
 
Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  28.6.2020 v Dome Kultúry v  Trstenej 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny     :  1054 členov MO SRZ 
    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2018 :  1054 dospelých členov  
    Z toho      :   3   hostia   
     Percento účasti na ČS    :   43,45 % 
   
Hostia: Ing. Ján Kohút – tajomník Rady SRZ Žilina   

Mgr. Jozef Púčik, p. Miroslav Gregáň – MO SRZ Dolný Kubín 
 MO SRZ Námestovo  - napriek pozvaniu nezúčastnil sa nikto  
 
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 2019 
5/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za rok 2019 
6/ Správa o hospodárení organizácie v roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 
7/ Správa kontrolnej komisie 
8/ Plán Hlavných úloh na rok 2020  
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   : 138 prítomných 
Proti konaniu VČS   :0 prítomných 
Zdržal sa   :0 prítomných 
Predsedajúci konštatoval, že VČS sa bude konať bez ohľadu na počet prítomných. 
  
 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,  p. Miroslava Gregáňa -  MO SRZ Dolný Kubín. Z MO SRZ Námestovo sa 
napriek pozvaniu našej VČS nezúčastnil nikto. 
  
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  -  138 hlasov 
Proti -      0 hlas 
Zdržal sa -      0 hlasy 
 
Predsedajúci konštatoval, že Program VČS 2020 bol schválený a môže sa pristúpiť k rokovaniu 
VČS. 
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V zmysle schváleného programu dal predsedajúci schváliť návrh na Pracovné predsedníctvo VČS 
v zložení : 
1) Mgr Ivan Michalec  - predseda MO SRZ Trstená 
2) Ing. Bernard Adámus  - podpredseda MO SRZ Trstená 
3) Jozef Bošanský   - tajomník MO SRZ Trstená 
4) Alfonz Suľa   - hospodár MO SRZ Trstená 
5) Ing. Ivan Púčik   - predseda Disc. Komisie MO SRZ Trstená 
6) Mgr. Jozef Púčik  - predseda MO SRZ Dolný Kubín 

Predsedajúci dal hlasovať  prítomným za zloženie Pracovného predsedníctva VČS s nasledovným 
výsledkom: 
Za   : 138 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) Jaroslav Habovský  - ako predseda 
2) Ľudovít Kuráň   - ako člen 
3) Bc. Peter Chorvát  - ako člen 
4) Ľuboš Špringel   - ako člen 
5) Bc. Igor Smatana   - ako člen 
6) Miloš Planieta   - ako člen 
7) Pallo Miloš   - ako člen 

Predsedajúci dal hlasovať  prítomným za zloženie Mandátovej komisie s nasledovným výsledkom : 
Za   : 138 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. JUDr. Miloš Kabáč  - ako člen	

Navrhovaní členovia komisie sú prítomní a súhlasia so zvolením do Návrhovej komisie 
Predsedajúci dal hlasovať prítomným za zloženie Návrhovej komisie s nasledovným výsledkom : 
Za   : 138 hlasov 
Proti   :     0 hlasov 
Zdržal sa   :     0 hlasov 

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

 
Tajomník pred odovzdaním slova predsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním 
a minútkou ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých od VČS 2019 do VČS 2020: 
 
1) Marián Bakoš  Nižná   67 ročný 
2) Ján Maťús  Zuberec  76 ročný 
3) Marek Stachuľák Trstená    51 ročný 
4) Oto Mruzek  Trstená -Ústie n/Pr. 64 ročný 

VČS si minútou ticha uctila pamiatku zosnulých členov MO SRZ Trstená: 
 

Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – Mgr. Ivana Michalca  o prednesenie   kontroly   
plnenia uznesení z VČS z roku 2019 a Správu o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2019.  
 
K bodu č. 3 + č. 4 : 
 
Hodnotenie plnenia úloh z VČS 17. Marca 2019 predniesol prítomným predseda Mgr. Ivan 

Michalec. Konštatoval, že : 
- zaslanie správy z VČS 2019 bolo tajomníkom do 15 zaslané na Radu SRZ  
- výbor MO SRZ Trstená vykonával činnosti v zmysle plánu úloh na rok 2019 a uznesenia 

VČS. 

Ďalej za splnené hodnotil poukázanie 2%  z daní pre MO SRZ Trstená iba na zarybnenie našich 
revírov a aby členská základňa bola o výške 2% poukázanej sumy informovaná. Informácia je 
zverejnená na našej web stránke. 
Za splnenú druhú prijatú úlohu v rozpočte na rok 2019   hodnotil nahradenie slova náklady slovom 
Výdavky. Položku odpisy v rozpočte nezaratúvať do hospodárskeho výsledku v danom roku. 
Úloha bola splnená. 
 
Pred hodnotením činnosti MO SRZ za rok 2019 prítomných informoval o XIII. Sneme SRZ, ktorý 
sa konal 23.11.2019 v hoteli Slovakia Žilina. Na tomto sneme bol odvolaný doterajší tajomník 
SRZ  Ing. Javor a za nového tajomníka bol zvolený Ing. Ján Kohút. 
Plánovanú novelizáciu Stanov SRZ sa po dlhom a náročnom rokovaní nepodarilo schváliť. 
Ďalšou udalosťou v roku 2019 bol výkon rybárskeho práva  podľa nového Zákona o rybárstve 
a vykonávacej vyhlášky k zákonu. Na základe týchto zákonov sa k týmto legislatívnym zmenám 
prispôsobili aj vnútrozväzové predpisy akým je organizačný poriadok, disciplinárny poriadok 
a rôzne ďalšie smernice. 

V ďalšej časti sa zmeral na hodnotenie činnosti výboru za rok 2019. VČS informoval o jeho 
zmenách v zložení. Vtedajší predseda JUDr. Miloš Kabáč vykonával svoju funkciu do 7.10.2019 
a následne ako vedúci RS do 7.1.2020, kedy sa vzdal funkcie člena výboru. Jeho nástupcom sa stal 
Mgr. Ivan Michalec, dovtedajší vedúci RS. Ďalšími členmi výboru v roku 2019 až do VČS boli 
Ing. Bernard Adámus – podpredseda, Jozef Bošanský –tajomník, Alfonz Suľa – hospodár, Bc. 
Ľubomír Fedorák – kultúrna činnosť, Jaroslav Habovský –pokladník, Bc. Peter Chorvát – športová 
činnosť a práca s mládežou, Ľudovít Kuráň – hospodár RD. Po odchode JUDr. Miloša Kabáča 
z výboru bol do neho kooptovaný náhradník p. Igor Smatana do fukcie vedúceho RS. Za 
náhradníka bol zvolený na VČS  11.3.2018. 

Kontrolná komisia MO SRZ Trstená pracovala v pôvodnom zložení : Ing. Miroslav Klokočka 
– predseda, MUDr. Viliam Chromý – člen  a Ľuboš Stroka – člen. 

V ďalšej časti hodnotil, že výbor celkovo zasadal 11 krát podľa schváleného plánu práce, vždy 
bol výbor uznášaniaschopný.100% účasť mali Jozef Bošanský, JUDr. Kabáč, p. Ľ. Kuráň a J. 
Habovský. 
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Predseda ďalej konštatoval, že 23.10.2019 bola mimoriadna VČS, kde boli zvolení delegáti na 
mimoriadny Snem SRZ – p. Bošanský a Mgr. Michalec. 

V tejto časti predseda oboznámil VČS so stavom členskej základne za rok 2019, ktorý bol 
nasledovný: 
- 964 dospelých členov, z toho 30 žien 
- 60 mladých rybárov 15-18 rokov 
- 154 detí organizovaných v detských krúžkoch 

VČS zároveň oboznámil s predajom povolení v roku 2019, ktoré bolo nasledovné: 
Z miestnych povolení 860 kaprových (deti 110 ks), 350 pstruhových (deti 23 ks), 170 lipňových  
( deti 3 ks). Zo zväzových 801 kaprových (deti 106 ks), lipňových zväzových povolení sa predalo 
34 ks. 
 
V oblasti zarybnenia našich rybárskych revírov v roku 2019 informoval, že prehľad zarybnenia 
všetci členovia obdržali v rybárskom spravodaji. Hodnota násad zarybnenia predstavovala sumu 
54826,81 €, z toho 48056,81 € bolo za vlastné prostriedky a 6770,00 boli prostriedky z Rady SRZ 
za revíry zaradené v celozväzovom povolení. Z dôvodu nedodania násad sa nzarybňovalo 
Zubáčom 2r. a mrenou. 
 
Naši členovia v roku 2019  v rámci SR urobili 26840 vychádzok k vode a navštívili celkom 85 
revírov. Celkom ulovili 14280 ks rýb o hmotnosti 17156,79 kg, čo predstavuje hodnotu 60545,80 
€. Priemerná hmotnosť ulovených rýb bola približne 1,20 kg. Najčastejšie sa lovili kapry – 4788 
ks, pleskáče – 2334 ks, ďalej jalce – 291 ks, Pp -354 ks, Pd – 739 ks, zubáčov – 480 ks, šťúk – 352 
ks a 139 Li. 
Uvedené informácie sú z 1083 vrátených záznamov o úlovkoch. Z nich 76 záznamov bolo bez 
vychádzky k vode, 147 záznamov bez privlastnenej ryby a 92 záznamov bolo od detí do 15 rokov. 
V správe predsedu sú hodnotené aj kapitálne úlovky našich členov. 
 
V Ďalšej časti predseda informoval VČS o brigádnickej činnosti našou MO. V r. 2019 sa brigád 
zúčastnilo 728 členov, ktorí odpracovali 4972 brigádnických hodín najmä na : 
- Čistenie a presekávaní porastov okolo revírov - 1168 hodín 
- Jarné a jesenné zarybnenie - 444 hodín 
- Plašenie a odstrel kormorána  - 338 hodín 
- Ostatná činnosť (účasť na VČS) - 3022 hodín 

Výbor navrhuje prijať uznesenie o zmene brigádnického  poriadku MO SRZ Trstená – 
doplniť bod 2: „Zaplatením členského príspevku do 31.3. nasledujúceho roka sa 
považuje za člena, ktorý si splnil povinnosť odpracovať brigádu  pre daný rok“. 
 
Hospodárenie na našich revíroch zabezpečovali: 
Alfonz Suľa – hlavný hospodár, Branislav Precner – VVN Tvrdošín,  Ľudovít Kuráň 
a Jaroalv habovský . Oravica, Ľuboš Špringeľ – Jelešňa + Orava č. 4, Alojz tekeľ a Igor 
Smatana – Studený potok. 
 
Kontrolu pri dodržiavaní rybárskcy revírov v r.2019 vykonávali 21. členovia RS pod 
vedením Mgr. Ivana Michalca.  RS pracovala na základe plánu práce na rok 2019, ktorý 
bol prijatý na aktíve RS. RS v r. 2019 vykonala 242 kontrol, pričom skontrolovala 457 
rybárov. Najaktívnejší boli Mgr. Ivan Michalec, Jaroslav habovský a Ján Kováčik. 
O podnetoch na disciplinárne konanie bude informovať predseda DK. 
Predseda v ďalšej časti informoval o plašení a usmrcovaní kormorána veľkého. Naši 
členovia počas 4 spoločných polovačiek usmrtili 4 kormorány. Brigád pri plašení 
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 kormoránov sa zúčastnilo 61 rybárov s odpracovaním 308 hodín. Naši členovia sa tiež  
zúčastnili celoeurópskeho sčítania vodného vtáctva, v tento deň bol zaznamenaný prelet 
12 ks kormorána. V závere vyslovil poďakovanie všetkým poľovníkom a rybárom, ktorí 
sa aktívne zúčastňovali na plašení kormorána vo svojom voľnom čase. 
 
Predseda tiež hodnotil prácu detských krúžkov, ktoré viedol Bc. Peter Chorvát. Hodnotil, 
že v šk. r. 2018/2019  bežali krúžky v 5. Školách a navštevovalo ich celkom 123 detí 
nasledovne : 
Trstená    33 detí-vedúci krúžku Martin Pallo 
Tvrdošín     9 detí - -„-         Patrik Putnoky 
Nižná n/Oravou   54 detí- -„-  Miroslav Rosina 
Zuberec +  Habovka  22 detí  -„-  Michal Tekeľ  
Štefanov n/Oravou  14 detí  -„-  Ján Bedrich 
 
Kultúrna činnosť funguje pod vedením Bc. Ľubomíra Fedoráka. Náplňou bolo 
poskytovanie aktuálnych informácií členskej základni (pravidelná výmena obsahu 
informačných tabúľ, príprava  a distribúcia rybárskeho spravodaja, písanie kroniky, 
zabezpečovanie spločenských akcií a ďalšie činnosti. 
V januári sa uskutočnil už 9. Ročník rybárskeho plesu MO SRZ Trstená, ktorého výťažok 
bol použitý na zarybnenie. 
 
V športovej činnosti predseda prítomných oboznámil s pretekmi v roku 2019: 
- Detské rybárske preteky Plávaná 2019 na VVN Tvrdošín 
- Stretnutie fukcionárov NO SRZ Trstená 2019 –na VVN Tvrdošín 
- 24 hod. rybárske preteky – Položená 2019 – VVN Tvrdošín 
- Muškárske preteky Oravský lipeň 2019 
- Divízia LRU Mucha – jarné kolo –Orava  
- 1. Liga LRU Mucha – jesenné kolo – Orava 3 a Studený potokl 

Predsedajúci kladne hodnotil družstvo MO SRZ Trstená na súťaži Oravských pretekoch 
v plávanej, ktoré pod vedením Ján Bedrich obsadilo konečné skvelé 2. Miesto. Súťažilo 12 
družstiev. 
Plán športových podujatí na r. 2020 je v rybárskom spravodaji i na web stránke MO SRZ     
Trstená. 
 
V závere sa predseda venoval príspevku 2% z daní. Za rok 2018, teda v roku 2019 sa z 2% 
daní podarilo vyzbierať sumu 274,62 €, ktoré boli, v zmysle uznesenia z minulej ČS,  
použité na zarybnenie. 

   
  V závere predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť a do novej sezóny všetký   
poprial veľa zdravia, pekných úlovkov a športových zážitkov z našej spoločnej záľuby. 
 
K bodu č. 5 : 
 
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej predseda Ing. Ivan Púčik..  
Konštatoval, že DK v roku 2019 riešila 17 podnetov na disciplinárne stíhanie členov MO SRZ 

Trstená. Oproti r. 2018 sa počet prejednávaných previnení znížil o 3 podnety. DK riešila aj 
podnety od členov RS Rada SRZ Žilina,  MO SRZ Trstená, a PZ SR.  Okrem toho bolo DK 
ukončených 4 disciplinárne konania z roku 2018. 
Disciplinárnych previnení sa naši členovia dopustili porušením ustanovení zákona o rybárstve  č.  
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2016/2018, vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 a Stanov SRZ. 
 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. 
  
K bodu č . 6 : 
Správu o hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 predniesol 
predseda Mgr. Ivan Michalec. 
V podrobnej správe konštatoval vývoj nákladov a príjmov MO SRZ Trstená za rok 2019. 
Plánované náklady za rok 2019 boli 118056,00 €, skutočné náklady činili 123663,95 €. 
Plánované príjmy za rok 2019 boli 122897,50 €, skutočné príjmy činili 128870,76 €. 
Hospodársky výsledok za rok 2019 bol plánovaný na 4841,50 €, skutočnosť činila +5206,81 €. 
Predseda VČS oboznámil so stavom majetku MO SRZ Trstená k 31.12.2019: 
Ma bežnom účte  bolo     61848,32 € 
V pokladni bolo         4316,49 € 
-rezerva (pokladňa + účet)     66164,81 € 
Hmotný investičný majetok     88098,85 € 
Nehmotný investičný majetok        3447,00 € 
Drobný hmotný a nehmotná investičný majetok  20384,80 € 
Majetok celkom k 31. decembru 2019             178095,46 € 
 
Návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2020 predložil tiež predseda Mgr. Ivan Michalec. 
V správe konštatoval, že : 
- Príjmy organizácie  v roku 2020 sú naplánované na    126640,00 € 
- Náklady organizácie v roku 2020 sú naplánované na   125810,00 € 
Hospodársky výsledok na rok 2020 je naplánovaný na    +    830,00 € 
 
K bodu č. 7 :   
 
Správu Kontrolnej komisie za rok 2019 predniesol jej člen MUDr. Viliam Chromý. Konštatoval, 
že fyzicky za rok 2019 vykonala 3 kontroly 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 člena MO SRZ Trstená zo dňa 21.9.2019, ktorý vyhodnotila v správe KK zo dňa 
30.12.2019.  
Kontrolou bolo zistené, že pri účtovnej evidencii faktúr za tovar a služby a pokladničnej knihy, 
príjmových a výdavkových bločkov neboli závažnejšie pochybenia. Pri kontrole cestovných 
príkazov chýbali podpisy štatutára. Chyby boli odstránené. 
Plnenie rozpočtu v príjmovej časti prebiehalo podľa plánu.  
Na základe výsledku z vykonaných kontrol KK ukladá výboru návrh na opatrenia: 
- Aktualizovať podpisový vzor členov výboru o nových členov MO SRZ Trstená, ktorí sú 

poverení  zabezpečovaním činnosti v rámci MO SRZ Trstená s vymedzením rozsahu 
oprávnenia podpisovať doklady v mene MO SRZ (ide hlavne o členov komisií, hospodárov 
a vedúcich krúžkov). 

- V termíne 1x za polrok predkladať priebežné čerpanie  rozpočtu v danom roku. 
Zápisy z kontrol boli predložené výboru MO SRZ Trstená. 

KK na svojom zasadnutí 22.06.2020 preverila správnosť účtovnej uzávierky k 31.12.2019 
a konštatovala, že hospodárenie prebiehalo podľa schváleného rozpočtu, okrem zarybnenia, ktoré 
bolo prekročené nákupom predtým nedostupných  násadových rýb a odvodov do fondov v zmysle 
zákona. Neboli zistené iné podstatné rozdiely v plnení rozpočtu na daný rok.  
KK konštatovala, že čerpanie rozpočtu  za rok 2019 bolo s kladným hospodárskym výsledkom aj 
pri navýšení zarybnenia v sledovanom roku a doporučuje VČS závierku za r. 2019 schváliť. 
Rozpočet na rok 2020  je porovnateľný s rokom 2019 primerane navýšený v príjmovej  aj 
výdavkovej oblasti z dôvodu nárastu členskej základne MO SRZ Trstená 
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Preto KK MO SRZ Trstená doporučuje návrh  rozpočtu na rok 2020 VČS schváliť. 
 

K bodu č. 8 : 
 
Plán hlavných úloh na rok 2020 predniesol Ing, Bernard Adámus. Úlohy sú Prijaté v štyroch 

odstavcoch. 
- V hospodárení na revíroch je potrebné zarybňovať podľa zarybňovacieho plánu, vytvoriť 

prieseky v pobrežných porastoch na lipňovom a pstruhových revíroch, organizovať brigády  
na jednotlivých rybárskych revíroch, zloviť vybrané chovné potoky a v lipňovom 
a pstruhových revíroch sa zamerať na zarybňovanie jarnou násadou. 

- V oblasti ochrany rybárskych revírov pokračovať v spolupráci s Poľ. Združeniami  
a organizovať v čase výnimky odstrel kormorána veľkého  a primerane ich finančne 
podporovať, vykonávať kontrolu  revírov z pohľadu neoprávnených zásahov  do toku formou 
ťažby štrkov, úpravy tokov, zečisťovanie a pod. 
 

- V spoločenskej činnosti vykonať školenie a skúšky nových záujemcov o členstvo v SRZ 
a pravidelne  aktualizovať web stránku a obsah vývesných skriniek  v trstenej, Tvrdošíne 
a v Nižnej. 
 

- V športovej činnosti na rok 2020 zabezpečiť vykonanie všetkých športových podujatí. 

K bodu č. 9 : 
 
Správu Mandátovej komisie  VČS predložil jej predseda p. Jaroslav Habovský. 
V správe uviedol, že dnešnej Výročnej členskej schôdze sa zúčastňuje 458 členov a 3. hostia.  
Pretože aj keď nie 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 24 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. 
 
V tomto bode predsedajúci vyhlásil zoznam jubilantov na VČS 2020. Odmeňovaní boli iba 
jubilanti, ktorí sa v roku 2019 dožili okrúhlych výročí. Odmenenie vecnými cenami vykonali : 
predseda výboru MO SRZ Trstená Mgr. Ivan Michalec, tajomním Rady SRZ Ing. Ján Kohút 
a podpredseda výboru MO SRZ Trstená Ing. Adámus nasledovne : 
 
90 rokov : 
1) nikto 
 
80 rokov : 
1) nikto 
 
75 rokov : 
1) nikto 
 
70 rokov 
1) Mikušiak Jozef    Tvrdošín, Spiežová 323/28   
2) Kacír Dezider    Tvrdošín, Medvedzie 174 
3) Poliak Ján    Tvrdošín, Vladina  715 
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4) Divinský Milan    Tvrdošín, Medvedzie 141/19-14 
 
60 rokov : 
1) Gejdoš Alojz    Zuberec 357 
2) Balun Miroslav    Tvrdošín, Múčna 75/28 
3) Vrabec Ján    Liesek 127 
4) Rajman Vladimír   Trstená, Ústie č. 23 
5) Giadla Wladyslaw   Trstená, Západ 1144/33-37   
6) Lepáček Pavol    Trstená, Zápotočná 331 
7) Fedorák Ľubomír, Bc.   Trstená, Západ 1058/19-14 
8) Mensár Daniel    Tvrdošín, Medvedzie 167/37-27 
9) Betuštiak Rudolf   Tvrdošín, Medvedzie 167/37-27 
10) Vilčinský Eduard   Nižná n/Oravou č. 724 
11) Kuboš Ľubomír    Podbiel, Radová 361 
12) Medvecký Jozef   Tvrdošín, Vladina 827 
13) Gostík Ján    Čimhová 127 
14) Jurčo Cyril    Habovka 183 
 
50 rokov : 
1) Šangala Dušan    O.B.potok 203 
2) Janák Slavomír    Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2046/13 
3) Lizák Roman    Tvrdošín, Vladina 676 
4) Stachuliak Marek   Trstená, Západ 105715 
5) Reguly Ján    Nižná n/Oravou, Mila Urbana 126 
6) Vido Miloslav    Trstená, Západ 1058/47 
7) Poznán Ladislav   Trstená, ul. Mieru 556/5 
8) Janček Milan    Nižná 596 
9) Motýľ Dušan    Hladovkla č. 137 
10) Gazdík Juraj    Štefanov n/Or, Plátenícka 10 
11) Gáll Ján    Tvrdošín, Farská 875 

 
 
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 
 
- Prvý sa do diskusie prihlásil tajomník SRZ Ing. Ján Kohút. 
V úvode pozdravil rokovanie VČS Trstená. Prítomných poinformoval vývoji v SRZ, o jeho 
kandidatúre na tajomníka  na poslednom sneme. Hovoril tiež o revíroch MO SRZ Trstená. Kladne 
hodnotil ciele MO SRZ Trstená. 
Potom hodnotil vzniklé turbulencie v SRZ. Závažnou je, že bývalé vedenie na začiatku snemu v r. 
2018 podpísalo odpredaj rybníkov v Považskej Bystrici, tak, Že SRZ doteraz nezinkasoval nijaké 
prostriedky. Naviac musel všetky zákonné prostriedku odviesť štátu.  Ďalej prítomných 
informoval o krokoch SRZ zabezpečiť rozvoj v ďalšom období. Tiež informoval o pripravovanom 
boli proti rybožravým predátorom – kormoránovi. Tiež informoval o rybníkoch v Trstenej  
 
- Mgr. Jozef Púčik – člen Rady SRZ a predseda MO SRZ D. Kubín 
V úvode všetkých pozdravil v mene SRZ v D. Kubíne. Ďalej tiež informoval o činnosti rady ale aj 
MO SRZ D. Kubín. Tiež informoval o kombinácii lovu rýb. Pripomenul, že v nasledujúcom 
období budú rybári viac ochranármi ako lovcami. Tiež sa vrátil ku konaniu mimoriadneho snemu  
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SRZ v roku 2019, keď došlo k odvolaniu bývalého tajomníka Ing. Javora a voľbe nového  
tajomníka, ktorým sa stal Ing. Kohút. Okrem iného sa zaoberal aj otázkou predaja rybníkov 
v Považskej Bystrici, ktorý sa mal zastaviť. V súčasnosti je to na súde. Bolo podané opatrenie na 
zastavenie nakladania s majetkom v prospech tejto „garážovej firmy“ . Súd nám nevyhovel. 
Okrem toho je SRZ povinný zaplatiť DPH a daň z príjmu. Tiež informoval, že p. Ing. Semanovi 
bol v mesiaci máj pozastavený výkon  funkcie pre podozrenie výkonu funkcie prezidenta pre 
nezlučiteľnosť funkcií. Rada SRZ poverila p. Macúša - viceprezidenta výkonom funkcie 
prezidenta. Ďalej informoval, že sa podarilo stabilizovať činnosť SRZ pod vedením Ing. Kohúta. 
O činnosti  MO SRZ Dolný Kubín Mgr. Púčik povedal, že MO mala 737 členov. Kritizoval 
negatíve pomery na rieke Orave, ktoré ovplyvňujú hospodárenie na rieke Orave. Prítomných 
informoval o úlovkoch na rieke Orave. Prítomných informoval, že štrkovisko Párnica je od r. 2020 
miestnym revírom. Tiež informoval o športovej činnosti, kde sa niektoré preteky pre koronavírus 
uskutočnia na jeseň a ďalšie až v roku 2021. V závere všetký poprial veľa úspechov pri vode. 
 
- Michal Chrenek -  Kritizoval postup rybárov proti prírode 

 
- Inf. Ivan Púčik – Odpovedal p. Chrenekovi v súvislosti s platnými predpismi SRZ. 

 
- Michal Chrenek – poukázal na priestupky p. Smatanu a p. Fedoráka. 

 
- Inf. Ivan Púčik – Odpovedal na otázky p. Chreneka, s tým, že postup pri riešení priestupku je 

u každého člena SRZ rovnaký. 
 
- Mgr. Ján Krkoška – poukázal na účasť na VČS a prácu mandátovej komisie, na zmenu 

povinnosť-právo člena. Poukázal na brigádnický poriadok, ktorý je v rozpore so Stanovami. 
Požadoval úpravu brigádnického poriadku- znížiť počet odpracovaných hodín zo 6 na 5. 

 
- Mgr. Ivan Michalec – odpovedal na otázku vedenia brigádnických hodín na VČS a na 

brigádach. Podrobne vysvetlil dôvody takéhoto členenia.  
 
- MUDr. Viliam Chromý – odpovedal diskutujúcim o potrebe zavedenia brigád za účasť na 

VČS. Právo zúčastniť sa VČS bolo zaradené do brigád. Dotkol sa aj organizovania brigád p. 
Ing. Hamaňom. Diskutoval o počte brigádnických hodín. Pochválil vystúpenie p. Chreneka 
a požadoval, aby v budúcom roku kandidoval do výboru. 

 
- Mgr. Jozef Púčik – Informoval VČS, že v D. Kubíne uznávajú 5 brigádnických hodín za 

účasť na VČS. Väčšia účasť na VČS rozhoduje o prijímaní záväzných rozhodnutí. 
 

- p. Peter Gerčák –hovoril o kontrole členov RS, o zarybňovaní , o pontónoch.. 
 
- Ing. Ján Kohút – odpovedal p. Gerčákovi, o problémoch na Šírave, na L. Mare i na O. 

Priehrade. Informoval o vzťahu so ŠOP. Tiež hovoril o prijímaných opatreniach i na OP. 
 
- p. Ondrej Čerevenec – hovoril o problémoch s prístupom k vodám za účelom výkonu 

rybárskeho práva. Takmer všade sú zákazy na vjazd k O. Priehrade. Tiež sa dožadoval, aby 
bol prístup k vode. Teraz je to všetko blokované zákazmi. Sú to niekoľkoročné problémy. 
Rozvinula sa nekontrolovateľná diskusia medzi prítomnými a tajomníkom SRZ. 

 
- Mgr. Ivan Michalec -  informoval členov, že zástupcovia MO SRZ Trstená boli na jednaní 

u primátorky Trstenej , kde za prítomnosti primátorov a starostov i PZ SR, prokuratúry a 
CHKO  Orava sa jednalo o prístupe autami k OP. Aby boli vytvorené prístupové cesty so 
záchytnými parkoviskami. MO SRZ Trstená dá nejaké podnety. Ešte sme ich nedali, ale keď 
bude sedenie tak budú. Primátorka informovala napr. o Ústí, že autom príde rybár k vode, 
vyloží si svoje veci a auto odparkuje na určenom mieste. Potom sme sa na sedení dohodli, že  
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MO SRZ Trstená spracuje miesta na parkovanie áut, ktoré by primátorka predniesla. 
Navrhujeme  parkovanie pri priehradnom múre, potom v Ústí, pri Žilinskej zátoke, potom na 
Osade a Hámre. Je to iba v štádiu príprav a my budeme toto presadzovať cez našu primátorku. 

 
- MUDr. Viliam Chromý – Hovoril ohľadom prístupu na OP. Pripomenul zmenu vo 

vlastníckych vzťahoch k pôde. Tiež pripomenul znečisťovanie prírody rybármi, odstraňovanie  
odpadkov. Hovoril tiež o ochrane prírody a na dodržiavaní legislatívy. Vo vystúpení 
navrhoval doplniť do uznesenia: Pokiaľ sa na daný deň objedná viac, ako 5 povolení, 
navrhujem odmenu 1 rybostrážcovi, ktorý to prejde, pretože ľudia špekulujú. Preto navrhujem 
rybostrážcovi, ktorý to prejde odmenu aspoň 4 Eurá na hodinu. Bude to tiež upozornenie aj 
pre rybárov z iných MO, aby mali strach, keď si zoberú viac ako 2 lipne. 

 
- p. Jozef Klimčík – požadoval, aby sa kontrola robila aj u iných, nielen u rybárov 
 
- Mgr. Ivan Michalec – hovoril o neporiadku na OP, ktoré robia nielen rybári, ale aj nerybári. 

PZ najradšej robí kontrolu u rybároch, ktorí sa na brehoch rozložia. Rybári nemajú šancu 
zbaliť si výstroja a odísť. Hovoril o plavení sa skútrami nielen na Jelešni, ale aj na Čiernej 
Oravy, ktorá patrí do PR. Títo previnilci plašia vtáctvo a ich nemá kto „naháňať“ Nevieme ako 
to kontrolovať. Vyzval prítomných, aby zavolali číslo 158 a nahlásili to. J to jedniný spôsob 
ako urobiť poriadaok. 

 
- p. Akfonz Suľa -  kritizoval súčasný stav vo vydávaní povolení na rybolov – „je veľa 

knižiek“. Je veľa problémov pri vydávaní povolení a aj pri spracovávaní údajov. Žadal aj do 
uznesenia uviesť, aby sa zjednotil systém tak, ako to bolo v minulom roku. Tiež sa zaoberal 
informatizáciou systému – aby od objednávania povolení, cez predaj až po vyhodnotenie bol 
jeden systém. Platiť by mal pre celé SRZ. Uľahčilo by to robotu. 

 
- Mgr. Jozef Púčik – Odpovedal prečo je na každý revír „knižka“ Sťažuje to kontrolu až na 

konci roka. Pán Púčik informoval, že už by malo byť len jedno tlačivo pre všetky vody, kde sa 
to bude nalepovať. Tri „knižky“ by v budúcom roku už nemali byť..Tiež hovoril o rybárskych 
poriadkoch, ktoré budú vychádzať každý rok novelizované. 

 
- Ing. Ján Kohút –Ing. Kohút informoval ohľadom zjednotenia záznamu o úlovkoch do jednej 

„knižky“. Tiež sa venoval elektronizácie záznamov o úlovkoch, kde odmietol podpis zmluvy 
s doterajším „dodávateľom“, ktorý si za to pýtal 250 tis.€. Objednávanie povolení on-line 
môže byť len ako alternatíva. 

 
- p. Alfonz Suľa – žiadal, aby do záznamov o úlovkoch nebol tlačený rok. Iba záznam 

o úlovkoch. 
 

- p. Jaroslav Habovský – hovoril o predaji povolení cez počítač, od firmy Rotour Soft. 
Požadoval, aby sa predaj cez tento produkt rozšíril na celý SRZ. 
 

- p. Gerčák Peter – hovoril o znečisťovaní rybárskeho revíru. 
 

- MUDr. Chromý – odpovedal na problematiku znečisťovania rybárskeho revíru. 
 

- Mgr. Jozef Púčik –vysvetľoval Ústavu SR a zachovanie rybárskeho práva. Doporučil 
prítomným, že ak by vlastník pozemku vyháňal rybárov z pozemku, treba naňho zavolať 
Políciu SR. Hovoril tiež o obmedzeniach, ktoré chatári na priehrade robia rybárom. 

 
- Bc Daniel Dlholucký – Hovoril o OP, ktorú využívajú desiatky rybárov najmä z pohľadu 

znečisťovania. Z cca 10 rybárov znečistenie asi 8 rybárov odpady vyzbiera. Znečisťovanie  
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nerobia len rybári. Poľovníci majú výnimku na vstup, rybári nie. Predtým sa 25 rokov cesty 
používali, teraz nie. Dotkol sa aj vzdialeného prístupu na OP z prístupových ciest, ktoré sú 
povolené. 

 
- Mgr. Ivan Michalec –odpovedal a doporučil prítopmným, aby sa oboznámili s cestným 

zákonom. Všetky cesty niekomu patria, každá má svojho majiteľa (sú to cesty poľné, lesné, 
družstevné a pod.) Vstup na tieto cesty povoľuje vlastník. Dali sme žiadosť na vstup na cesty 
za účelom výkonu rybárskeho práva. Doteraz sme nedostali odpoveď. 

 
- p. Jozef Lepáček – opätovne hovoril o sprístupnenie na cesty na prístup do lovných revírov. 

Žiadal o možnosti vstupu na tieto cesty. Čo robíme, keď nám znemožňujú výkon rybárskeho 
práva. Žiadal o vysvetlenie, čo robíme preto, aby sme mali vstup ma rybárske revíry. Vyslovil 
domienku, že ak nám zakážu vstup na revíry, tak nás tam v budúcnosti nikto nepustí. Mali by 
sme ako poľovníci spísať petíciu, že máme právo vstup na rybárske revíry. 
 

- Ing. Ján Kohút – odpovedal p. Lepáčkovi. 
 

Potom sa rozvinula široká diskusia. 
 

Mgr. Jozef Púčik – Odpovedal p. Dlholuckému ohľadom výnimky na  ochranu prírody na OP 
– odstráneniu nelegálnych chát. Za tri roky sa nič neudialo. Výnimka nebola obnovená, lebo sa 
s nelegálnymi chatami nič neurobilo. 
	

- JUDr. Miloš Kabáč – hovoril , že SRZ zaviazali, aby  niečo urobil s „búdami“, 
 
Potom predsedajúci  predložil návrh na ukončenie diskusie. 
 Za ukončenie diskusie  - 47 prítomných 
 Proti ukončeniue diskusie -   0 prítomných 
 Zdržal sa hlasovania  -   0 prítomných 
 
Predsedajúci skonštatoval, že diskusia bola právoplatne ukončená. 
 
 
K bodu č. 12: 
 

- Predseda Návrhovej komisie Ing. B. Adámus predniesol Návrh na Uznesenie z VČS 2020 . 
Potom na schválenie predložil návrhy vznesené členmi na tejto VČS. Najskôr dal hlasovať o: 

 
a) Návrh p. Mgr. Jána Krkošku  - Upraviť brigádnický poriadok 4 hodiny za VČS. Skrátiť  4 

hodiny za účasť na VČS. Celkový počet brigádnických hodín by bol 5 hodín, 
 
Za návrh  :   2 členovia 
Proti návrhu : 54 členov 
Zdržal sa   :    1 -„- 
Návrh nebol schválený. 
 
b) Návrh MUDr. Viliama Chromého  -  Aby odmena za RS  bola vtedy, ak RS bude 5 povolení 

kontrolovať. Odmenu nbavrhoval 4.-EUR /hod.   
Za návrh  :    1 člen 
Proti návrhu :  48    –„- 
Zdržal sa :  :  11   -„-  
Návrh nebol schválený 
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c) Návrh p. Jozefa Klimčíka – aby sa na našej VČS zúčastňovali aj pracovníci ŠOP.  
Za návrh  :     54 členov 
Proti návrhu :      1   –„- 
Zdržal sa :  :      2   -„-  
Návrh bol schválený.  
 
Návrh na RADU SRZ – aby toi bolo yznesenie Rady : Vytvoriť 1 informačný systém SRZ – 
navrhuje sa firma Rotursoft 
 
Za návrh  :     46 členov 
Proti návrhu :       0   –„- 
Zdržal sa :  :       5    -„-  
Návrh bol schválený 
 
d) Návrh p.Ondreja Červenca- aby saa vyriešili problémy s prístupom k vode OP. Požadoval aby  

členovia MO SRZ Trstená mali prístup do legislatívneho  procesu na vstup na OP. Dať podnet 
na RADU SRZ 
 

Za návrh  :    55 členov 
Proti návrhu :      0   –„- 
Zdržal sa :  :      0    -„-  
Návrh bol schválený 
 
e) Návrh p. Dlholuckého Daniela, aby na OP v letných mesiacoch bolo možné bivakovanie od 

1.7 – 31.8. kalendárneho rokaa. Požiadať radu SRZ.  
Za návrh  :    39 členov 
Proti návrhu :      0   –„- 
Zdržal sa :  :      0   -„-  
Návrh bol schválený. 
 
f) Návrh členov VČS, aby bolo prijaté uznesenie o účasti členov na celej VČS. Uznesenie má 

byť prerokované na výbore MOS RZ Trstená. 
g) Za návrh  :    37 členov 
h) Proti návrhu  :      4   –„- 
i) Zdržal sa :  :      3   -„-  

 
 

 
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 2020 
nasledovne : 
 
1. VČS schvaľuje : 

- Správu o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2019 
- Správu o hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2019 
- Správu KK za rok 2019 
- Návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2020 
- Plán hlavných úloh na rok 2020 
 
2. Berie na vedomie: 

- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 
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- 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 2020 a tohto 

uznesenia 
- Výboru MO SRZ Trstená aby: 

a) Na VČS MO SRZ Trstená pozýval aj zástupcov CHKO Horná Orava Námestovo. 
b) Aby sa výbor  MO SRZ Trstená zaoberal a našiel riešenie , ako udržať členov VČS do jej 

ukončenia 
c) Odoslal  písomný podnet na Radu SRZ, aby sa Rada zaoberala : 

- Vytvorením ueleného jednotného informačného systému pre všetky organizácie v pôsobnosti 
Rady, s využitím súčasného systému doplneného , prípadne v ylepšeného o evidencie, 
sumarizácie, zarybnenie. K tomu využiť poznatku od organizácií. 

- Možnosti bivakovania od 1.7. – 31.8. v roku na brehoch Oravskej priehrady, tak, ako to bolo 
v nedávnej minulosti. 

- Rokovať s kompetentnými orgánmi, alebo vstúpiť do legislatívneho procesu, aby mali rybári 
možnosť vstupovať na územia chránených území za účelom výkonu rybárskeho právam 
hospodárenia na revíroch, ochrany revírov a pod. Tak ako to majú členovia Poľovníckych 
združení. 

- Aby Rada SRZ informovala výbor MO SRZ Trstená, písomnou formou, ako bolo s uvedenými 
podmetmi naložené a v ako sú stave realizácie. 

Výsledky sú nasledovné :  
Za prijatie návrhu  :     37 členov  
Proti návrhu  :      4 člen 
Zdržal sa   :       3 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 9.7.2020      Zapísal : Bošanský Jozef 
                  tajomník  
            MO SRZ Trstená  
       Overovatelia : členovia výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


