
 



 
 
 

 
Petrov zdar. 

Úvodom Vám chcem v mene celej organizácie rybárskeho zväzu v Púchove popriať všetko dobré do Nového roku 2011 a veľa zdaru, či už v rybárskom, 
alebo osobnom živote. 
Dostáva sa Vám do rúk prvé vydanie rybárskeho spravodajca, kde sa budeme snažiť Vás informovať o činnosti našej organizácie. Tento spravodaj by mal 
vychádzať 2 krát do roka a priebežne informovať našich rybárov o brigádnickej, športovej či disciplinárnej činnosti, ako aj o úlovkoch a zarybňovaní. 
Verím, že tento tlačený spravodaj poteší hlavne tých , ktorí nemajú prístup k internetu, kde nájdete tiež všetko potrebné a aktuálne, takže nezabúdajte ani 
na náš web www.puchovskyrybar.wbl.sk 
 

S pozdravom Miroslav Mikáč 
(december 2010) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roky 2009 – 2010 

 
     V roku 2009 tvorilo našu členskú základňu  1 114 členov, čo je s porovnaním z rokom 2008 pokles o 26  členov.   
 
Zloženie členskej základne: 
Členovia nad 18 rokov – 937 ,  Mládež od 16 do 18 rokov – 68  , Deti od 10 do 16 rokov – 106 
Z počtu dospelých členov je 18 žien , 125 dôchodcov a 19 ZŤPS. 
 
Regionálne zloženie: 
Púchov – (Dospelí a mládež – 641) – (Deti – 59/ 9 dievčat) 
Lednické Rovne – (Dospelí a mládež – 153) – (Deti – 21/1 dievča) 
Beluša + Pružina – (Dospelí a mládež – 168) – (Deti – 24) 
Dolné Kočkovce – (Dospelí a mládež – 46)  - (Deti – 2) 
 
Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a 37 členov rybárskej stráže, čo je o 3 viac oproti roku 2008. 
 
K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. 
 

V roku 2009 a do 28.03.2010  zomreli naši členovia: Stanislav Ondruš  starší, Vladimír Štraus,  Július Košecký, Jozef Líner, Vladimír Jakubík, Jaroslav 
Šponiar, Ľubomír Kvasnička mladší, Ján Svorada, František Jakuš, Pavol Luhový , Štefan Chumchal starší a Vladimír Pecho. 
 
 

V roku 2009 boli  povolenky  vydané v takomto zložení: 
 
miestne  kaprová                         442 ks  +  98 ks pre detí 
miestne  kaprové zľavnené        188 ks    
zväzové  kaprové                         322 ks   +  8 ks pre detí 
pstruhové povolenia                    278 ks    
lipňové povolenia                             0 ks    
 
43 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 16 členov požiadalo o prerušenie 
členstva v SRZ. 
 
Do marca 2010 pracoval Výbor v tomto zložení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
            

Kontrolná komisia: 
Predseda: Jozef Liška 
Člen: Ing.František Crkoň 
           Miroslav Luhový 
 
 
Výbor MO v roku 2009 zasadal 15 krát a predsedníctvo 5 krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 159 uznesení, ktoré sa týkali prípravy členskej schôdze v roku 2009, 
prípravy a vydávania povolení na rybolov, prípravy školenia a skúšok nových členov, prípravy  rybárskych pretekov, prevádzkovanie chaty na Ihrišťoch a ďalších 
činností, ktoré súviseli s výlovmi, zarybnením, hospodárkou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.  
Uznesenia, ktoré výbor priebežne prijímal sa netýkali len úloh, ktoré boli bežnou agendou, ale riešil úlohy, ktoré mali dôležitosť z hľadiska obsahu a termínov 
plnenia. 
 
Medzi takéto úlohy patrili: 
 
Riešenie a vyrovnanie sa so spoločnosťou Fishrelax, ktorá celú záležitosť zadala Advokátskej kancelárie, ktorá MO vyzývala na uzatvorenie dohody o finančnom 
vyrovnaní. Túto úlohu výbor riešil a viackrát konzultoval s Radou SRZ. Na základe argumentov, ktoré vybor predkladal advokátovi nakoniec došlo k dohode 
a výbor na svojom riadnom zasadnutí dňa 7.9.2009 prerokoval a odsúhlasil znenie Dohody o finančnom vyrovnaní, čo predstavuje príjem pre MO. 
Podpísaním dohody a finančnom vyrovnaní štrkoviská č. 0 a 1. už nie sú revírmi MO čo znamená, že naši členovia nemôžu loviť na uvedených revíroch. 
 

Predseda: Ing. Jozef Kalus 
Podpredseda: Radoslav  Prokop 
Tajomník: Ing. Dalibor Piška 
Hlavný hospodár: Rastislav Šajdák 
Pokladník: Miroslav Gajdoš 
Čistota vôd: Ing. Stanislav  Ondruš      
Správa majetku: Ján Ladecký 
Investičná činnosť: Ing. Miloš Šery     
Brigádnická činnosť: Jozef Kalma 
Vedúci RS: Bohuslav  Kačík 
Deti a mládež: Pavol Beniak 
Člen výboru: 
Člen výboru: 

Milan Ďurčík 
Pavol Golis 



Uznesením č. 62/2009 boli poverení členovia výboru, aby sa preverili listy vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorý je vo vlastníctve MO. Uznesenie po 
administratívnych úkonoch a súhlasu Rady SRZ, boli rybníky a chata IHRIŠTE zapísané na liste vlastníctva našej MO.  

 
Výbor na základe na základe získaných informácií kontaktoval majiteľa rodinného domu, ktorý sa objavil v ponuke na predaj. Stretnutie bolo dohodnuté a stretnutie 
sa uskutočnilo s majiteľom rodinného domu v Hor. Kočkovciach vedľa firmy  LUKAN.     
Po obhliadke stavby  zúčastnení členovia výboru zhodne konštatovali, že objekt by spĺňal požiadavky, ako rybársky dom. Výbor na svojom riadnom zasadnutí dňa 
26.6.2009 odsúhlasil, máme záujem o túto nehnuteľnosť. Prebiehali ďalšie rokovania a dohoda o kúpe bola na dohľad. Situácia sa zmenila vtedy, keď exekútor 
zablokoval účty majiteľovi a naša snaha ostala na mŕtvom bode. Situáciu budeme naďalej sledovať. 
 
Na jednom so zasadnutí sa výbor zaoberal aj myšlienkou vytvorenia revíru „ CHYŤ A PUSŤ „ 
a prijal úlohu, ktorý z našich revíroch by takéto podmienky spĺňal. Úlohou boli poverení všetci členovia výboru a momentálne posudzujeme revír na tečúcej aj 
stojatej vode vhodný na tieto účely, ktorý by bol pokusne na 3 –roky vytvorený na tento účel. Takto doprajeme rybárom možnosť uloviť väčšie ryby a samozrejme 
pekný športový zážitok. 

 
Uznesenie „ Plašenie a odstrel kormorána „  
  S touto úlohou zápasíme už viac rokov. Naša MO každý rok žiada o takúto výnimku, aby sme aspoň čiastočne ochránili naše revíry od tohto nepríjemného 
predátora, preto výbor rozhodol, že nakúpime cca 400 kusov nábojov, ktoré poskytneme našim členom, ktorí sú aj členmi poľovníckych združení. Pod vedením 
nášho člena kontrolnej komisie p. Lišku, boli akcie  pod kontrolou a úlohy s tým spojené sa priebežné plnili a čo je veľmi  dôležité, že k spolupráci sa hlásia aj naši 
členovia, ktorí sú organizovaní v susedných poľovníckych združeniach. 
Tým členom, ktorí sa zúčastňovali na týchto akciách patrí poďakovanie  všetkých nás. 
 
Jedno s prijatých uznesení bolo riešenie zákazu vjazdu motorovými vozidlami k revíru Váh pri Športovom centre.  Výbor požiadal  Mestský úrad v Púchove 
o vyjadrenie a stanovisko, ktoré bolo jednoznačné, MÚ v Púchove sa k osadeniu značky nevyjadroval a ani o takéto stanovisko žiadna organizácia  nepožiadala. 
Rozhodnutie či vchádzať alebo nevchádzať je len a len na Vás.  
 
Vážení priatelia a ešte jedná informácia na ktorú by ste sa určite v rámci diskusie spýtali, či sa výbor zaoberal, ak to tak môžeme nazvať nelegálnym oplotením 
lovného potoka v hornej časti Pružinky. Odpoveď je áno. Kontrolu a zdokumentovanie súčasného stavu sa zúčastnili viacerý členovia výboru, ktorý na svojom 
zasadnutí menovite poveril členov výboru, aby sa kontaktovali na majiteľa firmy, ktorá tento stav spôsobila. Rokovanie sa uskutočnilo s konateľom spoločnosti 
RAVEN  ktorý deklaroval, že uzatvoria Zmluvu o sponzorstve vo výške 1500/rok, EUR na obdobie 15 až 20 rokov s podmienkou, že úseky vodného toku , ktoré sú 
oplotené môže kedykoľvek MO  zlovovať. Rokovania budú pokračovať a našou snahou bude získať pre MO najvýhodnejšie podmienky. Iná cesta je veľmi  zdĺhavá  
a bez finančného efektu. 
 
Činnosť rybárskej stráže 
V roku  2009  vykonávalo činnosť rybárskej stráže  34 členov. V minulom roku  na jeseň sme zvýšili počet  RS o troch členov, ktorí po absolvovaní školenia a po 
 úspešnom vykonaní štátnej skúšky boli ustanovení za členov RS. Spolu bolo  vykonaných približne 800  jednotlivých kontrol na  našich  revíroch.  30 spoločných 
kontrol bolo vykonaných v počte troch a viac členov rybárskej stráže. Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v minulom roku sme spolupracovali s príslušníkmi 
polície a vykonávali spoločné kontroly. 
V roku 2009 bolo zistených viacero previnení a preto aj disciplinárna komisia musela viackrát zasadať a udeľovať disciplinárne tresty. 
RS v jednom prípade zistila, že rybár ulovil a ukryl šťuku severnú, ktorá merala 49 cm, ďalšie porušenie,  ktoré bolo zistené u rybára, ktorý ulovil a za sieťkoval  2 
ks pstruha dúhového a nepovažoval za nutné ulovené ryby zapísať do záznamu o úlovkoch. 
Až neuveriteľné  s akými porušeniami sa RS musí popasovať, keď pri kontrole je rybár  neskutočne drzí  a pritom  porušuje zákon o rybárstve a vyhráža sa RS 
fyzickým násilím. 
Pri tejto kontrole, ktorá bola v nočných hodinách bolo zistené, rybár pri love nemal pri sebe rybársky lístok  ani  povolenie na rybolov a nebolo osvetlené  lovné 
miesto aj  keď už bolo po  22 hodine.  Po výzve člena  RS odmietol predložiť požadované doklady a nešetril ani vyhrážkami. Tento člen bol už aj v minulosti 
disciplinárne riešený a trestaný. 
Disciplinárna komisia uvedené počínanie riešila jednoznačne a predložila výboru návrh na trvalé vylúčenie s členstva SRZ. Výbor tento návrh schválil. 
Aj ďalšia nočná kontrola potvrdila, že v nočných hodinách sa porušujú predpisy, keď dvaja rybári z organizácie Čadca mali ulovené po jednom kuse ušľachtilej 
ryby, ktoré nemali zapísané v záznamoch o úlovkoch. Týmto rybárom boli odobraté povolenky a s písomným záznamom odoslané na organizáciu do Čadce na 
disciplinárne doriešenie. 
Rybárov z iných organizácií na našich revíroch stále pribúda a každoročne sa zväčšuje tlak na naše revíry. Prichádzajú takmer s celého Slovenska a to svedčí o tom, 
že naše revíry máme dobre zarybnené a to si musíme dobré chrániť pred nedisciplinovanými rybármi. Preto bude samozrejmosťou  častejšie stretávanie sa s RS  pri 
vode a to nie len v denných ale aj v nočných hodinách. Slušným rybárom to nikdy nevadilo a s tými neporiadnymi si časom spoločnými silami poriadok urobíme. 
Spoločným želaním všetkých členov RS je, aby rybárov, ktorí nerešpektujú zákonné normy  bolo pri našich revíroch  čo najmenej, aby sme o rok na členskej 
schôdzi mohli konštatovať, že členov, ktorí porušujú základné rybárske normy  má klesajúci trend. 
        Činnosti disciplinárnej komisie 
V roku 2009  disciplinárna  komisia pracovala v trojčlennom zložení. 
Celkom riešila a prerokovala  9 oznámení o  previnení členov našej organizácie. 
Vo všetkých prípadoch sa jednalo sa o porušenia zákona o rybárstve a vykonávacej 
vyhlášky alebo miestneho rybárskeho poriadku. 
V zmysle disciplinárneho poriadku, disciplinárna komisia uložila tieto potrestania: 
-Nevydanie povolenia na lov rýb na dobu dvoch rokov za ulovenú a  za sieťkovanú rybu, ktorá nemala stanovenú lovnú mieru 
-Vylúčenie z členstva SRZ za opakované porušovanie predpisov o rybárstve, odmietnutie  predložiť  požadované doklady a vyhrážanie sa fyzickým násilím RS 
-3 krát peňažná pokuta vo výške  50  EUR 
-V jednom prípade disciplinárna komisia upustila od potrestania 
-3 prípady obvinenia pre nedostatok dôkazov  boli oslobodení. V danom prípade 
išlo o postúpenú z inej MO SRZ. Tu treba zdôrazniť, že rybárska stráž nezaistila dôkazy v takej forme, aby jednoznačne dokazovali, že sa podozriví previnenia 
dopustili. Taktiež treba uviesť, že disciplinárna komisia nespochybňuje tvrdenie členov RS, ale zaistené dôkazy musia byť také, aby bolo nad akúkoľvek 
pochybnosť zrejme, že sa podozriví porušenia predpisov dopustili. 
Disciplinárna komisia bude i naďalej dbať, aby boli všetky zistené porušenia predpisov o rybárstve spravodlivo posúdené a potrestané, ale zároveň aj, aby boli 
dodržané všetky práva členov MO SRZ. 
 

          Brigádnická činnosť 
 

V roku 2009 bolo na revíroch MO SRZ Púchov organizovaných 122 spoločných brigád. Organizovali ich a viedli hospodári na jednotlivých revíroch, ich 
zástupcovia, alebo vedúci lovných skupín. Na pstruhových revíroch boli už tradične zamerané hlavne na stavby a opravy kaskád, výlovy na odchovných potokoch, 
ako aj na čistenie brehov od rôznych porastov. Na kaprových revíroch boli zamerané na zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných plôch, na jarné čistenie 
brehov od porastov a taktiež od nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to bolo pravidelné kosenie trávnatých porastov okolo rybníkov a štrkovísk, 
k tomu treba dodať len toľko, že z našich revírov bolo vyvezené 10,5 ton odpadu, čo je o 3 tony viac ako v roku 2008. Počas celého roku taktiež udržiavanie 
poriadku tak, aby sme sa pri našom spoločnom koníčku "rekreačnom rybolove" cítili čo najlepšie. V roku 2009 v jesenných  mesiacoch  boli  zlovované štrkoviská  
0 a 1  revíry  Led. Rovne. 
Pstruhové revíry MO SRZ Púchov 
           Revír Biela Voda - 0120..... 1383 hod.  Nové kaskády – 56  opravené - 68 
Revír Zubák - Lednica -1900... 444 hod. Nové kaskády- 39  opravené - 50 
Revír Pružinka-Slatinka -3040...1489 hod. Nové kaskády - 103 opravené- 75 
 

           



Výlovy na odchovných potokoch : 
 
Lovná skupina Doležal František  465  hod.                                     Lovná skupina Ing. Novosad  Ľuboš  1102 hod. 
 
Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 4968  brigádnických hodín. 
 
Kaprové revíry MO SRZ Púchov 
Revír Váh-4580+4164+4162 -2380  hod.    
Revír Ihrište+chata-5070/1,2  980 hod.   
Revír VN Dolné Kočkovce 5020 -530 hod.   
Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030 977 hodín. 
Celkom na  kaprových revíroch  bolo odpracovaných  4 968  brigádnických hodín. 
Zarybňovanie revírov  1100 hod.  Vydávanie dokladov 800 hod. 
Ostatná brigádnická činnosť  870 hodín. 
Spolu  2770 hodín 
 
Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2009  členmi MO SRZ Púchov odpracovaných 12 605  
brigádnických hodín, čo predstavuje prínos pre našu organizáciu pri cene  1 hodiny práce  3,32 
EUR  sumu  41.840  EUR. 
Investičná činnosť 
          1, V roku 2010 prebehla celková rekonštrukcia interiéru rybárskej chaty v Ihrišťoch. 
Plánované a realizované práce pozostávali z výmeny časti obvodového dreva za nové, z nového 
obloženia stien zateplených minerálnou vatou a tatranským profilom, podlaha – nová dlažba, výmena – nové schodisko a kuchyňa 
2, Účasť na bežných rokovaniach na obecných a mestskom úrade pre stavebné povolenia (domové čistiarne odpadových vôd, vypúšťanie vôd do tokov a stavebné 
činnosti ktoré sa nás svojou činnosťou dotýkali ako rybárov). 
Čistota našich vôd. 
Výbor obdŕžal oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vypúšťanie odpadových vôd  z  a.s. RONA  Led. Rovné. Po preskúmaní podmienok za ktorých sa 
odpadové vody mali  vypúšťať,  výbor  zaslal stanovisko, že súhlasí so zmenou množstva vypúšťaných odpadových vôd, ale nesúhlasí s počtom vykonávaných  
analýz o kvalite odpadových vôd, ktoré boli stanovené len 2 krát ročne. Nesúhlas bol odôvodnený tým, že v priebehu roka sústavne dochádza k zníženiu kvality vôd 
pod výpustami kanalizačných prípojok na toku  Lednica, preto žiadame  častejšiu kontrolu  vypúšťaných  vôd a to 4 krát ročne. Naša požiadavka bola Obvodným 

úradom ŽP akceptovaná. Riešili sme aj problém, ktorý sa vyskytol v letnom období na 
Bielej Vode v lokalite Lysá pod Makytou pri pekárni, kde došlo k úhynu približne 70 kusov 
pstruha potočného. K tejto udalosti pravdepodobne došlo vyplachovaním nádob od 
postrekových chemikálií. K znečisteniu vodného toku došlo približne v dĺžke cca 200 
metrov za veľmi nízkeho stavu vody.  MO požiadala Obecný Úrad Lysá pod Makytou 
o odvysielanie oznamu o zistení úhynu rýb s apelom na občanov, aby nádoby od postrekov 
a chemikálií nečistili pri vodnom toku. 

 
Dna 28.3.2010 sa na Vysokej škole na Kolonke uskutočnila  výročná schôdza, ktorá 
bola tentoraz po 4 rokoch opäť volebná. Prítomní členovia našej organizácie si do 
ďalšieho 4 ročného obdobia zvolili do funkcií 13 členov : Ing.Jozef Kalus,Ing.Dalibor 
Piška,Pavol Beniak,Rastislav Šajdák,Ing.Luboslav Molitor,Ján Ladecký,Jozef 
Kalma,Ing.Miloš Šerý,Miroslav Miká č,Milan Ďurčík,Bohumil Kačík,Radoslav Šedý 
a Ing.Stanislav Ondruš. Do trojčlennej kontrolnej komisie boli zvolení Jozef 
Liška,Miroslav Gajdoš a Ing.František Crkoň. 

                                                                                                     
 
 

                                                 Športová činnosť a rybárske preteky: 
2.5.2010 Odhánky 
Už tradičný jarný pretek sa uskutočnil na štrkoviskách Odhánky. Slabšiu účasť 
pretekárov , malo na svedomí určite aj počasie, ktoré tentoraz vôbec nevyšlo a už od 
rána pršalo, ale ani to neodradilo pretekárov aby si zmerali sily v love o najťažšieho 
kapra. Lovilo sa na 1 udicu, na plávanú , alebo na položenú a ryby boli aktívne 
hlavne z rána a tak niektorí pretekári ťahali rybu za rybou, iným sa zase menej 
darilo. Počasie ovplyvnilo aj divákov, ktorých bolo teraz pomenej, ale prišli si na 
svoje po vyhlásení výsledkov, keď sa žrebovala bohatá tombola. Celkovo sa pri 
účasti 204 pretekárov ulovilo 165 kusov kapra! 
Celkové výsledky: 
1.Pagáč Pavol (št. číslo 104) Kapor 62 cm /4,68 kg 
2.Rusnák Jozef (št. číslo 82) Kapor 62 cm/4,36 kg 
3.Trenčan Miroslav (št. číslo 32) Kapor 59 cm/3,83 kg 
Ďalšie vážené ryby: 
4.Ninis Matej – Kapor 54 cm / 3,64 kg 
5.Sýkora Marián – Kapor 56 cm /3,38 kg 
6.Rosina Jozef – Kapor 57 cm/3,36 kg 
7.Horečný Rastislav – Kapor 58 cm /3,09 kg 
 
5.5.2010 Partizánske / Preteky funkcionárov Trenčianskeho kraja (VN Veľké 
Uherce) 
Netradične vo štvrtok sa konal 12 ročník pretekov funkcionárov TN kraja. 
V malebnom prostredí VN Uherce sa zúčastnilo 10 organizácií , ktoré si zmerali 
svoje rybárske umenie. Púchovskú organizáciu na preteku zastupovali Rastislav 
Šajdák, Miroslav Miká č a Marian Mierny . Už krátko po štarte sa Púchovčanom 
po zvolení správnej taktiky začalo dariť a na breh dostávali kapra za kaprom. Ešte 
hodinu pred koncom preteku jasne viedli , no po krátkej búrke sa otočil aj smer 
vetra a ryby sa už nepodarilo udržať na lovnom mieste a nasťahovali sa do susednej 
zátoky, kde ich s prehľadom začali loviť domáci, ktorí Púchovčanov v závere 
predbehli. Avšak aj druhé miesto bolo zaslúžené a tiež Rasťo Šajdák vyhral 
v súťaži jednotlivcov s najviac ulovenými rybami. 
Celkové poradie: 
1.Partizánske (2379 bodov) 43 kaprov + 20 bielych rýb 
2.Púchov (2105 bodov) 39 kaprov + 7 bielych rýb 
3.Bánovce nad Bebravou (1802 bodov)  35 kaprov + 3 biele ryby 
4.Trenčín (1490 bodov)  28 kaprov 
5.Dubnica nad Váhom (1173 bodov) 22 kaprov + 7 bielych rýb 



6.Považská Bystrica (1089 bodov) 18 kaprov + 27 bielych rýb 
7.Stará Turá (1043 bodov) 20 kaprov + 2 biele ryby 
8.Nové Mesto nad Váhom (962 bodov) 18 kaprov + 7 bielych rýb 
9.Handlová (762 bodov) 11 kaprov + 2 biele ryby 
10.Prievidza (374 bodov) 6 kaprov + 1 biela ryba 

 
8.5.2010 Odhánky / Detské preteky 
O týždeň po pretekoch dospelých rybárov sa znova na odhánkach pretekalo a tentoraz súťažili medzi sebou naše ratolesti. 
Počasie tento krát vyšlo a za hrejivého slniečka deti, či už pod dohľadom rodičov, starších skúsenejších rybárov, alebo 
vedúcich krúžkov ukazovali, že s nich vyrastá nová generácia rybárov, ktorým nerobí problém po ulovení rybu pustiť 
späť do vody. Deti sa zamerali na rôzne druhy rýb. Niekto chytal kapríkov, niekto beličky, ale na tom až tak nezáležalo. 
Skôr bolo zaujímavé sledovať u najmladších rybárov či rybáriek tú radosť v očiach pri ulovení každej rybky a následné 
šetrné pustenie rybky na slobodu. Aj mi starší by sme si mali brat v niečo príklad. Deti boli za účasť odmenené 
sladkosťami a najlepší z nich aj rybárskymi a vecnými cenami. 
Konečné poradie chlapci: 
1.Samuel Rosina (1431 bodov) 
2.Kamil Baláž (1181 bodov) 
3.Miroslav Jašek (1175 bodov) 
Najlepšie dievča – Kristínka Kováčiková (580 bodov) 
 
15.5.2010 Turčianske Teplice (S Ryba Cup – 2.ročník) 
V máji sa poriadal ešte jeden pretek funkcionárov, tento krát 
v Turčianskych Tepliciach s názvom S Ryba Cup. Bol to vlastne 
druhý ročník pretekov o putovný pohár Slovenskej rybárskej 

agentúry. Za našu organizáciu sa preteku zúčastnilo družstvo v zložení Dalibor Piška, Jozef Kalma a Pavol 
Beniak, ktorí sa umiestnili na celkovom 5.mieste. Pohár si odniesli Zvolenčania, na druhom mieste bolo 
družstvo Hlohovca a tretí domáci s Turčianskych Teplíc. 

 
18.9.2010 Púchovský pstruh (VN Hoštiná) – 2 ročník bodovaného prívlačového preteku 
Druhý ročník prívlačového preteku sa opäť konal na VN Hoštiná a zúčastnilo sa ho 75 pretekárov s celého 
Slovenska. Lovilo sa podľa pravidiel LRU – prívlač na umelé nástrahy bez protihrotu. Pretek bol bodovaný 
a započítavali sa body do tabuľky jednotlivcov v prívlačovej ligy. Preteku sa však mohli zúčastniť aj 
neregistrovaný pretekári. Oproti minulému roku , však ryby neboli až tak aktívne a spolu sa ulovilo 278 kusov. 
Bodovalo sa systémom určeným pre prívlač na pstruhových vodách, teda čo dravá ryba, to bod. Za 1 bod sa 
rátala aj nedravá ryba nad 20 cm chytená v hlavovej časti. Všetky ulovené ryby boli vrátené späť do vody. 
Celkovým víťazom sa stal Vlado Kožuškanič s Liptovského Mikuláša, na druhom mieste sa umiestnil Košičan 
Laco Zamba a tretie miesto si vybojoval Pezinčan Peter Pavlov. Farby Púchova hájilo 11 pretekárov, ktorý sa 
umiestnili nasledovne: 6.Miroslav Mikáč, 16.Peter Kováčik , 24.Pavol Kadlec , 25. Juraj Václavík, 
31.Miroslav Maslák, 32.Juraj Smatana , 36.Rastislav Šajdák ,38.Robert Crkoň ,43.Miroslav Luhový 
,60.Andrej Huliaček  a 64.Ferko Doležal 

 
26.9.2010 Memoriál Petra Cipka / VN Hoštiná 
Tak ako na jarných pretekoch na odhánkach, tak aj na jesenných v Hoštinej si počasie pohralo s nervami 
rybárov. Od rána výdatný dážď im znepríjemňoval rybolov a poniektorý ani do konca preteku nevydržali. 
Rybám však počasie nevadilo a na niektorých úsekoch tešili pretekárov hlavne kapry a pstruhy dúhové. 
Najvytrvalejší pretekári a diváci sa dočkali aj záverečnej tomboly a odniesli si vecné dary od sponzorov. 
Celkové výsledky: 
1.miesto Juraj Pagáč (771 bodov) 
2.miesto Peter Jandúch (658 bodov) 
3.miesto Jaroslav Bednár (646 bodov) 
4.miesto Jozef Belás (643 bodov) 
5.miesto Andrej Živ čic (582 bodov) 
 
 

 
Družstvá LRU – prívlač 

V roku 2010 našu organizáciu zastupovali v lige LRU – sekcia prívlač dve družstvá. V prvej lige ako po ostatné roky družstvo Púchov A v zložení : Juraj Smatana, 
Juraj Václavík, Rastislav Šajdák, Andrej Huliaček a Ferko Doležal. V Divizií nás zastupovalo družstvo Púchov B v zložení :Pavol Kadlec, Miroslav Mikáč, 
Miroslav Luhový, Miroslav Maslák a Rastislav Janík. V prvej lige sa konali 3 preteky (v Dubnici nad Váhom , v Želiezovciach a tretie kolo v Púchove) a v divízií sa 
konali 2 preteky ( V Drahovcia a vo Svidníku). Pretekári sa tiež zúčastnili pohárových bodovaných pretekov ako napríklad na Striebornici,Púchovskom pstruhovy, 
či Turenskom ostriežovi. Pokiaľ družstvu A sa darilo a zaslúžene sa stali po prvý krát víťazom 1.ligy LRU-prívlač, tak družstvo B si vybralo nováčikovskú daň 
a o lepší výsledok sa pokúsia zabojovat v ďalšom ročníku, v ktorom by sa 
malo predstaviť v divízií aj družstvo Púchov C. 
Celkové poradie LRU – prívlač za rok 2010. 
                        1.Liga                                                             Divízia: 
1.Púchov A                                                                    1.Piešťany C 
2.Trenčín                                                                        2.Košice B 
3.Piešťany                                                                      3.Svidník 
4.Žilina                                                                           4.Bratislava 1 B 
5.Želiezovce                                                                   5.Drahovce A 
6.Senec                                                                           6.Púchov B 
7.Vranov nad Topľou 
8.Kysucké Nové Mesto 
9.Dubnica 
10.Liptovský Mikuláš 
11.Kysucké Nové Mesto A 
12.Ružomberok 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MS LRU-Prívlač (Chorvátsko – Knin) 29-30.5.2010 
Tohtoročné Majstrovstvá sveta v love rýb udicou – prívlač sa 
konali v Chorvátsku a pre našu organizáciu bolo potešením, že 
do výberu reprezentácie sa dostal aj náš člen Juraj Smatana, 
ktorý sa stal dva roky po sebe majstrom Slovenska v tomto 
rybolovnom odvetví. Slovenský reprezentanti podali skvelý 
výkon a zaslúžene majstrovstvá sveta vyhrali. 
Celkové poradie: 
1.Slovensko 
2.Rusko 
3.Česká republika 
4.Bosna a Hercegovina 
5.Chorvátsko 
6.Poľsko 
7.Taliansko 
8.Lotyšsko 
9.Bulharsko 
10.Ukrajina 
11.Rumunsko 
12.Portugalsko 
13.Andorra 

 
 
 
 
 

 
Družstvo LRU – muška 

V súťaži LRU – muška nás ako po iné roky zastupovali v divízií družstvo v zložení : 
Jaroslav Kodaj, Ing.Miloš Šerý ,Jozef Ptáček , Ľudevít Kodaj ml , Mudr.Ivan Juršták , 
Michal Hajduch, Slavomir Jahoda a Robert Piška. 
 
                                Divízia LRU Mucha – skupina A rok 2010 
1.Dolný Kubín 
2.Trstená 
3.Námestovo B 
4.Trnava A 
5.MK Kysuca C 
6.Stará Turá 
7.Trnava B 
8.Žilina B 
9.Púchov 
10.Banská Bystrica 
11.Považská Bystrica B 
12.MK Kysuca A 
13.Námestovo C 
14.Žilina C 
 
 
 
 
 
Prenajímanie rybárskej chaty pri VN Hoštiná / Info na tel. 0905 917 904 (Hriadeľ Jaro) 

 
 

 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Kontakty na členov Výboru MO SRZ Púchov 
Predseda : Ing Jozef Kalus – tel: 0949 206 925  email: kalus.st@gmail.com                                                                         Kontrolná komisia: 
Tajomník: Ing. Dalibor Piška – tel: 0949 356 228  email: dalibor.piska@azet.sk                                                 Predseda KK: Jozef Liška – tel: 0908 394 017  
Podpredseda: Pavol Beniak – tel: 0904 587 270  email: palo.bel@gmail.com                                                      Člen KK: Miroslav Gajdoš – tel: 0907 252 822 
Pokladník : Ing.Ľuboslav Molitor – tel: 0911 480 926                                                                                          Člen KK:Ing.František Crkoň – tel: 0905 354 878 
Hl.Hospodár : Rastislav Šajdák – tel: 0905 358 703 email: rasto.sajdak@zoznam.sk 
Správa Majetku: Ján Ladecký – tel: 0903 695 711 
Ref.pre BČ : Jozef Kalma – tel: 0905 951 994 
Ref.pre IČ : Ing.Miloš Šerý – tel: 0902 152 509 email: milos.sery@svp.sk                                                                            MO SRZ Púchov 
Ref.pre kult.a šp.činnosť: Miroslav Mikáč – tel:0908 739 606 email: murphy16@centrum.sk                                         Svätoplukova 1015 
Zástup.hospodára : Milan Ďurčík – tel: 0908 737 252                                                                                                             PO.BOX 78 
Vedúci Ryb.stráže : Bohumil Kačík – tel: 0904 829 945                                                                                                          020 01 Púchov 
Vedúci detí a ml.: Radoslav Šedý – tel: 0908 737 695  email: Radoslav.sedy@zoznam.sk 
Člen výboru: Ing.Stanislav Ondruš – tel: 0903 528 885 
 

 



 
 

 
 
 



www.puchovskyrybar.wbl.sk 


