Správa o činnosti MO SRZ Dolný Kubín za rok 2015
Vážené dámy, vážení páni, milí hostia !
Z poverenia výboru MO SRZ v Dolnom Kubíne, predkladám členskej
schôdzi správu o činnosti organizácie, ktorú v priebehu roku 2015
zabezpečoval jej výbor.
Aj tento rok je pre rybárov jubilejný, v novembri si pripomíname 90.
výročie vzniku stavovskej organizácie SRZ. Pri tejto príležitosti pripravuje
Rada SRZ oslavy, ktoré sa uskutočnia v Žiline. Pre našu organizáciu je
zaujímavé to, že v tom istom roku sa narodil aj náš člen Pavol Janiga
z Dolného Kubína, ktorý je podľa našich vedomostí evidovaným členom od
roku 1943. Dovoľte mi, aby som mu pri jeho vzácnom jubileu odovzdal malú
pozornosť od výboru organizácie a zaželal mu v mene nás všetkých veľa
zdravia a úspechov pri vode, vzhľadom na skutočnosť, že je ešte stále
aktívnym rybárom.
V zložení výboru nenastali v minulom období žiadne zmeny, v jednotlivých
funkciách pracovali títo členovia:
Marián Sabo, predseda
Ján Mazalán - podpredseda a vedúci odboru kultúry a informácií
Miroslav Kosmel - tajomník
Anton Šumský - hlavný hospodár
Peter Bjel- účtovník
Dušan Ďurkovič - vedúci odboru tečúcich vôd
Jozef Púčik - vedúci odboru športovej činnosti
Jozef Macík – vedúci odboru práce s mládežou
Martin Hubinák – vedúci odboru čistoty vôd
Leoš Vajdulák - predseda KK
Miroslav Gregáň – člen KK
Peter Mesároš – člen KK
Milan Piroh – predseda DK
Pani Milada Dutková robila vo funkcii pokladníčky, pričom nebola členkou
výboru.
Výbor zasadal pravidelne raz za mesiac, predsedníctvo podľa potreby.
V prípade potreby riešenia problémov výbor, resp. predsedníctvo zasadali na
mimoriadnych zasadaniach. Na začiatku obdobia bol schválený plán práce
výboru, ktorým sa činnosť riadila. Na zasadnutiach sme okrem plánovaného
programu prejednávali aj požiadavky našich členov týkajúce sa rôznych
problémov.

Ja, ako člen KK pri Rade SRZ som sa pravidelne zúčastňoval aj zasadnutí
Rady a kontrol, ktoré vykonávame na Rade pravidelne každý mesiac.
O činnosti Rady sa nebudem zmieňovať, nechám priestor Viceprezidentovi za
žilinský kraj JUDr. Milošovi Kabáčovi.
Zmenou, ktorá sa v tomto roku prvý raz realizuje je skutočnosť, že hospodár
p. Šumský nebude predávať povolenky a bude sa venovať len svojej odbornej
činnosti. Predaj povolení sme teda zmenili, tí, ktorí ste si povolenky už zakúpili
ste sa s ním stretli v praxi. Zatiaľ to funguje dobre, neboli žiadne sťažnosti,
predaja sa zúčastňujú aj členovia výboru a prípadné nedorozumenia sa riešia
väčšinou hneď a na mieste. Pribudla aj možnosť objednať si povolenie
elektronickou formou cez našu web stránku a pracujeme aj s verziou, kedy sa
bude dať povolenka aj takýmto spôsobom zaplatiť. Naďalej sa rybár nevyhne
návšteve rybárskeho domu, lebo povolenku si bude musieť prevziať, musí sa
mu nalepiť a opečiatkovať členská známka, prípadne vymeniť členský preukaz.

Plnenie uznesení prijatých na ČS a plánu hlavných úloh:
– vykupovať pozemky v revíri OR Istebné – toto uznesenie sa v minulom roku
neplnilo
– rozpracovať plán hlavných úloh do plánu jednotlivých odborov a pravidelne
vykonávať kontrolu ich plnenia, splnené
– podľa potreby vydávať spravodaj pre členov, splnené
- pravidelne aktualizovať web stránku a vývesné skrinky organizácie, splnené
- venovať zvýšenú pozornosť ochrane revírov prostredníctvom RS, splnené,
viac v správe o činnosti RS
- bezplatné vydávanie jedného miestneho povolenia pre členov, ktorí dovŕšili 70
rokov a sú členmi SRZ min. 20 rokov – splnené
- zvýšenie lovných mier lieňa a mreny – splnené
- všetky úlohy z plánu hlavných úloh boli splnené a sú zahrnuté v tejto správe
- viazanie finančných prostriedkov za neodpracované brigády na nákup
pozemkov – splnené
- požiadavka organizácie na vyššie zväzové orgány ohľadom vyňatia kormorána

zo zoznamu chránených druhov – splnené
- vydanie bezplatného miestneho povolenia za ulovenie sumca – nebol ulovený
- zistiť majiteľa opustenej budovy v Párnici. Majiteľom boli Stredoslovenské
kameňolomy a štrkopiesky, š.p., ktoré sú od r. 1998 v likvidácii. Žiadny
dostupný kontakt na nich nefunguje.

2. Stav členskej základne:
Počet dospelých členov
ČČ
Počet členov KMR
Počet detí v krúžkoch
Spolu

2014
733
3
31
54
821

2015
697
3
27
80
807

Rozdiel
- 36
0
- 4
26
- 14

Členská základňa poklesla o 14 členov.
Na druhej strane nás niektorí členovia opúšťajú, či už zo zdravotných
dôvodov, pre zlé finančné pomery, keď si nemôžu dovoliť zaplatiť príslušné
poplatky, ale aj z dôvodu úmrtia. Minulý rok našu organizáciu navždy
opustil jeden z našich najstarších členov Ján Jurík, Milan Harmaniak a Albín
Haučo všetci z Dolného Kubína. Prosím Vás, aby sme si symbolickou minútou
ticha uctili ich pamiatku.
V minulom roku bolo celkom vydaných 1118 povolení na rybolov, čo je
o 265 viac ako rok predtým. Z toho bolo 101 povolení pre deti do 15 rokov.
Najviac bolo vydaných MP na KV - 321 ks pred ZP na KV - 252 a MP na LV
- 229. ZP na LV sa predalo71 , čo je o 4 menej ako rok predtým. Potešilo 144
vydaných miestnych povolení na pstruhové vody.
Pri odovzdávaní povolení bola vykonávaná kontrola správnosti vedenia
zápisov v denných záznamoch a sumarizačný záznam. Aj napriek tomu, že už
od roku 2002 venujeme zvýšenú pozornosť výchove našich členov ku
správnemu vypisovaniu záznamov aj v minulom roku boli niektoré záznamy
nesprávne vypísané. A nielen to, pri ich kontrole sa zistilo niekoľko závažných
porušení rybárskych predpisov, ktoré budú riešené disciplinárnou komisiou.
Jediné, čo nás môže tešiť je fakt, že ich počet klesá.

2. Hospodárska činnosť:
2.1. Zarybňovanie revírov:
Čo sa týka zarybňovania revírov, podrobne to máte uvedené v
spravodaji, preto len stručný komentár.
Aj v roku 2015 bolo zarybňovanie rybárskych revírov vykonávané podľa
plánu zarybňovania schváleného výborom MO. V pláne bola rešpektovaná aj
zásada dodržania minimálneho zarybňovacieho množstva násad pre jednotlivé
revíry. Všetky tieto násady boli zakúpené z finančných prostriedkov MO,
vrátane finančných prostriedkov získaných za neodpracované brigády. Z plánu
zarybňovania sa nepodarilo splniť len zarybnenie mrenou, Pp1 a Pds1 v revíri
Orava 1 a Li 1 na Zázrivke z dôvodu nedodania násady. Podustvu sme však
dostali od Rady SRZ, takže bolo vysadených len o 2 000 ks menej ako sme
plánovali. Okrem toho sme od Rady dostali aj 900 kg K2 a 100 kg š1.
Mimo plánu zarybňovania boli do pstruhových revírov vysadené násady Pp
1 a 2 v množstve 9 800 ks + 70 kg. Veríme, že toto zarybňovanie sa pozitívne
prejaví v úlovkoch PP v budúcich rokoch, a to nie len v pstruhových revíroch
ale aj v rieke Orave. Na pstruhových vodách sa nám nepodarilo zabezpečiť
plánované množstvo Li 1, násada je momentálne nedostatkovým artiklom.
Vysadili sme len 2 000 namiesto plánovaných 3 000 ks. Celková hodnota násad
na pstruhových vodách činila 2 928 €.
Do lipňového revíru Orava 1 z našich finančných prostriedkov sme nad plán
vysadili násady Hl2 v hmotnosti 60 kg a namiesto nedodaného Pp1 sme nasadili
Pp1+ o hmotnosti 186 kg. Celková hodnota násad na Orave 1 činila 9 635 €.
V kaprových vodách bolo navyše vysadených 1200 kg kapra , amura a lieňa
a 1 100 ks zubáča a úhora. Od Rady sme dostali 900 kg K2 za revír v zväzovej
povolenke.
Celková hodnota nasadených rýb činila 31 701 € z našich finančných
prostriedkov, čím sme prekročili plánovaný nákup o 3 185 €. Príspevok z Rady
SRZ bol vo výške 3 831 €.
2.2.Úlovky rýb
Prehľad o úlovkoch máte tiež uvedený v spravodaji, preto ho len stručne
okomentujem.
V pstruhových vodách bolo ulovených 194 ks rýb o hmotnosti 90,45 kg,

čo je pokles o 1 010 ks a 340 kg oproti roku 2014. Úlovky boli vykázané na
troch pstruhových potokoch pri počte 702 návštev. Najviac bolo ulovených Pp
na Zázrivke – 98 ks. Priepastný rozdiel v porovnaní s uplynulým obdobím
dokazuje to, že sa tam loví aj to, čo utečie z rybničného hospodárstva. Ak sa
pamätáte, tak v r. 2014 bolo v Zázrivke ulovených 764 Pd, aj keď sme touto
násadou nezarybňovali. V minulom roku asi na Hatiach ryby lepšie strážili.
V lipňovom revíri bolo ulovených 1 960 ks rýb o hmotnosti 1 042 kg, čo
je pokles o 998 ks ale v hmotnosti len 213 kg oproti predchádzajúcemu roku.
Najväčší podiel na úlovkoch má pstruh dúhový – 1 058 ks (-949 ks) , ktorého
násady sme začali pred dvoma rokmi znižovať. Z jednotlivých druhov nastal
nárast úlovkov u podustvy zo 68 na 220 ks a ostrieža z 8 na 22 ks. Opäť bola
ulovená jedna šťuka. Prakticky u všetkých ďalších ulovených druhov bol
zaznamenaný pokles úlovkov - u lipňa z 59 ks na 29 ks, jalca hlavatého z 567
na 486 ks a Pp z 220 na 138 ks. Mrena bola ulovená len 1, čo je o 3 menej ako
v minulom období. Rovnako bola vykázaná jedna ulovená hlavátka o hmotnosti
8,6 kg, čo je prvý úlovok po šiestich rokoch. Počet návštev dosiahol 3 235
vychádzok čo je o 18 menej ako v predchádzajúcom období.
V kaprových vodách bolo ulovených 3 521 ks rýb o hmotnosti 5577 kg, čo
je pokles o 531 ks ale nárast v hmotnosti o 202 kg v porovnaní
s predchádzajúcim rokom. Kaprov bolo ulovených 2 115 ks o hmotnosti
4 922 kg.
Celkove sa vo všetkých revíroch ulovilo 5 675 ks rýb o hmotnosti 6 709 kg,
čo je pokles o 2 539 ks a 352 kg oproti predchádzajúcej sezóne. V počte
ulovených kusov je na prvom mieste kapor – 2 115 ks, druhý je Pd - 1 127
ks, tretí je jalec hlavatý – 486 ks, štvrtý je pstruh potočný 240 ks a piata
podustva 220 ks. Na opačnom konci rebríčka je hlavátka, mrena a boleň po 1
úlovku. Sumec nebol ulovený ani jeden na povolenku sa neulakomil nik. Čo
sa týka návštevnosti celkom bolo na našich revíroch 16 853 návštev rybárov,
čo je o 616 návštev menej ako v predchádzajúcom roku.
Na cudzích revíroch naši rybári ulovili 2 055 ks rýb o hmotnosti 1939 kg,
čo je o 394 ks a 174 kg menej oproti predchádzajúcej sezóne. Celkom na 37
cudzích revíroch uskutočnili naši členovia 3240 návštev, najviac 804 na VN
Orava, VN L. Mara 804 a Orava 2 387 vychádzok . Najviac lovenými druhmi
boli kapor a pleskáč vysoký. V rámci Trojdohody bolo na spriatelených vodách
Hornej Oravy uskutočnených 436 vychádzok.

3. Brigádnická činnosť:

Na rok 2015 sme mali naplánovanú brigádnickú činnosť v počte 7 915 hodín.
Na jednotlivých brigádach zameraných na rôzne činnosti na revíroch,
rybničnom hospodárstve, vysádzaní násad, doručovaní pošty, zabezpečení
športových akcií, monitorovaní kormoránov a ďalších činnostiach bolo
odpracovaných 6 205 hodín, najviac na pstruhových potokoch, kaprových
revíroch a pri vysádzaní násad. Z toho bolo 2 205 hod. uznaných za účasť na
ČS. Brigádnickú povinnosť si nesplnilo 84 dospelých členov, t.j. 16,69 % a 11
členov KMR t.j. 42,3 %, vo finančnom vyjadrení to predstavuje 7 710,- €, ktoré
budú podľa uznesenia minuloročnej ČS použité na zakúpenie pozemkov. Čo sa
týka účasti dospelých členov na brigádach , výsledky brigádnickej činnosti sú
historicky najlepšie. Navrhujeme, aby za neodpracované brigády každý člen
uhradil príspevok na zarybnenie v sume, ktorú schváli dnešná schôdza. Na
základe uznesenie ČS budú najaktívnejší brigádnici odmenení zľavami v cene
povolení. Konkrétne ide o Tibora Feriančíka - 195 hod., Mareka Planča – 191
hod. a Františka Feriančíka - 125 hod.
4. Činnosť rybárskej stráže:
Činnosť RS zabezpečovalo 23 členov, ktorí mali zložený predpísaný sľub
v zmysle platných smerníc a absolvované testové skúšky pre samostatnú
kontrolnú činnosť. Odbor pracoval podľa plánu kontrolnej činnosti. V rámci
plánu sa uskutočnili dve pracovné zasadnutia. RS vykonala celkom 31
spoločných kontrolných akcií a 287 samostatných kontrol pri ktorých bolo
kontrolovaných 792 rybárov. Pri tejto činnosti boli zistené 4 priestupky.
Najaktívnejší členovia RS boli odmenení zľavou pri nákupe povolení. Koncom
roku došlo k zmene vo funkcii vedúceho RS, ktorú opäť prebral p. Miroslav
Gregáň.
Disciplinárna komisia pracovala pod vedením Milana Piroha, členmi boli:
D. Prílepok, M. Paluga, D. Medzihradský a Š. Franek. V minulom roku
prejednávala 14 previnení, z ktorých 11 bolo zistených z vrátených záznamov
o úlovkoch. Týkali sa nedodržania počtu dní v týždni kedy sa smie loviť na
lipňových vodách, privlastnenie si podmierečných rýb a prepisovania dátumov.
V jednom prípade komisia priestupok vyhodnotila ako neopodstatnený, v dvoch
prípadoch bola uložená finančná pokuta a v ostatných prípadoch bolo uložené
disciplinárne opatrenie - verejné pokarhanie na členskej schôdzi. Ide o týchto
členov: Zdenko Gaššo a Ján Vanko obaja z Párnice, Michal Prílepok, Ján Lorenc
a Július Voška všetci z Dolného Kubín, Dušan Kokoška zo Zázrivej a Miroslav
Hynšt zo Sedliackej Dubovej. Na tomto mieste Vás chcem znova upozorniť na
správne vypisovanie záznamu o úlovkoch a samozrejme aj na dodržiavanie
rybárskej legislatívy, lebo aj v minulom roku sa našlo pár rybárov, ktorí
nepoznajú miery rýb a skončia tiež na disciplinárnej komisii.

5. Činnosť odboru kultúry a informácií:
Od roku 2010 pracuje pod vedením Jána Mazalána. Hlavnou náplňou
uvedeného odboru je zabezpečiť informovanosť členov o činnosti MO SRZ .
Samotná činnosť odboru je realizovaná niekoľkými formami.
DOLNOKUBÍNSKY RYBÁR je občasník vydávaný dva krát v priebehu roka
v počte 750 ks/číslo.
Prvé číslo je vydávane počas konania ČS a svojim obsahom vyhodnocuje
predchádzajúce obdobie činnosti v našej MO SRZ.(plnenie úloh prijatých na
predchádzajúcej ČS, plán a plnenie zarybnenia, športová a brigádnická činnosť)
Druhé číslo pred koncom roka prináša informácie o základnej agende pre novú
rybársku sezónu. ( základné poplatky, ceny povolení, objednávka a termíny ich
predaja)
Uvedený občasník je distribuovaný prostredníctvom desiatkarov podľa miesta
svojho bydliska, v rybárskych predajniach v meste, Slovenskou poštou pre
členov bývajúcich v iných okresoch, na webovej stránke našej organizácie
a elektronickou poštou (mail - 256 členov).
WEBOVÁ STRÁNKA www.mosrzkubin.wbl.sk je v činnosti už ôsmy rok.
Jej náplňou je v priebehu roka informovať podrobnejšie členov MO SRZ ale aj
širokú verejnosť o činnosti našej organizácie. Uvedenú webová stránku
v súčasnosti spravuje pán Martin Hubinák .
VÝVESNE SKRINKY v počte tri slúžia na informovanie členov, ktorí nemajú
prístup k internetu ako aj na propagáciu našej organizácie.
OSTATNÉ MÉDIA ako info vysielanie v meste, tlač alebo televízia sú
využívané sporadicky prevažne pri poriadaní športových akcii, zarybňovaní
alebo výberových konaniach a iných akciách na propagáciu našej MO SRZ.
6. Činnosť odboru práce s mládežou:
Odbor pre prácu s mládežou pracoval pod vedením J. Macíka a zastrešoval
činnosť šiestich krúžkov mladých rybárov. Tri z nich vedené vedúcim odboru
boli v priestoroch Obchodnej akadémie Dolný Kubín, dva viedol Ján Flajs
v ZŠ Žaškov. V tomto školskom roku pribudol jeden krúžok začiatočníkov
v Zázrivej pod vedením p. Flajsa. Celkom bolo vo všetkých krúžkoch 60 detí.
Teoretické vedomosti si overili na viacerých pretekoch, dokonca aj na nočných
nonstop pretekoch ktorých sa zúčastnili pretekári aj v sprievode niekoľkých
rodičov. Začiatkom tohto roku prešli 8 členovia do KMR.

7. Činnosť odboru športovej činnosti:
Odbor športovej činnosti v hodnotiacom období pracoval podľa
schváleného plánu práce na rok 2015 a plnil ďalšie úlohy, ktoré vyplynuli zo
záverov zasadaní výboru MO SRZ a členskej schôdze . Všetky plánované úlohy
vyplývajúce z ročného plánu činnosti odboru, ako aj všetky úlohy uložené na
zasadnutiach výboru v roku 2015 boli splnené v požadovaných termínoch
a kvalite.
Vedúci odboru sa pravidelne zúčastňoval rokovaní výboru. V spolupráci
s ostatnými členmi výboru sa podieľal na plnení úloh odboru športovej činnosti,
ako aj plnení ďalších aktuálnych úloh miestnej organizácie. Spracovával a
predkladal hodnotiace správy o činnosti, vypracovával propozície a
vyhodnotenia pretekov, podieľal sa organizácii a zabezpečovaní jednotlivých
pretekov, účasti súťažných družstiev na pretekoch atd.
V roku 2015 odbor technicky aj organizačne zabezpečoval v spolupráci
s ďalšími členmi výboru, a ďalšími členmi MO nasledovné preteky:
Májové preteky dvojíc - uskutočnili sa v termíne 1.5.2015 na jazere 1 a 2
revíru 4170 v Párnici. Táto forma pretekov aj keď sa chytá spôsobom chyť
a pusť, si získala u našich členov veľkú obľubu. Na preteku štartovalo 67 dvojíc
(134 súťažiacich); čo je nový rekord účasti na podujatí. V samotných pretekoch
zvíťazila dvojica Alojz Chomistek a Michal Briestenský, pred dvojicou Jozef
Valek a Peter Valek. Na treťom mieste skončila dvojica J.Dibdiak a J. Kalanka..
Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami. Po pretekoch bolo súťažiacim podané
občerstvenie a guláš.
XXVII. ročník pretekov „Oravská muška“
Preteky sa uskutočnili na rieke Orava dňa 9.8.2015. 27. ročníka pretekov sa
zúčastnilo 68 súťažiacich z celého Slovenska. Preteky mali už tradične veľmi
dobrú organizačnú ale aj športovú úroveň.
V samotných pretekoch sa výrazne presadili najmä naši pretekári. Po
viacerých rokoch čakania zvíťazil náš pretekár Tibor Ferjančík. Výborný
výsledok našich podčiarkli Martin Bachleda druhým a Miroslav Žúbor šiestym
miestom. Veľkým pozitívom je, že sa popri dlhoročných skúsených pretekároch
začínajú presadzovať aj naši mladí pretekári, ktorým v raste pomáha aj účasť
v náročných súťažiach 1. a 2. ligy LRU Mucha.
Feeder cup - 5. ročník
Za pekného jesenného počasia sa 5.ročníka feedrových pretekov zúčastnilo 21
súťažiacich. Lovilo sa na jeden feedrový prút spôsobom chyť a pusť.
V samotných pretekoch zvíťazil Peter Mesároš z našej MO pred Milanom

Madunickým z Námestova. Na treťom mieste skončil Milan Paluga ,tiež z našej
MO. Organizátorov mrzí pomerne nízka účasť pretekárov . Aj napriek
hodnotným cenám (organizátor vyčlenil na ceny 300 €) aj napriek otvoreniu
pretekov do formátu „celooravské“, aj napriek tradičnému občerstveniu sa
účasť na pretekoch nezvýšila.
Pritom preteky by mohli byť šancou pre nádejných nových pretekárov ukázať
svoj talent a v prípade úspechu by mohli doplniť novozložené družstvo
pretekárov v 2. lige feeder. Na nižšiu účasť má pravdepodobne vplyv aj
nedostatočné zarybnenie uvedených vodných plôch, ktoré sú počas sezóny
najviac navštevované našimi rybármi ako aj cudzími rybármi, nakoľko revír je
súčasťou zväzového kaprového povolenia .
I. Liga LRU mucha- jarné kolo.
Na požiadanie Rady SRZ naša MO zorganizovala neuskutočnené jarné kolo
1. ligy LRU mucha, ktoré sa uskutočnilo na rieke Orava v dňoch 3. a 4. 10.
2015. Odbor športovej činnosti touto cestou ďakuje všetkým dolnokubínskym
pretekárom a vyznávačom muškárskeho športu z radov rybárov za pomoc
a aktívnu spoluprácu pri zabezpečení organizácie týchto pretekov.
V roku 2015 mala naša MO v najvyššej muškárskej súťaži dve družstvá.
Súťažné A družstvo MO SRZ pretekalo v zložení Miroslav Žúbor, Peter Žúbor,
Martin Bachleda, Andrej Benka a Marek Mäsiar. Po predvlaňajšom 3. mieste
obsadili v tejto náročnej súťaži 6. miesto. B družstvo bolo v tejto súťaži nováčik
a v zložení Tibor Ferjančík, Miroslav Kajan, Jozef Dauda, Roman Teluch,
Andrej Feješ a Štefan Krížo sa umiestnilo na 9. mieste, čím si zachovali
prvoligovú príslušnosť aj pre sezónu 2016.
Divízia LRU mucha
Naše „C“ družstvo, ktoré pretekalo v zložení Marek Mäsiar, Peter Bujna,
Roman Telúch, Jozef Adamec, Martin Lakoštík a Marek Plančo si v tejto súťaži
počínalo výborne, suverénne zvíťazilo a postúpilo do 2. Ligy.
Ďalšie súťaže LRU Mucha.
V roku 2015 našu MO SRZ na medzinárodnom poli reprezentoval Martin
Bachleda, ktorý sa ako člen reprezentačného družstva seniorov zúčastnil
majstrovstiev sveta ktoré sa konali v republike Bosna a Hercegovina. Družstvo
SR obsadilo v týchto pretekoch 15. miesto. V súťaži jednotlivcov Martin
Bachleda skončil na 43. mieste. Martin Bachleda je členom slovenskej
reprezentácie aj pre rok 2016. Pekné umiestnenia získali naši pretekári aj na
majstrovstvách Slovenskej republiky jednotlivcov v Trstenej. V týchto
pretekoch obsadil Martin Bachleda šieste, Peter Dauda deviate, Martin Benka
trináste a Peter Žúbor štrnáste miesto. V ďalších pohárových súťažiach možno
spomenúť tretie miesto Miroslava Žúbora na pretekoch Oravský lipeň
v Trstenej, štvrté miesto Romana Telúcha a piate miesto Martina Bachledu

v rovnakých pretekoch. Všetkým pretekárom srdečne blahoželáme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu našej MO SRZ.
2. liga LRU feeder
Celoštátnych súťaží v tejto disciplíne sa pretekári našej MO zúčastnili
prvýkrát v histórii ich konania. V súťaži 2. ligy naše novovytvorené družstvo
v zložení Leonard Vajdulák, Miroslav Kosmel, Peter Mersároš a Jozef Púčik
obsadilo tretie miesto a len veľmi tesne im unikol postup do 1. ligy. Pretekári sa
nestratili ani na Majstrovstvách Slovenska v súťaži družstiev a jednotlivcov.
Družstvo v rovnakom zložení obsadilo 9. miesto. V hodnotení jednotlivcov
získal výborné 9. miesto Leonard Vajdulák. Tento pretekár skončil na
pohárovom preteku v Dolnej Strede v silnej konkurencii na veľmi dobrom 5.
mieste. Aj týmto pretekárom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej
MO.
Oravská liga plávaná
Konala sa v mesiaci máj v pôvodných termínoch. Za našu organizáciu sa
tejto súťaže zúčastnili 4 družstvá. Družstvo v zložení Miroslav Kosmeľ, Jozef
Púčik, Leonard Vajdulák a Peter Mesároš zvíťazilo; družstvo v zložení Milan
Paluga, Jozef Vengrín a Pavol Líška obsadilo 5. miesto.
Pekné umiestnenie dosiahla aj naša mladá nádejná pretekárka Michaela
Kosmeľová, ktorá na majstrovstvách Slovenska kategórie U-18 v disciplíne
LRU plávaná skončila na 2. mieste a vybojovala si účasť na Majstrovstvách
sveta juniorov v tejto kategórii v Srbsku. Aj keď vekom najmladšia, bola zo
slovenského družstva najlepšia a v hodnotení jednotlivcov skončila na 49.
mieste. Slovenské družstvo obsadilo 16. miesto.
Z ďalších súťaží možno spomenúť ešte účasť na funkcionárskych pretekoch
funkcionárov žilinského kraja, ktoré organizovala MO SRZ Turčianske Teplice
na VN Ivančiná. Naše družstvo v zložení Leonard Vajdulák, Jozef Púčik a Pavol
Vajdulák zvíťazilo. Víťazstvá našich funkcionárov v týchto pretekoch sa stávajú
pomaly už tradíciou, vo všetkých doteraz organizovaných ročníkoch sme
skončili buď na prvom alebo na druhom mieste.
Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať všetkým pretekárom za dosiahnuté
výsledky a vzornú reprezentáciu našej MO v súťažiach v roku 2015.Členom
výboru za pomoc a spoluprácu pri plnení úloh odboru, ako aj všetkým
nemenovaným radovým členom našej MO, ktorí pomohli pri príprave,
organizácií a zabezpečovaní pretekov. Verím, že rok 2016 bude čo do výsledkov
našich pretekárov ešte úspešnejší, ako rok predchádzajúci.
8. Činnosť odboru čistoty vôd:

Vedúci odboru čistoty vôd p. Hubinák reagoval na podnety od občanov, členov
MO a spracovával podnety, žiadosti o výkon rozhodnutia, predkladal hodnotiace
správy a v rámci svojich možností pomáhal aj pri plnení plánovaných úloh v
rámci MO SRZ.
Odbor čistoty vôd za rok 2015 vykonal a vyriešil nasledujúce podnety od
občanov a členov rybárskeho zväzu.
- Znečistenie brehu Jasenovského potoka stavebným odpadom. Po upozornení
pôvodcu – Pekárni Rusina bol odpad odstránený.
Večným problémom, ktorý nás stále trápi sú hygienické návyky niektorých
rybárov, ktorí nechajú pri vode všetko, čo už nebudú potrebovať - fľaše,
plechovky, obaly od krmiva a jedla a pod. Niektorí dokonca aj zvyšky z čistenia
úlovkov a to priamo na mieste lovu. Nie raz to na lovných miestach vyzerá ako
na skládke odpadov a rybár, ktorý sa rozhodne odpad pozbierať a zlikvidovať
riskuje, že si takým zapáchajúcim bordelom znečistí auto. Apelujem preto na
všetkých, ktorým záleží na čistote okolia našich vôd. Nechávajte miesto lovu pri
odchode od vody v takom stave v akom by ste ho chceli nájsť keď tam prídete
nabudúce.
Vážené dámy, vážení páni,
na záver ešte niekoľko informácií. Aj v tomto roku bude opäť platiť dohoda
medzi našou, námestovskou a trstenskou organizáciou o vzájomnom
obhospodarovaní revírov. Na rozdiel od minulých rokov nemusia mať rybári,
ktorí budú mať záujem loviť na „cudzích“ revíroch na Orave žiadne osobitné
označenie v povolenke na rybolov stačí im príslušná miestna povolenka. Všetko
je ošetrené v dohode medzi našimi spriatelenými organizáciami, rovnako aj
v smernici o vydávaní povolení. O dohode sú informovaní aj príslušníci PZ,
ktorí vykonávajú kontroly pri vode.
Ďalej chcem upozorniť na možnosť poskytnutia 2% podielových daní SRZ.
Za minulý rok sme od Rady SRZ dostali finančné prostriedky v sume 1280,- €,
ktoré budú použité na činnosť krúžkov detí. Všetkým poskytovateľom úprimne
ďakujeme. Tlačivá pre tento rok sú voľne prístupné na internete na stránke
www.srzrada.sk alebo na našej web stránke.
Ako každý rok, aj tento budeme aplikovať v jarnom období liečivo rupín,
tentoraz v revíri 2620 OR Istebné. Začiatok doby lovu bude preto v tomto revíri
upravený podľa toho ako dlho bude trvať aplikácia liečiva. Vzhľadom na teplé
počasie je dosť pravdepodobné, že by sme to mohli stihnúť do začiatku lovu
kapra.

Tento rok nás čaká významná udalosť – mimoriadny snem SRZ, kde sa budú
schvaľovať nové stanovy SRZ. Dnes si zvolíme delegáta a náhradníka na tento
snem. Na Rade boli spracované viaceré materiály, niektoré už boli aj schválené
a uvádzajú sa do života. Najdôležitejšie sú pripravované novely zákona
o rybárstve a vykonávacej vyhlášky. Tieto prešli viacerými pripomienkovacími
konaniami až sa vykryštalizovali do súčasnej podoby. Vzhľadom na to, že táto
sa ešte v schvaľovacom konaní v NR SR môže zmeniť, je predčasné hovoriť
o zmenách, ale len tak na ilustráciu, bude sa môcť loviť na položenú na lipňovej
vode, samozrejme na nástrahy rastlinného pôvodu, znižuje sa hmotnosť denného
úlovku na 5 kg, menia sa doby lovu a ďalšie ustanovenia. Pre nás je však
podstatné aby zostal zachovaný § 4, ktorý hovorí o výkone rybárskeho práva.
Pri tejto príležitosti musím spomenúť aj aktivity s predajom a nákupom
pozemkov v okolí našich revírov. Pokiaľ bude v platnosti spomínaný paragraf
nehrozí nám aby sme prišli o revíry, pretože žiadateľ by musel preukázať
väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom. Ak si niektorí záujemcovia aj kúpia
nejaké pozemky, podľa zákona musia na nich strpieť výkon rybárskeho práva,
pričom v novom zákone je už uvádzaná aj vzdialenosť 5 m od vody. Boli sme aj
na revíroch, kde mali členovia zakúpené pozemky pri vode, napr. Ivančiná, a to
takým spôsobom, že neobmedzovali iných rybárov pri love. Všade bol poriadok
a možno je to aj jedno z riešení ako vyriešiť to, čo sa nám roky nedarí –
poriadok pri vode. Veď ak bude mať pozemok majiteľa tam si tam isto bordel
robiť nebude a bude dbať na to, aby ho nerobili ani ostatní rybári. Uvidíme, čo
nám budúcnosť prinesie, treba si uvedomiť aj tú skutočnosť, že oba naše
kaprové revíry sú ostro sledované orgánmi ochrany prírody a vzhľadom na
výskyt rôznych chránených druhov vtákov a najnovšie aj bobra európskeho
nejaké väčšie zásahy do ich biotopov asi nebudú možné.
Na záver mi dovoľte, zaželať Vám všetkým v novej rybárskej sezóne veľa
zdravia, spokojnosti v práci aj v osobnom živote a hlavne príjemné zážitky pri
vode.
Petrov zdar !

