
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 03.03.2018 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny uloženej pri origináli zápisnice  

 

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

Kabáč Miloš, Bošanský Jozef ( za MO SRZ Trstená a RADU Žilina ), 

Hlavatý Ján ( hospodár RADY SRZ Žilina  VN Krpeľany 2 ) 

Program:  

1)  Otvorenie  

2) Voľba pracovného predsedníctva a komisií – mandátovej, volebnej a návrhovej   

3) Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej ČS 

4) Správa o činnosti MO za uplynulé obdobie  

5) Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018  

6) Správa kontrolnej komisie  

7) Plán hlavných úloh na rok 2018  

8) Správa mandátovej komisie  

9) Voľba členov výboru, kontrolnej komisie, 2 delegátov a náhradníka na  Snem SRZ 

10) Odovzdanie vyznamenaní 

11) Diskusia  

12) Správa volebnej komisie 

13) Schválenie uznesenia  

14) 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 prezenčnej listiny 

je prítomná nadpolovičná väčšina členov a ČS je uznášaniaschopná. 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, Kabáč Miloš,  Migra Vladimír, Šumský Anton,    

Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Púčik Jozef, Bjelová Eva, Dauda Jozef,   

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

Kľačko Viliam, Sagál Vladimír. 

Do volebnej komisie boli zvolení : Piroh Milan, Flajs Ján, Flajs Ján, Čaprnda Miroslav, 

Chomistek Michal, Chomistek Peter. 

Bod   3.  Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej ČS predniesol predseda MO  

RNDr. Sabo Marián.    
Bod    4.  Správu o činnosti organizácie predniesol predseda MO  RNDr. Sabo Marián.    

Bod   5.  Správu o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 vypracoval ekonóm MO Ing. 

Bjel Peter  a bola zverejnená v Dolnokubínskom rybárovi č. 1/2018.  

Bod   6.  Správu kontrolnej komisie vypracoval predseda KK p. Vajdulák Leonard a bola zverejnená 

v Dolnokubínskom rybárovi č. 1/2018. 



Bod     7.  Plán hlavných úloh na rok 2018 predložil RNDr. Sabo Marián. 

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

               - počet členov 739 

  - prítomných 468 členov ( 63,32 % ) 

 - ospravedlnených 106 členov 

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

Bod     9.  Predseda volebnej komisie Piroh Milan oboznámil prítomných členov MO SRZ  

s volebným poriadkom a predstavil kandidátov do výboru a KK. Prítomní členovia si 

vyzdvihli u členov volebnej komisie hlasovacie lístky pre tajnú voľbu 9 členov výboru 

a troch členov KK.  Predseda volebnej komisie vyzval prítomných členov na vykonanie 

voľby a vhodenie volebných lístkov do pripravenej volebnej urny. 

Bod  10. Predseda, tajomník a člen RADY SRZ Žilina odovzdali vyznamenania týmto členom:  

 

  Medailu a diplom za vynikajúce zásluhy  Bjel Peter, Miroslav Žúbor,  

 Zlatý odznak a diplom                  Medzihradský Dušan,   

Strieborný odznak a diplom    Pačesa Vladimír, Žmiják Anton, Šumský Anton,  

Čestné uznanie za zásluhy        Benka Andrej, Bujna Peter, Feješ Andrej,  

Kosmeľová Michaela, Lakoštík Martin, Plančo 

Marek, Smoleň Jozef, Ošťadnický Anton. 

Bod  11.   V diskusii vystúpili členovia a hostia :  

p. Mazalán J.: - informoval prítomných o cenách zariadení ktoré sa využívajú na vodných 

plochách aby vodná hladina nezamrzla ( veterné ružice ), jedná sa o pomerne 

drahé zariadenia ( od 200 do 1200 Eur ), ktoré sú využívané na chovných 

rybníkoch a sú pod neustálym dohľadom, v podmienkach Párnických jazier si 

prevádzku takýchto zariadení nevie predstaviť, na južnej Morave sa používa skôr 

vrták na ľad a motorová píla, informoval o skúsenostiach našich českých kolegov 

s odbahňovaním rervírov,  

p. Prílepok R.:  - opätovne poukázal na nedodržiavanie metodických pokynov pre prácu 

s mládežou vedúcimi rybárskych krúžkov, chýba praktická časť výučby ( rôzne 

druhy lovu, viazanie háčikov, nádväzcov, výroba plavákov, mušiek), bol prijatý 

pracovník pre prácu s mládežou na RADU SRZ Žilina ( Zlatý blyskáč v roku 

2017 sa uskutočnil pod jeho vedením), navrhol zakúpiť a osadiť 3 ks suchých WC 

na Párnické jazerá, jedno zabezpečil vo vlastnej réžii,  

p. Macík J. : - reagoval na príspevok p. Prílepka, lov v marci a apríli nie je možný 

a v mesiacoch máj a jún žiaci s povinnou školskou dochádzkou v škole finišujú, 

zlatý blyskáč berie ako pilotný projekt do ktorého sa chce v tomto roku zapojiť 

v prípade, že termín nebude kolidovať s inými podujatiami,  

p. Kubačka E. : - predniesol príspevok Miroslava Gregáňa, ktorý ho o to požiadal z dôvodu, že sa 

nemohol zúčastniť rokovania ČS, v príspevku poukázal na porušenie prijatého 

uznesenia ČS z roku 2015, viazať finančné prostriedky za neodpracované brigády 

z rokov 2015 a 2016 na nákup rybárskych revírov, podobne v rokoch 2017 a 2018 

viazať 1/3 týchto príjmov na nákup revírov a 2/3 na zarybnenie, navrhol viazať 

všetky príjmy za neodpracované brigády v rokoch 2018 a 2019 na nákup revírov, 

p. Prílepok R. : - navrhol zaradiť do výučby mladých rybárov praktické cvičenia v rybolovnej 

technike,  

p. Mazalán J. : - reagoval na príspevok od Miroslava Gregáňa, organizácia nemá dostatok 

finančných prostriedkov na vysporiadanie ( nákup pozemkov ) pod revírmi 

v Párnici, pri cene pozemkov ( 10 – 15 Eur/ m2 ) finančná čiastka 20 000 Eur 

postačuje len na vysporiadanie malého zlomku jedného jazera v Párnici ( ani nie 

2000 m2 z cca 170 000 m2 ), 

p . Šumský  A. : - poďakoval všetkým hospodárom za vykonanú prácu na obhospodarovaných 

revírov, taktiež Muškárskemu klubu Dolný Kubín, vyzdvihol tzv. sponzorov, 

ktorí si zakúpili povolenie na rybolov, ale neboli ani na jednej vychádzke, alebo si 

neprivlastnili žiadnu rybu, upozornil na zlé vyplnené záznamy o úlovkoch 

z rôznych dôvodov, upozornil na rôzne úpravy mier zverejnených v miestnom 



rybárskom poriadku, zdôvodnil prekročenie plánu zarybnenia v množstvách 

vysadenej násadovej ryby a celkovej finančnej čiastke ( nedodaná ryba 

rybochovnými zariadeniami za predchádzajúce obdobia a snaha vyrovnať sklz 

v plánovanom zarybnení z minulých rokov ), informoval o termínoch predaja 

povolení na rybolov v roku 2018, navrhol zrušenie uznesenia ČS z roku 2017 

ohľadom jarného zarybnenia násadou K2 v množstve 1,5 t a násadou K3 

v množstve 2,5 t ( zdôvodnil rizikom šírenia chorôb, vyššou cenou násad ... ), 

p. Janček : - požiadal o odpoveď prečo sa revír 4170 zarybňuje v jesenných mesiacoch 

násadou K3 a revír 2620 nie, či sa bude revír CHaP v Párnici zarybňovať, 

  p. Šumský A. : - reagoval na príspevok p. Jančeka, zarybnenie jedného revíru a druhého nie 

v Párnici je z dôvodu umožniť rybárom výkon rybárskeho práva aspoň na jednom 

revíri, keď v druhom je druhové hájenie vysadenej ryby, do revíru CHaP 

v Párnici je povinnosť vykonať minimálne zarybnenie stanovené Ministerstvom 

ŽP,  

  p. Dauda J. : - navrhol požiadať Ministerstvo ŽP o zmenu druhu revíru Orava č.1 z lipňového 

na kaprový ( od Žaškovského mosta po sútok s riekou Váh ), tiež o zmenu 

charakteru zo stojatej na tečúcu vodu u kaprového revíru 2620 v Párnici ( 

možnosť celoročného lovu ), 

  p. Janiga : - požiadal o možnosť lovu na položenú v revíri Orava 1 z dôvodu ŤZP, 

 p. Mazalán J. : - reagoval na príspevok p. Janigu – nie je možné z dôvodu platných ustanovení 

zákona a vykonávacej vyhlášky, 

 p. Žmiják A. : - poukázal na neustále zarybňovanie rieky Orava násadou PP a Li a na 

skutočnosť, že v úlovkoch roku 2017 sa to neodrazilo, taktiež poukázal na 

nepomer zarybňovania na lipňových a kaprových revíroch v prospech kaprových 

vôd, nesúhlasí s rozširovaním revíru CHaP na rieke Orava, požiadal o schválenie 

symbolického členského pre dôchodcov,  

 p. Šumský A. : - reagoval na príspevok p. Žmijáka, nepomer zarybnenia je z dôvodu predaja 

povolení a to 616 na kaprové vody a 273 na lipňové vody, takmer 3 x viac 

u kaprových povolení vybraných finančných prostriedkov na zarybnenie,  

 p. Janík : - sťažoval sa na zle pripravené štandy preteku dvojíc v Párnici ( vysoká hladina 

vody a potreba čižiem, ktoré nemal ), nevie pochopiť prečo obyčajný robotník si 

môže dovoliť kúpiť pozemky v Párnici a výbor nie, 

p. Púčik J. : - reagoval na príspevok p. Janíka- pri cene pozemku 10 -15 Eur/m2 stojí jeden 

hektár 100 000 – 150 000 Eur a revír má cca 17 hektárov, riešením by mohla byť 

zbierka od členov napríklad po 500 Eur, ale na to asi nie je  ochota, čo sa týka 

pretekov, preteká sa za každého počasia a na vlastné riziko, pretekár sa musí 

prispôsobiť podmienkam, 

p. Janček : - k príprave pretekov navrhol presunúť stanovište rozhodcov a zhromaždisko na 

vhodnejšie miesto, 

p. Púčik J. : - ubezpečil diskutujúcich, že z hľadiska prípravy a organizovania pretekov, robia 

čo je v ich silách,  

p. Ferjančík : - na preteky sa nechodí v šľapkách, navrhol vydať jeden miestny rybársky 

poriadok ( MRP ) pre všetky revíry, ktoré spadajú pod trojdohodu, 

p. Mazalán J. : - informoval prítomných že v roku 2017 MRP bol vydaný, pre rok 2019 treba 

zabezpečiť,  

p. Ferjančík T. : - navrhol rozšírenie revíru CHaP na revíri Orava č.1 až po most pri bývalej SAD ( 

dôvod je predpokladané zvýšenie návštevnosti revíru Orava č.1 z dôvodu 

nezaradenia Oravy č.3 do zoznamu celozväzových lipňových vôd ), navrhol 

zvýšenie lovnej miery PP na 33 cm, 

p. Kysel : - navrhol vrátenie revíru Orava č. 1 do druhového hájenia, 

p. Mračko D. : - má 75 rokov, býva na Záskalí a nechce chodiť na ryby inde, nesúhlasí 

s návrhom na rozšírenie revíru CHaP na rieke Orava, 

p. Ferjančík : - rybačka nie je zárobková činnosť,  



p. Šumský A. : - vyzval prítomných na zachovanie kultúry prejavu a rešpektovanie 

prezentovaných názorov, podporil návrh Ferjančíka na rozšírenie revíru CHaP na 

rieke Orava,  

  p. Plančo M. : - informoval prítomných o rokovaniach vo veci kolísania hladiny rieky Orava so 

zainteresovanými, sedení bolo spolu osem a zúčastnili sa aj zástupcovia výboru, 

pripravuje sa zo strany Vodohospodárskeho podniku zmena manipulačného 

poriadku, je to boj na dlhú trať, 

  p. Janiga : - nesúhlasí z rozširovaním revíru CHaP na rieke Orava a privítal by lov na ťažko, 

  p. Chodák :  -  opätovne poukázal na nezákonné zasýpanie vodnej plochy kaprových revírov 

v Párnici, poukázal, že sa v tejto veci nič nerobí, treba zamerať hranice revíru, 

kriticky sa vyjadril ku kandidatúre p. Janotíka do výboru, ktorý odkúpil pozemky 

v Párnici za účelom kšeftovania  a nehanbí sa kandidovať, 

 p. Mazalán J. : - reagoval na príspevok p. Planča Mareka, poznamenal, že výbor rokoval 

s kompetentnými orgánmi a organizáciami o zastavení kolísania hladiny rieky 

Orava ešte v dobe keď Marek nebol na svete a aj tak sa nám nepodarilo dohodnúť 

na požadovaných podmienkach, 

p. Žmiják A. : - vyslovil nesúhlas s rozširovaním revíru CH aP na rieke Orava, 

p. Ďaďo : - navrhol zrušiť všetky revíry CHaP, 

  p. Kabáč M.( MO Trstená ) : - pozdravil prítomných od členov MO SRZ Trstená, zareagoval na 

niektoré diskusné príspevky ( výška členského je stanovená minimálnou 

a maximálnou hranicou, lov na ťažko v lipňových vodách nie je povolený, MRP 

je možné nájsť na stránkach príslušných MO SRZ ), ako zástupca Rady SRZ 

informoval prítomných členov o činnosti RADY SRZ v roku 2017, informoval 

o legislatívnom procese prípravy nového zákona o rybárstve a vykonávacej 

vyhlášky a informoval o pripravovaných zmenách,  informoval o stavoch členskej 

základne, športovej činnosti, zarybnení obhospodarovaných revíroch, úlovkoch, 

ochrane vodných tokov ( plašenie kormorána, činnosť RS ), informoval 

o pripravovaných voľbách na ČS, ktorá sa uskutoční 11.03.2018 a poprial 

prítomným veľa úspechov pri love a dobrú voľbu nového výboru,  

  p. Migra V.( MO Námestovo ) : - o zarybňovaní obhospodarovaných revírov MO, športovej činnosti, 

o stúpajúcej tendencii v úlovkoch za posledné roky,  potvrdil pokračovanie 

trojdohody aj pre rok 2018, informoval o problematike kormorána veľkého 

a ostatných rybožravých predátorov, informoval o problémoch s nepovolenými 

prístreškami na brehoch Oravskej priehrady a o postupe pri ich odstraňovaní ( 

výnimka na lov v chránenom území je platná do konca roka 2018 ), informoval 

o zmene charakteru časti revíru na Bielej Orave z lipňovej vody na kaprovú, 

poprial prítomným veľa pekných zážitkov pri vode a pekných úlovkov,           

p. Mazalán J. :  - hlasovaním ukončil diskusiu, 

 

Bod    12.  Správu volebnej komisie predniesol jej predseda  Piroh Milan , v ktorej 

konštatoval, že bolo vydaných 292 hlasovacích lístkov. Členovia odovzdali 292 

hlasovacích lístkov pre voľbu do výboru a kontrolnej komisie. Pre voľbu do 

výboru a kontrolnej komisie bolo 289  platných hlasovacích lístkov a 3 

neplatných hlasovacích lístkov. Volieb sa zúčastnila  zúčastnila nadpolovičná 

väčšina prítomných členov oprávnených voliť, nadpolovičná väčšina hlasov je 

platných a voľby sú preto platné. 

  

Do kontrolnej komisie MO SRZ Dolný Kubín boli zvolení v tajných voľbách : 

Gregáň Miroslav st. ( 195 hlasov ), Sabo Marián ( 180 hlasov ), Roman 

Prílepok ( 150 hlasov ). 

Do výboru MO SRZ Dolný Kubín boli zvolení v tajných voľbách :  Šumský 

Anton ( 233 hlasov ), Hubinák Martin ( 177 hlasov ), Macík Jozef ( 172 hlasov 

).  



Z dôvodu, že tajným hlasovaním nebol zvolený stanovený počet členov výboru, 

predseda volebnej komisie pristúpil k voľbe ostatných členov výboru formou 

aklamácie.    

 Do výboru MO SRZ Dolný Kubín boli zvolení formou aklamácie : 

 Ferjančík Tibor ( za 179,  proti 47, zdržalo sa 42 ), Kosmeľ Miroslav ( za 190,  

proti 0, zdržalo sa 56 ), Púčik Jozef ( za 187, proti 11, zdržalo sa 53 ), Žúbor 

Miroslav ( za 175, proti 0, zdržalo sa 46), Vajdulák Leonard ( za 154, proti 1, 

zdržalo sa 89 ), Bjel Peter ( za 140, proti 22, zdržalo sa 91 ). 

 Zvolení členovia výboru si počas členskej schôdze zvolili na ustanovujúcom 

výbore :   Jozefa Púčika   za predsedu organizácie, 

    Miroslava Kosmeľa   za tajomníka organizácie 

    Leonarda Vajduláka  za podpredsedu organizácie 

    Antona Šumského  za hospodára organizácie 

 Za delegátov na Snem SRZ boli navrhnutí : Púčik Jozef, Kosmeľ Miroslav, 

Gregáň Miroslav st,, Kazimír Juraj. 

Predseda volebnej komisie pristúpil k voľbe dvoch delegátov na snem 

a náhradníka. 

Za delegátov boli zvolení formou aklamácie : 

Púčik Jozef ( za 149 , proti 12, zdržalo sa 25 ), Kosmeľ Miroslav ( za 113, proti 

12, zdržalo sa 25 ). 

Za náhradníka bol formou aklamácie zvolený :  

Gregáň Miroslav st. ( za 95, proti 5, zdržalo sa 25 )  

Bod    13.  Za návrhy do uznesenia, ktoré vzišli z diskusie dal hlasovať predseda návrhovej 

komisie v nasledovnom poradí : 

 

1. Zakúpiť a na revíry 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica a 3-2620-1-1 

Odstavené  rameno Istebné inštalovať 3 kusy prenosných  WC. 

 za 90,  proti 5,  zdržalo sa 43    schválené   

2. Viazať všetky príjmy za neodpracované brigády v rokoch 2018 a 2019 na 

nákup revírov. 

za 63,  proti  12,  zdržalo sa 51,   neprešiel 

3. Zrušiť uznesenie členskej schôdze z roku 2018 o povinnom jarnom 

zarybnení rybárskych revírov 4170 a 2620 kaprom K3 v množstve 2.500 

kg a kaprom K2 v množstve 1.500 kg.  

za 82,  proti 10,  zdržalo sa 35,    schválené 

4. Spracovať a zaslať na Radu SRZ návrh na zmenu časti revíru 3-2710-6-1 

Orava č.1B z lipňového na kaprový. Dĺžku revíru navrhnúť od cestného 

mosta do obce Žaškov, po sútok rieky Oravy s Váhom. 

za 117,  proti 6,  zdržalo sa 16,      schválené  

5. Zvýšiť lovnú mieru PP na 33 cm vo všetkých revíroch 

obhospodarovaných MO SRZ Dolný Kubín. 

za 60  proti 38 ,  zdržalo sa 41,       neprešiel 

6. Zrušiť všetky revíry CHaP . 

za 40,  proti  70,      zdržalo sa 24,      neprešiel 

7. Jesenné zarybnenie kaprom K3 prednostne vykonať v revíri 2620.   

za  9,  proti 24,  zdržalo sa 102      neprešiel 

8.  Predĺžiť revír CHaP na revíri Orava č.1 až po most pri bývalej SAD. 

za 35,  proti 80,  zdržalo sa 32,      neprešiel  

 

Správu návrhovej komisie – návrh uznesenia členskej schôdze predniesol predseda návrhovej komisie p. 

Púčik Jozef. 

 

Členská schôdza schvaľuje: 
- správu o činnosti miestnej organizácie za rok 2017; 



- správu o finančnom hospodárení MO za rok 2017; 

- správu kontrolnej komisie za rok 2017; 

- návrh rozpočtu miestnej organizácie na rok 2018; 

- plán hlavných úloh miestnej organizácie na rok 2018; 

- novozvolených členov do výboru MO SRZ Dolný Kubín, delegátov a náhradníka 

   na snem Rady SRZ; 

 - 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; 

 

  

Členská schôdza ruší: 

- uznesenie členskej schôdze z roku 2018 o povinnom jarnom zarybnení rybárskych revírov 4170 a 2620 

kaprom K3 v množstve 2.500 kg a kaprom K2 v množstve 1.500 kg; 

Členská schôdza ukladá výboru MO: 

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

  odpovedať na tie príspevky, ktoré neboli zodpovedané na schôdzi, 

- na prvom riadnom zasadnutí novozvoleného výboru prideliť funkcie jednotlivým   

  členom, ak sa tak nestane na členskej 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 podľa možností organizácie pozemky okolo rybárskych revírov   

- zakúpiť a na revíry 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica a 3-2620-1-1 Odstavené 

  rameno Istebné inštalovať 3 kusy suchých WC, 

- spracovať a zaslať na Radu SRZ návrh na zmenu časti revíru 3-2710-6-1 Orava 

  č.1B z lipňového na kaprový. Dĺžku revíru navrhnúť od cestného mosta do obce 

  Žaškov, po sútok rieky Oravy s Váhom. 

 

 Hlasovanie o návrhu rozpočtu a návrhu uznesenia bolo riadené p. Mazalánom Jánom. 

  

  za 119,  proti 0 ,  zdržalo sa 8,       schválené 

 

Bod    14.  Predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť a iniciatívne 

vystupovanie v diskusii a zasadnutie členskej schôdze MO SRZ ukončil. 

 

V Dolnom Kubíne dňa : 03.marca 2018 

 

 

 

 Ing. Kosmeľ Miroslav    Mgr. Púčik Jozef 

 tajomník MO SRZ    predseda MO SRZ 


