
S L O V E N S K Ý   R Y B Á R S K Y   Z V Ä Z 

 MIESTNA   ORGANIZÁCIA   DOLNÝ   KUBÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
z členskej schôdze MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 11.03.2017 

 

 

 

 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny uloženej pri origináli zápisnice  

 

Hostia:  Migra  Vladimír, Jašura Peter ( za MO SRZ Námestovo ),  

Suľa Alfonz,  Adamus Bernard ( za MO SRZ Trstená). 

Program:  

1 )   Otvorenie  

2) Voľba pracovného predsedníctva a komisií  

3) Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej ČS 

4) Správa o činnosti MO za uplynulé obdobie  

5) Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017  

6) Správa kontrolnej komisie  

7) Plán hlavných úloh na rok 2017  

8) Správa mandátovej komisie  

9)   Diskusia  

10) Schválenie rozpočtu a uznesenia  

11) Záver 

 

Priebeh zasadnutia:  

Bod     1. Zasadnutie ČS otvoril z poverenia výboru podpredseda MO SRZ p. Mazalán 

Ján, ktorý privítal prítomných členov MO a hostí. Konštatoval, že podľa pre-

zenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina členov a ČS je uznášanias-

chopná. Hlasovaním boli zvolení skrutátori p. Ošťadnický a p. Macík. Prítomní 

členovia hlasovaním schválili program ČS.  

Bod     2. Do pracovného predsedníctva boli zvolení : p. Mazalán Ján, Sabo Marián, 

Kosmeľ Miroslav, Vajdulák Leonard, Adamus Bernard,  Migra Vladimír, 

Šumský Anton.  

Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Púčik Jozef, Vrábeľ Ľubomír, Paluga 

Milan.  
Do mandátovej komisie boli zvolení : p. Ďurkovič Dušan, Mesároš Peter, Biňas 

Igor, Sagál Vladimír, Kľačko Viliam. 

Bod     3. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej ČS  predniesol predseda 

MO  Sabo Marián 

Bod     4. Správu o činnosti organizácie za uplynulé obdobie predniesol predseda MO  Sabo 

Marián.    



Bod     5. Správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 predniesol eko-

nóm MO Ing. Bjel Peter    

Bod     6. Správu kontrolnej komisie predniesol predseda KK p. Vajdulák Leonard. 

Bod     7. Plán hlavných úloh na rok 2017 predložil Sabo Marián. 

Bod     8. Správu mandátovej komisie predložil predseda mandátovej komisie p. Ďurkovič 

Dušan. 

               - počet členov 702 

  - prítomných 432 členov ( 61,53 % ) 

 - ospravedlnených 116 členov 

 ČS je v súlade s § 14, bodom 3, písmenom c)  Stanov SRZ uznášania schopná.  

Bod  9.   V diskusii vystúpili členovia a hostia :  

     p. Žáček J. : - opýtal sa, prečo mu nie je doručovaná pošta a kriticky poukázal na 

nevhodné priestory pre výdaj povolení na rybolov, 

p. Mazalán J. : - ubezpečil p. Žáčeka, že bola zjednaná náprava v doručovaní pošty ( 

nebol evidovaný v zozname doručovateľa ), 

p. Šumský A.:  - poďakoval „ sponzorom“( tým čo si povolenie na rybolov zakúpili, ale 

neboli ani na jednej vychádzke ) a tým čo všetky ulovené ryby vrátili 

späť do vody, poďakoval za spoluprácu Muškárskemu klubu Dolný 

Kubín, informoval prítomných členov o podmienkach lovu rýb v revíre 

ChaP na rieke Orava č.1 ( loviaci nesmie mať pri sebe ulovenú rybu 

),informoval o problematike hájenia nasadených rýb po zarybnení 

v kaprových revíroch ( zákonom stanovenýchi14 -30 dní ), lov nasade-

ných rýb, aj keď sú po ulovení vrátené do vody,  je pre rybu nebezpeč-

ný, informoval členov o obmedzeniach na rieke Orava v súvislosti 

s pripravovanými Majstrovstvami sveta v love rýb udicou na mušku, 

ktoré sa uskutočnia v septembri 2017 a o potrebe zabezpečiť a vyškoliť 

35-tich rozhodcov pre tento pretek ( ideálne z radov muškárov 

a znalosťou reči angličtina, ruština ), 

p. Mazalán J. : - informoval o príčinách, ktoré viedli k úhynu rýb na kaprových reví-

roch v Párnici ( r. č. 24170 ),  jazerá s nedostatočnou hĺbkou vznikli po 

ťažbe štrkov a SRZ ich využil na chov  a lov rýb aj napriek tomu, že za 

takýmto účelom neboli budované, situácia sa zopakovala po viac ako 

dvadsiatich rokoch, kedy ľad dosahoval hrúbku 58 cm, prepiľovanie 

ľadov je problematické a to z dôvodu, že je vykonávané len na vlastné 

riziko, je treba prepiľovať každé dva dni a to v rozsahu 10 -30 % vod-

nej plochy,  

p .Flajs J. : - navrhol do uznesenia zaviazať výbor a hospodára jarným zarybnením 

násad o lovnej miere, tak aby bolo počas roka čo chytať, 

p. Mračko D. : - navrhol zabezpečiť na vodné plochy veterné ružice s prevodovkou, 

ktoré sú odskúšané v Čechách ( voda je premiešavaná a nezamrzne ),  

  p. Mazalán J. : - sú známe rôzne spôsoby ako napríklad vkladanie do vypílených otvo-

rov rákosia  a polystyrénu, ale tieto metódy sú tiež málo účinné,   

  p. Plančo M. : -  kriticky hodnotil rozpis brigádnickej činnosti podľa revírov, od r. 

2009 nebola navrhnutá brigáda na revír Orava č. 1 a Zázrivka ( 8 rokov 

), pričom na rybničné hospodárstvo vo Vyšnom Kubíne ( ďalej len RH 

), je  plánovaných 6-7 brigád  ročne, navrhol do uznesenia zrušiť brigá-

dy na RH, zaradiť do brigádnickej činnosti ťahanie šnúr na plašenie 

kormorána na rieke Orava v 1. A 2. Januárovom týždni a priznať od-

menu vo výške 200 Eur pre členov Miroslava Žúbora a Jozefa Smoleňa 

za plašenie kormoránov, 



p. Paluga M.: - kriticky hodnotil činnosť disciplinárnej komisie , pričom poukázal na 

skutočnosť, že najväčším trestom bolo nevydanie povolenia ( neoplatí 

sa vykonávať činnosť rybárskej stráže ), 

p. Mazalán J. : - vysvetlil dôvody, prečo je potrebné organizovať brigády aj na RH,  

 p. Opárty A. : - navrhol, aby sa peniaze za nájom RH uhrádzali nájomcom 

v hotovosti, navrhol uzákoniť lov na dierkach na kaprových vodách aj 

na Slovensku, poukázal na nezákonný výrub stromov ( briez ) na po-

zemkoch pri kaprových revíroch v Párnici, upozornil na skutočnosť, že 

vlastník pozemku je povinný umožniť výkon rybárskeho práva ale nie 

brigád organizovanýchj SRZ, 

p.Šumský A. : - reagoval na nepovolené výruby drevín, ktoré podľa jeho informácií 

vykonávajú vlastníci pozemkov a nie rybári, poukázal na nedovolenú 

stavebnú činnosť zo strany vlastníkov pozemkov v Párnici a na bráne-

nie výkonu rybárskeho práva v niektorých prípadoch ( oplotenie po-

zemku ), dotkol sa problematiky lovu rýb na dierkach, ktorý náš zákon 

neumožňuje, je možné k násade K3 vy sadiť aj násadu dravca a tým 

zamedziť lov na tomto revíre z dôvodu ochrany, zdôvodnil výhody 

splatenia nájomného za prenájom RH v dodaní násady rýb ( výhodná 

cena, dobrá spolupráca a bezproblémové vysadenie v dohodnutom ter-

míne ), informoval o probléme zabezpečiť brigádnikov na ťahanie šnúr 

( dve brigády a na jednu prišli dvaja a na druhú traja členovia ), vysvet-

lil prečo nie sú organizované brigády na Orave č. 1 ( štvrtý stupeň 

ochrany to neumožňuje ) a Zázrivke ( Národný park ), vyzdvihol člena 

bez brigádnickej povinnosti  p. Badáňa , ktorý sa napriek tomu aktívne 

zapájal do prepiľovania ľadov v Párnici, reagoval na návrh p. Mračka 

k zabezpečeniu veterných ružíc ( veľký počet malých jazier ), dotkol sa 

problematiky jarného zarybňovania ( násada je spravidla drahšia a je ju 

ťažšie zabezpečiť ), poukázal na zarybnenie pstruhom dúhovým( nepô-

vodný druh ktorý nepatrí do 4. stupňa ochrany ), poukázal na potrebu 

zachovania pôvodného genofondu rýb, 

p. Mazalán J. : -  reagoval na príspevok p. Planča, výbor MO SRZ odmení iniciatívu 

členov za organizovanie a vykonanie brigádnickej činnosti aj mimo 

stanovený rozpis oficiálnych brigád, ak takýto návrh je adresovaný na 

výbor a riadne zdôvodnený ( uznanie brigádnických hodín, preplatenie 

cestovných výdavkov ... ), obdobne výbor postupoval aj v minulosti, 

   p. Púčik J. : - zmluva o prenájme RH umožňuje uskutočniť vyrovnanie nájomného 

aj dodávkou násadových rýb ( cena za násadu musí byť výhodná ), in-

formoval o termíne usporiadania tradičného preteku dvojíc ( 

06.05.2017 ) , pozval členov na tento pretek a požiadal o pomoc pri or-

ganizačnom zabezpečení, 

p. Mazalán J. : - poukázal na skutočnosť, že RH zabezpečuje okrem násad rýb aj via-

nočného kapra pre členov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, 

p. Sabo M. : - upozornil, že zákon o rybárstve lov na dierkach nepripúšťa, najväčším 

oponentom v tejto veci je samotné Ministerstvo životného prostredia, aj 

lov v zahraničí je predovšetkým na súkromných revíroch, lov na Baj-

kalskom jazere ( hĺbka viac ako 1000 m ) je tradíciou, 

   p. Prílepok R. : - reagoval na správu s mládežou v ktorej je uvedené, že je vykonávaná 

podľa schválených metodických pokynov, podľa jeho názoru to nie je 

pravda, pričom uviedol niekoľko príkladov, ktoré sa podľa metodic-

kých pokynov nevykonávajú, alebo vykonávajú nedostatočne ( praktic-



ké ukážky, cvičenia, lov podľa rôznych techník ... ), navrhol zintenzív-

niť metodiku výučby, zorganizovať zbierku nepoužívaného rybárskeho 

náčinia pre potrebu výučby, vyčleniť revír pre potreby krúžkov v Pár-

nici,  

p. Macík  J. : - reagoval na príspevok p. Prílepka pričom uviedol, že prvoradou po-

vinností rodičov je aby deti pravidelne navštevovali krúžky ( dochádz-

ka ), uviedol, že väčšinu vyučovacích pomôcok zabezpečujú vedúci 

krúžkov zo svojej rybárskej výbavy, je neúnosné, aby boli vyrábané vý-

robky (napríklad  podložka na ryby ... ) vo vlastnej réžii, praktický lov 

je vykonávaný s deťmi na troch športových podujatiach organizova-

ných v mesiacoch máj, jún a október, preteky je možné organizovať 

v obmedzenom čase od 1.5. kalendárneho roka,  

  p. Varga :  - upozornil na chybu v tabuľke plánu zarybnenia u násady pstruha 

potočného,  

   p. Dubovec J. : - navrhol zverejniť zmluvu o prenájme RH, k úhynu rýb v Párnici 

uviedol, že úhyn by nebol, keby 700 členov prepiľovalo ľady, upozor-

nil na zavážanie časti revíru Orava od Žaškova ( nad spodnou zdržou ), 

treba urobiť geodetické zameranie a strážiť zodpovednou osobou ( tre-

ba problém riešiť zo strany výboru), 

 p. Janík : - opýtal sa, či sa podalo odvolanie proti rozhodnutiu Ministerstva ŽP 

o nezaradení revíru ChaP v Párnici, 

p. Sobčák L. : - opýtal sa ako ide výbor riešiť pytliactvo na pstruhovom revíre jedným 

z členov výboru, hrubým spôsobom porušoval rokovanie členskej schô-

dze, používal vulgárne výrazy, javil známky opitosti, 

p. Dyrc J. :  - vysvetlil potrebu organizovania brigád na RH, upozornil na skutoč-

nosť, že bežnú údržbu vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu zabezpečuje 

na vlastné náklady, dodávaná násada je podľa predpisov a minimálne 

o 10% je rýb dodaných naviac, 

p. Mazalán J. :  - reagoval na príspevok p. Sobčáka pričom poukázal na skutočnosť, že 

výbor, disciplinárna komisia a ani polícia do dnešného dňa nemajú 

podnet k tomuto trestnému činu pytliactva, vyzval tých, ktorí takéto 

dôkazy majú, aby ich odovzdali polícii, 

p. Šumský A. :  - stotožnil sa s príspevkom p. Mazalána vo veci údajného pytliactva 

členom výboru, vysvetlil dôvody nezaradenia revíruv Párnici ChaP Mi-

nisterstvom životného prostredia, informoval členov o náleze odseknu-

tých dvadsiatich hláv kaprov na jazere ktoré malo byť revírom ChaP ( 

asi pomsta neprajníkov ), vyzval členov aby nepoužívané rybárske ná-

radie doniesli do rybárskeho domu v čase zasadania výboru, vysvetlil p. 

Vargovi nezrovnalosť v cene násady pstruha potočného ( prepočet PP1 

na PP2 ),navrhol zrušiť odmenu za ulovenie a zabitie sumca ( nemorál-

ne ), 

p. Vanko J. :  - navrhol zvýšenie počtu členov rybárskej stráže a častejšie kontroly 

zamerané na dodržovanie poriadku pri vode,   

p. Krcho I. :  - poďakoval za trojdohodu, 

 p. Hubočan J. :  - navrhol zdvihnúť hladinu vody u kaprových revírov v Párnici a tým 

zabezpečiť odplynenie a okysličenie pod ľadom ( regulácia na zdržiach 

),      

p. Ferjančík T. :  - potvrdil, že dodávaná ryba od p. Dyrca je v poriadku a vždy je jej 

dodané viac, ako je fakturované, poďakoval všetkým členom, ktorí sa 

podieľali na prepiľovaní ľadov v Párnici ( 14 oficiálnych brigád ) 



a predovšetkým p. Badáňovi, ktorý nemá brigádnickú povinnosť 

a aktívne sa zapájal do činnosti, 

p. Janík :  - navrhol zabezpečiť kontajner na odpadky ku kaprovým revírom 

v Párnici, poukázal, že neporiadok robia členovia z ostatných organizá-

cií, 

p. Šumský A. : - vyjadril sa k počtu členov rybárskej stráže ( výbor rozhodol 

o nezvyšovaní ),  výkon RS je zložitý, stúpa agresivita kontrolovaných, 

s hladinou vody je možné manipulovať pomocou zdrží, rozmiestnenie 

kontajnerov a ich vývoz je náklad na úkor zarybnenia, 

p. Sabo M. : - náklady na vývoz smetí v minulosti boli 3.500 SK za vývoz 70-tich 

vriec s odpadom a vývoz veľkoobjemovej vane je cca 150 Eur,  

p. Janotík :  - nesúhlasí s navýšením ceny za neodpracovanú brigádnickú hodinu, 

p. Mazalán J.: - neporiadok je vec nedisciplinovanosti rybárov, navýšenie ceny za 

neodpracovanú brigádu z 2-och Eur na 3 Eurá je návrh výboru, 

p. Badáň : - neporiadok robia aj rekreanti pri stanovaní, 

p. Dauda J. : - navrhol správy o hospodárení a správu kontrolnej komisie zapracovať 

do rybárskeho spravodaja a nečítať na ČS, sú aj takí občania, ktorí sme-

ti dovezú k rybárskym revírom v Párnici, 

  p. Migra V.( MO Námestovo ) : - pozdravil našich rybárov v mene výboru a MO SRZ Námes-

tovo, informoval o zarybňovaní, športovej činnosti, o stúpajúcej ten-

dencii v úlovkoch za posledné roky, vyjadril svoj názor k pripravovanej 

zmene Zákona o rybárstve, vykonávacej vyhláške a Stanov SRZ, vy-

jadril sa k peknej účasti členov na našej ČS, informoval o problematike 

čiernych stavieb na brehoch Oravskej priehrady ( 160 nepovolených 

stavieb ) a aktivitách ochranárov v tejto oblasti ( výnimka na stanova-

nie a bivakovanie je platná na dva roky ), 

  p. Adamus B.( MO Trstená ) : - pozdravil prítomných členov, informoval o pripravovaných 

oslavách v súvislosti s 80- tym výročím založenia MO SRZ Trstená, in-

formoval o termíne konania ich ČS ( 19 marca ), informoval o stave 

a počtoch ich členskej základne ( 876 dospelých, 1028 s deťmi ), predaj 

povolení má stúpajúcu tendenciu, informoval o zarybnení, ktoré má 

tiež stúpajúcu tendenciu a o úspechoch ich muškárskych družstiev 

v postupových súťažiach, 

p.Mazalán J. :  - hlasovaním ukončil diskusiu, 

Bod   10.  Za návrhy do uznesenia, ktoré vzišli z diskusie dal hlasovať predseda 

návrhovej komisie v nasledovnom poradí : 

1. Zabezpečiť jarné zarybnenie revíru 2620 – OR Istebné násadou 

kapra K-3 v minimálnom množstve 2,5 t  a násadou kapra K-2 v 

minimálnom množstve  500 kg. 

za  121,  proti  32,    zdržalo sa 52,       schválené 

2. Preveriť technické a finančné možnosti inštalácie veterných ru-

žíc na revíry 2620-  OR Istebné a 4170 Štrkovisko Párnica na 

zabránenie zamŕzania týchto revírov.  

za  190,  proti  3,    zdržalo sa 17,       schválené  

3. Do plánu brigád pre rok 2017 doplniť brigády na zabezpečenie 

inštalácie šnúr na   plašenie kormoránov v zimných mesiacoch. 

za  126,  proti 0,     zdržalo sa 59,       schválené 

4. Zrušiť brigády na RH a zaradiť Oravu č. 1 a Zázrivku do plánu 

brigádnickej činnosti. 

za  5,  proti  85,    zdržalo sa 93,       neprešiel  



5. Zintenzívniť výučbu detí z dôrazom na praktické cvičenia 

a rôzne spôsoby a techniky lovu rýb. 

za  43,  proti  2,    zdržalo sa 124,       neprešiel  

6. Zorganizovať medzi dospelými členmi zbierku nepotrebného 

rybárskeho náradia    

za  109, proti  0,    zdržalo sa 75,       schválené  

7. Vyčleniť revír pre potrebu krúžkov detí. 

za  2,  proti  171,    zdržalo sa 17,      neprešiel  

8. Zrušiť odmenu za ulovenie a zabitie sumca.    

za  167, proti  7,    zdržalo sa 13,       schválené 

9. Zvýšiť počet členov rybárskej stráže.    

za  28, proti  111,    zdržalo sa 49,       neprešiel 

10. Správu o hospodárení MO SRZ a správu o činnosti revíznej 

komisie zverejniť iba   v „spravodajcovi organizácie“  vydáva-

nom pred členskou schôdzou a neprezentovať ich priamo  na  

členskej schôdzi. 

za  192, proti  5,    zdržalo sa 12,       schválené  

11. Brigádnickú povinnosť členov miestnej organizácie v roku 2017 

vo výške 15 brigádnických hodín. V prípade neodpracovania 

brigády prispieť na účel zarybňovania sumou 3,00 € za každú 

neodpracovanú hodinu 

za  123, proti  56,    zdržalo sa 44,     schválené  

Návrh uznesenia členskej schôdze predniesol predseda návrhovej ko-

misie p. Púčik Jozef v nasledovnom znení: 

Členská schôdza: 

 

A.  schvaľuje: 
- správu o činnosti miestnej organizácie za rok 2016 

- správu o finančnom hospodárení MO za rok 2016 

- správu kontrolnej komisie za rok 2016 

- návrh rozpočtu miestnej organizácie na rok 2017 

- plán hlavných úloh miestnej organizácie na rok 2017 

 - brigádnickú povinnosť členov miestnej organizácie v roku 2017 vo výške 15 

  brigádnických hodín. V prípade neodpracovania brigády prispieť na účel za- 

  rybňovania sumou 3,00 € za každú neodpracovanú hodinu, 

- priznanie 5 brigádnických hodín za účasť na členskej schôdzi podľa prezenčnej 

  listiny bez ohľadu na dĺžku jej trvania,  

- vydanie jedného bezplatného miestneho povolenia na lov rýb pre členov MO, 

  ktorí dovŕšili vek 70 rokov a sú členmi SRZ minimálne 20 rokov. 

 

B. ruší : 

- uznesenie v znení - vydanie bezplatného miestneho kaprového povolenia za ulovenie sumca 

veľkého  /Silurus glanis/ v revíroch MO SRZ, ktorého úlovok bude riadne zdokumentovaný 

a nahlásený organizácii, ktoré bolo prijaté na ČS dňa 

14. 03. 2015. 

    

 

 

 



C. ukladá výboru MO: 

- prejednať diskusné príspevky  a návrhy členov z členskej schôdze a písomne   

  odpovedať na tie príspevky, ktoré neboli zodpovedané na schôdzi, 

- rozpracovať plán hlavných úloh do plánu práce jednotlivých odborov a pravidel- 

  ne vykonávať kontrolu ich plnenia, 

- podľa potreby vydávať informačný spravodaj pre členov, pravidelne obmieňať 

  náplň vývesných skriniek a pravidelne aktualizovať web stránku organizácie, 

- venovať zvýšenú pozornosť ochrane rybárskych revírov prostredníctvom RS, 

- vykupovať pozemky okolo rybárskych revírov, 

- zorganizovať medzi dospelými členmi zbierku nepotrebného rybárskeho náradia    

   a náčinia pre deti v rybárskych krúžkoch, 

- opätovne zaslať na radu SRZ Žilina návrh na schválenie časti revíru OR Istebné 

  č. 2620 ako revír s režimom „chyť a pusť“ podľa schváleného návrhu na členskej 

  schôdzi v roku 2016, 

- zabezpečiť jarné zarybnenie revíru 2620 – OR Istebné násadou kapra K-3 

  v minimálnom množstve 2,5 t  a násadou kapra K-2 v minimálnom množstve 

  1.500 kg, 

- preveriť technické a finančné možnosti inštalácie veterných ružíc na revíry 2620- 

  OR Istebné a 4170 Štrkovisko Párnica na zabránenie zamŕzania týchto revírov  

  v zimných mesiacoch, 

- správu o hospodárení MO SRZ a správu o činnosti revíznej komisie zverejniť iba 

  v „spravodajcovi organizácie“  vydávanom pred členskou schôdzou a neprezen- 

  tovať ich priamo  na  členskej schôdzi, 

- do plánu brigád pre rok 2017 doplniť brigády na zabezpečenie inštalácie šnúr na 

  plašenie kormoránov v zimných mesiacoch, 

 

 Za návrh rozpočtu a návrh uznesenia hlasovali členovia nasledovne : 

za  173, proti  1,    zdržalo sa 0,     schválené  

   

Bod    11.  Predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť 

a iniciatívne vystupovanie v diskusii a zasadnutie členskej schôdze MO 

SRZ ukončil. 

 

V Dolnom Kubíne dňa : 11. marca 2017 

 

 

 Ing. Kosmeľ Miroslav    RNDr. Sabo Marián 

 tajomník MO SRZ     predseda MO SRZ 

 


