
 

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. 2/17 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
24.04.2017 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef, 

Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard, Macík Jozef, Hubinák 

Martin, Ďurkovič Dušan 

Hosť : Ivan Thurský 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky - informácie 

3. Schválenie plánov práce odborov 

4. Príprava pretekov 

  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.  

Hosť výboru Ivan Thurský informoval výbor o tom, že je už starobný dôchodca. Vý-

bor ho požiadal o doručenie príslušného dokladu potvrdzujúceho túto skutočnosť. 

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 
Splnené úlohy : 01/17, 02/17 

Trvajúce úlohy : 03/17  

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 a 2018 p. Janku Androvičovú Chrasti-

novú a p. Máriu Olíkovú 

- žiadosť o zverejnenie prílohy č.1 k zmluve o prenájme RH vo Vyšnom Kubíne 

a informáciu o termíne aplikácie liečiva Rupín, 

- žiadosť o náhradný termín školenia a skúšok za člena SRZ p. Mateja Pilku, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jakuba Pazúrika ( r. 1991 ), 

- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Bašistu Jozefa ( r. 1960 ). 

Bod  3 : Schválenie plánu práce odborov 

 Vedúci odborov predložili výboru na pripomienkovanie plány práce na nasledujúce 

obdobie. Výbor po ich pripomienkovaní a doplnení predložené plány práce schválil. 

Bod  4 : Príprava pretekov 

Vedúci odboru p. Púčik Jozef  predložil výboru na schválenie propozície preteku dvo-

jíc „ Májový Kapor “ a požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 300 

Eur na ceny a občerstvenie na tento pretek. Informoval výbor o usporiadaní „ Celoo-

ravských pretekov “ našou organizáciou a požiadal o schválenie finančnej čiastky 250 

Eur na zakúpenie cien. Informoval o účasti a umiestnení feedrového družstva v prvom 

kole II. Ligy, ktoré sa konal o v Dolnom Bare ( II. miesto ). Informoval o usporiadaní 

preteku MSR v LRU Mucha na rieke Orava ( 19 -20.08.2017 ). Požiadal výbor op 

schválenie opravy prívesného vozíka a zhotovenie plechového krytu ložnej plochy. 

 



 

 

Bod  5 : Rôzne 

- p. Sabo Marián informoval výbor o rokovaní, ktoré prebehlo vo veci príprav na MS 

v LRU Mucha ( organizačné zabezpečenie a školenie rozhodcov ), 

- podrobne informoval výbor o obsahu vestníka RADY SRZ apríl 2017, 

- dal hlasovať za zmenu lovnej miery pstruha dúhového pre roky 2018 -2020 na 27cm 

( za hlasovalo 5 členov výboru, proti 3 členovia a 1 sa zdržal ), 

 -     p. Mazalán Ján informoval výbor o zámere usporiadať 25.5.2017 pre detí z Domova 

sociálnych služieb a zariadenia núdzového bývania Dolný Kubín na kaprovom revíry 

3-4170 v Párnici pri jazere č.1. rybárske popoludnie (ukážky rybolovnej techniky, 

opekanie zakúpených pstruhov...)  

- p. Macík Jozef požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 300 Eur na or-

ganizačné zabezpečenie preteku detí v plávanej, ktoré sa uskutočnia 01.05.2017 na 

kaprových revíroch v Párnici, 

- p. Ďurkovič Dušan požiadal výbor o schválenie zakúpiť stavebný materiál ( pletivo, 

stĺpiky ) za účelom obnovy oplotenia odberného objektu vody vo Vyšnom Kubíne, 

-  p. Šumský Anton informoval výbor o zámere opätovne požiadať o pridelenie revírov 

Raciborský potok, časť priehrady Krpeľany a revír CHaP v Párnici podľa uznesenia 

ČS, 

 - informoval o zámere aplikovať liečivo Rupín na revír č. 4170 v Párnici a o zahájení 

vody aj po 15.05.2017, 

- informoval o objednaní hlavátkových povolení pre rok 2017 ( 40 ks v cene 50 Eur 

a 10 ks po 200 Eur ), 

- informoval o miestach odberu vzoriek vody pre rozbor revíru č. 4170 v Párnici, 

- požiadal o schválenie nového vedúceho rybárskej stráže p. Planču Mareka ( za hla-

sovalo 4 členov, proti 0 členov, zdržal sa 1 člen ), 

- navrhol schváliť Miroslava Žúbora za pomocného hospodára Istebianky (za hlasova-

lo 7 členov, proti 0 členov, zdržal sa 1 člen ), 

- navrhol opätovné preškolenie loviacej skupiny na elektrický agregát, 

- požiadal o schválenie brigádnických hodín za rok 2016 pre p. Reguliho Dušana za 

zabezpečenie krmiva  pre rozkŕmenie rýb pred aplikáciou liečiva Rupín. 

 

Výbor schvaľuje : 

- prerušenie členstva na rok 2017 a 2018 pre p. Janku Androvičovú Chrastinovú   

- prerušenie členstva na rok 2017 a 2018 pre p. Máriu Olíkovú 

- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti p. Bašistu Jozefa ( r. 1960 ), 

- finančnú čiastku vo výške 300 Eur na ceny a občerstvenie na pretek dvojíc „ Má-

jový Kapor “ . 

- finančnú čiastku vo výške 250 Eur na ceny pre „ Celooravské preteky “ usporiada-

né v tomto roku našou organizáciou, 

- nových členov MO SRZ podľa priloženého zoznamu, 

- zmenu lovnej miery pstruha dúhového pre roky 2018 -2020 na 27cm, 

- objednanie hlavátkových povolení pre rok 2017 ( 40ks v cene 50Eur a 10ks po 

200Eur ), 

- nového vedúceho rybárskej stráže p. Planču Mareka, 

- Miroslava Žúbora za pomocného hospodára Istebianky, 

- preškolenie loviacej skupiny na elektrický agregát, 

- priznanie brigádnických hodín za rok 2016 pre p. Reguliho Dušana za zabezpeče-

nie krmiva  pre rozkrmovanie rýb pred aplikáciou liečiva Rupín, 



 

- priznanie brigádnických hodín pre p. Kaprálika Dominika a Kaprálika Patrika 

v rozsahu po 5 hodín, za vyhotovenie diplomov, 

- zakúpanie stavebného materiálu ( pletivo, stĺpiky ) za účelom obnovy oplotenia 

odberného objektu vody vo Vyšnom Kubíne a farby pre náter brány vo výške 200 

EUR, 

- finančnú čiastku vo výške 300 Eur na organizačné zabezpečenie preteku detí 

v plávanej, ktoré sa uskutočnia 01.05.2017 na kaprových revíroch v Párnici, 

- opravu prívesného vozíka a zhotovenie plechového krytu ložnej plochy vozíka, 

- plány práce jednotlivých odborov na rok 2017. 

 

Výbor neschvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jakuba Pazúrika ( r. 1991 ), 

- žiadosť o náhradný termín školenia a skúšok za člena SRZ p. Mateja Pilku. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 04/17 – vypracovať nové zásady pre činnosť rybárskych krúžkov. 

Zodpovedá :  Macík Jozef                  Termín : Máj 2017 

- úloha č. 05/17 – vypracovať propozície preteku MSR v LRU- Mucha, ktoré sa uskutočnia 

na rieke Orava 19 – 20.08.2017. 

Zodpovedá :  Púčik Jozef                  Termín : Máj 2017 

 

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       

 

 


