	 o	úlovkoch.	 Z	nich	 v	 76	
záznamov	 bol	 zle	 vypísaný	 koncoročný	 sumár	 alebo	 nebol	 vypísaný	 vôbec,	 53	 záznamov	 bolo	 bez	
vychádzky	k	vode,	111	záznamov	bez	privlastnenej		ryby,	79	záznamov	bolo	od	detí	do	15	rokov.		

	
Niektoré	kapitálne	úlovky		našich	členov	
Šťuky	
Ballek	Marián		 	 125	cm	
Bobrovský	Ján		 	 113	cm	
Bobrovský	Tomáš		 111	cm	
	
Zubáč				 	
Žulko	Roman		 	 88	cm	
Jurczak	Darius		 	 80	cm	
Pukaj	Miloš		 	 79	cm				
Kapor	 	
Blažek	Peter		 	 90	cm	
Rosina	Miroslav			 89	cm	
Gerčák	Peter		 	 85	cm	
	
Lipeň	
Kamody	Štefan		 	 44	cm	
Karisný	Ján		 	 40	cm	
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Traja	najúspešnejší	rybári	podľa	počtu	privlastnených	úlovkov	
Polťák	Milan														 391	ks	
Lamžo	Ján	Ing.											 295	ks	
Fedorák	Ľubomír						 287	ks	
	
Traja	najúspešnejší	rybári	podľa	hodnoty	privlastnených	rýb	
Hojo	Stanislav														 90,40	kg								 711,99	€	
Makowicz	Stanislav					 95,60	kg								 675,80	€	
Tyrol	Jozef																		 115,20	kg						 670,80	€	
	
Brigádnická	činnosť	

Na	 brigádach	 organizovaných	 našou	 organizáciou	 sa	 v	roku	 2018	 zúčastnilo	 672	 členov,	 	ktorí	
odpracovali	5272	brigádnických	hodín.	

	
Brigádnická	činnosť	bola	zameraná	hlave	na:	

• Čistenie	a	presekávanie	porastu	okolo	našich	revírov		-	1030	hod.	
• Jarné	a	jesenné	zarybnenie	–	482	hod.	
• Plašenie	a	odstrel	kormorána	–	766	hod.	
• Ostatná	činnosť	(zahŕňa	najmä	účasť	na	VČS)	-	2994	hod.		

	
Čo	s	týka	brigádnickej	činnosti	výbor	navrhuje	zmenu	brigádnického	poriadku,	ktorého	hlavnou	zmenou	
je	 zavedenie	 brigádnických	 preukazov.	 K	tomuto	 kroku	 sa	 pristúpilo	 hlavne	 z	dôvodu	 problémov	 pri	
preukazovaní	 odpracovaných	 hodín,	 aby	 sa	 predišlo	 problémom	 keď	 napr.	 vedúci	 brigády	 nenahlásil	
účasť	na	brigáde	a	následne	vznikali	problémy	pri	uznávaní	brigád	pri	predaji	povolení	a	aby	sa	predišlo	
zbytočným	 podozreniam	 zo	 špekulácií.	 Ďalej	 boli	 v	brigádnickom	 poriadku	 zosúladené	 niektoré	
ustanovenia	 s	novými	 Stanovami	 SRZ,	 bol	 vypustený	 bod	 7)	 „Kritériá	 odmeňovania	 členov,	 ktorý	
odpracujú	 najviac	 brigád“	 pretože	 sa	 nevyužíval	 	 a	v	odseku	 6.	 „Použitie	 finančných	 prostriedkov	
získaných	 z	 neodpracovaných	 brigád“	 bol	 pridaný	 bod	 „Zarybnenie“,	 čiže	 aby	 finančné	 prostriedky	
z	neodpracovaných	brigád	mohli	byť	použité	aj	na	zarybnenie.	Ostatné	ustanovenia	ostávajú	nezmenené.	
Ak	 bude	 záujem	 ČS	môžeme	 ho	 celý	 prečítať	 v	diskusii.	 Zmena	 brigádnického	 poriadku	 bude	 súčasťou	
návrhu	 uznesenia.	 Brigádnické	 preukazy	 dostanete	 každý	 člen	 pri	 predaji	 povolení,	 tí	 ktorí	 ste	 ho	
nedostali,	 pretože	 neboli	 ešte	 natlačené	 bude	 k	dispozícii	 každú	 stredu	 počas	 služby	 v	RD	 alebo	 ho	
dostanete	priamo	na	brigáde	od	vedúceho	brigády.	
	
Hospodárenie	na	našich	revíroch	zabezpečovali	ustanovení	hospodári	v	zložení:	
	
Alfonz	Suľa	
hlavný	hospodár	MO	SRZ	Trstená	
hospodár	revíru	Orava	č.	3	
Branislav	Precner	
VVN	Tvrdošín	
Ľudovít	Kuráň,	Jaroslav	Habovský	
Oravica	
Ľuboš	Špringeľ	
Jelešňa,	Orava	č.	4	
Alojz	Tekeľ,	Igor	Smatana	
Studený	potok	
	

Upozorňujem	 členov,	 že	 na	 VČS	 v	 roku	 2018	 bolo	 odsúhlasené	 odstúpenie	 od	 trojdohody,	 čiže	
miestne	povolenia	vydané	našou	organizáciou	platia	výlučne	na	revíry	MO	SRZ	Trstená.	
	
Ochrana	revírov	
	

Kontrolu	pri	dodržiavaní	rybárskych	predpisov	vykonávali	v	roku	2018	členovia	rybárskej	stráže	
v	zložení	22	členov	pod	vedením	Mgr.	Ivana	Michalca.	Rybárska	stráž	pracovala	na	základe	plánu	práce	na	
rok	 2018,	 ktorý	 bol	 prijatý	 na	 aktíve	 RS	 začiatkom	 roka	 	 2018,	 kde	 bolo	 vykonané	 aj	 preškolenie	
z	platných	predpisov.		

Rybárska	 stráž	 v	 roku	 2018	 vykonala	 311	 kontrol	 a	skontrolovala	 570	 rybárov.	 Najaktívnejší	
členovia	rybárskej	stráže	boli	Ivan	Michalec,	Jaroslav	Habovský	a		Ján	Kováčik.	
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Pri	kontrolách	výkonu	rybárskeho	práva	boli	u	našich	rybárov	zistené	hlavne	tieto	nedostatky:	
§ nekompletnosť	povinnej	výbavy,	ako	chýbajúci	podberák,	meradlo	a	uvoľňovač	háčikov	
§ nezapísanie	dátumu	a	revíru	do	záznamu	o	úlovkoch	ešte	pred	začatím	lovu	
§ neukončenie	lovu	
§ nesprávne	zapisovanie	úlovkov	do		záznamu	o	úlovkoch	
§ nezapísanie	nástrahových	rybiek	do	záznamu	o	úlovkoch	
§ neplatný	štátny	rybársky	lístok	

	
O	podnetoch	 na	 disciplinárne	 stíhanie	 a	 disciplinárnych	 previneniach	 Vás	 bude	 podrobnejšie	

informovať	predseda	disciplinárnej	komisie	v	správe	o	činnosti	disciplinárnej	komisie,	ktorá	je	osobitným	
bodom	programu.		
	

Ochrana	 našich	 revírov	 pred	 rybožravými	 predátormi	 prebieha	 pod	 vedením	 Ing.	 Bernarda	
Adámusa	 vo	 forme	 vyrušovania	 a	usmrcovania	 kormorána	 veľkého	 na	 základe	 výnimky	 Ministerstva	
životného	prostredia	SR.	

					Túto	 akciu	 každoročne	 začíname	 koordinačnou	 poradou	 s	 poľovnými	 združeniami	 Tvrdošín,	
Štefanov,	Nižná,	 	Podbiel,	 	Or.	Biely	Potok,	 zástupcami	ŠOP	správa	CHKO	Horná	Orava,	MO	SRZ	Dolný	a	
Hospodárom	Orava	č.2,	ktorá	sa	konala	10.10.2018	v	Rybárskom	dome	v	Trstenej.	

V	roku	2018	sa	na	plašení	a	odstrele	kormorána	zúčastňovalo	78	členov,	ktorí	odpracovali	 	756	
brigádnických	hodín.	Od	januára	2018	bolo	odstrelených	12	kusov.		
	
Práca	s	mládežou	
	 V	 roku	 2018	 viedol	 činnosť	 detských	 krúžkov	 Peter	 Chorvát.	 Činnosť	 krúžkov	 bola	 zavŕšená	
skúškami	mladých	adeptov	na	rybolov	zo	základných	znalostí	z	oblasti	rybolovu.		

V	školskom	roku	2017/2018	bežali	krúžky	v	5	školách	a	navštevovalo	ich	spolu	111	detí.	
V	tomto	období	bežali	krúžky:	
Trstená																		23	detí		vedúci	krúžku	Martin	Pallo	
Tvrdošín	 	 	 13	detí		vedúci	krúžku	Patrik	Putnoky		
Nižná	nad	Oravou	 33	detí		vedúci	krúžku	Miroslav	Rosina	
Zuberec	+	Habovka	 34	detí		vedúci	krúžku	Michal	Tekeľ	
Štefanov	nad	Oravou	 8	detí		vedúci	krúžku	Ján	Bedrich	
	
Kultúrna	činnosť	
Odbor	kultúrnej	činnosti	funguje	pod	vedením	Ľubomíra	Fedoráka,	do	ktorej	spadá	najmä:	
• poskytovanie	aktuálnych	informácií	členskej	základni,	čo	obnáša	najmä:	

o starostlivosť	o	pravidelnú	výmenu	obsahu	informačných	tabúľ,	
o príprava	a	distribúcia	rybárskeho	spravodaja,	
o správa	a	aktualizácia	webovej	stránky,	

• písanie	kroniky,	
• zabezpečovanie	spoločenských	akcií,	
• iné	príležitostné	práce	vyplývajúce	zo	schváleného	plánu	práce.	

	
Informácie	o	činnosti	organizácie	vám	zabezpečujeme	vydávaním	rybárskeho	spravodaja	dva	krát	

ročne,	ktoré	sú	zasielané	poštou,	taktiež	sa	zverejňujú	na	webovej	stránke	a	na	informačných	tabuľách	a	
zasielajú	sa	emailom	členom,	ktorí	uviedli	emailovú	adresu.		

V	januári	 tohto	roku	sme	zorganizovali	už	8.	ročník	rybárskeho	plesu	MO	SRZ	Trstená,	za	účasti	
pozvaných	 hostí.	 Z	Námestovskej	 organizácie	 prijal	 pozvanie	 člen	 výboru	 Igor	 Dulovec	 so	 svojou	
priateľkou.	Výťažok	z	plesu	je	každoročne	použitý	na	zarybnenie.	

	
Športová	činnosť	

Odbor	športovej	činnosti	funguje	pod	vedením	Petra	Chorváta.	
V	roku	2018	sme	zorganizovali	8	športových	podujatí:	
	
46.	ročník	Celooravských	preterkov	plávaná	2018	–	VVN	Tvrdošín	
05.05.2018	-	Pretekov	sa	zúčastnilo	54	členov	z	oravských	organizácií	:	
MO	SRZ	Trstená															41	pretekárov	 						
MO	SRZ	Námestovo	 					7	pretekárov	 	 	
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MO	SRZ	Dolný	Kubín	 					6	pretekárov	
Preteky	vyhral:	 	
1.	 Filip	Verníček	 	 Námestovo	
2.	 Miloš	Planieta	 	 Trstená	
3.	 Leonard	Vajduľák	 Dolný	Kubín	
	
Detské	rybárske	preteky	–		PLÁVANÁ	2018	–	VVN	TVRDOŠÍN																												12.05.2018	–	zúčastnilo	sa	
76	detí	zo	všetkých	krúžkov.		
Spolu	s	rodičmi,	vedúcimi	krúžkov,	organizačným	výborom,	rozhodcami	sa	tejto	akcie	zúčastnilo	viac	ako	
170	ľudí.	Pre	všetkých	bolo	pripravené	občerstvenie	a	guľáš.	Z	jednotlivcov	sa	najlepšie	umiestnili	1.	
Maroš	Urban	–	krúžok	Zuberec,	2.	Peter	Socha	–	krúžok	Trstená,	3.	Mia	Mária	Juráňová	–	krúžok	Zuberec.		
Z	krúžkov	bol	najúspešnejší	krúžok	zo	Zuberca,	druhý	Nižná	nad	Oravou	a	tretí	krúžok	z	Trstenej.	
	
Stretnutie	funkcionárov	MO	SRZ	Trstená	2018	–	VVN	TVRDOŠÍN																								12.05.2018	po	
detských	pretekoch	
Účasť	28	funkcionárov.	
	
Majstrovstvá	SR	LRU	PRÍVLAČ	–	STUDENÝ	POTOK	23.	-	24.	júna	2018	
Účasť	bola	48	pretekárov,	Majstrom	SR	sa	stal	Rojtáš	Marek	Levice,	druhé	miesto	Franc	Pavol	KNM,	tretie	
miesto	Hulvan	Jakub	Dubnica	n/V.	
	
24	hodinové	rybárske	preteky	–	POLOŽENÁ	2018	–	VVN	TVRDOŠÍN												28.-29.07.2018	
Zúčastnilo	sa	29	pretekárov,	ktorí	ulovili	251	kusov	rýb,	z	toho	najmä	kapre,	pleskáče	a	nosále.	Prvé	tri	
miesta	obsadili:	
1.	 Peter	Paríža	
2.	 Vladimír	Bulla	
3.	 Jakub	Tomkuliak	
	
Muškárske	rybárske	preteky	–		ORAVSKÝ	LIPEŇ	2018	–	ORAVA	3																						09.09.2018	(náhradný	
termín)	
Pretekov	sa	zúčastnilo	55	pretekárov,	prvé	tri	miesta	obsadili:	

1. Jozef	Jankovič	VNT	
2. Zdeno	Nemčík	SNV	
3. Peter	Bienek	ZA	

	
1.	liga	LRU	MUCHA“	–	Orava	3	a	Studený	potok,	1.	–	2.	septembra	2018	
z 12 družstiev: 1. Liptovský Mikuláš, 2. SNV, 3. Žilina  
	
Naši	muškári	nás	v	súťaži	LRU-Mucha	reprezentovali	v	dvoch	družstvách,	z	toho	
	
Družstvo	Trstená	A.		I.	liga,	súťažilo	v	zložení	Lukáš	Kudzbel,	Adam	Judiak,	Michal	Kuboš,	Jaromír	Judiak,	
Stanislav	Benko	-	celkové	poradie	5.	Miesto.		
	
Družstvo	Trstená	B.	Divízia	B,	súťažilo	v	zložení	František	Jarina,	Tomáš	Nemček,	Juraj	Karhút,	Cyril	
Čičman,	Marian	Krilek,	Pavol	Šeling,	celkové	poradie	4.	Miesto.		
	 	

Na	 Oravských	 pretekoch	 -	 LRU	 plávaná,	 ktoré	 každoročne	 organizuje	 Námestovská	 organizácia	
v	roku	2018	súťažilo	12	družstiev.	Jedno	naše	zúčastnené	družstvo	v	zložení	Ján	Bedrich,	Michal	Bedrich,	
Jozef	Bedrich	obsadili	konečné	tretie	miesto,	prvé	a	druhé	miesto	obsadili	družstvá	z	NO.	

	
Plán	športových	podujatí	na	rok	2019	ste	dostali	v	rybárskom	spravodaji	a	taktiež	je	zverejnený	na	
webovej	stránke.		

	
Poslednou	 informáciou	 je	možnosť	venovať	našej	organizácii	2%	z	Vašich	daní.	2%	z	daní	môžu	

venovať	 ako	 podnikatelia	 tak	 aj	 zamestnanci.	 Postup	 je	 jednoduchý	 -	 u	podnikateľov	 stačí	 označiť	
organizáciu	 ako	 prijímateľa	 v	daňovom	 priznaní	 a	zamestnanci	 musia	 vyplniť	 vyhlásenie,	 ktorého	
predvyplnené	tlačivo	si	môžete	stiahnuť	na	našej	webovej	stránke,	ktdoré	treba	doručiť	daňovému	úradu	
do	 konca	 apríla.	 Presné	 označenie	 organizácie	 ako	 prijímateľa	 je	 uvedené	 v	spravodaji	 alebo	 na	
spomínanom	 predvyplnenom	 tlačive.	 Za	 rok	 2017,	 čiže	 v	roku	 2018	 sa	 z	2%	 z	daní	 podarilo	 vyzbierať	
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sumu	 440,12	 EUR.	 Použitie	 týchto	 finančných	 prostriedkov	 navrhujem	 použiť	 na	 zarybnenie,	 prípadne	
môžete	v	diskusii	navrhnúť	na	odsúhlasenie	iný	účel.	

Vážení	 priatelia,	 iste	 ste	 už	 počuli	 o	zámere	 výstavby	 nového	 vtáčieho	 ostrova	 v	blízkosti,	 cca	
300m	od	severovýchodného	alebo	ľavého	brehu	zátoky	 Jelešňa.	Podľa	našich	 informácií	už	bolo	vydané	
územné	rozhodnutie.	Termín	začatia	výstavby	je	plánovaný	na	september	2019	a	ukončenie	výstavby	na	
máj	 2020.	 Skupina	 prevádzkovateľov	 rekreačných	 zariadení	 na	 Oravskej	 priehrade,	 rybári,	 poľovníci,	
ktorí	 sú	zásadne	proti	výstavbe	 tohoto	ostrova	spísali	petíciu	a	požiadali	nás	o	jej	podporu.	Preto	ak	ste	
toho	istého	názoru,	môžete	túto	petíciu	podporiť.		

Na	 záver	 by	 som	 sa	 Vám	 chcel	 poďakovať	 za	 aktívnu	 účasť	 a	 do	 novej	 sezóny	 Vám	 všetkým,	
prajem	veľa	zdravia,	veľa	pekných	úlovkov	a	športových	zážitkov	z	našej	spoločnej	záľuby.				

Petrov	zdar	

V	Trstenej	dňa	17.	marca	2019	



 

 
 

 
Slovenský rybársky zväz 

Miestna organizácia SRZ Trstená 
Disciplinárna komisia 

 
 

                                                                                                                                             
 

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie pri výbore MO SRZ Trstená za rok 2018 
 
 
1.   Disciplinárna komisia - činnosť  

 
Disciplinárna komisia pri výbore MO SRZ Trstená (ďalej aj „DK“) sa stretla na svojom 

rokovaní v priebehu roku 2018 celkovo 8 krát. Rokovanie DK sa konalo vždy za účasti 
minimálne 3 členov DK. Rokovania komisie, ak sa disciplinárne stíhaný zúčastnil, boli vedené 
formou dialógu s disciplinárne stíhaným a členmi DK medzi sebou, v pokojnej atmosfére, boli 
zachované pravidlá slušnosti a dôstojnosti.  
 
 
2. Disciplinárne previnenia - počet, štruktúra  
 

V priebehu roku 2018 DK riešila 20 podnetov na disciplinárne stíhanie členov MO SRZ. 
V porovnaní s rokom 2017 sa počet prejednávaných previnení zvýšil o 3. DK riešila aj podnety 
od členov rybárskej stráže Rady SRZ Žilina,   MO SRZ Trstená a MO SRZ Dolný Kubín. Okrem 
toho bolo DK ukončených 7 disciplinárnych konaní z roku 2017.   

 
Všetkých  disciplinárnych previnení sa naši členovia dopustili porušením ustanovení zákona o 
rybárstve č. 139/2002 alebo vykonávacej vyhlášky č. 185/2006. 
 
V rámci tohto počtu bolo riešených 17 prípadov porušenia rybárskych predpisov v priamej 
súvislosti s výkonom rybolovu, ktoré boli odstúpené na vyriešenie RS z Rady SRZ, dva prípady 
vyplynuli z kontroly členov rybárskej stráže  MO SRZ Trstená a jeden prípad z kontroly RS MO 
SRZ Dolný Kubín.  
      
Disciplinárne riešení členovia sa dopustili disciplinárneho previnenia privlastneným si ryby 
nedosahujúcej najmenšiu lovnú mieru, privlastnením si ryby v čase hájenia, lov rýb aj po 
privlastnení si dvoch hospodársky cenných rýb, nezapísaním si hospodársky cenných rýb do 
záznamu o úlovkoch a dochádzke k vode, nesprávny dátum príchodu, nedodržanie dennej doby 
lovu, neprítomnosť na lovnom mieste, nezapísanie začiatku  a ukončenia lovu, lov na viac udíc, 
neúplná povinná výbava, nesprávne uvedené číslo rybárskeho revíru, nezapísanie iného druhu 
ulovených a privlastnených rýb .  

 
2. Disciplinárne opatrenia - druh, trovy konania, náhrada škody 

 
Disciplinárna komisia  uložila nasledovné disciplinárne opatrenia: 

  
• v  2 prípadoch odňatie povolenia, trvalé vylúčenie z členstva v SRZ  
• v  13 prípadoch pokutu, spolu vo výške 260 €,  
• v  13 prípadoch uhradiť trovy konania vo výške 130 €, 
• v    4 prípadoch bol obvinený oslobodený 
• v    1 prípad odstúpený v zmysle miestnej príslušnosti.  
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Pri ukladaní disciplinárnych opatrení bolo prihliadané na všetky okolnosti konkrétneho 

prípadu, bolo prihliadnuté najmä na prezumpciu neviny, stupeň nebezpečnosti konania, 
poľahčujúce a priťažujúce okolnosti a na to, aby disciplinárne opatrenie splnilo výchovný cieľ. 
Konania boli vedené a rozhodnutia vydávané v zmysle platného Disciplinárneho poriadku SRZ.. 
K dnešnému dňu sú všetky rozhodnutia DK právoplatne ukončené a žiadne nie je v riešení.  
 

Disciplinárne opatrenia boli riadne vykonané resp. ich výkon trvá.  
 
Evidencia disciplinárnych opatrení je vedená prehľadne, v písomnej aj elektronickej 

forme. 
 

     
3. Záver 

 
 DK pokračovala pri svojej činnosti v nastúpenom trende. Možno konštatovať, že si DK 

v roku 2018 plnila povinnosti vyplývajúce z jej statusu.  
 
 
Trstená dňa 02.03.2019          
 
Predkladá:     Schvaľuje Výbor MO SRZ Trstená dňa: 
Ing. Ivan Púčik 
predseda Disciplinárnej komisie  
pri Výbore MO SRZ Trstená 



Správa	o	hospodárení	Miestnej	organizácie	Slovenského	rybárskeho	zväzu	
v	Trstenej	v	roku	2019	

V	zmysle	 §	 14	 ods.	 7	 písm.	 a)	 Stanov	 Slovenského	 rybárskeho	 zväzu	 predkladám	 Výročnej	
členskej	 schôdzi	 správu	 o	hospodárení	 organizácie	 za	 rok	 2018.	 Miestna	 organizácia	 SRZ	
v	Trstenej	začala	v	roku	2018	hospodáriť	s	nasledovným	majetkom:	

na	bežnom	účte		.......................................................................................................................	51	139,72	EUR	
v	pokladni		......................................................................................................................................	2246,00	EUR	
(rezerva	(pokladňa	+	účet)		.........................................................................................................................................	53	385,72	EUR)	
hmotný	investičný	majetok		...............................................................................................	96	036,85	EUR	
nehmotný	investičný	majetok		............................................................................................	3	066,00	EUR	
drobný	hmotný	a	nehmotný	investičný	majetok		.....................................................	18	196,29	EUR	
majetok	celkom	k	31.	decembru	2017		.......................................................	170	684,86	EUR	

	
PRÍJMY	ORGANIZÁCIE:		 plán	2018	 skutočnosť	2018	
Členské	príspevky	 34	920,00	€	 38	822,11	€	
Členská	známka		 18	440,00	€	 19	584,00	€	
Členský	príspevok	do	Podporného	fondu	 940,00	€	 992,00	€	
Členský	príspevok	na	športovú	činnosť	 940,00	€	 992,00	€	
Členský	príspevok	na	ochranu	revírov	 940,00	€	 992,00	€	
Členský	príspevok	za	neodpracovanú	brigádu	 9	000,00	€	 11	036,00	€	
Členský	príspevok	za	včas	neodovzdaný	záznam	 40,00	€	 100,00	€	
Školné	 420,00	€	 530,00	€	
Zápisné	 2	000,00	€	 2	776,61	€	
Dobrovoľný	členský	príspevok		 2	200,00	€	 1	819,50	€	

	   Príjmy	z	predaja	povolení	 64	500,00	€	 70	908,00	€	
Kaprové	zväzové		 25	650,00	€	 27	600,00	€	
Kaprové	miestne		 26	550,00	€	 28	439,00	€	
Lipňové	zväzové	povolenie		 1	200,00	€	 1	220,00	€	
Lipňové	miestne		 4	550,00	€	 4	537,00	€	
Pstruhové	povolenie		 5	000,00	€	 6	241,00	€	
Hosťovacie	povolenie	 1	000,00	€	 2	171,00	€	
Hlavátkové	povolenie	 550,00	€	 700,00	€	

	   Ostatné	príjmy	 7	510,00	€	 6	811,23	€	
prenájom	priestorov,	spotreba	energií	 4	500,00	€	 4	079,50	€	
štartovné	zo	športových	akcií	 1	000,00	€	 470,00	€	
predaj	tlačív	 1	200,00	€	 1	380,66	€	
dividendy	 100,00	€	 132,80	€	
úroky	 10,00	€	 8,15	€	
Príjmy	z	disciplinárnych	konaní:	 200,00	€	 300,00	€	
2%	z	daní	 500,00	€	 440,12	€	

	   Príjmy	spolu:	 106	930,00	€	 116	541,34	€	

	   



VÝDAVKY	ORGANIZÁCIE:	
	  

   Odvody	Rade	SRZ	Žilina	 32	584,00	€	 34	413,00	€	
Členské	známky		 3	290,00	€	 3	486,00	€	
Kaprové	zväzové		 25	650,00	€	 26	740,00	€	
Kaprové	miestne		 1	660,00	€	 1	902,00	€	
Lipňové	zväzové	povolenie		 1	200,00	€	 1	225,00	€	
Lipňové	miestne		 278,00	€	 340,00	€	
Pstruhové	povolenie	 506,00	€	 720,00	€	

	   Zarybnenie	revírov	 38	100,00	€	 45	681,42	€	
nákup	násadových	rýb	 	38	100,00	€		 	45	681,42	€		

	   Cestovné	náhrady	 1	600,00	€	 989,69	€	
činnosť	funkcionárov	MO	SRZ	 500,00	€	 201,91	€	
brigádnická	činnosť	 300,00	€	 418,01	€	
zarybnenie	 600,00	€	 287,45	€	
ochrana	revírov		 200,00	€	 82,32	€	

	   Náklady	na	športovú	činnosť	 2	280,00	€	 2	826,98	€	
LRU	mucha,	plávaná	 2	280,00	€	 2	826,98	€	

	   Náklady	na	edukačnú,	propagačnú	a	kultúrnu	
činnosť	 1	300,00	€	 451,58	€	
detské	krúžky,	školenia	 200,00	€	 0,00	€	
tlač	spravodaja	 100,00	€	 115,20	€	
propagácia	a	reprezentácia	 1	000,00	€	 336,38	€	

	   Náklady	na	ochranu	revírov	 750,00	€	 52,50	€	
materiál	na	ochranu	revírov	 690,00	€	 0,00	€	
poistenie	členov	rybárskej	stráže	 60,00	€	 52,50	€	

	   Náklady	na	zveľaďovanie	revírov	a	brigádnicku	
činnosť	 4	600,00	€	 3	565,93	€	
nákup	materálu,	náradia,	nástrojov	a	techniky	 4	000,00	€	 3	462,53	€	
práce	(brigády)	vykonávané	dodávateľským	
spôsobom	 600,00	€	 103,40	€	

	   Náklady	na	vynaložené	služby	 4	770,00	€	 4	215,20	€	
poštovné	a	bankové	poplatky	 800,00	€	 983,35	€	
internet,	telefón	 300,00	€	 175,66	€	
dodávka	elektriny	 1	000,00	€	 527,70	€	
dodávka	plynu	 1	200,00	€	 889,81	€	
dodávka	vody	 50,00	€	 60,55	€	
odvoz	komunálneho	odpadu,	emisie	a	likvidácia	 20,00	€	 20,00	€	
revízie	strojov	a	zariadení	 200,00	€	 342,00	€	



poistenie	nehnuteľnosti	 200,00	€	 206,79	€	
externé	služby	 1	000,00	€	 1	009,34	€	

	   Náklady	spojené	s	činnosťou	organizácie	 7	290,00	€	 5	541,06	€	
náklady	na	VČS	a	spoločenské	podujatia	 2	700,00	€	 2	790,92	€	
spotrebný	materiál	-	kancelárske	potreby,	tlačivá	 400,00	€	 384,05	€	
nákup	techniky	 500,00	€	 648,00	€	
nákup	a	upgrade	potrebných	programov	 250,00	€	 243,79	€	
príspevok	z	Podporného	fondu	 940,00	€	 395,00	€	
ocenenie	jubilantov	 	500,00	€		 	100,00	€		
investície,	oprava	a	údržba	majetku	 	2	000,00	€		 	979,30	€		

	   Ostatné	náklady	 12	650,00	€	 12	774,41	€	
odmeny,	mimoriadne	odmeny	 6	000,00	€	 6	092,09	€	
daň	z	príjmu,	daň	zo	závislej	činnosti	 1	800,00	€	 1	785,27	€	
daň	z	nehnuteľnosti	 250,00	€	 220,05	€	
odpisy	 4	600,00	€	 4	677,00	€	

	   NÁKLADY	SPOLU:		 105	924,00	€	 110	511,77	€	
PRÍJMY	SPOLU:	 106	930,00	€	 116	541,34	€	
Hospodársky	výsledok:	zisk	(+),	strata	(-)		 1	006,00	€	 6	029,57	€	
	
Stav	majetku	MO	SRZ	TRSTENÁ	K	31.	decembru	2018:	
na	bežnom	účte		.......................................................................................................................	57.761,94	EUR	
v	pokladni		......................................................................................................................................	3858,44	EUR	
(rezerva	(pokladňa	+	účet)		..........................................................................................................................................	61620,38	EUR)	
hmotný	investičný	majetok		...............................................................................................	93	003,85	EUR	
nehmotný	investičný	majetok		............................................................................................	2	141,00	EUR	
drobný	hmotný	a	nehmotný	investičný	majetok		......................................................	18927,71	EUR	
majetok	celkom	k	31.	decembru	2017		.......................................................	175	692,94	EUR	
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NÁVRH	ROZPOČTU	
MIESTNEJ	ORGANIZÁCIE	RYBÁRSKEHO	ZVÄZU	V	TRSTENEJ	NA	ROK	2019 

	
	 Návrh	 rozpočtu	 vychádza	 z	 predpokladaných	 príjmov	 za	 predaj	 povolení,	 úhradu	 členských	
príspevkov,	 predaj	 hosťovacích	 povolení,	 sponzorských	 príspevkov,	ostatných	 príjmov	 a	iných	
skutočností	predpokladaných	podľa	plnenia	rozpočtu	z	roku	2018.		
	
Naplnenie	rozpočtu	predpokladá	hlavne	splnenie	skutočností,	ako	sú:		
Členská	základňa	

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

Predkladaný	rozpočet	ovplyvňujú	aj	položky	ako:		
• Zarybňovanie	rybárskych	revírov	organizácie,		
• Počet	predaných	povolení	na	rybolov,	
• Obnova	zariadení	a	výpočtovej	techniky,		
• Zabezpečenie	činnosti	organizácie,	
• investície,	oprava	a	údržba	majetku.	

Hospodárenie	 organizácie	 je	 zabezpečované	 v	 súlade	 s	 ustanoveniami	 Stanov	 SRZ,	 zákona	 o	
účtovníctve	a	vnútro	zväzových	noriem.		
	

PRÍJMY	ORGANIZÁCIE:		 plán	2019	
Členské	príspevky	 42	877,50	€	
Členská	známka	 27	700,00	€	
Členský	príspevok	za	neodpracovanú	brigádu	 10	000,00	€	
Členský	príspevok	za	včas	neodovzdaný	záznam	 40,00	€	
Školné	 637,50	€	
Zápisné	 2	500,00	€	
Dobrovoľný	členský	príspevok		 2	000,00	€	

	  Príjmy	z	predaja	povolení	 73	250,00	€	
Kaprové	zväzové	 31	200,00	€	
Kaprové	miestne		 27	700,00	€	
Lipňové	zväzové	povolenie		 1	400,00	€	
Lipňové	miestne	 4	550,00	€	
Pstruhové	povolenie	 5	700,00	€	
Hosťovacie	povolenie	 2	000,00	€	
Hlavátkové	povolenie	 700,00	€	

	  Ostatné	príjmy	 6	810,00	€	
prenájom	priestorov,	spotreba	energií	 4	000,00	€	
štartovné	zo	športových	akcií	 800,00	€	



~	2	~	

predaj	tlačív	 1	200,00	€	
dividendy	 100,00	€	
úroky	 10,00	€	
Príjmy	z	disciplinárnych	konaní:	 200,00	€	
2%	z	daní	 500,00	€	

	  Príjmy	spolu:	 122	937,50	€	

	  VÝDAVKY	ORGANIZÁCIE:	
	

  Odvody	Rade	SRZ	Žilina	 39	456,00	€	
Členské	známky	 5	880,00	€	
Kaprové	zväzové	 29	680,00	€	
Kaprové	miestne	 1	720,00	€	
Lipňové	zväzové	povolenie		 1	330,00	€	
Lipňové	miestne	 278,00	€	
Pstruhové	povolenie	 568,00	€	

	  Zarybnenie	revírov	 41	100,00	€	
nákup	násadových	rýb	 	41	100,00	€		

	  Cestovné	náhrady	 1	600,00	€	
činnosť	funkcionárov	MO	SRZ	 1	600,00	€	

	  Náklady	na	športovú	činnosť	 3	080,00	€	
LRU	mucha,	plávaná,	ceny	 3	080,00	€	

	  Náklady	na	edukačnú,	propagačnú	a	kultúrnu	činnosť	 1	800,00	€	
detské	krúžky,	školenia	 200,00	€	
spravodaj,	propagácia	a	reprezentácia	 1	600,00	€	

	  Náklady	na	ochranu	revírov	 750,00	€	
materiál	na	ochranu	revírov,	vybavenie	rybárskej	stárže	 690,00	€	
poistenie	členov	rybárskej	stráže	 60,00	€	

	  Náklady	na	zveľaďovanie	revírov	a	brigádnicku	činnosť	 2	600,00	€	
nákup	materálu,	náradia,	nástrojov	a	techniky	 2	000,00	€	
práce	(brigády)	vykonávané	dodávateľským	spôsobom	 600,00	€	

	  Náklady	na	vynaložené	služby	 5	130,00	€	
poštovné	a	bankové	poplatky	 1	000,00	€	
internet,	telefón	 300,00	€	
dodávka	elektriny	 1	000,00	€	
dodávka	plynu	 1	200,00	€	
dodávka	vody	 50,00	€	



~	3	~	

odvoz	komunálneho	odpadu,	emisie	a	likvidácia	 20,00	€	
revízie	strojov	a	zariadení	 350,00	€	
poistenie	nehnuteľnosti	 210,00	€	
externé	služby	 1	000,00	€	

	  Náklady	spojené	s	činnosťou	organizácie	 9	390,00	€	
náklady	na	VČS	a	spoločenské	podujatia	 3	000,00	€	
spotrebný	materiál	-	kancelárske	potreby,	tlačivá	 500,00	€	
nákup	techniky	 500,00	€	
nákup	a	upgrade	potrebných	programov	 250,00	€	
nákup	tlačív	k	predaju	povolení	 600,00	€	
správne	poplatky,	trovy	konania	 100,00	€	
príspevok	z	Podporného	fondu	 940,00	€	
ocenenie	jubilantov	 	1	500,00	€		
investície,	oprava	a	údržba	majetku	 	2	000,00	€		

	  Ostatné	náklady	 13	150,00	€	
odmeny,	mimoriadne	odmeny	 8	000,00	€	
daň	z	príjmu,	daň	zo	závislej	činnosti	a	odmien,	odvody	do	fondov	 4	900,00	€	
daň	z	nehnuteľnosti	 250,00	€	

	  NÁKLADY	SPOLU:		 118	056,00	€	
PRÍJMY	SPOLU:	 122	937,50	€	
Hospodársky	výsledok:	zisk	(+),	strata	(-)		 4	881,50	€	

	  odpisy	 4	700,00	€	
	
V	Trstenej	dňa	17.	marca	2019.	



Správa 
o činnosti Kontrolnej komisie pri MO SRZ Trstená podaná na Výročnej členskej 

schôdzi dňa 17.3.2019 
 
Vážení prítomní,dovoľte aby som Vám  v  zmysle  § 17 Stanov SRZ predniesol 
správu  o činnosti KK za obdobie roku 2018. 
KK pracovala v zmysle plánu práce a podľa toho sa uskutočňovali i zasadnutia 
komisie . 
  
I.Činnosť kontrolnej komisie 
Členovia komisie sa zúčastňovali  zasadnutí výboru MO SRZ Trstená, ak si to 
vyžadoval prejednávaný program.  
Kontrolná komisia fyzicky vykonala za rok 2018 päť kontrol  činnosti a 
hospodárenia v MO SRZ Trstená, zamerané hlavne na kontrolu vedenia účtovnej 
evidencie  a komplexnosť účtovných dokladov, dodržiavanie schváleného plánu 
hospodárenia organizácie, výborom prijatých uznesení a riešila jeden podnet čena 
MO SRZ zo dňa 16.07.2018 
 
Kontrolou bolo zistené : 

Pri účtovnej evidencii niektorých faktúr za tovar a služby  neboli priložené 
dodacie listy . Chyby boli odstránené pri kontrole. 

      Plnenie rozpočtu v príjmovej časti prebiehalo podľa plánu.Vo  výdavkovej 
      časti došlo k prekročeniu čerpania položky zarybnenie revírov o 7 400,-€,  
      z dôvodu zmeny cien kupovaných rýb.  
 
     Na základe výsledku z vykonaných kontrol kontrolná komisia dáva  výboru 
návrh na opatrenia: 

- v zaúčtovaných dokladoch vždy dokladať dodacie listy, pri službách vyznačiť 
na faktúre datum a podpis osoby,ktorá práce prevzala 

- aktualizovať a doplniť podpisový vzor členov výboru o nových členov MO 
SRZ Trstená, ktorí sú poverení zabezpečovaním činností v rámci MO SRZ 
Trstená s vymedzením rozsahu oprávnenia podpisovať doklady v mene MO 
SRZ ./ ide hlavne o členov komisií,hospodárov,vedúcich krúžkov/  

- v termíne 1x za polrok predkladať priebežné čerpanie rozpočtu v danom 
roku. 
 

Zprehľadní sa tým spätná kotrola všetkých  dokladov a vykonaných prác , 
vedených  v MO SRZ Trstená. 
 

      Zápisy z kontroly  boli  predložené výboru MO SRZ.  
 

II.Stanovisko kontrolnej komisie k účtovnej závierke  
KK na svojom zasadnutí dňa 04.03.2019 preverila správnosť  účtovnej závierky ku 
dňu 31.12.2018, pričom nezistila podstatnejšie závady. Hospodárenie MO 
prebiehalo podľa schváleného rozpočtu okrem už vyšši spomenutých  zmien v 
cenách nákupu násadových rýb  . Tieto zmeny boli vynútené zmenou podmienok, 
avšak v súlade so záujmami a v prospech MO SRZ Trstená. 
KK doporučuje VČS závierku za r. 2018 schváliť. 
 



 
 
 
III.Stanovisko kontrolnej komisie k rozpočtu na rok 2019 
 
Rozpočet pre rok 2019 je porovnateľný s rokom 2018,  primerane navýšený v 
príjmovej aj výdavkovej časti z dôvodu rastu členskej základne MO SRZ Trstená. 
Po prešetrení podnetu zaslaného  KK dňa 16.7.2018 a zvážení všetkých možností 
KK doporučuje návrh rozpočtu na rok 2019 VČS schváliť s úpravami: 
V texte  “Náklady “ nahradiť slovom “Výdavky” a položku  Odpisy v rozpočte  
nezarátavať do hospodárskeho výsledku za daný rok. 
 
 
	
 

 
 
 
V Trstenej dňa  17.3.2019        
 
 
 
 
                                                                        …………………………………… 
                                                                           Miroslav Klokočka - predseda KK 
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PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MIESTNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO 

ZVÄZU 

V TRSTENEJ NA ROK 2019 

Pre zabezpečenie rozvoja organizácie, zlepšovanie podmienok pre výkon 

rybárskeho práva, ako aj plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení Stanov Slovenského 

rybárskeho zväzu, Zákona o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia členská schôdza prijíma tieto hlavné  úlohy: 

a)  Hospodárenie na revíroch 

• Rybárske revíry, na ktorých hospodárime, zarybniť podľa zarybňovacieho plánu  

• Na lipňovom a pstruhových revíroch vytvoriť prieseky v pobrežných porastoch 

za účelom sprístupnenia vodného toku pri zarybňovaní 

• Organizovať brigády na jednotlivých rybárskych revíroch 
• Rybie násady podľa možnosti preberať u dodávateľa 
• Zloviť vybrané chovné potoky 
• V lipňovom a pstruhových revíroch sa zamerať na zarybňovanie jarnou násadou   

 
b)   Ochrana rybárskych revírov 

• 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. 
 

c)   Spoločenská činnosť 
• Vykonať školenie a skúšky nových záujemcov o členstvo v SRZ 
• Pravidelne aktualizovať webovú stránku a obsah vývesných skriniek v Trstenej, 

Tvrdošíne a v Nižnej 
 

d)   Športová činnosť 

• Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 zabezpečiť vykonanie všetkých 
športových podujatí 
 

V Tvrdošíne dňa 17. marca 2019. 

 

      ....................................................................  .................................................................... 

                Jozef Bošanský                  JUDr. Miloš Kabáč 

                     tajomník MO SRZ Trstená         predseda MO SRZ Trstená 
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