
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. 7/16 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
26.09.2016 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Ďurkovič Dušan, Šumský Anton, Hu-

binák Martin, Bjel Peter, Púčik Jozef, Dutková Milada, Mazalán Ján, Ma-

cík Jozef 

Hosť : Robo Milan 

Ospravedlnený: Vajdulák Leonard  

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Informácia o činnosti RS 

  4. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných 

členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný.  

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 
Trvajúce úlohy : 

- úloha č. 01/16 –spracovať podklady, ktoré budú slúžiť na vypracovanie „ Zásad pre 

obmeňovania členov MO SRZ Dolný Kubín “ ( brigádnická činnosť nad rámec povin-

ností, organizácia športových podujatí, činnosť rybárskej stráže, práca pre organizá-

ciu.... ). 

Zodpovedá : Vedúci odborov, výbor     Termín : október 2016  

- úloha č. 03/16 – vždy pri nákupe násad urobiť prieskum trhu zameraný na cenu ná-

sady ( tri ponuky ), v prípade ak sa zakúpi násada drahšia ako bežne dostupná na trhu, 

treba priložiť k prieskumu trhu písomné zdôvodnenie ( kvalita násady, druhová prí-

buznosť, nespoľahlivá dodávka ..... ). 

Zodpovedá : Šumský Anton                    Termín : trvale  

- úloha č. 14/16 – preveriť možnosť zriadenia internetu pre potreby MO SRZ 

u DSiDATA s.r.o.. 

Zodpovedá : Kosmeľ                   Termín : júl  2016  

 

Splnené úlohy :  13/16 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- pozvánku na spoločné rokovanie ohľadom kormorána veľkého a jeho vyňatia 

z chránených živočíšnych druhov, ktoré sa uskutoční v Trstenej, 

- podnet na Inšpekciu ŽP a CHKO Horná Orava ohľadom nepovolenej činnosti p. 

Svitku v k.ú. Párnica ( nepovolený zásah do rybárskeho revíru ). 

Bod  3 : Informácia o činnosti RS 

Hospodár MO SRZ p. Šumský Anton informoval výbor o činnosti a zisteniach rybár-

skej stráže za uplynulé obdobie. Konštatoval, že niektorí členovia RS sú málo aktívny 

pri výkone svojej funkcie a bude treba získať pre túto činnosť nových členov, ktorých 

dá výbor vyškoliť.  



Bod  4 : Rôzne 

 

- p. Robo Milan sa kriticky vyjadril k spôsobu zarybňovania revíru  Orava č. 1 a to 

predovšetkým k zarybneniu lovným pstruhom dúhovým ( nasadená ryba nemala pri jej 

ulovení vo väčšine prípadov lovnú mieru, zarybnenie je nedostatočné a treba ho v tejto 

násade navýšiť ), 

- konštatoval, že pstruhovi potočnému sa v Orave nedarí a ani lipeň sa nedá chytať, 

- navrhol znížiť lovnú mieru u pstruha dúhového na 25 cm ( v tejto súvislosti poukázal 

aj na vysokú cenu povolenia na lipňové vody ), 

- požiadal hospodára o zarybňovanie násadou dvojročného pstruha potočného 

z dôvodu väčšej šance prežitia tejto násady, 

- kolísanie hladiny rieky Oravy v súvislosti s prevádzkou elektrárne je hlavnou príči-

nou nepriaznivého stavu prirodzeného zarybnenia, 

- Šumský Anton reagoval na kritiku a návrhy p. Roba Milana, stotožnil sa s návrhom 

na zníženie lovnej miery u pstruha dúhového a ubezpečil p. Milana, že sa už niekoľko 

rokov uprednostňuje zarybňuje násadou dvojročného pstruha potočného, 

- otvoril tému nefunkčného rybochodu  MVE na Jasenovskom potoku a navrhol výbo-

ru opätovne sa zaoberať podmienkami kolaudačného rozhodnutia vydaného prísluš-

ným povoľovacím orgánom pri spustení elektrárne do prevádzky ( požadovať od pre-

vádzkovateľa dodržiavanie stanoveného prietoku vody v rybochode ), 

- požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky na zakúpenie nabíjačky na el. agregát 

do výšky 80 Eur, 

- informoval o rôznych prostriedkoch na odplašenie vydry ako aj odpudenie rýb od 

stavidiel elektrárne ( ochrana proti poškodeniu turbínou ),  

- otvoril problematiku ochrany násadových rýb v súvislosti so zákonom o rybárstve 

a výkonom rybárskeho práva na zarybnenom revíre,  

- navrhol výboru schváliť za neodpracovanú jednu brigádnickú hodinu uhradiť 5 Eur ( 

za hlasoval 1člen, proti 7 členov, zdržal sa 1 člen ) – návrh neprešiel, 

- predseda navrhol hlasovať o úhrade 3 Eur za neodpracovanú jednu brigádnickú ho-

dinu (za hlasovalo 8 členov, proti 0 členov, zdržal sa 1 člen ) – návrh prešiel, 

- p. Mazalán Ján kriticky vystúpil k predaju povolení na rybolov pre nečlenov, vydá-

vanie takýchto povolení má svoje riziká a mali by sa tieto povolenia prehodnotiť,  

- p. Sabo Marián otvoril problematiku ohľadom nepovoleného zásahu p. Svitka do re-

víru v obhospodarovaní MO SRZ Dolný Kubín v Párnici, 

- navrhol prerokovať tento postup člena organizácie na predsedníctve MO SRZ 

a postúpiť podnet na disciplinárnu komisiu, 

- p. Púčik Jozef informoval o organizačnom zabezpečení preteku „ Feeder cup 2016 

o pohár predsedu MO SRZ Dolný Kubín “ , 

- požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 300 Eur na ceny tohto preteku, 

- p. Macík Jozef informoval výbor o novom perspektívnom vedúcom rybárskeho krúž-

ku mladých rybárov v Dolnom Kubíne p. Oščadnickom Antonovi, ktorý má absolvo-

vané pedagogické minimum a navrhol výboru jeho schválenie.  

Výbor schvaľuje :   

- za neodpracovanú brigádnickú hodinu pre rok 2017 uhradenie čiastky vo výške 3 

Eur, 

- zakúpenie nabíjačky pre el. agregát do výšky 80 eur,  

-   finančnú čiastku vo výške 300 Eur na ceny preteku „ Feeder cup 2016 o pohár pred-

sedu MO SRZ Dolný Kubín “ , 

- nového vedúceho RK mladých rybárov v Dolnom Kubíne p. Oščadnického Anto-

na. 



 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 19/16 – vyhľadať podmienky kolaudačného rozhodnutia MVE na Jasenovskom 

potoku. 

Zodpovedá :  Kosmeľ                  Termín : 24.10.2016 

 

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       

 

 


