
 

Zápisnica 

z členskej schôdze MO SRZ Trstená, konanej dňa  27.3.2022 v Dome Kultúry v  Trstenej 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny     :  379 členov MO SRZ 

    Celkový počet členov MO SRZ Trstená k 31.12.2021 :  1148 dospelých členov  

    Z toho      :   0   hostia   

     Percento účasti na ČS    :   33,0 % 

   

Hostia:  

MO SRZ Dolný Kubín - napriek pozvaniu nezúčastnil sa nikto  

MO SRZ Námestovo  - napriek pozvaniu nezúčastnil sa nikto  

 

Program : 

1/ Otvorenie 

2/ Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej,   návrhovej a volebnej komisie 

3/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej VČS 

4/ Správa o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2021 

5/ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za rok 2021 

6/ Správa o hospodárení organizácie v roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 

7/ Správa kontrolnej komisie za rok 2021 

8/ Plán Hlavných úloh na rok 2022  

9/ Správa Mandátovej komisie 

10/ Voľby členov výboru a kontrolnej komisie pre volebné obdobie 2022-2026 

11/ Voľby delegátov  na SNEM SRZ 

12/ Odmenenie jubilantov 

13/ Diskusia  

14/ Správa Volebnej komisie 

15/ Schválenie Návrhu na uznesenie z VČS 2022 

16/ Záver 

17/ Občerstvenie 

 

K bodu č. 1 : 

 Stanovený čas otvorenia VČS bol dodržaný. VČS sa bude konať ah v tom prípade, že nebude 

prítomná nadpolovičná väčšina členov MO SRZ Trstená. 

 

 Z poverenia výboru MO SRZ Trstená VČS otvoril a viedol tajomník MO  p. Jozef Bošanský. 

V úvode privítal členov MO SRZ Trstená,  pozvaní hostia z MO SRZ D. Kubín a MO SRZ 

Námestovo (malo tiež VČS) sa rokovania našej VČS nezúčastnili  

  

V ďalšom predložil návrh  programu VČS obdržaného členmi MO SRZ Trstená na pozvánkach. 

Potom dal zaň hlasovať. Prítomných bolo 205 členov MO SRZ Trstená. 

 

Za  -  205 hlasov 

Proti -      0 hlas 

Zdržal sa -      0 hlasy 

 

Predsedajúci konštatoval, že Program VČS 2022 bol schválený a môže sa pristúpiť k rokovaniu 

VČS. 

 

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) Ľuboš Stroka    - člen Disc. Komisie MO SRZ Trstená 

6) Planieta Miloš   - predseda Volebnej komisie 

7) Habovský Jaroslav  - predseda Mandátovej komisie 

8) Mgr. Jozef Púčik  - predseda MO SRZ Dolný Kubín 

Predsedajúci dal hlasovať  prítomným za zloženie Pracovného predsedníctva VČS s nasledovným 

výsledkom: 

Za   : 205 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) Pallo Miloš   - ako člen 

5) Michalec Radoslav  - ako člen 

6) Bc. Fedorák Ľubomír  - ako člen 

7) Bc. Igor Smatana   - ako člen 

Predsedajúci dal hlasovať  prítomným za zloženie Mandátovej komisie s nasledovným výsledkom : 

Za   : 205 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. Mgr. Žatko Peter  - ako člen 

4.  

Navrhovaní členovia komisie sú prítomní a súhlasia so zvolením do Návrhovej komisie 

Predsedajúci dal hlasovať prítomným za zloženie Návrhovej komisie s nasledovným výsledkom : 

Za   : 205 hlasov 

Proti   :     0 hlasov 

Zdržal sa   :     0 hlasov 

Predsedajúci konštatoval že Návrhová komisia bola zvolená. 

Ďalej v zmysle programu predsedajúci navrhol zloženie Volebnej komisie : 

1. Planieta Miloš   - ako predseda 

2. Falla Ľubomír   - ako člen 

3. Ing. Chudý Dušan  - ako člen 

4. Smitka Milan   - ako člen 

5. Tekeľ Michal   - ako člen 

6. Stroka Ľubomír   - ako člen 

7. Ing. Mačor Martin  - ako člen 

8. Turčák Ľubomír  - ako člen 

9. Nemček Daniel   - ako člen 

10. Mgr. Bošanský Martin  - ako člen 

11. Navrhovaní členovia komisie sú prítomní a súhlasia so zvolením do Návrhovej komisie 



Predsedajúci dal hlasovať prítomným za zloženie Volebnej komisie s nasledovným 

výsledkom : 
Za   : 205 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 predsedovi MO vyzval prítomných, aby si povstaním 

a minútkou ticha uctili pamiatku rybárov zosnulých  za rok 2021: 

 

1) Franček Jozef  nar. 27.7.1957 Trstená, Západ 1057/16 člen od 2001  
2) Molnár Juraj  nar. 31.10.1954Tvrdošín, Medvedzie 128/5 člen od  1984 
3) Lenčucha Peter  nar. 16.5.1963 Tvrdošín 513   člen od  2005 
4) Ing. Poláčik Ivan nar. 2.2.1958 Štefanov n/Or   člen od 1996 
5) Jurčo Cyril -  nar. 3.12.1959, Habovka 183    člen od 1994  
6) Lepáček Pavol-   nar. 8.8.1959, Trstená    člen od 2007  
7) MUDr. Chromý Viliam nar. 18.8.1971 Nižná    člen od 1987 
8) Janák Milan  nar. 8.7.1953 Medvedzie 126/7  člen od 1978 
9) Kurtulík Ján  nar.  2.9.1940 Liesek 177   člen od 1988 
10) Gama Vladimír  nar. 1.3.1962 Tvrdošín, Medvedzie262/3 člen od 2011 
11) Chudý Dušan  nar. 2.11.1953 Trstená, Západ 1058/20 člen od 1995 

 
VČS si minútou ticha uctila pamiatku zosnulých členov MO SRZ Trstená :za uplynulý rok 2021. 

 

Následne predsedajúci vyzval predsedu MO – Mgr. Ivana Michalca  o prednesenie   kontroly   

plnenia uznesení z VČS z roku 2021 a Správu o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2021.  

 

K bodu č. 3 + č. 4 :  

 

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 2021. 

 

Začal by som bodom 3 programu VČS, a to je kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej 

členskej schôdze z roku 2021.  Dňa 01. augusta 2021 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 2021 a 

uznesenia VČS 

Obidve úlohy boli splnené.  

 

• Časť revíru Oravica od cestného mosta pri Obci Zábiedovo  po kaskádu  pri cestnom moste  

v meste Trstená zmeniť za revír s režimom chyť a pusť. 

 

Uvedený návrh zmeny bol zaslaný na Radu SRZ do Žiliny, tak aby v budúcom období bola 

táto zmena zapracovaná v  rybárskom poriadku.  

 

 



• Zmenu brigádnického poriadku MO SRZ Trstená tak, že v Článku 2 sa mení na : 

 „V zmysle uznesenia  Členskej schôdze  MO SRZ Trstená zo dňa 1.8.2021 je povinnosťou 

člena odpracovať brigádu v rozsahu 6 hodín. Brigády MO SR  Trstená sú zamerané  najmä na: 

 

a) úpravu a čistenie vodných tokov a okolia vodných tokov v správe MO SRZ Trstená 

b) úpravu a čistenie vodných plôch  a okolia vodných plôch  v správe MO SRZ Trstená 

c) zarybňovanie revírov MO SRZ Trstená 

d) zlovovanie chovných potokov MO SRZ Trstená 

e) ochrana rybej osádky napr. plašenie kormoránov 

f) iné výkony súvisiaca s činnosťou MO SRZ Trstená alebo SRZ, 

Brigádu odpracuje člen osobne alebo prostredníctvom náhradníka – člena . Člen ktorý 

neodpracuje brigádu  v rozsahu stanovenom ČS je povinný uhradiť v prospech MO SRZ 

Trstená členský príspevok vo výške 4,00 EUR za každú neodpracovanú hodinu. Zaplatením 

členského príspevku  v stanovenom termíne  sa  člen MO SRZ Trstená považuje za člena, ktorý 

si splnil povinnosti odpracovať brigádu pre daný rok. 

Táto úloha bola splnená, uvedený návrh bol zapracovaný do Brigádnického poriadku našej 

MO SRZ, ktorý je uverejnený na našej webovej stránke. 

 

 

 Skôr ako začnem s hodnotením činnosti našej organizácie, chcel by som len 

podotknúť, že rok 2021 bol taktiež ako predchádzajúci rok poznačený pandemickými 

opatreniami, ktoré zasiahli všetky oblasti nášho života. 

Bol obmedzený pohyb ľudí, rôzne karanténe opatrenia. Obmedzenia sa hlboko dotkali aj našej 

MO Aj v tomto neľahkom období sme si všetci funkcionári dali za cieľ neochromiť chod 

našej MO. Za všetkých bezpečnostných opatrení sme pokračovali v činnostiach ako 

zarybnenie, brigády, v príprave a vydávaní povolení aby naši rybári mali možnosť 

navštevovať naše revíry.  

  

V roku 2021 prebiehal tak ako v predchádzajúcich rokoch výkon rybárskeho práva podľa 

nového Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k zákonu. Boli prispôsobené aj 

vnútrozväzové predpisy akým je organizačný poriadok, disciplinárny poriadok, Volebný 

poriadok a rôzne ďalšie smernice. Dolaďovali sa nejasnosti pri výklade jednotlivých zákonov. 

Predpokladám, že už každý rybár je  oboznámený s jednotlivými paragrafmi tohto zákona 

a vyhlášky.   

 

 

Správa o činnosti Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej za rok 

2021 

 

Činnosť výboru MO SRZ Trstená  

 

Výbor v roku 2021 zasadal v zložení: 

Mgr. Ivan MICHALEC –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 

Igor Smatana  - vedúci rybárskej stráže  

 



KONTROLNÁ KOMISIA: 

Ing. Miroslav Klokočka – predseda 

Ľuboš Špringel – člen 

Ľuboš Stroka – člen  

 

Výbor zasadal celkovo 11 krát v rámci schváleného plánu práce a 1 x zasadalo 

predsedníctvo výboru. Na všetkých zasadnutiach bol uznášaniaschopný. 8 x zasadal v plnom 

počte 9 členov, 1 x v počte 8 členov, 2 x v počte 7 členov. 100% účasť na zasadaní výboru 

mali Jozef Bošanský, Mgr. Ivan Michalec, Ľudovít Kuráň a Ing. Bernard Adámus. 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. 

 

Na úseku hospodárenia sme v roku 2021 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 2021 

- 954 dospelých členov z nich bolo 25 žien 

- 49 mladých rybárov od 15 do 18 rokov 

- v detských krúžkoch organizujeme 133 detí. 

 

Predaj povolení na rybolov 

V roku 2021 si naši členovia zakúpili: Z miestnych povolení 824 kaprových dospelý 

člen (deti do 6r. – 29 ks, deti od 6 r. do 14 r. -114 ks), 369 pstruhových (deti 29 ks), 171 ks 

lipňových (deti 9 ks). Zo zväzových povolení 749 kaprových (deti 128 ks), lipňových 

zväzových povolení sa predalo 39 ks (deti 3 ks). 

 

 

 

 

Zarybnenie revírov v roku 2021 

 

Podrobné informácie o zarybnení našich revírov v roku 2021 ste všetci dostali v rybárskom 

spravodaji, preto Vás budem informovať iba o celkovom zarybnení. Pri zarybňovaní 

presadzujeme jarné zarybňovanie, čo sa pozitívne prejavuje aj na našich revíroch.  

 

Do našich revírov sme  v roku 2021 vysadili: 

PP ročný  54 716 ks 

Pp plôdik  10 800 ks 

PP 2       400 kg 

Li ročný  23 600 ks 

Li2        170 kg 

PD lovný       740 kg       



Hlavátka H2        76 kg 

Kapor K2    2 300 kg         

Kapor K3    4 450 kg 

Zubáč 1ročný   5 000 ks 

Podustva   30758 ks 

Nosáľ 1ročný   2 500 ks 

Pleskáč     1 000 kg 

Mrena                     2 000 ks 

 

Nepodarilo sa nám zarybniť Zubáčom 2r. v množstve 120 kg a Šťukou severnou v množstve 

200 kg do VVN Tvrdošín a do Oravy č. 3 sa nezarybnilo mrenou severnou v množstve 500 ks 

z dôvodu nedodania násady.  

Hodnota násad zarybnenia predstavovala sumu 63939,20 EUR, z toho 49 089,20 EUR boli 

vlastné prostriedky a 14850,00 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 2021 naši členovia urobili v rámci celého Slovenska 24506 vychádzok k vode 

a navštívili  spolu 112 revírov ( z tohto počtu bolo na našich šiestich revíroch našej MO 10843 

návštev), ulovili 12741 ks rýb o hmotnosti 13825,34 kg čo predstavuje hodnotu približne 

47527,75 EUR. Priemerná hmotnosť ulovených rýb bola približne 1,09 kg.  

Najčastejšie privlastňované úlovky našich rybárov v navštívených revíroch boli 

u kapra – 4102 ks, pleskáč 2049 ks – ďalšie úlovky 264 ks jalca, pstruh potočný 350 ks, 

pstruh dúhový 695 ks, 422 ks zubáčov, 182 šťúk, 139 lipňov, ostriež 190 ks, boleň 127 ks 

a mrena 26 kusov.  

Všetky informácie o úlovkoch sme ťažili z 1038 vrátených záznamov o úlovkoch. 

Z nich v 50 záznamoch bol zle vypísaný koncoročný sumár alebo nebol vypísaný vôbec, 72 

záznamov bolo bez vychádzky k vode, 170 záznamov bez privlastnenej  ryby, 118 záznamov 

bolo od detí do 15 rokov.  

 

Niektoré kapitálne úlovky  našich členov 

Šťuka 

Mgr. Dušan Starek PhD. 92 cm 

Štefan Pallo    88 cm 

 

Zubáč     

Mgr. Marek Golvoň  70 cm 

 

Kapor  

Mário Daňko   92 cm – vrátený späť do vody  

Stanislav Hojo   82 cm 

 

Lipeň 

Pavol Žatko     44 cm– vrátený späť do vody 

Štefan Kamody  43 cm 

 

Pstuh potočný 

Martin Pipiška  44 cm  

Roman Stas   38 cm 

 



Pstruh dúhový 

Juraj Gracák   48 cm 

 

Hlavátka 

Dušan Uher   110 cm 

Okrem tejto privlastnenej hlavátky bolo chytených a pustených 4 ks od 63 do 103 cm 

 

 

 

Traja najúspešnejší rybári podľa počtu privlastnených úlovkov 

Ladislav Harmata       346 ks 

Pavol Hvolka     306 ks 

Marek Spišiak  167 ks 

 

 

Brigádnická činnosť 

Na brigádach organizovaných našou organizáciou sa v roku 2021 zúčastnilo 499 

členov,  ktorí odpracovali 3929 brigádnických hodín. 

 

Brigádnická činnosť bola zameraná hlave na: 

• Čistenie a presekávanie porastu okolo našich revírov  - 939 hod. 

• Jarné a jesenné zarybnenie – 870 hod. 

• Plašenie a odstrel kormorána – 70 hod. 

• Ostatná činnosť (zahŕňa najmä účasť na VČS) - 2050 hod.  

 

Čo s týka brigádnickej činnosti v tomto roku sa bude brigáda vykonávať už podľa 

upraveného brigádnického poriadku z ktorého vyplýva pre člena odpracovať brigádu v 

rozsahu 6 hodín.  

 

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 

 

 

Ochrana revírov 

 

Kontrolu pri dodržiavaní rybárskych predpisov vykonávali v roku 2021 členovia 

rybárskej stráže v zložení 21 členov pod vedením Igora Smatanu. Rybárska stráž pracovala na 

základe plánu práce na rok 2021, ktorý bol prijatý na aktíve RS začiatkom roka  2021, kde 

bolo vykonané aj preškolenie z platných predpisov.  

Rybárska stráž v roku 2021 vykonala 199 kontrol a skontrolovala 227 rybárov. 

Najaktívnejší členovia rybárskej stráže boli Miloš Kuboš, Ľubomír Turčák a Igor Smatana. 

Pri kontrolách výkonu rybárskeho práva sa členovia RS zameriavali  u našich rybárov 

hlavne na tieto povinnosti vyplývajúce zo zákona o rybárstve a k nej prislúchajúcej vyhlášky: 

 

▪ držbu rybárskeho lístka a príslušného povolenia na rybolov 

▪ dodržiavanie individuálnej ochrany rýb, denného času lovu rýb a lovnej miery rýb 



▪ kompletnosť povinnej výbavy, ako podberák, meradlo a uvoľňovač háčikov 

▪ správnosť zapísaných údajov ako dátum a revír do záznamu o úlovkoch  

▪ ukončenie lovu, resp. vyčiarknutie odstavcov keď nebol privlastnený úlovok 

▪ správne zapisovanie úlovkov do  záznamu o úlovkoch, čo týka počtu resp. váhy rýb 

▪ osvetlenie lovného miesta  

▪ spôsob prechovávania privlastnených rýb v živom stave a pod. 

 

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  v roku 2021 prebieha pod 

vedením Ing. Bernarda Adámusa vo forme vyrušovania a usmrcovania kormorána veľkého na 

základe výnimky Ministerstva životného prostredia SR. 

     V roku 2021 sme stále čakali na schválenie výnimky na usmrcovanie a rušenie kormorána 

veľkého. Z uvedeného dôvodu sme neorganizovali žiadne aktivity. Niektorí naši členovia 

robili aspoň monitoring výskytu kormorána na našich vodách. Spomeniem Dano Nemček 

a synovia, Marek Vilčinský a ďalší, ktorí nám dávali aspoň informácie o výskyte kormorána. 

    Koncom roka 2021 sme dostali rozhodnutie MŽP SR  č. 10193/2021-9.1 (26/2021-rozkl.), 

ktorým povoľuje žiadateľovi výnimku na úmyselné usmrcovanie a úmyselné rušenie jedincov 

chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého. Výnimka platí do 15.3.2027. 

     Pre našu MO SRZ platí uvedená výnimka len na revíry Orava 3 a Orava 4 a to v dobe od 

1.10. do 28.2. daného roku. Ostatné naše revíry (Jelešná, Studený potok, Oravica a VVN 

Tvrdošín) do tejto nepatria. Jednoducho povedané, na týchto revíroch je plašenie 

a usmrcovanie zakázané.  

      Len pre informáciu, v tomto roku sme rozbehli spolu s poľovníckymi združeniami 

a spolkami na základe uzatvorených zmlúv rušenie a usmrcovanie kormorána. Na našej 

stránke sú včas zverejňované oznámenia o tejto činnosti. Kto má záujem zúčastňovať sa tejto 

aktivity treba len pravidelne sledovať našu webovú stránku. 

    Viac o výnimke Vám povie v diskusii p. Adamus. 

 

Práca s mládežou 

 V roku 2021 viedol činnosť detských krúžkov Peter Chorvát. Činnosť krúžkov bola 

poznačená pandémiou Covidu. Bola snaha vedúcich krúžkov o online komunikáciu s deťmi, 

ktoré sa aspoň touto formou mohli oboznámiť s rybárskou problematikou, prípadne 

konzultovať s vedúcimi krúžkov rôzne nejasnosti pri výkone rybárskeho práva.  

 

Kultúrna činnosť 

Odbor kultúrnej činnosti funguje pod vedením Ľubomíra Fedoráka, do ktorej spadá najmä: 

• poskytovanie aktuálnych informácií členskej základni, čoho obsahom je 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 tabuliach a zasielajú sa emailom členom, ktorí uviedli emailovú adresu.  



Kvôli Covid opatreniam sme nemohli zorganizovať rybársky ples MO SRZ Trstená, 

dúfame, že sa nám to v novom roku podarí. 

Výbor MO SRZ Trstená dáva návrh VČS prijať uznesenie o ukončení vydávania 

Spravodaja v papierovej forme a posielať poštou pre členov, nakoľko stúpajú náklady spojené 

s tlačou a taktiež s poštovými poplatkami. Ostane iba elektronická forma vydávania 

Spravodaja a prípadná tlač v rybárskom dome pre tých ktorí si o to požiadajú. 

 

Športová činnosť 

Odbor športovej činnosti pracuje  pod vedením Bc. Petra Chorváta. 

V roku 2021 sa v našej MO  kvôli Covid opatreniam nedali organizovať viaceré športové 

akcie, hlavne tie jarné . 

Podarilo sa nám  však zorganizovať v dňoch 17 - 18.07. 2021 na VVN Tvrdošín 24- 

hodinové rybárske preteky, „NA POLOŽENÚ - NA ŤAŽKO  2021“. Napriek kolísavému 

stavu na VVN Tvrdošín sa pretekov  zúčastnilo 37 pretekárov, ktorí ulovili krásny počet rýb 

celkovo nad 400 ks, z toho najmä kapry rybničné, pleskáče vysoké, nosále a iné druhy, čo 

svedčí o veľkom rybárskom umení a možno aj športovom šťastí zúčastnených pretekárov. 

Najlepšie sa umiestnili: 

1. miesto – Paríža Peter  

2. miesto Smolár Juraj 

3. Bulla Vladimír - ktorí boli odmenení hodnotnými cenami.  

Najväčšia ulovená ryba bol  Kapor rybničný 57 cm a ulovil ho  Marek Kuloštiak. 

 

Deti z krúžkov našej MO sa 21 – 22. 08.2021 pod vedením p. Miroslava Matisa 

zúčastnili na juniorských muškárskych pretekoch, ktoré prebiehali v Starej Ľubovni na rieke 

Poprad. 

Preteky prebiehali v súťaži tímov a v jednotlivcoch. Zo prihlásených 6 tímov sa naši juniori 

umiestnili druhý. Z celkového počtu 24 detí naši skončili na 6. mieste Alexandra Matisová, 7. 

miesto Andrej Mažári, 8 miesto Milan Marček, 11. miesto Juraj Gracák a 21 miesto Tomáš 

Letaši. Juniorskí pretekári na konci roka skončili na 2. mieste v LRU mucha v I lige juniorov. 

Ďakujeme našim deťom, že nás úspešne reprezentovali na uvedených pretekoch a taktiež 

veľká vďaka patrí vedúcim krúžkov a rodičom pri nezištnej pomoci pri organizácii všetkého 

potrebného na týchto pretekoch. 

 

Taktiež sa v roku 2021 naši pretekári v LRU – mucha zúčastnili viacerých pretekov: 

Postupové súťaže družstiev 

Jar: 

- Družstvo Trstená A. II. liga jar – Považská Bystrica 19.-20.6.2021,  

súťažilo v zložení Adam Judiak, Michal Kuboš, Lukáš Kudzbel, Stanislav Benko 

priebežne 8. miesto (z jednotlivcov najlepšie Stanislav Benko 6. miesto) 

- Družstvo Trstená B. Divízia A jar - Partizánske 5.-6.6.2021,  

súťažilo v zložení Tomáš Nemček, Juraj Karhút, Radovan Nemček, Cyril Čičman 

priebežne 6. miesto (z jednotlivcov najlepšie Tomáš Nemček 17. miesto) 

 

Jeseň: 

- Družstvo Trstená A. I. liga jeseň – Trstená 28.-29.8.-2021, 

súťažilo v zložení Adam Judiak, Michal Kuboš, Lukáš Kudzbel, Stanislav Benko,  



priebežne 3. miesto, celkové poradie 8. miesto (z jednotlivcov najlepšie Stanislav 

Benko 3. miesto) 

- Družstvo Trstená B. Divízia A jeseň – Nová Baňa 21.-22.8.2021,  

súťažilo v zložení Tomáš Nemček, Marián Krilek, Radovan Nemček, Cyril Čičman 

priebežne 2. miesto, celkové poradie 3. miesto (z jednotlivcov najlepšie Tomáš 

Nemček 4. miesto) 

 

Súťaže jednotlivcov 

Majstrovstvá SR, Banská Bystrica 25.-26.9.2021 

Lukáš Kudzbel  21. miesto 

Stanislav Benko 30. miesto 

 

Podvihorlatský jalec, Humenné, 12.6.2021 

Stanislav Benko  6. miesto 

 

Podvihorlatské jazero, Humenné, 13.6.2021  

Stanislav Benko  29. miesto 

 

Oravský lipeň, Tvrdošín 31.7.2021 

Marián Krilek  25. miesto 

František Jarina 35. miesto 

Stanislav Benko 36. miesto 

Juraj Karhút 50. miesto 

Tomáš Nemček 61. miesto 

Lukáš Kudzbel 63. miesto 

Patrik Putnoky 77. miesto 

Michal Kuboš 78. miesto 

Cyril Čičman 78. miesto 

 

Oravská Muška, Dolný Kubín 1.8.2021 

Lukáš Kudzbel  16. miesto 

Stanislav Benko 23. miesto 

 

Ľubovnianska muška – Stará Ľubovňa 15.8.2021 

Lukáš Kudzbel 14. miesto 

 

B. Bystrická muška, Banská Bystrica, 15.9.2021 

Lukáš Kudzbel   7. miesto 

Juraj Karhút 59. miesto 

Liptovský lipeň – Liptovský Mikuláš 19.9.2021 

Lukáš Kudzbel 14. miesto 

Stanislav Benko 16. miesto 

 

Dedinky open, Dedinky, 11.9.2021 

Stanislav Benko  1. miesto 



 

Dubnický duhák, Stará Turá 2.10.2021 

Stanislav Benko 21. miesto 

 

Jazerný pohár predsedu Žilina 3.10.2021 

Stanislav Benko 32. miesto 

 

Plán športových podujatí na rok 2022 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 uvedený na našej 

webovej stránke, cez prijímateľa RADA SRZ Žilina, nakoľko sme kvôli nízkej účasti zrušili 

našu registráciu. Za rok 2019, čiže v roku 2020 sa z 2% z daní podarilo vyzbierať sumu 84,66 

EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na zarybnenie, v zmysle prijatého uznesenia s  

výročnej členskej schôdze v roku 2019.  

 
K bodu č. 5 : 

 

 Správu o činnosti Disciplinárnej komisie predniesol jej člen  Bc.. Ľuboš Stroka.  

Konštatoval, že DK za  rok 2021 neriešila žiaden disciplinárny priestupok nášho člena. 

Všetky priestupky našich členov boli prejednávané na Okresnom úrade Tvrdošín, odbor ŽP.     

Z uvedeného úradu sme doteraz nedostali žiaden sumár riešených priestupkov. 

 

 

 

K bodu č. 6 : 

 

Miestna organizácia SRZ v Trstenej začala v roku 2021 hospodáriť s nasledovným 
majetkom: 

 
na bežnom účte  ................................................................................................................... 63 398,51 EUR 
v pokladni  ................................................................................................................................. 1 276,80 EUR 
(rezerva (pokladňa + účet)  ...................................................................................................................................... 64 675,31 EUR) 

hmotný investičný majetok  ............................................................................................ 83 193,85 EUR 
nehmotný investičný majetok  .......................................................................................... 2 355,00 EUR 
drobný hmotný a nehmotný investičný majetok  ................................................... 19 326,75 EUR 
majetok celkom k 1. januáru 2021  ............................................................... 169 550,91 EUR 

 
 

PRÍJMY ORGANIZÁCIE:  plán 2021 skut. 2021 
Členské príspevky 47 925,00 € 48 418,20 € 

Členská známka 28 585,00 € 28 647,00 € 

Členský príspevok za neodpracovanú brigádu 15 000,00 € 15 400,00 € 

Školné 520,00 € 530,00 € 

Zápisné 2 820,00 € 2 875,00 € 

Dobrovoľný členský príspevok  2 000,00 € 966,20 € 

   

Príjmy z predaja povolení 76 100,00 € 75 710,00 € 



Kaprové zväzové 30 500,00 € 31 240,00 € 

Kaprové miestne  27 600,00 € 28 049,00 € 

Lipňové zväzové povolenie  1500,00 € 1  590,00 € 

Lipňové miestne 4 300,00 € 4 350,00 € 

Pstruhové povolenie 6 700,00 € 6 835,00 € 

Hosťovacie povolenie 3 000,00 € 1 246,00 € 

Hlavátkové povolenie 2 500,00 € 2 400,00 € 

   

Ostatné príjmy 4 140,00 € 5 257,06 € 

prenájom priestorov, spotreba energií 2 000,00 € 1 419,06 € 

štartovné zo športových akcií 500,00 € 2 190,00 € 

predaj tlačív 1 200,00 € 1 475,20 € 

dividendy 140,00 € 132,80 € 

úroky 0,00 € 0,00 € 

Príjmy z disciplinárnych konaní: 200,00 € 40,00 € 

2% z daní 100,00 € 148,66 € 

   

Príjmy spolu: 128 165,00 € 129 385,26 € 

   

   

   

VÝDAVKY ORGANIZÁCIE:   

   

Odvody Rade SRZ Žilina 39 170,00 € 40 304,00 € 

Členské známky 6 006,00 € 6 018,00 € 

Kaprové zväzové 28 800,00 € 29 742,00 € 

Kaprové miestne 1 834,00 € 1 876,00 € 

Lipňové zväzové povolenie  1 398,00 € 1 512,00 € 

Lipňové miestne 350,00 € 360,00 € 

Pstruhové povolenie 782,00 € 796,00 € 

   

Zarybnenie revírov 50 000,00 € 49 089,21 € 

nákup násadových rýb 

         50 000,00 

€  

              

49 089,21 €  

   

Cestovné náhrady 1 200,00 € 713,24 € 

činnosť funkcionárov MO SRZ 1 200,00 € 713,24 € 

   

Náklady na športovú činnosť 1 700,00 € 1 586,72 € 

LRU mucha, plávaná,  1 700,00 € 1 586,72 € 

   

Náklady na edukačnú, propagačnú a kultúrnu činnosť 2 400,00 € 1 503,65 € 

detské krúžky, školenia 1 400,00 € 71,12 € 

spravodaj, propagácia a reprezentácia 1 000,00 € 1 432,53 € 

   

Náklady na ochranu revírov 860,00 € 520,30 € 



materiál na ochranu revírov, vybavenie rybárskej stráže 800,00 € 460,93 € 

poistenie členov rybárskej stráže 60,00 € 60,00 € 

   

Náklady na zveľaďovanie revírov a brigádnickú činnosť 3 300,00 € 136,34 € 

nákup materiálu, náradia, nástrojov a techniky 2 500,00 € 136,34 € 

práce (brigády) vykonávané dodávateľským spôsobom 800,00 € 0,00 € 

   

Náklady na vynaložené služby 5 440,00 € 3 880,16 € 

poštovné a bankové poplatky 1 000,00 € 323,26 € 

internet, telefón 300,00 € 229,14 € 

dodávka elektriny 1 000,00 € 812,62 € 

dodávka plynu 1 200,00 € 899,14 € 

dodávka vody 80,00 € 47,81 € 

odvoz komunálneho odpadu, emisie a likvidácia 60,00 € 0,00 € 

revízie strojov a zariadení 600,00 € 0,00 € 

poistenie nehnuteľnosti 200,00 € 176,19 € 

externé služby 1 000,00 € 1 392,00 € 

   

Náklady spojené s činnosťou organizácie 8 950,00 € 13 228,26 € 

náklady na VČS a spoločenské podujatia 3 000,00 € 3 286,00 € 

spotrebný materiál - kancelárske potreby, tlačivá 500,00 € 304,25 € 

nákup techniky 1200,00 € 0,00 € 

nákup a upgrade potrebných programov 250,00 € 112,86 € 

nákup tlačív k predaju povolení 1 400,00 € 1 475,20 € 

správne poplatky, trovy konania 100,00 € 0,00 € 

príspevok z Podporného fondu 500,00 € 745,00 € 

ocenenie jubilantov 

            1 

000,00 €  

                    0,00 

€  

investície, oprava a údržba majetku 

            1 

000,00 €  

                   

524,48 €  

   

Ostatné náklady 14 250,00 € 13 228,26 € 

odmeny, mimoriadne odmeny 8 000,00 € 8 039,16 € 

daň z príjmu, daň zo závislej činnosti a odmien, odvody do 

fondov 6 000,00 € 4 995,04 € 

daň z nehnuteľnosti 250,00 € 234,06 € 

   

   

NÁKLADY SPOLU:  127 270,00 € 124 190,77 € 

PRÍJMY SPOLU: 128 165,00 € 129 385,26 € 

Hospodársky výsledok: zisk (+), strata (-)  895,00 € 5 194,49 € 
 
 
Stav majetku MO SRZ TRSTENÁ K 31. decembru 2021: 

 
na bežnom účte  ................................................................................................................... 73 730,18 EUR 
v pokladni  ................................................................................................................................. 4 600,72 EUR 



(rezerva (pokladňa + účet)  ....................................................................................................................................... 78330,90 EUR) 

hmotný investičný majetok  ............................................................................................. 78.288,85EUR 
nehmotný investičný majetok  .......................................................................................... 1.346,00 EUR 
drobný hmotný a nehmotný investičný majetok  ................................................... 20.644,46 EUR 
majetok celkom k 31. decembru 2021  ........................................................ 178 610,21 EUR 

 

  

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 2021.  

 

Naplnenie rozpočtu predpokladá hlavne splnenie skutočností, ako sú:  

Členská základňa 

• 955 dospelých členov nad 18 rokov 

• 50 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 2022 
Členské príspevky 47 955,00 € 

Členská známka 28 585,00 € 

Členský príspevok za neodpracovanú brigádu 15 000,00 € 

Školné 520,00 € 

Zápisné 2 820,00 € 

Dobrovoľný členský príspevok  1 000,00 € 

  

Príjmy z predaja povolení 74 600,00 € 

Kaprové zväzové 30 500,00 € 

Kaprové miestne  27 600,00 € 

Lipňové zväzové povolenie  1 500,00 € 

Lipňové miestne 4 300,00 € 

Pstruhové povolenie 6 700,00 € 

Hosťovacie povolenie 1500,00 € 

Hlavátkové povolenie 2 500,00 € 

  

Ostatné príjmy 4 040,00 € 

prenájom priestorov, spotreba energií 2 000,00 € 

štartovné zo športových akcií 500,00 € 

predaj tlačív 1 200,00 € 

dividendy 140,00 € 

úroky 0,00 € 

Príjmy z disciplinárnych konaní: 100,00 € 

2% z daní 100,00 € 



  

Príjmy spolu: 126 595,00 € 

  

  

  

VÝDAVKY ORGANIZÁCIE:  
  

Odvody Rade SRZ Žilina 39 170,00 € 

Členské známky 6 006,00 € 

Kaprové zväzové 28 000,00 € 

Kaprové miestne 1 834,00 € 

Lipňové zväzové povolenie  1 398,00 € 

Lipňové miestne 350,00 € 

Pstruhové povolenie 782,00 € 

  

Zarybnenie revírov 52 000,00 € 

nákup násadových rýb 

              52 

000,00€  

  

Cestovné náhrady 700,00 € 

činnosť funkcionárov MO SRZ 700,00 € 

  

Náklady na športovú činnosť 1 200,00 € 

LRU mucha, plávaná,  1 200,00 € 

  

Náklady na edukačnú, propagačnú a kultúrnu činnosť 1 200,00 € 

detské krúžky, školenia 200,00 € 

spravodaj, propagácia a reprezentácia 1 000,00 € 

  

Náklady na ochranu revírov 560,00 € 

materiál na ochranu revírov, vybavenie rybárskej stráže 500,00 € 

poistenie členov rybárskej stráže 60,00 € 

  

Náklady na zveľaďovanie revírov a brigádnickú činnosť 3 300,00 € 

nákup materiálu, náradia, nástrojov a techniky 2 500,00 € 

práce (brigády) vykonávané dodávateľským spôsobom 800,00 € 

  

Náklady na vynaložené služby 4 940,00 € 

poštovné a bankové poplatky 500,00 € 

internet, telefón 300,00 € 

dodávka elektriny 1 000,00 € 

dodávka plynu 1 200,00 € 

dodávka vody 80,00 € 

odvoz komunálneho odpadu, emisie a likvidácia 60,00 € 

revízie strojov a zariadení 600,00 € 

poistenie nehnuteľnosti 200,00 € 



externé služby 1 000,00 € 

  

Náklady spojené s činnosťou organizácie 7250,00 € 

náklady na VČS a spoločenské podujatia 3 000,00 € 

spotrebný materiál - kancelárske potreby, tlačivá 300,00 € 

nákup techniky 800,00 € 

nákup a upgrade potrebných programov 250,00 € 

nákup tlačív k predaju povolení 1 400,00 € 

správne poplatky, trovy konania 100,00 € 

príspevok z Podporného fondu 500,00 € 

ocenenie jubilantov 400,00 € 

investície, oprava a údržba majetku 500,00 € 

  

Ostatné náklady 16 250,00 € 

odmeny, mimoriadne odmeny 10 000,00 € 

daň z príjmu, daň zo závislej činnosti a odmien, odvody do 

fondov 6 000,00 € 

daň z nehnuteľnosti 250,00 € 

  

  

NÁKLADY SPOLU:  126 570,00 € 

PRÍJMY SPOLU: 126 595,00 € 

Hospodársky výsledok: zisk (+), strata (-)  25,00 € 
 

 

K bodu č. 7 : 

 

Správu Kontrolnej komisie predniesol jej člen p. Ľuboš Špringel. V správe predstavil 

zloženie kontrolnej komisie : Ing. Miroslav Klokočka, Ľuboš Špringel a Bc. ľuboš Stroka.. 

Komisia za rok 2021 vykonala 2 kontroly činnosti hospodárenia zamerané na kontrolu 

vedenia účtovnej evidencie a komplexnosť účtovných dokladov, uzavretých zmlúv s MO 

SRZ Trstená a výborom prijatých uznesení.  

Kontrolou bolo zistené, že evidencia faktúr za tovar a služby, evidencia pokladničnej 

kmihy, príjmových a výdavkových  bločkov – bez závažnejších pochybení. 

Pri kontrole cestovných  príkazov  naďalej chýbali podpisy štatutára. Kontrola nájomných 

zmlúv bola vykonaná čiastočne  z dôvodu zložitého vyhľadávania zmlúv uzavretých 

v minulých obdobiach. 

Komisia predložila návrh na nasledovné opatrenia: 

- Zaviezť v čo najkratšom čase samostatnú spisovú zložku  so zmluvami za účelom 

prenájmu, nájmu, dodávok energií a služieb. V prípade nevýhodných alebo neplatných 

zmlúv vykonať ich aktualizáciu prípadne zrušenie. 

- Priebežne aktualizovať podpisový vzor členov výboru o nových členov MO SRZ 

Trstená, ktorí sú poverení zabezpečovaním činností v rámci MO SRZ Trstená 

s vymedzením rozsahu ich oprávnenia podpisovať doklady v mene MO SRZ Trstená 

s vymedzením rozsahu oprávnenia podpisovať doklady v mene MO SRZ (ide hlavne 

o členov komisií, hospodárov, vedúcich krúžkov). 

Zápisy z kontrol boli predložené výboru MO SRZ. 



KK  na svojom zasadnutí dňa 10.3.2022 preverila správnosť predloženej účtovnej 

uzávierky ku dňu 31.12.2021. Hospodárenie MO SRZ Trstená prebiehalo podľa 

schváleného rozpočtu, okrem výdavkov na krúžky, ktoré boli pre COVID pandémiu 

obmedzené v činnosti. KK konštatuje, že čerpanie rozpočtu  za rok 2021 bolo s kladným 

hospodárskym výsledkom. 

KK doporučuje VČS účtovnú uzávierku za r. 2021 schváliť. 

 

V stanovisku KK k rozpočtu na r. 2022 KK uvádza, že rozpočet na rok 2022 je 

prispôsobený podľa skutočných príjmov a výdavkov v roku 2021. 

KK doporučuje návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť s navýšením položky 

zarybnenie. 

 

K bodu č. 8 : 

 

Plnenie Plánu Hlavných úloh MO SRZ Trstená za rok 2021 a Plán Hlavných úloh na rok 

2022 predniesol podpredseda MO SRZ Trstená Ing. Adámus.  

     

 Plnenie plánu  Hlavných úloh za rok 2021: 

 
a) Hospodárenie na revíroch :   

- Rybárske revíry na ktorých hospodárime  zarybniť podľa zarybňovacieho plánu- nepodarilo sa 

nám zarybniť  Zubáčom 2r. v množstve 120 kg a Šťukou severnou v množstve 200 ks do VVN 

Tvrdošín. Do Oravy 3 sa nezarybnilo Šťukou severnou v množstve 500 ks z dôvodu nedodania 

násady. 

- Na lipňových a pstruhových revíroch boli obnovované prieseky v pobrežných porastoch za 

účelom sprístupnenia vodného toku pri zarybňovaní. 

- Brigády na jednotlivých rybárskych revíroch boli organizované podľa plánu a podľa potreby. 

- Násady sme podľa možnosti preberali u dodávateľa, hoci nie vždy sa to darí. 

- Zlovili sme vybrané chovné potoky. 

- V lipňovom a pstruhových revíroch sme sa zameriavali na zarybňovanie jarnou násadou. 

b) Ochrana rybárskych revírov : 
- S PZ a spolkami sme na základe uzatvorených zmlúv organizovali v čase výnimky vyrušovanie 

a usmrcovanie kormorána veľkého. Naplánovali sme v rozpočte MO SRZ na túto činnosť 

finančné prostriedky. 

- Vykonávala sa kontrola revírov z pohľadu neoprávneného zásahu do toku  formou ťažby 

štrkov, úpravy tokov, znečisťovanie a pod. Spolupracovali sme s vodohospodármi na tokoch. 

 
c) Spoločenská činnosť : 

- Bolo vykonané školenie a skúšky nových záujemcov o členstvo v SRZ. 

- Pravidelne sme aktualizovali webovú stránku a obsah našich vývesných skriniek v Trstenej, 

Tvrdošíne a Nižnej. 

 

d) Športová činnosť : 

- Podľa plánu športovej činnosti  na rok 2021 boli zabezpečené všetky športové podujatia, ktoré 

umožnila pandemická situácia. 

Plán Hlavných úloh MO SRZ Trstená na rok 2022 

 



 Pre zabezpečenie rozvoja MO a zlepšovanie podmienok pre výkon rybárskeho práva , 

ako aj plnenie úloh vyplývajúcich  z ustanovení Stanov SRZ, Zákona o rybárstve 

a Vykonávacej vyhlášky  MŽP, členská schôdza prijíma tieto hlavné úlohy na rok 2022: 

 
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, využívať pri tom vlastný zarybňovací 

vozík. 

- Zloviť vybrané chovné potoky. 

- V lipňovom a pstruhových revíroch sa zamerať na zarybňovanie jarnou násadou. 

 

b) Ochrana  rybárskych revírov: 

- Pokračovať v spolupráci  s poľovníckymi združeniami a spolkami a organizovať v čase 

výnimky rušenie a usmrcovanie kormorána veľkého  a primerane ich finančne podporovať. 

- Vykonávať kontrolu revírov z pohľadu neoprávneného zásahu do toku formou ťažby štrkov, 

úpravy tokov, znečisťovanie apod. 

-  

c) Spoločenská činnosť : 
-  Vykonávať 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 2022 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 379 členov a 0. hostí.  

Pretože aj keď nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov 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  tejto zápisnice. 

 (Doložiť prezenčné listiny z VČS 2022) 

 

K bodu č. 10 + 11 : 

 

Predseda Volebnej komisie p. Miloš Planieta oboznámil VČS s voľbami do výboru MO SRZ Trstená , 

Do jej Kontrolnej komisie a za delegátov na Snem SRZ. Po oznámení o voľbách Volební komisia 

rozdala hlasovacie lístky prítomným členom. Zároveň bola vyhlásená prestávka v trvaní 30 minút. 

O vykonanej voľbe bude predseda Volebnej komisie informovať. 

 

 

 K bodu č. 12 : 

 

Odmenenie jubilantov, na základe spracovaného zoznamu jubilantov za rok 2021, vykonali predseda 

Mgr. Michalec a podpredseda Ing. Adámus nasledovne : 

 



90 rokov : 

1) Nikto 

80 rokov : 
1) Kakačka Rudolf   Trstená, Jilemnického 757 

75 rokov: 
1) Zemánek  Dušan   Trstená, Západ 1054/9 

2) Ing. Starek Dušan   Tvrdošín, Medvedzie 125/8-15 

70 rokov : 
1) JUDr. Kabáč Jaroslav   Tvrdošín, Vojtašákova 579/73 

2) Bošanský Jozef    Trstená, Ústianska 1078/10 

3) Cvora Milan    Dlhá n/Oravou 91 

60 rokov: 
1) Skokna Michal    Chlebnice 381 

2) Kaučiarik Jozef    Krivá 234 

3) Papp Juraj    Tvrdošín, Spiežová 317/22 

4) Tekeľ Peter    O. B. Potok 205 

5) Vajduľák Milan   Tvrdošín, Medvedzie 167/37-30 

6) Mišinec Ľubomír   Trstená, Západ 1057/17 

7) Mgr. Kakačková Daniela  Trstená, Západ 1144/34 

8) Maslák Vladislav   Trstená, Kvetná 1135/16 

9) Planieta Ján    Vitanová 390 

10) Kakačka Rudolf ml.   Trstená, Západ 1144/22 

11) Kováč Jozef    Tvrdošín, Nové Hrádky 394/5 

12) Hlušák Vladimír   Trstená, Bernolákova 221/20ˇ 

13) Čuporák Miroslav   Nižná n/Oravou, Šoltésovej 655 

14) Šebesta Jiří    Trstená, Západ 1056/12 

15) Tekeľ Peter    Tvrdošín, Vladima 682 

16) Hrča Ján    Tvrdošín, Medvedzie 87 

17) Pasternák Adam   Trstená, ul. Mieru 552/19 

18) Ilichman Zdenek    Kysucké Nové Mesto, 9. mája 1181/7 

19) Šálka Anton    Čimhová 169 

20) Jandura Karol    Trstená, ul. Mieru 553/20 

21) Margeťák Ján    Liesek, Za Borom573 

22) Galčák Dušan    Zábiedovo, Hlavná 195/25 

 

50 rokov : 

1) Orčo Jozef    Tvrdošín, Medvedzie 148/29-2 

2) Dorušiak Ján    Tvrdošín, Medvedzie 145/21-32 

3) Pazúrik Marián    Podbiel 340 

4) Fonfer Viktor    Tvrdošín, Spiežová 344 

5) Podstrelený Peter   Podbiel 260 

6) Koválik Miroslav   Brezovica 408 

7) Kulasiak  Kazimierz   Trstená, Mládežnícka 936/9 

8) Šurina Miloš    Tvrdošín, Vladina 867 

9) Chrenek Augustín   Trstená, Oslobodenia 927/48 

10) Krkoška Miroslav   Tvrdošín, Medvedzie 122/13-15 



11) Habovský Jaroslav   Ústie n/Priehradou 59 

12) Pavčo Ján    Oravský Biely Potok 277 

13) Maťús Martin      Zuberec, Radová 403 

14) Blažek Peter    Zuberec 506 

15) Mišek Marián    Zábiedovo 87/29 

16) Plávka Radomír   Nižná n/Oravou, Na Skalke 559 

17) Bartoš Pavol    Liesek  682 

18) Durdiak Peter    Sedliacka Dubová 104 

 

Poradie jubilantov je zoradené podľa dátumov narodenia. 
 

Členovia nespĺňajúci odmeny pri výročí sú uvedení nasledvne : 

 

70 rokov – Kovalčík Pavol Tvrdošín 

60 rokov – Skovajsa Ján  Trstená 

  Liszka Helena  Bystra Podhalanska 520 

50 rokov Malindra Jozef Zuberec, PE Bardoša 197. 

 

K bodu č. 13 – Diskusia: 

 

Mgr. Ivan Michalec – Informoval prítomných, že vydávaním Spravodaja v papierovej 

forme  stúpajú našej organizácii náklady. Navrhoval, aby Spravodaj bola spracovávaný 

a zasielaný elektronickou poštou -e-mailom. Tí členovia, ktorí nemajú možnosť dostať 

Spravodaj e-mailom, nech sa nahlásia, im bude Spravodaj vydaný papierovou formou 

v Rybárskom dome. 

Pri hlasovaní o zasielaní Spravodaja e-mailom bol výsledok nasledovný :  

Za  :123 

Proti :  12  

Zdržal sa  :    4 

Návrh bol prijatý. 

 

Anonym – Požadoval zasielanie  Spravodaja pre tých, čo nemajú internet.  

 

Ing. Bernard Adámus – Zaoberal sa problematikou kormorána. Povedal, že Rozhodnutie 

MŽP o výnimky kormorána  na revíroch MO SRZ Trstená má 6 príloh – od „krivského 

mosta  po cestný most  v Krivej. Ďalší úsek je v Tvrdošíne. Tiež informoval o koordinačnej 

porade v RD MO SRZ Trstená zameranej na plašenie a odstrel kormorána. Boli podpísané 

zmluvy s poľovníckymi združeniami. Povedal, že plašenie kormoránov je možné aj bez 

poľovníkov. Potrebná je dohoda s Ing. Adámusom. VVN Tvrdošín nie je miestom na 

plašenie a odstrel kormoránov. Fotodokumentáciu o výskyte kormoránov požadoval  

zasielať na jeho adresu  aj z ich výskytu na VVN Tvrdošín. MO SRZ Trstená požaduje, 

aby VVN Tvrdošín bola zaradená do prílohy „1“ na rušenie  a odstrel kormorána . Povedal, 

že žiadame , aby kormorán  bol zaradený ako lovný živočích. O tom rozhoduje Rada SRZ 

a MŽP. Tiež požadoval, aby rušenie kormorána bolo od 1.10. – 28.2. nasledujúceho roku. 

Výnimku požadujú od 1.3. – 15.3. kalendárneho roka a taktiež 2 týždne v septembri 

kalendárneho roka, 

 

Jozef Branický -Informoval ČS, že v minulom roku predal iba jedno povolenie na rybolov  

tak v predchádzajúcich rokoch to bolo až 20-30 povolení, 



 

Alfonz Suľa -  Hovoril o porade s vodohospodármi. Povedal, že niečo nasľubujú  a nič 

neoznámia rybárom. Žiadateľom  o „člnkovanie“ Piešťany vyhovejú.  Hospodár p. Suľa 

povedal, že nevieme kde to riešiť. Obrátil sa na prítomných s otázkou“ Ak máte  návrh ako 

to riešiť, oznámte nám to !“ 

 

Papp – Likvidácia búd na OP. Spýtal sa, či viete niečo viac. 

 

Mgr. Ivan Michalec .  Poznamenal, že rieši to Povodie Váhu. Viac nevieme. 

 

Kuráň – Spýtal sa, kto vlastní Rybársky dom na Oravskej Priehrade. Požadoval to riešiť. 

Vyslovil presvedčenie, že Rada SRZ nás nezastupuje. 

 

JUDr. Miloš Kabáč – Informoval, že pozemok je SRZ Je Dohoda o užívaní. Dom stavalo 

MŽP. Zmluva sa skončila. 

 

Alfonz Suľa – Hovoril, že ďakuje ľudom, čo si všímajú úhyn rýb. Bude potrebné vyvolať 

stretnutie s elektrikármi  čo robia na múre  VVN i OP. Bude potrebné zistiť príčinu úhynu 

rýb po vyčerpaní vody v múre. Ak bude porucha, poskytneme ľudí a vyberieme ryby.  

 

Jaroslav Habovský _-Uviedol, že pracovníci elektrárne nás pravdepodobne nepustia do 

priestoru elektrárne. Poukázal na systém opráv na VVN- keď sa to uzatvorí a nikoho tam 

nepustia. 

 

Bol predložený nasledovný návrh na uznesenie: 

Navrhnúť stretnutie s energetickým podnikom za účelom odlovenia živých rýb pri 

opravách v múre OP a VVN. 

 

Pri hlasovaní bol výsledok nasledovný : 

Za  : 144  

Proti :  0 

Zdržal sa  :  0 

 

Alfonz Suľa – Požaduje prehodnotiť veľkosť  políčka v povolení na rybolov tak, aby ich 

veľkosť bola primeraná pre vypisovanie aj pre starších členov  (ako v r. 2020,2021,2022 

a pod.) 

 

Upraviť záznam  o úlovkoch tak, aby sa neuvádzal rok, aby sa nepredaný záznam dal 

použiť aj na ďalšie roky: 

 

Pri hlasovaní bol výsledok nasledovný : 

Za  : 116 

Proti :   0 

Zdržal sa  :   0 

 

Ing. Bernard Adámus :  Navrhol dať požiadavku na úpravu povolení na viacročné použitie 

tlačív na Radu SRZ. 

 

Za  : 116 

Proti :   0 

Zdržal sa  :   0 



 

Bol predložený návrh na uznesenie z VČS nasledovne: 

 

Vyradiť kormorána z Chráneného živočícha a loviť ho : 

 

Za  : 116 

Proti :   0 

Zdržal sa  :   0 

 

Dušan Uher -  Predložil návrh, aby MO SRZ Trstená žiadala náhradu škody spôsobenej 

kormoránom od MŽP. Požadoval, aby to bolo súčasťou uznesenia. 

 

Alfonz Suľa – Odpovedal, že táto požiadavka je len na chovných rybníkoch. 

 

JUDr. Miloš Kabáč – Poznamenal, že rybu vypustenú do vody MŽP neberie ak je to 

majetok rybárskeho zväzu. 

 

Viac diskusných príspevkov nebolo. Potom dal predsedajúci návrh na ukončenie diskusie, 

 

Za  : 143 

Proti :   0 

Zdržal sa  :   0 

 

Predsedajúci konštatoval, že diskusia bola týmto hlasovaním ukončená. 

 
     

 K bodu č. 14- Správa Volebnej komisie 

 

  Správu Volebnej komisie predniesol je predseda  p. Miloš Planieta.  

 

 

 

K bodu č. 15-  Schválenie Návrhu na uznesenie z VČS 2022 

 

Návrh na uznesenie predložil VČS p. Ing. Bernard Adámus,. 

 

Výročná členská schôdza MO SRZ Trstená  

 

1) schvaľuje  

 

- Správu o činnosti MO SRZ Trstená za rok 2021 

- Správu o hospodárení MO SRZ Trstená za rok 2021 

- Správu KRK za rok 2021 

- Návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2022 

- Plán Hlavných úloh na rok 2022 

 

2) Berie na vedomie  

- Správu o činnosti Disciplinárnej komisie 

- Správu mandátovej komisie 

3) Správu Volebnej komisie o výsledku volieb do výboru, kontrolnej komisie a delegátov na Snem 

SRZ. 

 



4) Ukladá : 

 

- Tajomníkovi MO SRZ Trstená, aby do 15 dní podal správu o konaní VŠ na radu SRZ. 

- Výboru MO SRZ Trstená vykonávať činnosti v zmysle plánu úloh na rok 2022 a tohto 

uznesenia. 

- Výboru MO SRZ Trstená aby: 

a) Ukončil vydávanie a posielanie Spravodaja v papierovej forme /zníženie  nákladov na tlač 

a poštovné/. Spravodaj posielať v elektronickej podobe na e-mail adresy. Prípadnú tlač (pre 

tých ktorí nemajú e-mail adresy) zabezpečí výbor službou v stredy v Rybárskom dome. 

b) Vyvolať jednanie medzi MO SRZ Trstená a energetikmi  na priehradnom múre Oravská 

Priehrada s možnosťou vylovenia uviaznutých rýb počas porúch a informácie  o poruchách. 

c) Výbor dať požiadavku  na ŠOP a Radu SRZ o zaradení VVN Tvrdošín do výnimky – 

príloha 1 o rušení a usmrcovaní kormorána veľkého. 

d) Výbor dať na radu SRZ  návrh na vyradenie kormorána veľkého zo zoznamu chráneného 

živočícha – Vyhl. 170/2021 Zz., príloha 5 a zaradiť ho do zoznamu lovenej zveri – zver 

pernatá. Stanoviť dobu  lovu od 15.septembra – 31. decembra aod 1. januára – 15. marca 

kalendárneho roka. Môže sa stanoviť pre Radu SRZ Žilina, aj max. počet ulovených 

kormoránov za kalendárny rok. 

e) Žiadať, aby sa riešila náhrada škody spôsobenej kormoránom, napr. spoluúčasťou  ŠOP na 

zarybňovaní rybárskych revírov  

 

K bodu č. 16 -  Záver 

 

V závere predseda poďakoval prítomným rybárom za aktívnu účasť. Všetkým poprial veľa pevného 

zdravia a úspechov pri love rýb. Potom Členskú schôdzu ukončil. 

 

K bodu č. 17-  Občerstvenie.:  Predseda prítomných pozval na občerstvenie . 

 

V Trstenej : 28.3.2022     Spracoval: Bošanský Jozef 

             tajomník / člen výboru 

         MO SRZ Trstená 

  


