
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. 11/17 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
12.02.2018 

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

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

Leonard, Kosmeľ Miroslav 

Hosť : Gregáň Miroslav  

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky - informácie 

3. Príprava ČS   

4. Plán zarybnenia na rok 2018 

5. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

členov výboru a hosťa. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.  

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 
Trvajúce úlohy : 12/17, 11/17, 16/17, 17/17 

Splnené úlohy : 15/17, 18/17 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

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

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Vladimíra Suju ( r. 1965 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Milana Bruncku ( r. 1959 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Júlie Paškovej ( r.1998 ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Alojza Mali-

terného (r. 1990), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Marcela 

Muťku, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dunajská Lužná do MO SRZ Dolný Kubín p. Dušana 

Kubačku ( r. 1968 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Martina Škuntu , 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Borisa Kováčika , 

- žiadosť o uznanie dodatočného ospravedlnenia z neúčasti na ČS v r. 2017 p. Maroša 

Kojsa. 

Bod  3 : Príprava ČS 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí : p. Mazalán Ján, Sabo Marián, 

Kosmel Miroslav, Bjel Peter, Šumský Anton, Vajdulák Leonard, Kabáč Mi-

loš,  Migra Vladimír,  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : p. Púčik Jozef, Gregáň Miroslav, Bencúr 

Ján, Bjelová Eva,  
Do mandátovej komisie boli navrhnutí : p. Ďurkovič Dušan, Mesároš Peter,  

Do volebnej komisie boli navrhnutí : Piroh Milan,Vrábel Ľubomír, Flajs Ján, 

Čaprnda Miroslav, Žatka Václav, Crastina Ján, Medzihradský Dušan, 

Skrutátori : Macík Jozef, Ošťadnický Anton, 



Kandidáti do výboru : Benka Andrej, Bjel Peter, Ďurkovič Dušan, Ferjančík 

Dalibor, Ferjančík Tibor, Hubinák Martin, Janotík Peter, Kosmeľ Miroslav, 

Macík Jozef, Mesároš Peter, Plančo Marek, Púčik Jozef, Sárený Michal, 

Smoleň Jozef, Šumský Anton, Vajdulák Leonard, Žúbor Miroslav, Žubor Pe-

ter, 

Kandidáti do kontrolnej komisie : Gregáň Miroslav st., Kazimír Juraj, Príle-

pok Roman, Kupec Milan, Sabo Marián.     

 Bod 4 : Plán zarybnenia na rok 2018 

Hospodár MO p. Šumský Anton prerokoval s výborom plán zarybnenia na rok 2018 

vo finančnom vyjadrení. Aj podľa vyjadrenia ekonóma organizácie p. Bjela Petra, ne-

môže organizácia prekročiť sumu 41. 000 Eur na zarybnenie. Hospodár poukázal na 

nezmyselné uznesenie ČS týkajúce sa jarného zarybnenia násadou K2 ( násada má cca 

15 cm a jedná sa v podstate o prezimovanú násadu K1, ktorá nemá cez zimu takmer 

žiadne prírastky ). Uznesenie treba preformulovať, alebo zrušiť na ČS 2018. 

Bod  5 : Rôzne 

-  p. Mazalán Ján informoval o nespokojnosti p. Prílepka Romana s plnením uznesenia 

vo veci organizovať zbierku nepoužívaného rybárskeho náradia pre potreby výučby 

rybárskych krúžkov. Výbor MO SRZ v spolupráci s p. Halamčekom zabezpečil väčšie 

množstvo  rybárskeho náradia cez Okresný úrad Žilina ( rybárske náčinie z trestnej 

činnosti ), ktoré si vyzdvihli vedúci jednotlivých krúžkov, 

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

károv v zmysle smernice pre športovú činnosť, 

 - požiadal výbor o schválenie smernice pre športovú činnosť aj pre rok 2018, 

-  p. Hubinák Martin poukázal na vandalizmus v súvislosti s vytrhnutou tabuľou ozna-

čujúcou revír ChaP v Párnici, 

-  p. Bjel Peter informoval výbor, že suma uvedená v opravnej faktúre (dobropis ) od 

Telecomu nebola uhradená na účet organizácie, 

-  p. Šumský Anton informoval o potrebe vrátiť poplatok za neodpracované brigády ro-

ku 2017 p. Krúpovi z dôvodu chybnej evidencie ŤZP, 

 - informoval o zistených nedostatkoch pri kontrole vyplňovania záznamov v povole-

niach na rybolov  členmi,  

- p. Ďurkovič Dušan požiadal o dodanie  prezenčnej listiny pre konanie ČS 2018, 

-    p. Macík Jozef prerokoval s výborom výdaj povolení pre členov krúžku detí a klubu 

mladých rybárov v roku keď dosiahnu vek 15 rokov, 

-  p. Vajdulák Leonard informoval výbor o vykonanej kontrole zameranej na kontrolu 

účtovných dokladov a pokladňu za 2. polrok 2017 a navrhovaných opatreniach 

k zisteným nedostatkom. 

Výbor schvaľuje : 

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

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Vladimíra Suju ( r. 1965 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Milana Bruncku ( r. 1959 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Júlie Paškovej ( r.1998 ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Alojza Mali-

terného (r. 1990), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dunajská Lužná do MO SRZ Dolný Kubín p. Dušana 

Kubačku ( r. 1968 ), 

- platnosť smernice pre športovú činnosť aj pre rok 2018, 

- zľavy na povolenia na rybolov podľa schválenej smernice a zoznamu pretekárov 

v roku 2017, 

-     maximálnu sumu pre zarybnenie v roku 2018 vo výške 41.000 Eur, 



- vrátenie finančnej čiastky za neodpracované brigády v roku 2017 p. Krúpovi, 

- vyplatenie finančnej čiastky vo výške 87 Eur z prostriedkov podporného fon-

du pozostalým po zomrelom členovi p. Sekerkovi Petrovi. 

Výbor neschvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Martina Škuntu , 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2018 – 2019 p. Borisa Kováčika , 

- žiadosť o uznanie dodatočného ospravedlnenia z neúčasti na ČS v r. 2017 p. Maroša 

Kojsa, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Marcela 

Muťku. 

Opätovne výbor prerokuje žiadosti až po úhrade neodpracovaných brigád za rok 

2017 a doručení požadovaných príloh k žiadosti. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 19/17 – pripraviť kandidátku do výboru a kontrolnej komisie v rozsahu prerokova-

ných žiadostí. 

Zodpovedá :  výbor                                    Termín : ČS 2018 

- úloha č. 20/17 –  spracovať prezenčnú listinu na ČS 2018. 

Zodpovedá :  Mazalán, Vajdulák                        Termín : ČS 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       

 

                                     


