
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. 3/18 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
09.04.2018 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav st., Bjel Peter, Vajdulák 

Leonard, Dutková Milada, Macík Jozef, Púčik Jozef, Šumský Anton, Fer-

jančík Tibor, Žúbor Miroslav, Hubinák Martin 

Ospravedlnený :  

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

  2. Organizačné otázky – informácie 

3. Schválenie plánov práce odborov 

  4. Kontrola plnenia uznesenia z ČS 

  5. Príprava pretekov   

  6. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia : 

Zasadnutie výboru otvoril predseda MO SRZ p. Púčik Jozef, ktorý privítal prítomných 

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

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy : 12/17, 11/17, 16/17, 2/18, 4/18 

Splnené úlohy : 14/17, 17/17,19/17, 20/17, 1/18, 3/18 

Bod 2 : Organizačné otázky – informácie 

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

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

- žiadosť o prestup z MO SRZ Liptovský Hrádok do MO SRZ Dolný Kubín p. Streža 

Jozefa ( r. 1963 ) a Márie Ševcovej. 

Bod 3 : Schválenie plánov práce odborov 
Zodpovední vedúci odborov predložili výboru na schválenie plány práce na ďalšie ob-

dobie. Výbor ich po pripomienkovaní schválil.  

Bod 4 : Kontrola plnenia uznesenia z ČS  

Predseda p. Púčik Jozef prerokoval z výborom rozsah plnenia plánu hlavných úloh 

a uznesenia ČS a konštatoval, že úlohy sú plnené výborom priebežne.  

Bod 5 : Príprava pretekov 

 Vedúci odboru pre športovú činnosť a vedúci odboru pre prácu s mládežou oboznámili 

výbor s organizačným zabezpečením pripravovaných májových pretekov dospelých 

a detí.  

Bod 6 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef reagoval na vystúpenie vedúceho odboru pre prácu s mládežou 

ohľadom pripravenej odpovede pre p. Prílepka Romana, požiadal p. Macíka aby 

zaradil do výučby aj praktické ukážky z lovu na plávanú, feedra a mušky, ktoré 

predvedú jednotlivý pretekári a členovia výboru, 

- informoval o termínoch skúšok nových členov ( piatok 15,00 hod., sobota 9,00 

hod v RD ), 



- informoval spolu s tajomníkom o priebehu a výsledkoch rokovania s riaditeľom 

SPF ohľadom možnej kúpy, prenájmu pozemkov v Párnici pod kaprovými revírmi, 

- p. Gregáň Miroslav st. informoval výbor o pripravovanej kontrole a jej zameraní, 

požiadal zodpovedných o predloženie požadovaných dokladov v stanovenom ter-

míne,  

 - predseda kontrolnej komisie odporučil prejednať na najbližšom zasadnutí výboru 

niektoré body súvisiace s majetkovým vysporiadaním pozemkov v Párnici, 

- p. Vajdulák Leonard požiadal hospodára o odovzdanie aktuálneho zoznamu čle-

nov MO SRZ Dolný Kubín, 

- p. Macík Jozef v krátkosti vysvetlil legislatívu súvisiacu s ŤZP a ich posudzova-

ním, požiadal o zverejnenie zoznamu ŤZP na webovej stránke organizácie, 

- požiadal o prípravu trate pred plánovanými pretekmi detí ( Májový pretek a det-

ská nonstopka ), 

- požiadal o finančnú čiastku 350 Eur na organizačné zabezpečenie a ceny, 

- navrhol zakúpenie kotliny pre potreby organizácie,  

- p. Hubinák Martin informoval výbor o zavážaní časti vodnej plochy v Párnici 

stavebným odpadom a to dvoma členmi našej organizácie, 

- výbor navrhol vyzvať členov na odstránenie odpadu a ak odpad neodstránia , po-

dať podnet na príslušné orgány, 

- p. Vajdulák Leonard prisľúbil navrhnúť a vytlačiť logo organizácie pre potreby 

reprezentácie na rôznych podujatiach, 

- Šumský Anton navrhol výboru schváliť predaj miestnych povolení nečlenom or-

ganizácie ( o návrhu výbor hlasoval a návrh neprešiel ), 

- informoval o predaji členskej známky p. Svitkovi a otvoril problematiku ohľa-

dom jeho činnosti v Párnici, 

- navrhol zamerať skutkový stav pozemkov spoločnosti Drevicom, s.r.o. , prizvať 

aj zástupcov vodohospodárskeho podniku, 

-    Žúbor Miroslav  požiadal výbor o možnosť spätne vyplatiť za rok 2017 preteká-

rom a družstvám finančné prostriedky, ktoré im prináležia v zmysle schválenej 

smernice, 

 - informoval výbor o zámere pripraviť novú smernicu pre odmeňovanie športovej 

činnosti s platnosťou od roku 2019, 

 - navrhol zoradiť autá pretekárov pri jazere č. 8 v Párnici pred prezentáciou 

k pretekom, 

-     Ferjančík Tibor predložil výboru na schválenie upravený plán brigád ( výbor pre 

tento rok 2018 neodporúča zmenu termínov brigád zverejnených v rybárskom 

spravodaji, 

 - požiadal o schválenie finančnej čiastky na zakúpenie cca 100 vriec na odpad, 

 - oznámil s poľutovaním, že mu niekto odcudzil laná a karabíny pre potrebu inšta-

lovania zubáčových hniezd, 

 - vyzdvihol vysokú úroveň školenia nových členov MO SRZ, poukázal na potrebu 

zabezpečenia kvalitnejších obrázkov pre poznávanie druhov rýb ( prisľúbil zabez-

pečiť od p. Šubjaka ), 

 - požiadal výbor o schválenie zakúpenia dvoch fotopascí v hodnote do 400 Eur. 

Výbor schvaľuje : 

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

- žiadosť o prestup z MO SRZ Liptovský Hrádok do MO SRZ Dolný Kubín p. Streža 

Jozefa ( r. 1963 ) a Márie Ševcovej. 

- plány práce odborov na ďalšie obdobie,  

- finančnú čiastku 350 Eur na organizačné zabezpečenie a ceny detských pretekov, 



- zakúpenie kotliny pre potreby organizácie, 

- spätne vyplatiť za rok 2017 pretekárom a družstvám finančné prostriedky, ktoré im 

prináležia v zmysle schválenej smernice, 

- finančnú čiastku na zakúpenie cca 100 vriec na odpad, 

- zakúpenie dvoch fotopascí v hodnote do 400 Eur. 

-  

 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č. 5/18 – pripraviť podklady pre kontrólnu komisiu. 

Zodpovedá : vedúci odborov, hospodár, tajomník  Termín : 23.04. 2018  

- úloha č. 6/18 – odovzdať aktualizovaný zoznam členov p. Vajdulákovi. 

Zodpovedá : Šumský Anton               Termín : máj 2018  

- úloha č. 7/18 – zverejniť zoznam ŤZP na webovej stránke organizácie. 

Zodpovedá : Vajdulák      Termín : máj 2018  

- úloha č. 8/18 – pripraviť podnety na zasýpanie jazier v Párnici. 

Zodpovedá : Hubinák                 Termín : máj 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           Mgr. Púčik Jozef 

    Tajomník MO SRZ     Predseda MO SRZ       

 

 


