
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    č. 12/13 

zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 10.02.2014 
 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav, Bjel Peter, Ďurkovič 

Dušan,  Dutková Milada, Vajdulák Leonard, Ďaďo Štefan, Púčik Jozef  

Ospravedlnení: Mazalán Ján, Macík Jozef 

Hostia: Dyrc Ján 

Kandidáti do výboru: Ferjančík Tibor, Medzihradský Dušan, Kazimír Juraj, Hubinák 

                                      Martin 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

 2. Organizačné otázky - informácie 

  3. Správa o inventarizácii 

  4. Správa o priebehu brigád 

  5. Správy o činnosti odborov 

  6. Príprava ČS 

                        7. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia : 

 

Zasadnutie výboru otvoril predseda MO SRZ p. Sabo Marián, ktorý privítal prítom-

ných členov výboru a hostí. Konštatoval, ţe výbor je uznášaniaschopný. 

Predstavil prítomných kandidátov do výboru a poţiadal ich o odprezentovanie svojej 

predstavy práce vo výbore.   

Hosť výboru p. Dyrc Ján poţiadal výbor o pôţičku finančných prostriedkov na nákup 

násadových rýb do rybničného hospodárstva vo Vyšnom Kubíne. Výbor mu odporučil 

poţiadať o pôţičku aţ  novozvolený výbor.  

 

Bod 1: Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy : 

 

Splnené úloh : 35/13, 25/13, 37/13,32/13  

 

Bod 2: Organizačné otázky - informácie  

 

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Katreniaka Pavla, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Baričáka Ladislava, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Šárfiho Jozefa, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Kacu Michala, 

- ţiadosť o vydanie povolenia na lov rýb v roku 2014 p. Snováka Petra( neodovzdal 

povolenie na lov rýb v stanovenom termíne z dôvodu odcudzenia rybárskej výstro-

je spolu so zväzovým povolením na kaprové vody ), 

- ţiadosť o prijatie za člena MO SRZ Dolný Kubín p. Thurského Igora, 



- ţiadosť o prestup z MO SRZ Trstená do MO SRZ Dolný Kubín p. Leváka Mariá-

na, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na rok 2014 p. Juríka Petra, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na rok 2014 p. Kováčika Borisa, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Gondu Petra, 

-    ţiadosti o zaradenie do kandidátky na voľby v roku 2014 p. Ţúbora Miroslava, Du-

šana Medzihradského, Šumského Antona, Kazimíra Juraja, Ferjančíka Tibora, Hu-

biňáka Martina. 

 

                

Bod  3: Správa o inventarizácii 

 Správu o inventarizácii majetku predniesol výboru predseda inventarizačnej komisie 

p. Bjel Peter. Navrhol vyradenie dvojzásuvkového stola z majetku MO ( stôl sa nachá-

dza na RH vo Vyšnom Kubíne). V správe konštatoval, ţe nebol zistený rozdiel medzi 

evidovaným majetkom a fyzickou inventarizáciou. 

  Bod  4: Správa o priebehu brigád 

Vyhodnotenie brigádnickej činnosti za rok 2014 predloţil výboru vedúci odboru tečú-

cich vôd p. Ďurkovič Dušan.  Konštatoval, ţe bolo odpracovaných 3185 brigádnických 

hodín. Neodpracovaných hodín k 31.12.2012 je 3318.  

Predloţil návrh plánu brigád na rok 2014. 

 

  Bod  5: Správy o činnosti odborov 

Vedúci odborov postupne predniesli výboru správy za zverené odbory. Správy budú 

zapracované do správy o činnosti MO za uplynulé obdobie, ktorá bude prerokovaná na 

ČS 2014. 

 

  Bod 6: Príprava ČS 

Termín konania ČS bol výborom stanovený na 8. marca 2014.  

 

  Bod  7: Rôzne 

- p. Púčik Jozef – predloţil výboru na schválenie termínový kalendár pretekov na 

rok 2014, 

 - navrhol prijať uznesenie v znení: Výbor schvaľuje splnenie brigádnickej povin-

nosti registrovaným pretekárom za účasť na rybárskych pretekoch I.,II. ligy a diví-

zie, 

 - vyzdvihol pekné úspechy juniorov na Majstrovstvách SR v muške a plávanej ( 

Feješ 1. miesto, Kosmeľová 3. miesto ), 

 - Majstrovstvá Európy v LRU mucha – Bachleda 2. miesto, 

 - MSR v LRU mucha – Ţúbor Miroslav 1. miesto, 

 - navrhol odovzdať vyznamenania a odmeny týmto pretekárom na ČS, 

-  p. Gregáň Miroslav navrhol prijať nasledovné uznesenia:  

 - výbor schvaľuje splnenie brigádnickej povinnosti členovi, ktorý v danom roku 

dovŕšil fyzický vek 62 rokov a viac rokov, 

 - výbor schvaľuje výdaj vianočného kapra členovi, ktorý v danom roku dovŕši fy-

zický vek 62 rokov a viac rokov. 

  

 

 

 

 



Výbor schvaľuje : 

 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Katreniaka Pavla, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Baričáka Ladislava, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Šárfiho Jozefa, 

- ţiadosť o prerušenie členstva na roky 2014, 2015 p. Kacu Michala, 

- ţiadosť o vydanie povolenia na lov rýb v roku 2014 p. Snováka Petra( neodovzdal 

povolenie na lov rýb v stanovenom termíne z dôvodu odcudzenia rybárskej výstro-

je spolu so zväzovým povolením na kaprové vody ), 

- ţiadosť o prijatie za člena MO SRZ Dolný Kubín p. Thurského Igora, 

- termínový kalendár pretekov na rok 2014, 

- plán brigád na rok 2014, 

- vyradenie dvojzásuvkového stola z majetku MO ( stôl sa nachádza na RH vo Vyš-

nom Kubíne). 

Prijaté uznesenia: 

 

- výbor schvaľuje splnenie brigádnickej povinnosti členovi, ktorý v danom roku do-

vŕšil fyzický vek 62 rokov a viac rokov, 

-  výbor schvaľuje výdaj vianočného kapra členovi, ktorý v danom roku dovŕši fy-

zický vek 62 rokov a viac rokov. 

- výbor schvaľuje splnenie brigádnickej povinnosti registrovaným pretekárom za 

účasť na rybárskych pretekoch I.,II. ligy a divízie. 

 

 

Po vyčerpaní stanoveného programu predseda MO SR Dolný Kubín poďakoval prítomným za  

účasť a zasadnutie výboru ukončil. 

 

Zapísal a za správnosť zápisu zodpovedá tajomník  MO p. Kosmeľ Miroslav. 

 

                       Ing. Kosmeľ Miroslav         RNDr. Sabo Marián 

  Tajomník  MO SRZ              Predseda MO SRZ       


