
 Správa o činnosti MO SRZ Dolný Kubín za rok 2016 

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 2016 

zabezpečoval jej výbor.  

     Minulý rok bol pre rybárov jubilejný, v novembri sme si pripomenuli 90. 

výročie vzniku stavovskej organizácie SRZ. Oslavy ktorých sa zúčastnili 

dvaja zástupcovia z každej organizácie a čestní členovia sa uskutočnili 

v hoteli Slovakia v Žiline aj za účasti zahraničných delegácii z Česka, Poľska 

a Maďarska. Oslavy moderoval náš člen Ivan Tully Vojtek.  Len niekoľko 

dní pred oslavami sa na tom istom mieste konal Mimoriadny snem SRZ, 

ktorý mal jediný bod programu – schválenie nových stanov. Od začiatku som 

mal pocit, že rokovanie nebude jednoduché a ako sa neskôr ukázalo, nemýlil 

som sa. Hneď na úvod bola navrhnutá zmena programu, keď časť delegátov 

chcela vedieť ako sa plnia uznesenia XI. zjazdu. Normálny človek toto 

nemohol schváliť, lebo program bol pripravený len na rokovanie 

o stanovách. Po búrlivej diskusii si nakoniec delegáti odhlasovali, že 

o pripravenom návrhu stanov sa nebude rokovať hlavne z toho dôvodu, že 

bude novelizovaný zákon o rybárstve a jeho novela prinesie také zmeny, 

ktoré si vynútia zmenu stanov. Celá práca prípravnej komisie, ktorá 2 roky 

zbierala podnety na novelu stanov tak vyšla nazmar. Uznieslo sa, že nové 

stanovy sa budú schvaľovať na riadnom sneme v roku 2018. Delegáti sa teda 

môžu pripraviť na nekonečné rokovanie, lebo jeden rokovací deň isto nebude 

stačiť. My sme pripomienky k stanovám predložili, ale ak by ešte niekto 

nejaké mal, musia byť schválené budúcou členskou schôdzou, inak sa na ne 

nebude prihliadať.    

         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 

komisie 
Leonard  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  zúčastňoval aj zasadnutí Rady 
a kontrol, ktoré vykonávame na Rade pravidelne každý mesiac. 
 
 

 

2. Stav členskej základne:  

 

 2015 2016 Rozdiel 

 Počet dospelých členov 697 734    37 

 ČČ     3     3      0 

 Počet členov KMR   27   24        -  3 

 Počet detí v krúžkoch  80  54        - 26 

 Spolu         807         815            8 

 

     Členská základňa stúpla  o 8 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   
opustili Vladimír Kutlík a Dušan Prílepok z Dolného Kubína. V prvých 
týždňoch tohto roku, žiaľ navždy odišli ďalší dvaja dlhoroční členovia Ladislav 
Valko z Istebného a Ján Had z Kraľovian.  Prosím Vás, aby sme si symbolickou 
minútou ticha uctili ich pamiatku. 

     V minulom roku bolo celkom vydaných 991   povolení na rybolov, čo je  
o 127 menej  ako rok predtým. Z toho bolo 97 (-4) povolení pre deti do 15 
rokov. Najviac bolo vydaných MP na KV – 392 (+71)  a MP na LV – 268 
(+39).  Miestnych povolení na pstruhové vody bolo vydaných 134 (-10). 

      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. 
Ako príklad uvediem :  

- písanie úlovkov v tvare 1+1 

- prepisovanie údajov 

- prisvojenie si 4 kaprov v dĺžke 47 a 3 x po 48 cm o hmotnosti po 1 kg, spolu 4 
kg. 

V termíne do15.1. nebolo vrátených 58 prehľadov, vôbec nevrátilo 18 rybárov 
z toho 6 detí.  

Jediné, čo nás môže tešiť je fakt, že ich počet klesá. 

Na druhej strane sú rybári, ktorí preferujú lov chyť a pusť, konkrétne až 140 
povolení bolo odovzdaných bez privlastnenia si úlovkov. Neboli to len takí, 
ktorí idú k vode raz alebo 2 x za sezónu, ale aj rybár, ktorý mal 60 vychádzok 
alebo rybár, ktorý si pri 147 vychádzkach zobral 1 kapra a pustil späť do vody 
aj 6 amurov 71- 98 cm dlhých,  4 kapry od 61 do 77 cm, zubáča 82 cm, lieňa 51 
cm a šťuku 97 cm. 

    Osobitné poďakovanie za sponzorstvo patrí 61 rybárom, ktorí si povolenky 
zakúpili, ale nemali ani jednu vychádzku. 

     Vážení prítomní v tomto roku oslavujú významné životné jubileum – 60 
rokov mnohí naši členovia a medzi nimi sú aj takí, ktorí sa aktívne zapájali 
alebo sú ešte aktívni v našej organizácii. Dovoľte mi, aby som pri tejto 
príležitosti odovzdal tento skromný darček týmto členom: 

Ján Mazalán, dlhoročný člen výboru, predtým vedúci RK, člen od r.1982 

Ján Flajs, dlhoročný  vedúci RK, člen od r.1977 

Jaroslav Dubovec, jeden z najaktívnejších brigádnikov, člen od r.1992 

Vladimír Facuna, bývalý vedúci RK, teraz doručovateľ, člen od r.1983 

    Žiadam menovaných, aby si prišli prevziať ocenenie. 

 

 



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 2016 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 rieky Oravy sa nepodarilo množstevne splniť len zarybnenie 
mrenou, dostali sme len 3 200 ks namiesto objednaných 6 000 a podustvou  
3 540 ks z objednaných  8 000. Na kaprových revíroch nám nedodali násadu 
pleskáča vysokého. Ostatné násady boli buď v plánovanom množstve alebo 
navýšené.  Okrem toho sme od Rady dostali aj 1 000 kg K2 a 150 kg š1 a 100 
kg Li2 a 8 000 ks Li1 za revíry vo zväzovej povolenke. 
 

      Mimo plánu zarybňovania boli do pstruhových revírov vysadené násady  
Pp1  v množstve 21 700 ks. 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.  Celková hodnota násad na pstruhových vodách činila 3 365 € čo 
je o 437 € viac ako v predchádzajúcom roku. 
  
     Do lipňového revíru Orava 1 z našich finančných prostriedkov  sme nasadili 
ryby v celkovej hodnote 11 696 € čo je o 2 061 € viac ako v predchádzajúcom 
roku 
     
     V kaprových vodách boli z našich finančných prostriedkov vysadené ryby  
za 19 046 €. 
        
      Celková hodnota nasadených rýb činila 34 106  €  z našich finančných 
prostriedkov, čím sme prekročili plánovaný nákup o 2 405 €.  Príspevok z Rady 
SRZ bol vo výške 7 234 čo je o  3 403 € viac ako v predchádzajúcom roku. 
 
2.2.Úlovky rýb  

     Prehľad o úlovkoch máte tiež uvedený v spravodaji, preto ho len stručne 
okomentujem. 

      V pstruhových vodách bolo ulovených  427  ks rýb o hmotnosti  204,08  kg, 
čo je nárast  o 233 ks a 113,63 kg oproti roku 2015.   Úlovky boli vykázané na 
dvoch pstruhových potokoch  pri počte  904  návštev čo je o 202 návštev viac 



ako rok predtým.  Najviac bolo ulovených Pp na Zázrivke – 245 ks.  Vyzerá to 
tak, že sa začína prejavovať dopad intenzívneho zarybňovania Pp v posledných 
rokoch. Pd bolo ulovených 181 ks aj napriek tomu, že sa ním nezarybňuje. 

 

              V lipňovom revíri bolo ulovených 1 577  ks rýb o hmotnosti  811  kg, 

čo je pokles  o 383 ks a 231 kg oproti predchádzajúcemu roku.  Najväčší podiel 

na úlovkoch má ešte stále pstruh dúhový – 1 133 ks (+ 75 ks) ,  ktorého násady 

sme začali pred dvoma rokmi znižovať.  U všetkých ostatných lovených druhov 

nastal pokles - u podustvy z 220 na 118 ks, u lipňa z 29 ks na 3 ks, jalca 

hlavatého zo 486 na 290 ks a Pp zo 138 na 30 ks. Mrena nebola ulovená  ani 

jedna a to nie len na našom revíry ale ani na celej rieke Orave. Rovnako sa 

v úlovkoch neobjavila ani jedna hlavátka.  Počet návštev dosiahol 2 263  

vychádzok čo je o 972 menej ako v predchádzajúcom období. 

 

      V kaprových vodách bolo ulovených 3 267 ks rýb o hmotnosti 5 950  kg, čo 

je  pokles  o 254 ks ale nárast v hmotnosti o 373 kg v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom. Kaprov bolo ulovených 2 167 ks (+ 52 ks)  

o hmotnosti 5 136 kg (+214 kg).  

    Celkove sa vo všetkých revíroch ulovilo 5 281  ks rýb o hmotnosti 6 965  kg, 
čo je pokles o 394 ks ale nárast v hmotnosti ulovených rýb o  256 kg oproti 
predchádzajúcej sezóne. V počte ulovených kusov je na prvom mieste kapor     
– 2 167 ks (+52 ks), druhý je jalec hlavatý 295 ks, tretí je Pp - 278 ks (+38 ks),  
štvrtý je pleskáč vysoký 208 ks a piata šťuka 186 ks (-34 ks).  Na opačnom 
konci rebríčka je  hlavátka a mrena bez úlovku. Sumce boli  ulovené dva 
o celkovej hmotnosti 26,6 kg.  Čo sa týka návštevnosti celkom bolo  na našich  
revíroch 15 888 návštev  rybárov, čo je o 965 návštev menej ako 
v predchádzajúcom roku. 

     Na cudzích revíroch naši rybári ulovili 1 920  ks rýb o hmotnosti 2 021   kg,  
čo je  o 135 ks menej ale  82 kg viac oproti predchádzajúcej sezóne. Celkom na 
53 (+16)  cudzích revíroch uskutočnili naši členovia 3 418 (+178) návštev, 
najviac  699 (-105) na  VN Orava, VN L. Mara 615 (-189)  a Orava 2 341 (-46) 
vychádzok . Najviac lovenými druhmi boli kapor a pleskáč vysoký. V rámci 
Trojdohody bolo na spriatelených vodách  Hornej Oravy uskutočnených  513 
(+77) vychádzok. 

      

3. Brigádnická činnosť:  

     Na rok 2016 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 6 467 hodín, čo je o 262 hodín viac ako v predchádzajúcom 
období,  najviac na  kaprových revíroch, pri vysádzaní násad a pri organizovaní 
športových podujatí.  Z toho bolo 2 750 hod. uznaných za účasť na ČS. 
Brigádnickú povinnosť si nesplnilo 94 dospelých členov,  t.j. 18,43 % a 11 
členov KMR t.j. 55 %, vo finančnom vyjadrení to predstavuje 8 166 ,- €.   
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 Dušana Šimeka – 88 hod., Jaroslava Dubovca – 64 hod., Františka 
Feriančíka – 54 hod., Miroslava Žúbora – 46 hod. a Jána Flajsa 38 hod. V KMR 
boli najaktívnejší Michal Smoleň 65 hod. a Marián Štubendek 62 hod. 

    4. Činnosť rybárskej stráže:  

 

     Činnosť RS zabezpečovalo 22 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.   O činnosti RS vás bude 

informovať hospodár p. Šumský. 

      

     Disciplinárna komisia pracovala pod vedením Milana Piroha, členmi boli: 

M. Paluga, D. Medzihradský a Š. Franek. V minulom roku prejednávala 5 

previnení, z ktorých 3 boli zistené z vrátených záznamov o úlovkoch. Týkali sa  

privlastnenie si podmierečných rýb a prisvojenia si väčšieho počtu rýb. Vo 

všetkých prípadoch bola uložená finančná pokuta v celkovej sume 160 €.  Ďalšie 

dve previnenia boli zistené pri vode, išlo o lov na tri udice s trestom nevydanie 

povolenia na dobu jedného roka a o nerešpektovanie pokynov a verbálne útoky 

na člena RS pri  kontrole – pokuta 120 €.  Na tomto mieste Vás chcem znova 

upozorniť na správne vypisovanie záznamu o úlovkoch a samozrejme aj na 

dodržiavanie rybárskej legislatívy, lebo ak sa pri kontrole zistí ich porušovanie 

majitelia záznamov skončia na disciplinárnej komisii. 

    5. Činnosť odboru kultúry a informácií:  

 

        Odbor 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 dvakrát 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 (285)    

 

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.   

 

VÝVESNÉ SKRINKY v počte tri slúžia na informovanie členov, ktorí nemajú 

prístup k internetu ako aj na propagáciu našej organizácie.  

 

OSTATNÉ MÉDIA ako 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 piatich krúžkov mladých rybárov.  Tri z nich vedené vedúcim odboru 
boli v priestoroch Obchodnej akadémie Dolný Kubín,  dva viedol Ján Flajs 
v ZŠ Žaškov a Istebné. Od nového školského roku vedie krúžky v Dolnom 
Kubíne Mgr. Anton Ošťadnický. Celkom bolo vo všetkých krúžkoch 54 detí. 
Teoretické vedomosti si overili na viacerých pretekoch, dokonca aj na nočných 
nonstop pretekoch ktorých sa zúčastnilo 19 pretekárov  aj v sprievode 
niekoľkých rodičov.  V októbri prešlo 15 členov do KMR.  

 

           7. Činnosť odboru športovej činnosti:  
 

     Odbor športovej činnosti v hodnotiacom období  pracoval  podľa 

schváleného plánu práce na rok 2016 a plnil ďalšie úlohy, ktoré vyplynuli zo 

záverov zasadaní výboru MO SRZ a členskej schôdze . 

                                                   

  

 



     V roku 2016 odbor  technicky aj organizačne zabezpečoval v spolupráci s 

ďalšími členmi  výboru, a členmi MO nasledovné preteky: 

 

 - Májové preteky dvojíc -   uskutočnili sa v termíne 7.5.2016  na jazere 1 a 2 

revíru 4170 v Párnici. Už tradičná forma úvodných pretekov sezóny si získala u 

našich členov veľkú obľubu a  preto boli zaradené  do termínového kalendára aj 

pre rok 2016. Na preteku štartovalo  54 dvojíc (108 súťažiacich). Účasť síce 

neprekonala rekord z roku 2015, keď štartovalo 67 dvojíc, napriek tomu je 

každoročne veľmi vysoká. V samotných pretekoch zvíťazila dvojica Bohdan 

Senko- Albín Macek, pred dvojicou Peter Bujna- Jozef Knapík. Na treťom 

mieste skončila dvojica Peter Mesároš - Pavol Tománek. Víťazi boli odmenení 

hodnotnými finančnými poukážkami a po pretekoch bolo všetkým súťažiacim 

podaný tradičný guláš. Aj úlovky oproti predchádzajúcim rokom boli bohatšie, 

čo potvrdilo skutočnosť, že jarné zarybňovanie štrkovísk je veľmi potrebné a je 

to určite cesta na zvýšenie počtu úlovkov v našich jazerách.  

 

  

XXVIII. ročník pretekov „Oravská muška“ 
 

     Preteky sa uskutočnili na rieke Orava  dňa 14.8.2016. 28. ročníka pretekov sa 

zúčastnilo 68 pretekárov z celého Slovenska a traja zo zahraničia (ČR). Preteky 

mali už tradične veľmi dobrú organizačnú ale aj športovú úroveň. 

     V samotných pretekoch aj v tomto roku zvíťazil pretekár našej MO SRZ. V 

silnej konkurencii si 1. miesto vybojoval  Peter Žúbor pred Michalom Kubošom 

z Trstenej a Stanislavom Gattingerom   z Gelnice.  Na peknom 6. mieste skončil 

ďalší náš pretekár Miroslav Kajan. 

         

 

Feeder cup 2016 – 6.ročník 
---------------------- 

 

   Dňa 8. 10. 2016  sa za príjemného jesenného počasia konal 6. ročník 

feedrových pretekov o pohár predsedu MO SRZ. Pretekov sa zúčastnilo  19   

súťažiacich. Po druhýkrát sa preteky organizovali ako celooravské, s možnosťou 

štartu pretekárov z Námestova a Trstenej. V samotných pretekoch zvíťazil (už 

po tretí krát)  Leonard Vajdulák  pred Petrom Sivoňom a Milanom Madunickým 

(obaja MO SRZ Námestovo). Aj pri týchto posledných pretekoch sezóny bolo 

pre pretekárov okrem hodnotných cien bolo pripravené občerstvenie vo forme 

gulášu. Športová disciplína LRU feeder je momentálne najrýchlejšie sa 

rozvíjajúca spomedzi všetkých pretekárskych disciplín. Každoročne pribúda v 

rámci Slovenska množstvo pretekárov a pretekov a neustále sa zvyšuje športová 

konkurencia. Je preto škoda, že mnohí naši šikovní rybári, ktorí preferujú tento 

spôsob lovu sa pretekov nezúčastňujú. Najmä mladí rybári by v týchto pretekoch 



mohli ukázať svoje umenie a v budúcnosti rozšíriť rady našich pretekárov v tejto 

disciplíne. 

 

    1.Liga LRU mucha 
      

     V teto súťaži sme mali aj v roku 2016 dve družstvá. Súťažné A družstvo MO 

SRZ  pretekalo v zložení Martin Bachleda, Andrej Benka, Peter Žúbor, Marek 

Mäsiar a Miroslav Žúbor. Družstvo  „B“ pretekalo v zložení Kamil Krížo, Mário 

Štubendek, Roman Telúch, Tibor Ferjančík a Miroslav Kajan. Družstvo  „A“ 

obsadilo 10. a družstvo „B“ 11. miesto. Znamená to, že ani jednému družstvu sa 

nepodarilo udržať sa v najvyššej súťaži a obe vypadli do 2. ligy. Bohužiaľ po 

dlhých rokoch nebudeme mať v najvyššej súťaži zastúpenie.  

 

2.liga LRU mucha 

 

     Naše „C“ družstvo, ktoré pretekalo vzložení Jozef Adamec, Peter Bujna, 

Marek Plančo, Martin Lakoštík a Anton Šumský obsadilo 8. miesto. Aj napriek 

tomu, že toto neskončilo na zostupovom mieste zo súťaže vypadne, nakoľko z 

jednej organizácie v jednej súťaži môžu byť maximálne 2 družstvá. 

 

Ďalšie súťaže LRU Mucha. 

 

     V roku 2016 sme mali v seniorskej reprezentácii  pretekára Martina 

Bachledu. Aj napriek tomu, že si vybojoval  účasť na majstrovstvách sveta v 

USA, rozhodol sa na tieto necestovať pre veľkú finančnú náročnosť účasti na 

podujatí. Martin Bachleda figuruje na súpiske reprezentantov SR aj pre rok 2017 

a je dlhodobo našim najlepším pretekárom v tejto disciplíne. Na majstrovstvách 

sveta juniorov v Španielsku si reprezentačný dres vybojovali traja pretekári z 

našej MO. Marek Mäsiar obsadil 24, Roman Telúch 25, a Andrej Benka 27. 

miesto. Družstvo Slovenska sa umiestnilo na 7. mieste z 8. štartujúcich.  

    Aj v ďalších súťažiach vybojovali na ši pretekári niekoľko výborných 

umiestnení. Skvelý úspech zaznamenal Martin Bachleda na majstrovstvách 

Slovenska, keď obsadil 2. miesto a získal striebornú medailu. Činili sa aj naši 

juniori, ktorí na majstrovstvách Slovenska juniorov vybojovali všetky tri 

pódiové umiestnenie v poradí 1. Andrej Feješ, 2. Mário Štubendek, 3. Marek 

Mäsiar. Preteky boli vlastne „malé majstrovstvá Dolného Kubína“, keď z 

deviatich pretekárov bolo 6 z našej organizácie. Martin Bachleda zvíťazil na 

výborne obsadených pretekoch „Kežmarská Zlatná“, druhé miesto vybojoval na 

súťaži Oravský lipeň  a štvrté miesto na pretekoch Martinský lipeň.  

 

 

 

 



2. liga LRU feeder 

 

     V tejto súťaži nás reprezentovalo družstvo v zložení Peter Mesároš, Miroslav 

Kosmeľ, Jozef Púčik a Leonard Vajdulák. Družstvo po vlaňajšom treťom mieste 

obsadilo konečné 4. miesto a ani v tomto roku sa mu nepodarilo postúpiť do 1. 

ligy aj napriek tomu, že prvé dvojkolo vyhralo a po dvoch dvojkolách bolo ešte 

na druhom postupovom  mieste.  

     Družstvo sa zúčastnilo aj majstrovstiev Slovenska kde obsadilo 9 miesto. Z 

jednotlivcov bol najlepši Jozef Púčik na 19. mieste. Z ďalších pretekov možno 

spomenúť 3. miesto pretekára Miroslava Kosmeľa v pohárovom preteku v 

Starom Lese. 

 

Oravská liga plávaná 
––––––––––––––––– 

     Konala sa v mesiaci máj  v pôvodných termínoch. Za našu organizáciu sa 

tejto súťaže zúčastnili 3 družstvá. Najlepšie naše družstvo v zložení Ludvík 

Svoboda, Miroslav Gregáň a Roman Prílepok obsadilo 5. miesto. Bohužiaľ, pri 

neúčasti našich najlepších pretekárov v tejto súťaži sa ostatným družstvám 

nepodarilo nadviazať na už „pravidelné víťazstvá“ v tejto súťaži. 

 

      Výborné umiestnenie dosiahla aj naša mladá nádejná pretekárka Michaela 

Kosmeľová, ktorá na majstrovstvách Slovenska kategórie juniorov U-18 v 

disciplíne LRU plávaná zvíťazila a stala sa majsterkou Slovenska. V  lige žien 

obsadila 4. miesto. 

   Z ďalších súťaží možno spomenúť ešte účasť na  pretekoch funkcionárov 

žilinského kraja na VN Milošová pri Čadci, kde naše družstvo v zložení Leonard 

Vajdulák, Pavol Vajdulák a Jozef Púčik zvíťazilo a obhájilo tak vlaňajšie 

prvenstvo.  

     Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým pretekárom za dosiahnuté výsledky 

a vzornú reprezentáciu našej MO v súťažiach v roku 2016. Verím, že družstvám 

v 2. lige LRU mucha a feeder sa v roku 2017 podarí postúpiť do najvyšších 

súťaží.  

    Poďakovanie patrí aj vedúcemu odboru J. Púčikovi, všetkým 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. 

 

                   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. 



      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        ,- €, 
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. Nedajte sa zmýliť tým, že peniaze 
sú poukázané na účet MO SRZ Žilina. Je to preto, že sa Rada SRZ nestihla 
zaregistrovať na príjem podielových daní. Dohodli sa teda s MO SRZ Žilina, 
ktorý sú príjemcom s tým, že každá organizácia svoje dane dostane. 
    
    Tento rok nás opäť čaká čaká významná udalosť – novelizácia  zákona 
o rybárstve a vykonávacej vyhlášky. Tieto prešli viacerými pripomienkovacími 
konaniami až sa vykryštalizovali do súčasnej podoby. Momentálne zákon 
prechádza pripomienkovaním konaním a je predpoklad, že by sa mal dostať na 
rokovanie NR SR už čoskoro tak, aby bol účinný od 1.1.2018. 
 
     V minulom roku sme riešili jednu veľmi nepríjemnú vec, a to zásah do revíru 
OR Istebné pánom Svitkom. Ten si na základe toho, že si odkúpil pozemky pri 
ramene aj v priamo v ňom zmyslel, že si ich ohradí, čo aj vykonal. Okrem toho 
svojvoľne a bez akýchkoľvek povolení prehradil „svoju vodu“ od našej a navyše 
odkopal časť brehu aj s brehovým porastom, ktorý sa tam vyskytoval. Našťastie 
v tom čase keď sa toto udialo člen výboru p. Macík pripravoval preteky pre deti 
a zdokumentoval tieto práce nielen fotograficky ale aj na videozáznam. Dali sme 

http://www.srzrada.sk/


podnet na SIŽP do Žiliny, ktorá začala v tejto veci konať. Pán Svitko porušil 
okrem zákona o rybárstve a zákon o ochrane prírody, pretože neoprávnene 
zasiahol do mokrade. Šetrenie sa blíži ku koncu momentálne sa čaká na jeho 
vyjadrenie k protokolu (dosť dlho trvalo, kým mu to doručili) a následne bude 
vypracované rozhodnutie o uložení pokuty. 
     Okrem toho ho rieši aj SSÚ v Dolnom Kubíne vzhľadom na skutočnosť, že 
začal stavebné práce bez súhlasu. V priebehu troch týždňov bude na stavbe 
uskutočnený  štátny stavebný dohľad aj za našej účasti. 
     P. Svitka rieši aj naša DK, nakoľko neoprávnene zasiahol do výkonu 
rybárskeho práva a okrem toho niekoľko našich rybárov vyhnal nevyberaným  
spôsobom od „svojej“ vody. 
  
Rada SRZ v minulom roku vyhlásila výzvu na zaradenie rybárskych revírov do 
projektu biologického odbahnenia pre rok 2017. Prihlásili sme vodné plochy 2-7 
na štrkovisku v Párnici. Žiaľ nedostali sme sa medzi vybraté organizácie 
a skončili sme prví pod čiarou. Ak táto výzva bude pokračovať aj v tomto roku 
tak sa prihlásime opäť. Okrem toho chceme v spolupráci s p. Janotíkom skúsiť 
aj mechanické odbahňovanie časti „staronového“ ramena pomocou mechanizmu 
Truxor.  Pán  Janotík sa chce na akcii finančne spolupodieľať. 
 
     Vďaka aktivite Muškárskeho klubu a pána Mareka Planču sa v minulom roku 
dvakrát uskutočnilo stretnutie zainteresovaných strán za účelom vyriešenia 
kolísania hladiny rieky Oravy v jarných mesiacoch s cieľom záchrany 
prirodzeného výteru rýb. Od prevádzkovateľov vodného diela Orava máme 
prísľub, že budú brať naše požiadavky do úvahy. V utorok bude ďalšie 
rokovanie na priehrade aj za účasti Okresného úradu v Žiline. Pánovi Plančovi 
a jeho kolektívu patrí vďaka aj za výstavbu 91 prahov na potokoch Biela voda, 
Mlynský a Jasenovský potok. Aj keď s tým boli určité problémy vďaka jednému 
aktívnemu členovi, ktorý ich nahlásil na štátne orgány, celú vec sme dali 
spoločne do poriadku a v týchto dňoch bolo vydané dodatočné stavebné 
povolenie. Zároveň vybavujeme nové stavebné povolenie na údržbu  starých 
a výstavbu nových prahov na všetkých pstruhových potokoch. 
 
     Vážení prítomní, tento rok je posledným rokom kedy bude vo funkcii výbor 
zvolený v roku 2014. Je teda jasné, že o rok nás čakajú nové voľby do výboru 
a kontrolnej komisie. Tak ako pred 4 rokmi Vás vyzývam, aby ste sa v prípade 
záujmu pracovať v týchto štruktúrach prihlásili na výbor organizácie. Ten 
s Vami uskutoční pohovor a tak ako aj v minulosti pripraví kandidátku nového 
výboru. 
 
     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 !  


