
 

 

 

Zápis zo stretnutia výboru 23.01.2020 
  
  

Prítomní :J. Vavro ml,st, J. Trnka ml, L. Kordos, R. Brodsky, T. 

Messerschmidt, J. L.utica, M. Ziska, P.Pajerchin, L. Kurpas 
Chýba : , J. Boros, Milan Zaborsky 
Zapísal : PP 

Nasledujúci výbor:  20.2.2020 
Nasledujúce predsedníctvo : 
6.2.2020 

  
PRROGRAM :  

1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva 
2.  

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

preveriť možnosť prenajať auto na brigády: úžitkové 
auto s korbou, okres lm,rbk,pp, cena za nájom a deň, 
možnosť rezervovať auto,  

R Brodský 10.2.2020 Vybavene, J. 
Trnka zapozicia 
vlastne za PHM 

Preveriť možnosť predaja štátnych rybárskych lístkov 
pre nečlenov SRZ  na našich predajných miestach. 
Dohoda s mestom o podmienkach predaja štátnych 
ryb. lístkov 

P. Pajerchin 10.2.2020   

Kúpiť schránku, namontovať ju a označiť našim logom  J. Lutica 10.2.2020 Kupena, 

  
3. Kontrola plnenia úloh z VČS 
4. Priebežné témy :  

o kontrola plnenia pridelených úloh - P. Pajerchin 
o stav na MVE Dovalovo -J, Vavro st, podal správu o aktuálnom stave a návrh ďalších krokov - viď 

uznesenie č.1 
o Aktuálny vestník SRZ - podanie správy a pridelenie úloh - Na základe vydaného vestníka SRZ 

vyplynuli povinnosti a úlohy pre MO SRZ, kt. boli už zabezpečené 
o Informácia o plnení rozpočtu za rok 2019 - J. Lutica - bola predložená správa KRK ohľadom 

plnenia rozpočtu 2019.  Výbor vzal správu na vedomie a bude súčasťou správy KRK na VČS.  
o Diskusia a pridelenie úloh na témy: 

 Odmeny za predaj hosťovacích povolení za sezónu 2019 - Odmeny predajcom hosťovacích 
povolení budú vyplatené v súlade s odsúhlasenými podmienkami. 

 Konferencia Ján Knap 2020 - príprava konferencie ako aj rozsah bolo presunuté na 
predsedníctvo posun na predsedníctvo 

 Návrh rozpočtu pre rok 2020 

 Marketing pre zvýšenie príjmu z 2% dani - z dôvodu poklesu výberu 2% príspevku je 
potrebné pripraviť plán na zvýšenie výberu pre r. 2020 

 Marketing na zvýšenie predaja hosťovacích povolení 

 Predajne miesta hosťovacích povolení pre sezónu 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
HLASOVANIA :    

 hlasovanie o uznesení 2/2020 "školenie a skúšky nových členov SRZ pre sezónu 2020" - 
odsúhlasené 

 hlasovanie o uznesení 3/2020 "plán brigád 2020" - odsúhlasené 
 hlasovanie o uznesení 4/2020 "vekove kategórie členov MOSRZ L. Hradok"  - odsúhlasené 
 hlasovanie o uznesení 5/2020 "Poskytnuté benefity pre členov výboru, členov KRK, členov 

DK a členov rybárskej stráže"  - odsúhlasené 
  
 hlasovanie o uznesení x/2020 "brigádnická povinnosť členov MOSRZ L. Hrádok" - vrátené 

na prerokovanie na predsedníctvo 
  
ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU : 

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Zabezpečenie odoslania zoznamu RS pre radu SRZ  Jano Boroš 15.2.2020   

Vedúci športových klubov - zabezpečiť účasť predstaviteľa 
MO SRZ na rozšírenom zasadnutí LRU Mucha 

Trnka Jozef 
 

 

 

 



 
   

 

        

 
 

Kontakt predseda: 0905 622 671               IČO: 00 178 209 504                            vybormosrzlh@gmail.com 

Kontakt hospodár: 0915 816 162                  IBAN:SK0409000000000056712242                 www.mosrzlh.sk  

Adresa: ČSA 1543 , 033 01 L. Hrádok 

  

 

 

Zápis zo stretnutia výboru 20.02.2020 
  

  

  Prítomní :J. Vavro ml,st,  L. Kordos, R. Brodsky, T. Messerschmidt, J. 

L.utica, M. Ziska,, L. Kurpas Chýba : , J. Trnka, , Milan Zaborský, P. Pajerchin Zapísal : RB 

Nasledujúci výbor:  12.3.2020 
Nasledujúce predsedníctvo : 
6.3.2020 

  

PRROGRAM :  

 
1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva 

2.  

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

preveriť možnosť prenajať auto na brigády: úžitkové auto 
s korbou, okres lm,rbk,pp, cena za nájom a deň, možnosť 
rezervovať auto 

 
10.2.2020 Vybavene, J. Trnka 

zapozicia vlastne 

za PHM 

Preveriť možnosť predaja štátnych rybárskych lístkov pre 
nečlenov SRZ  na našich predajných miestach. Dohoda s 
mestom o podmienkach predaja štátnych ryb. lístkov 

Pajerchin  10.2.2020 Posun na 

12.3.2020 

Kúpiť schránku, namontovať ju a označiť našim logom          J. Lutica 10.2.2020 Kupena, 

  

3. Kontrola plnenia úloh z VČS 

4. Priebežné témy :  
o kontrola plnenia pridelených úloh 

o Prezentácia marketingového plánu na zvýšenie príspevku 2% daní 
o Návrh rozpočtu 2020 - prerokovanie 

o Odovzdanie povolení 2019 - stav, štatistiky, 
  

HLASOVANIA :    
o hlasovanie o uznesení 6/2020 "Odmeny  členov výboru MOSRZ L. Hrádok"  - schválené 

o Hlasovanie o uznesení 7/2020  " Program VČS 2020 " - schválené 

o Hlasovanie o uznesení 8/2020 " výdaj povolení na reprezentačné účely" - schválené 

  ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU : Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Pripravit analyzu vyvoja clenskej zakladne J. Vavro 24.2.2020   

Revízia navrhu rozpoctu 2020 P. Pajerchin 12.3. 2020   

Realizácia markt. Plánu 2% P. Pajerchin 30.3.2020   

Evidencia počtu ks PD - porovnanie 

vysadené/chytené po revíroch 

T. Messerschmid

t 

30.3.2020   

mailto:vybormosrzlh@gmail.com
http://www.mosrzlh.sk/


 
   

 

        

 
 

Kontakt predseda: 0905 622 671               IČO: 00 178 209 504                            vybormosrzlh@gmail.com 

Kontakt hospodár: 0915 816 162                  IBAN:SK0409000000000056712242                 www.mosrzlh.sk  

Adresa: ČSA 1543 , 033 01 L. Hrádok 

  

Plán na zvýšenie výberu 2% daní - web kampan J. Vavro ml. 24.2.2020   

Popis funkcii jednotlivých členov výboru na webe R. Brodský 24:2.2020   

Preveriť možnosť predaja štátnych rybárskych 
lístkov pre nečlenov SRZ  na našich predajných 
miestach. Dohoda s mestom o podmienkach 

predaja štátnych ryb. lístkov 

P. Pajerchin  10.2.2020 Posun na 

12.3.2020 

  

UZNESENIA :  

  

Zoznam uznesení ako aj kompletné znenie vrátane výsledkov hlasovania nájdete na webe v 
sekcii dokumenty MO SRZ : UZNESENIA 2020 

  OSTATNÉ INFORMÁCIE  : 

  
Rozne: 

• stav na MVE Dovalovo - Juraj Vavro st. 

• konferencia jan knap 2020 - priebežný stav - Tomáš Messerschmidt 
• výstup z kontrol KRK - J. Lutica 

• školenie nových členov - priebežný stav - T. Messerschmidt 

• pripomienky k organizačnému poriadku SRZ - R. Brodský 

• Členovia ktorí nezaplatia členské 2020 v termíne, návrh na úpravu poplatkov - Vavro ml.  

• podnety na VCS - doplnenie štandardného programu - všetci 

  

 

mailto:vybormosrzlh@gmail.com
http://www.mosrzlh.sk/
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Kontakt predseda: 0905 622 671               IČO: 00 178 209 504                            vybormosrzlh@gmail.com 

Kontakt hospodár: 0915 816 162                  IBAN:SK0409000000000056712242                 www.mosrzlh.sk  

Adresa: ČSA 1543 , 033 01 L. Hrádok 

  

 

 

Zápis zo stretnutia výboru 11.6.2020 
  

  

  Prítomní :J. Vavro ml,st, J. Trnka ml, L. Kordos, R. Brodsky, T. 

Messerschmidt, J. L.utica, M. Ziska, P.Pajerchin, L. Kurpas Chýba : ,  Zapísal : RB 

Nasledujúci výbor:  12.3.2020 
Nasledujúce predsedníctvo : 
6.3.2020 

  

PRROGRAM :  
1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva 

2.  

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Pripraviť analýzu vývoja členskej základne Vavro 24.2.2020 splnené 

Revízia návrhu rozpočtu 2020 Pajerchin 12.3. 2020 Splnené 

Realizácia marketingového Plánu na  2% dane Pajerchin 30.3.2020 nesplnené 

Evidencia počtu ks PD - porovnanie vysadené/chytené 

po revíroch 

Messerschmidt 30.3.2020 nesplnené 

Plán na zvýšenie výberu 2% daní - web kampan Vavro ml. 24.2.2020 nesplnené 

Popis funkcii jednotlivých členov výboru na webe Brodský 24:2.2020 splnené 

Preveriť možnosť predaja štátnych rybárskych lístkov 
pre nečlenov SRZ  na našich predajných miestach. 
Dohoda s mestom o podmienkach predaja štátnych 
ryb. lístkov 

PP 10.2.2020 Splnené 

  

3. Kontrola plnenia úloh z VČS 

4. Priebežné témy :  
• potreba vytvoriť plán zarybňovania revírov MOSRZ na 5rokov,vytvorenie pracovnej skupiny, 

pripraviť prezentáciu plánu na odsúhlasenie  VCS  

• odsúhlasenie rozpočtu MOSRY LH 2020 

• odsúhlasenie termínu konania miestnych pretekov pod skalkou - navrhovaný termín 6.9.2020  

• odsúhlasenie termínu konania VCS 2020 - nedeľa 11.10.2020  
• revírne tabule - nevyhovujúci stav ich aktualizácie - návrh formy ich aktualizácie - určenie ďalšieho 

postupu  

• kontrola termínu realizácie značenia sanitárneho prietoku na MVE Dovalovo - Juraj Vavro st. 

• Informácia o fungovaní predaja hosťovacích povolení - zabezpečenie evidencie predaja hosťovacích 
povolení po jednotlivých revíroch, nálepky QR kódmi s ryb. poriadkom, ročné/ týždenné ryb. 
listky pre nečlenov SRZ  

• informácia o počte členov, ktorí zaplatili členské po termíne + návrh systému uhrádzania po 

termíne - Juraj Vavro ml 

• informácia o organizácii brigád s podporou webu - návrhy na zlepšenie fungovania  
  

mailto:vybormosrzlh@gmail.com
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Kontakt predseda: 0905 622 671               IČO: 00 178 209 504                            vybormosrzlh@gmail.com 

Kontakt hospodár: 0915 816 162                  IBAN:SK0409000000000056712242                 www.mosrzlh.sk  

Adresa: ČSA 1543 , 033 01 L. Hrádok 

  

 

 

 

HLASOVANIA :    

• Hlasovanie o uznesení 9/2020 "Strategický plán hospodárenia"  - schválené 

• Hlasovanie o uznesení 10/2020  " Rozpočet MO SRZ LH 2020" - schválené 

• Hlasovanie o uznesení 11/2020 " Rybárska nedeľa Pod skalkou 6.9.2020" - schválené 

• Hlasovanie o uznesení 12/2020 "Termín konania 11.10..2020 a program VČS" - schválené 

  

  ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU : Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Popis stavu toku Bocianka pre potreby spracovania štúdie  • Trnka     

Zverejnenie uznesení 2020 na webe • Kurpas 24.6.2020   

Kontrola osadenia merania min. Prietoku MVE Dovalovo • Kurpas 24.6.2020   

Pripravenie listu na okresný úrad  s výzvou na osadenie 

merania min. Prietoku 

• Vavro st. 30.6.2020   

Zabezpečenie evidencie predaja hosťovacích  povolení po 

jednotlivých revíroch 
• Kordoš 30.6.2020   

Formulácia uznesenia  Individuálne prijímanie nových 

členov, úhrada členského po termíne,... 
• Kurpas 30.6.2020   

  

UZNESENIA :  

  

Zoznam uznesení ako aj kompletné znenie vrátane výsledkov hlasovania nájdete na webe v 
sekcii dokumenty MO SRZ : UZNESENIA 2020 

  OSTATNÉ INFORMÁCIE  : 
  

• Fungovanie rybarskej straze - info  

• individualne prijem novych clenov -Juraj Vavro ml 

• jan knap - prezentacia - nahradny termin 

  

  

  

  

  

mailto:vybormosrzlh@gmail.com
http://www.mosrzlh.sk/
https://mosrzlh.sk/wp-content/uploads/2020/06/prijate-uznesenia-2020.pdf


Zápis zo stretnutia výboru 30.7.2020 
  

  

  

Prítomní :J. Vavro ml,st, J. Trnka ml, R. Brodsky, T. Messerschmidt, J. 

L.utica, M. Ziska, P.Pajerchin, L. Kurpas 

Chýba : , J. Boros, L. Kordos, M. Záborský 

Zapísal : PP 

Nasledujúci 
výbor:  17.9.2020 

Nasledujúce predsedníctvo : 

10.9.2020 

  

PRROGRAM :  
1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva 

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Popis stavu toku Bocianka pre potreby spracovania 

štúdie  

J. Trnka   zrušené 

Zverejnenie uznesení 2020 na webe L. Kurpas 24.6.2020 splnené 

Kontrola osadenia merania min. Prietoku MVE 

Dovalovo 

L. Kurpas 24.6.2020 splnené 

Pripravenie listu na okresný úrad  s výzvou na 

osadenie merania min. Prietoku 

J. Vavro st. 30.6.2020 splnené 

Zabezpečenie evidencie predaja hosťovacích  povolení 

po jednotlivých revíroch 

L. Kordoš 30.6.2020 splnené 

Formulácia uznesenia  Individuálne prijímanie nových 

členov, úhrada členského po termíne,... 

L. Kurpas 30.6.2020 splnené 

Evidencia počtu ks PD - porovnanie vysadené/chytené 

po revíroch 

T. Messerschmidt 30.8.2020 splnené 

        

  

UZNESENIA :  
  

2. Kontrola plnenia úloh z VČS 
3. Priebežné témy :  

 Krúžok mladých rybárov - pripraviť plán a nastaviť fungovanie krúžku pre r. 2020/2021 vrátane 

personálneho pokrytia 
 projekt "Rybárska nedeľa pod skalkou 2020"  - zrušené z preventívnych dôvodov proti Korona 

vírusu 
 stavba koliby pod Malužinou - podané základné informácie  + diskusia k ďalším krokom 
 Fungovanie rybárskej stráže - diskusia 

  

  

HLASOVANIA :    
 oficiálne vyjadrenie MO SRZ LH k zrušeniu pretekov 

 Za : 9, Proti 0, Zdržal sa : 0 

  

  

ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU : 



Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Kontrola termínu realizácie značenia sanitárneho prietoku na 

MVE Dovalovo 

Juraj Vavro st 10.8.2020   

Krúžok mladých rybárov - pripraviť plán práce krúžku na r. 

2020/2021 

Michal  Vavro 30.8.2020   

Stavba Koliby nad Malužinou - preveriť možný negatívny 

vplyv na tok (jazierko, atď) a možnosť prizvania MO SRZ LH 

do pripomienkového konania.  Stretnutie 6.8.2020 

Juraj Vavro st. 1.8.2020 splnené 

Pripravit uznesenie o zrušení rybárskej nedele z dovodu 

Korona krizy 

Ludo Kurpas 10.8.2020 splnené 

  
  

UZNESENIA :  
  
Zoznam uznesení ako aj kompletné znenie vrátane výsledkov hlasovania nájdete na webe v 
sekcii dokumenty MO SRZ : UZNESENIA 2020 
  

OSTATNÉ INFORMÁCIE  : 
  

 Stretnutie p. Schindler - info o stretnutí a výstupe zo stretnutia 

 Jan Knap - prezentácia - náhradný termín 

 



 
   

 

        

 
 

Kontakt predseda: 0905 622 671               IČO: 00 178 209 504                            vybormosrzlh@gmail.com 

Kontakt hospodár: 0915 816 162                  IBAN:SK0409000000000056712242                 www.mosrzlh.sk  

Adresa: ČSA 1543 , 033 01 L. Hrádok 

  

 

 

 

Zápis zo stretnutia výboru 1.10.2020 

  Prítomní :J. Vavro ml,st,  R. Brodsky, T. Messerschmidt, J. L.utica, 

P.Pajerchin, L. Kurpas, J. Boroš, L. Kordoš,  Chýba : J. Trnka, M. Žiška, M. Záborský Zapísal : PP 

Nasledujúci výbor: 

8.10.2020 

Nasledujúce predsedníctvo :  

  

PRROGRAM :  

1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Zabezpečiť sponzorské 300 E od investora koliby pod 
Nižnou Bocou. 

PP 30.9.2020 splnené 

Zistiť inú formu uskutočnenia VČS, resp. účasti našich 
členov na VČS, ktorá sa má konať 11.10.2020 

Riso 1.10.2020 Kombinácia 
postou a online 

Navrhnúť niektorú z rybárskych organizácií na 
splnomocnenie zastupovania našej MO na výročnom 
zasadnutí Slovrybu. 

Ludo 1.10.2020 zrušené 

Notarka 2%  Ludo, Riso 5.10.2020   

Uzavriet zmluvu o pracovnej cinnosti s CVC + MIso Ludo 30.9.2020 splnené 

Jašo - nakontaktovanie na Michala s cieľom ziskať 
metodiku a podklady ku kružku 

Ludo 20.9. 2020 splnené 

Pripraviť program kružku vrátane predpokladaných 
nákladov na r. 2020 

Michal / Ludo 30.9.2020 Program je , 

cakame rozpocet 

  

 

mailto:vybormosrzlh@gmail.com
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Zápis z online stretnutia výboru 17.12.2020 
  Pripojení :J. Vavro ml,st,  R. Brodsky, T. Messerschmidt, J. L.utica, 

P.Pajerchin, L. Kurpas, J. Boroš, L. Kordoš, J. Trnka, M. Žiška, M. Záborský, 
J. Boroš Chýba :  Zapísal : PP 

Nasledujúci výbor: 

podľa  Covid situácie  
Nasledujúce predsedníctvo :  

  

PRROGRAM :  
1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Pripraviť VČS s odsúhlasením uznesení aj poštou 
(korešpodenčná forma)  aj elektronicky s 

rozpočtom do 700 EUR 

Ludo 1.11.2020 zrušené 

Podpísať zmluvu s p. Jančuškovou na účtovnícke 
služby na nasledujúce obdobie 

Ludo Kurpas 1.11.2020 splnené 

Objednať cenniny = 15 EUR hosťovačka, 30 EUR 
pstruhová 

Lubo Kordoš 6.10.2020 splnené 

Uhradiť týždenné ryb. Lístky mestu P.Pajerchin 1.11.2020 Posun do 

30.3. 

Poslať správy na VČS  ( Forma - publikovateľná 
na webe)  

všetci 4.10.2020 splnené 

  
  

2.  Prezentácia investičného zámeru vlastnej liahne - T. Messerschmidt 

3.  Prezentácia projektu LIFE - M. Schindler  

4. Prezentácia analýzy na prípravu zarybňovacieho plánu - vzhľadom na nedodanie podkladov v uvedenom termíne, bude spolupráca obmedzená len na konzultácie 
na  vytypované časti. 

5.  Michal Vavro - prezentácia liahne OZ Catch ME v rámci projektu LIFE 

6.  Diskusia o projekte Life 

7.  OZ MO SRZ LH - diskusia o možnosti založenia OZ MO SRZ z dôvodu získania právnej 
subjektivity. 

8.  Ikry v Boxoch - info o pláne na 12/2020 

  

  

HLASOVANIA :    
Uznesenie č. 19 zo dňa 17.12.2020 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia: „Life projekt 2020 Belá“ 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok berie na vedomie obsah a ciele pripravovaného Life projektu na rieke 
Belá, 
ktorý by sa mal po jeho úspešnom podaní začať realizovať v roku 2022. 
Výbor vyjadruje podporu tomuto projektu, zaväzuje sa poskytnúť aktívnu súčinnosť pri jeho realizácii. 
Výbor určuje Richarda Brodského – tajomníka MOSRZ – ako zástupcu výboru pre komunikáciu 
MOSRZ LH 

voči jednotlivým zástupcom Life projektu 2020 Belá a poveruje ho, aby zabezpečil pre MOSRZ LH 
status 

oficiálneho partnera projektu. 



 

Podmienkou poskytnutia podpory a súčinnosti zo strany MOSRZ LH je splnenie podmienky, že 
realizovaný 

projekt neobmedzí výkon rybárskeho práva v povodí rieky Belá. 
Počet prítomných členov: 11; Počet neprítomných členov: 0 

Za uznesenie: 5 - Kurpas, Vavro, Vavro ml., Záborský, Pajerchin; 
Proti uzneseniu: 5 - Brodský, Messerschmidt, Trnka, Boroš, Žižka; 
Zdržal sa: 1 Kordoš 

Uvedené uznesenie nebolo prijaté. 
  

Uznesenie č. 20 zo dňa 17.12.2020 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia: Projekt vlastná liaheň MOSRZ Liptovský Hrádok 

Výbor MOSRZ poveruje pracovnú skupinu, aby pripravila projekt vlastnej liahne na pstruha 
potočného 

umiestnenej v povodí revírov MOSRZ. 
Očakávaný rozsah projektu: 

▪ Štúdia a projektová dokumentácia liahne 
▪  Rozpočet pre výstavbu liahne 
▪  Rozpočet na prevádzku liahne 
▪  Predbežná písomná dohoda s vlastníkom pozemku 
▪  Časový harmonogram výstavby 
▪  Návrh financovania 

Rozsah, úplnosť a kvalita projektu musí byť postačujúca preto, aby o realizácii výstavby vlastnej 
liahne mohol 

hlasovať výbor MOSRZ a následne VČS MOSRZ. 
Projekt musí schváliť VČS, ktorá by sa mala predbežne konať 28.03.2021. 
Termín odovzdania projektu: 07.03.2021 

Výbor súhlasí s nasledovným zlozením pracovnej skupiny: 
Tomáš Messerschmidt – vedúci skupiny, Richard Brodský, Jozef Trnka 

Počet prítomných členov: 10; Počet neprítomných členov: 0 

Za uznesenie: 10; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 1 

Uvedené uznesenie bolo prijaté. 
  

  

  ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU : Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Pripraviť projekt vlastnej liahne MO SRZ LH na 

schválenie VČS 

T.Messerschmidt 7.3.2021   

        

  

  

UZNESENIA :  

  

Zoznam uznesení ako aj kompletné znenie vrátane výsledkov hlasovania nájdete na webe v 
sekcii dokumenty MO SRZ.  

  OSTATNÉ INFORMÁCIE  : bez záznamu 


