
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. 10/17 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
15.01.2018 

Prítomní :  Sabo Marián, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef, Dutková Milada, 

Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Hubinák Martin, Macík Jozef, Vajdulák 

Leonard 

Ospravedlnený: Kosmeľ Miroslav 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky - informácie 

3. Správa o inventarizácii 

4. Správa o priebehu brigád 

5. Správa o činnosti odborov 

6. Príprava ČS   

7. 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 : 12/17, 11/17 

Splnené úlohy : 14/17 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 - 2019 p. Bellovej, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Fačku Miroslava ( r. 1981 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Jakuba Jančeka ( r. 2001 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Capuliaka Martina ( r.1985 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Feranca Vladimíra (r. 1981 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Mešku Mareka ( r. 1982 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Ďaďo Šimon ( r 1993 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Katreniak Pavol ( r. 1969 ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Kysucké Nového Mesta do MO SRZ Dolný Kubín p. 

Svetláka Martina, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO SRZ Ružomberok p. Herleho 

Davida. 

- Žiadosť o priznanie brigádnickej povinnosti v rozsahu 10 hodín p. Belicu Mirosla-

va za výkon kontrolnej činnosti  výkonu rybárskeho práva ( príslušník PZ ).  

Bod  3 : Správa o inventarizácii 

 Predseda inventarizačnej komisie p. Bjel Peter informoval výbor o priebehu 

a zisteniach vykonanej inventarizácie majetku organizácie. Konštatoval, že tvar rybní-

kov vo Vyšnom Kubíne nezodpovedá geometrickému plánu. Navrhol opätovné zame-

ranie skutkového stavu rybníkov geodetom. 

 Bod 4 : Správa o priebehu brigád 

Vedúci odboru p. Ďurkovič Dušan predložil výboru vyhodnotenie brigádnickej činnos-

ti za rok 2017. Plánované brigádnické hodiny spolu 8.325 hodín. Celkovo odpracova-



ných 6.864 hodín. Vyhodnotil členov, ktorí najviac odpracovali brigádnických hodín 

a navrhol im vydanie bezplatných miestnych rybárskych povolení podľa vlastného vý-

beru. Za KMR Telúch Roman a Smoleň Michal. Za dospelých členov Šimek Dušan, 

Benka Andrej a Štupendek Mário.  

Bod  5 : Správa 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 2018. 

   Bod  6 : Príprava ČS 

 V rámci tohto bodu rokovania boli prerokované jednotlivé organizačné otázky k bo- 

dom rokovania ČS ( návrh členov do jednotlivých komisií, predsedníctva, návrh uzne-

senia ... ). 

Bod  7 : Rôzne 

-  p. Sabo Marián informoval členov výboru o obsahu usmernenia RADY Žilina 

k novému volebnému poriadku, 

 - požiadal hospodára p. Šumského o zaslanie aktuálneho zoznamu členov rybárskej 

stráže na RADU Žilina do 28.02.2018, 

 - predložil návrh na udelenie vyznamenaní nasledovným členom MO SRZ : 

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

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, 

-  p. Púčik Jozef pripraví návrh na vydanie bezplatných povolení na rybolov pre prete-

károv v zmysle smernice pre športovú činnosť na budúce zasadanie výboru, 

-  p. Šumský Anton navrhol schváliť vydanie bezplatných povolení na rybolov nasledu-

júcim členom : 

 Miestne lipňové povolenie - Plančo Marek, Žúbor Miroslav, Zetka Roman, Martin 

Lakoštík, Kajan Miroslav ( za plašenie kormorána ), 

 Miestne pstruhové povolenie – Bujna Peter ( člen loviacej skupiny el. agregátom ), 

 Bezplatné povolenie podľa smernice pre činnosť rybárskej stráže – Kazimír Juraj, 

Smoleň Jozef, Plančo Marek, 

 Miestne kaprové povolenie – Dubovec Jaroslav, Šimek Peter ( za pomoc pri hospodár-

skej činnosti ), Mesároš Peter ( člen kontrolnej komisie ), Janiga Rudolf ( pomoc pri 

zarybňovaní ), 

 Miestne lipňové povolenie –  Removčík Ján ( príprava trate na MS LRU Mucha ), 

 Zväzové kaprové povolenie – Kukan Jozef ( vypracovanie geometrických plánov ), 

             -  Flajs Ján ( vedenie rybárskych krúžkov ),    

  Zväzové lipňové povolenie   - Oščadnický Jozef( vedenie rybárskych krúžkov ), 

Bezplatných miestnych rybárskych povolení podľa vlastného výberu - Telúch Roman, 

Smoleň Michal, Šimek Dušan, Benka Andrej a Štupendek Mário ( najviac odpracova-

ných brigád ),  

- p. Ďurkovič Dušan požiadal vedúcich odborov a hospodárov revírov o vznesenie po-

žiadaviek na pripravovaný plán brigád na rok 2018, 

- požiadal o schválenie zálohy vo výške 100 Eur na nákup materiálu ( zvody dažďovej 

vody rybársky dom a garáž ).  

Výbor schvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 - 2019 p. Bellovej, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Fačku Miroslava ( r. 1981 ), 



- žiadosť o prestup z MO SRZ Kysucké Nového Mesta do MO SRZ Dolný Kubín p. 

Svetláka Martina, 

- zálohu vo výške 100 Eur na nákup materiálu ( zvody dažďovej vody rybársky dom 

a garáž ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO SRZ Ružomberok p. Herleho 

Davida, 

- Žiadosť o priznanie brigádnickej povinnosti v rozsahu 10 hodín p. Belicu Mirosla-

va za výkon kontrolnej činnosti  výkonu rybárskeho práva ( príslušník PZ ).  

- návrh na udelenie vyznamenaní nasledovným členom MO SRZ Dolný Kubín: 

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

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, 

- vydanie bezplatných povolení na rybolov nasledujúcim členom : 

 Miestne lipňové povolenie - Plančo Marek, Žúbor Miroslav, Zetka Roman, Martin 

Lakoštík, Kajan Miroslav ( za plašenie kormorána ), 

 Miestne pstruhové povolenie – Bujna Peter ( člen loviacej skupiny el. agregátom ), 

 Bezplatné povolenie podľa smernice pre činnosť rybárskej stráže – Kazimír Juraj, 

Smoleň Jozef, Plančo Marek, 

 Miestne kaprové povolenie – Dubovec Jaroslav, Šimek Peter ( za pomoc pri hospo-

dárskej činnosti ), Mesároš Peter ( člen kontrolnej komisie ), Janiga Rudolf ( pomoc 

pri zarybňovaní ), 

 Miestne lipňové povolenie –  Removčík Ján ( príprava trate na MS LRU Mucha ), 

 Zväzové kaprové povolenie – Kukan Jozef ( vypracovanie geometrických plánov ), 

                 -  Flajs Ján ( vedenie rybárskych krúžkov ),   

  Zväzové lipňové povolenie   - Oščadnický Jozef( vedenie rybárskych krúžkov ), 

    Bezplatných miestnych rybárskych povolení podľa vlastného výberu - Telúch Ro-

man, Smoleň Michal, Šimek Dušan, Benka Andrej a Štupendek Mário ( najviac od-

pracovaných brigád ).  

 

Výbor neschvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Jakuba Jančeka ( r. 2001 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Capuliaka Martina ( r.1985 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Feranca Vladimíra (r. 1981 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Mešku Mareka ( r. 1982 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Ďaďo Šimon ( r 1993 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Katreniak Pavol ( r. 1969 ). 

Opätovne výbor prerokuje žiadosti až po úhrade neodpracovaných brigád za rok 

2017. 

 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č. 15/17 – pripraviť návrh na vydanie bezplatných povolení na rybolov pre pretekárov 

v zmysle smernice pre športovú činnosť. 

Zodpovedá :  Púčik Jozef                         Termín : Február 2018 

- úloha č. 16/17 –  opätovne zamerať rybníky vo Vyšnom Kubíne geodetom. 

Zodpovedá :  výbor                          Termín : Marec  2018 

- úloha č. 17/17 – zaslať aktuálny zoznam členov rybárskej stráže na RADU Žilina do  

28.02.2018. 



Zodpovedá :  Šumský Anton                        Termín : 28. február 2018 

- úloha č. 18/17 – pripraviť plán brigád na rok 2018. 

Zodpovedá :  Ďurkovič Dušan                        Termín : Marec 2018 

 

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       

 

                                     


