
 



Petrov zdar. 
Stretávame sa na týchto stránkach po štvrtý krát a chcem Vám aj teraz prostredníctvom tohto 
spravodaja zaželať v mene celej organizácie MO SRZ Púchov veľa úspechov či osobných, alebo 
rybárskych v Novom roku 2014. Štyri roky ubehli ako voda a končí sa jedno volebné obdobie. 
Tento rok nás čakajú ďalšie voľby do Výboru MO a tak dúfame , že na členskej schôdzi sa tento 
krát zúčastníte vo väčšom počte a svojimi hlasmi si zvolíte členov Výboru na ďalšie 4 roky. Ako 
ste si určite všimli, tak mesto zrušilo našu tabulu na oznamy, takže čerstvé informácie nájdete 
zatiaľ len na našom webe www.puchovskyrybar.wbl.sk a info Vám podajú aj v rybárskom obchode 
RAMI. Ako to bude ďalej s tabulou a kde bude a či vlastne mesto poskytne priestor Vás budeme 
informovať. Do novej sezóny Vám prajem najmä veľa zdravia, pekné športové zážitky, 
samozrejme aj úlovky na revíroch našej MO, ale na aj na revíroch Rady SRZ a čo najmenej 
problémov zo zákonom a členmi našej rybárskej stráže. 

Za  MO SRZ Púchov s pozdravom Miroslav Mikáč 

Roky 2012 - 2013 

K pripravovanej novele zákona o rybárstve 

 Na základe poslaneckej iniciatívy k tomuto zákonu Rada SRZ požiadala ZO SRZ o zaslanie 
pripomienok k zákonu o rybárstve a k vykonávacej vyhláške. Do tejto iniciatívy sa zapojilo zo 122  
len  23  organizácií, čo je veľmi málo, ale na druhej strane dovolím si povedať, že platný zákon 
a vyhláška vyhovuje 99 –organizáciám na Slovensku. Tajomník Rady SRZ Ing. Baláž otvorenie 
zákona a vykonávacej vyhlášky osobne konzultoval s premiérom Ficom, ktorý v tomto období 
nedoporučuje  zasahovať do spomínaných noriem, pretože to nie je prioritou vlády a nie je to 
zaradené ani v legislatívnom pláne vlády, čo znamená, že zákon sa otvárať nebude. Oveľa 
rizikovejším je zákon o akvakultúre, ktorý sa iniciátori snažia opäť otvoriť a dostať do parlamentu, 
čo by znamenalo, že podnikatelia by mali otvorené dvere pre privatizáciu lukratívnych revírov na 
celom Slovensku. Ako sa to bude vyvíjať budeme sledovať a reagovať. 

Petícia „Chráňme vodné toky“ 

 Slovenský rybársky zväz požiadal všetky organizácie SRZ o podporu  petície adresovanej 
ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je kompetentný vykonať opatrenia 
smerujúce k  okamžitému zastaveniu chaotickej výstavby malých vodných elektrární a 
prehodnotiť Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, 
ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky. Petíciu „ Chráňme vodné toky “ bola 
ukončená 31.augusta 2012, ktorú celkovo podporilo 14 739 občanov Slovenskej republiky. Petícia 
bola doručená ministrovi životného prostredia, ktorého Slovenský rybársky zväz žiada o okamžité 
pozastavenie chaotickej výstavby MVE a prehodnotenie súčasnej „ Koncepcie využitia 
hydroenergetického potenciálu vodných tokov do roku 2030 “. Musíme si počkať na odpoveď 
ministra. 

Schválenie mimoriadnej známky: Hlavné zhromaždenie F.I.P.S. mucha poverilo Slovenský 
rybársky zväz zorganizovať 19. Majstrovstvá Európy v LRU – mucha, ktoré sa uskutočnili v dňoch 
15. - 22.9. 2013 na pretekárskych tratiach v lokalitách: Liptovský Hrádok – Belá, Liptovský 
Mikuláš – Váh, Ružomberok – Váh, Kežmarok – Poprad a Spišská Nová Ves – Hornád alebo L. 
Hrádok – Váh. Ústredná organizačná komisia týchto majstrovstiev požiadala Radu o schválenie 
vydania mimoriadnej známky v hodnote 0,50 €, ktorá by významne pomohla k dôstojnému 
usporiadaniu tohto podujatia, ktoré odbor športovej činnosti zo svojho rozpočtu nemôže pokryť. 
Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2012 túto požiadavku schválila s tým, že známka 
je záväzná pre všetkých riadnych členov SRZ nad 18 rokov.  

Plašenie a odstrel kormorána : S touto úlohou SRZ  zápasíme v podstate každý rok, aby sme 
aspoň čiastočne ochránili naše revíry od  nepríjemného predátora. Po dohode s našim členom 



pánom Karolom Gargulákom ml., ktorý prijal úlohu 
koordinátora pre organizovanie plašenia a odstrelu sa 
situácia podstatne zlepšila. Čo je potešiteľné, že 
k spolupráci sa hlásia aj naši členovia, ktorí sú 
organizovaní v susedných poľovníckych združeniach, 
aby plašenie a odstrel mal aký, taký výsledok. Pán 
Gargulák pri akciách spolupracuje s p. Ivanom 
Zbínom, ktorý je aj členom PZ v Beluša-Hloža.  
Členom, ktorí sa zúčastňovali a zúčastňujú na týchto 
akciách patrí verejné poďakovanie.     

Dňa 12. 1. 2013 v čase od 15,00 do 17,00 hod sa 
uskutočnilo celoeurópske sčítanie vodného vtáctva. 
SRZ v rámci sčítania monitoroval stavy zimujúcej 
populácie kormorána veľkého na rybárskych revíroch, 
ktoré má v užívaní. Tuto úlohu si splnila aj naša MO  
na čele s hlavným hospodárom p.Šajdákom. 
Informácia bola zaslaná na Radu SRZ. Získané údaje 
budú dôležitou súčasťou žiadosti o novú výnimku na 
plašenie a odstrel kormoránov na rybárskych revíroch 
o ktorú bude SRZ žiadať v roku 2013.  

Vydra 

Vydra je zákonom chránená i napriek tomu, že na našich hlavne pstruhových revíroch nám 
spôsobuje veľké škody nielen v našej organizácií ale v podstate na všetkých pstruhových  revíroch  
Slovenska. Ani jedna porada, ktorú organizuje Rada SRZ sa nezaobíde bez kritiky a požiadavok 
ako riešiť problém „Vydra“. Na porade funkcionárov trenčianskeho kraja požiadal  tajomník Rady 
SRZ Ing. Baláž   organizácie, aby poslali na MŽP list, ktorým by sme žiadali o riešenie  situácie 
resp. náhradu škody, ktorú spôsobuje „Vydra“ na rybnej osádke a z roka na rok nižších úlovkoch 
na pstruhových revíroch. Osobne vystúpil náš predseda a požiadal tajomníka, aby poveril 
ichtyológa Rady vypracovaním usmernenia, čo by mal list obsahovať, aby každá organizácia 
nežiadala niečo iné. Na otázku prečo každá organizácia má písať list na MŽP SR sme dostali 
odpoveď, že viac zaváži  122  žiadostí organizácií na Slovensku ako jedna žiadosť sekretariátu 
Rady SRZ.  

 V roku 2012 tvorilo našu členskú základňu   1 081 členov, čo je oproti roku 2011 nárast 
o 13 členov 

30 členov požiadalo o prerušenie členstva podľa §5, bod 8 Stanov SRZ  a 38 členov si 
zaplatilo udržiavaciu známku. 

Zloženie členskej základne:   
Členovia nad 18 rokov – 965 
Mládež od 16 do 18 rokov – 59 
Deti od 10 do 16 rokov – 57 (z toho 12 dievčat) 
Z počtu dospelých je: 
18 žien, 160 dôchodcov a 24 ZŤPS 
 
 Regionálne  zloženie 2012 
Púchov : Dospelí a mládež (645) + Deti (38/10 dievčat) 
Lednické Rovne : Dospelí a mládež (168) + Deti (7) 
Beluša+Pružina : Dospelí a mládež (173) + Deti (9/2 dievčatá) 
Dolné Kočkovce : Dospelí a mládež (38) + Deti (3) 
 
Rybársky aktív v roku 2012 tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a 34 členov rybárskej 
stráže ale po úmrtí p. Jozefa Kalmu zostalo 14  hospodárov a  33 členov RS  



K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, 
ktorí opustili naše rady, keď roku 2012 a doteraz 

zomreli títo členovia:Ján Crkoň,  
Miroslav Hošman,Ing.Jozef Gabčo,  

Ján Monček,Vladimír Luhový a Jozef  Kalma, 
ktorý naše rady opustil  posledný aprílový 

týždeň. 
Pán Kalma bol členom našej organizácie od 
roku 1986. Od roku 1993 zastával funkciu 
hospodára revíru Váh. Za jeho príkladnú 
prácu mu v roku 1997 bol udelený Čestný 
odznak 3. stupňa a vtom istom roku bol VČS 
zvolený do výboru našej organizácie a bol 
poverený funkciou, brigádnicky referent a 
hospodár revíru Váh. Túto funkciu 
vykonával až do konca apríla minulého roka. Dúfam, že mi dáte za pravdu, keď 
vyslovím túto vetu: 
Tak oddaného, pracovitého a spoľahlivého člena výboru a hospodára na takom 
atraktívnom revíry ako je Váh budeme dlho hľadať a možno ho ani nenájdeme. 
    
                                                                                   
 
V roku 2012 boli  po volenky  vydané v takomto zložení: 
 
miestne  kaprová                         426  ks  +  53 ks pre detí 
miestne  kaprové zľavnené         211  ks    
zväzové  kaprové                         335 ks   +  4 ks pre detí 
pstruhové povolenia                    274 ks   
lipňové  povolenia                            3 ks    
 
 
V roku 2012 činnosť organizácie  riadil 13 členný a od mája 12  členný výbor a 3-členná kontrolná 
komisia. 
Predseda : Ing.Jozef Kalus 
Tajomník : Ing.Dalibor Piška 
Hl.Hospodár : Rastislav Šajdák 
Ref.ČV: Pavol Beniak 
Pokladník : Jozef Valach 
Správa majetku : Ján Ladecký 
Šport a kult.činnosť: Miroslav Mikáč 
Investičná činnosť : Ing.Miloš Šerý 
Brigádnická činnosť: Jozef Kalma 
Veduci RS : Bohuslav Kačík 
Deti a mládež : Rado Šedý 
Zástupca hospodára: Milan Ďurčík 
Člen výboru : Ing.Stanislav Ondruš 
 
Kontrolná komisia: 
Predseda: Jozef Liška 
Člen : Ing.František Crkoň 
           Miroslav Gajdoš 
 
 
      Výbor MO v roku 2012 zasadal 13 krát a predsedníctvo 4 krát. Na zasadnutiach bolo 
prijatých  195  uznesení, ktoré sa týkali prípravy členskej schôdze , prípravy a vydávania 
povolení na rybolov, prípravy školenia a skúšok nových členov, prípravy  rybárskych pretekov, 
administratívnej činnosti, prevádzkovanie chaty v Ihrišťoch a ďalších úloh, ktoré súviseli 
s výlovmi, zarybnením, hospodárkou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO 
spravuje.Boli prijaté aj ďalšie uznesenia ktoré sa týkali personálnej obmeny účtovníčky- úloha 



bola vyriešená a oslovená Ing. Katarína Janišová pozíciu prijala. Uznesením výboru bola daná 
úloha predsedovi, aby rokoval zo Slov. pozemkovým fondom ohľadne štrkovísk Beluša-Hloža, 
Úlohu  splnil ale nie podľa predstáv, ktoré mal výbor. Stretnutie sa uskutočnilo  dňa 12.11.2012 
s riaditeľkou SPF za účasti geodeta p. Ing. Jantoša. Rokovanie zo strany p. riaditeľky bolo 
naklonené našej žiadosti, ale zmeny zákonov neumožňujú uzatvoriť dohodu so SPF bez toho, aby 
žiadosť bola doložená: 
- súdnoznaleckým posudkom vrátane odhadu ceny pozemku a posúdením odbornej komisie, 
ktorá je zriadená pri ministerstve. V ten deň sme navštívili aj súdneho znalca p. Čičkániho, ktorý 
sa vyjadril, že je ochotný vypracovať znalecký posudok za úradnú cenu, ale v zapätí dodal, že 
odborná komisia pri ministerstve cenu pozemku niekoľko násobne navyšuje a celý proces 
schvaľovania trvá  dva až tri roky. Súdny znalec doporučil, aby sme počkali a na revíry hospodárili 
a lovili ako súčasť revíru Váh. Či budúcnosť ukáže, že situácia bude priaznivejšia táto úloha 
ostáva a výbor bude situáciu na trhu pozemkov štátu sledovať. Nedá sa poprieť, že naši rybári pri 
spomínaných jazerách vybudovali veľmi pekný areál a odpracovali veľa brigádnických hodín, aby 
si v prírode oddýchli a v prípade nepriaznivého počasia pod prístreškom posedeli. Či sa úlohu 
podarí zrealizovať tomuto  alebo budúcemu výboru záleží aj od Vás, či budeme schopný zaplatiť 
cenu, ktorú by nám stanovili ministerskí úradníci. Ak sa to v budúcnosti podarí vyriešiť  budeme 
veľmi rádi. 

Výbor dňa 7. mája sa zaoberal informáciou, ktorú predstavil hlavný hospodár vtom zmysle, že 
lovné agregáty sú technicky nespôsobilé, nespoľahlivé a morálne zastarané. Na základe  tohto 
konštatovania bol hlavný hospodár poverený, aby oslovil firmy, ktoré by vedeli našu požiadavku 
splniť. Boli oslovené tri firmy a nákup nakoniec uznesením č.183 výbor schválil. Bol zakúpený 
nový elektrický lovný agregát a spaľovací motor, ktorý bol vymenený v lovnom agregáte lovnej 
skupiny  Ing. Novosada. 

Výbor sa ďalej zaoberal cenou po volenky na rok 2013 a uznesením č.133 výbor schválil ceny po 
voleniek ako boli v roku 2012.  

Projekt „Regina - Beluša“, ťažba štrku pod železnicu 

Informáciu o ťažbe dostal predseda od p. Piusa Zbína, ktorý aj dohodol stretnutie zo starostom 
obce Beluša. Stretnutia sa zúčastnil osobne predseda , p. Zbín a p.Štefina. V podstate išlo o to, 
či organizácia po ťažbe má záujem využívať toto štrkovisko. 

Členská schôdza  v roku 2012 prijala formou uznesení  5 - úloh  
Úlohy sa týkali: 

-zabezpečiť stanovené ciele MO vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2012, -zorganizovať 
preteky pre dospelých,  deti a  jesenné preteky ako memoriál   Petra Cipku na rybníku Ihrište.   

-pripraviť  a zorganizovať školenia a skúšky pre nových členov, 
-úprava toku Pružinky – projekt železnice SR                                     
-zabezpečiť kúpu auta a odpredaj starého 
 
 
Štyri úlohy uznesenia hodnotíme ako splnené. 
 
Nepodarilo sa splniť úlohu – revitalizácia toku Pružinka aj keď výbor konkrétne Ing. Šéry  vyvinul 
max. úsilie a vypracoval  zásadné pripomienky na úpravu projektu. 
 
 
 
Revír Slatinka 
 
Čo sa týka  kvality vody Slatinka bol daný podnet vrátane fotodokumentácie na preverenie 



Obvodnému úradu ŽP. Osobne sa predseda  zúčastnil pripomienkovania projektu „Rozšírenia 
ťažby, Kameňolom v ktorom bolo jednoznačne deklarované, že k znečisťovaniu toku Slatinka 
nedôjde. 
Skutočnosť je ale iná a sme svedkami toho, že hlavne pri nepriazni počasia tieto kaly sa nám 
objavujú v tomto odchovnom revíry. Možno za zmienku stojí, že v tomto období prebiehajú súdne 
spory medzi spoločnosťou a vlastníkmi pozemkov členov Urbariátu, ktorý pripravujú predbežné 
opatrenie na zastavenie ťažby. Našu žiadosť spoločne s výsledkami OÚ ŽP doručíme na Obecný 
úrad Beluša a spoločnosti vlastníkov Urbariát. Výbor bude naďalej sledovať túto  úlohu a aktívne 
pristúpime k jej riešeniu   
  
      
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili v dňoch 13.02. a 26.02. 2012.                                     
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 53 nových záujemcov o členstvo v SRZ.                                            
Vedomosti boli overené formou testov a po vyhodnotení skúšobná komisia skonštatovala, že 
preukázané vedomosti zvládli a po zaplatení stanovených poplatkov sa stali členmi našej MO.  
V prijímaní nových členov sme zaznamenali nárast o 14 záujemcov stať sa členmi našej MO      
     
 Hospodárenia s majetkom  MO 

  
              Inventarizácia HIM a DHM  bola vykonaná v dňoch 23. - 24. 02. 2012. Inventarizačná 
komisia nezistila žiadne rozdiely medzi skutočným stavom majetku a stavom evidenčným. 
                 Čo sa týka nového majetku v r. 2012 bol koncom decembra  zakúpený  8 - miestny 
automobil Volkswagen-transportér pre zabezpečovanie hospodárskej činnosti za  7 500 EUR. V 
cene boli zahrnuté všetky úkony, ktoré súviseli s prihlásením, certifikátom pravosti, atď. 
Starý automobil bol vyšrotovaný a následne odhlásený z evidencie. 
         
Na základe uznesení z predchádzajúcich členských schôdzi o pokračovaní  odkúpenia priľahlých 
pozemkov ku chate môžeme konštatovať, že celý proces je ukončený – pozemok vrátane 
príjazdovej komunikácie je vlastníctvom našej  MO čo znamená, že môžeme pokračovať v zámere 
vybudovať vlastný zdroj pitnej vody ako súčasť revitalizácie chaty.  
   
 
 Aký majetok v súčasnosti  MO SRZ vlastní : 
 
Nehnuteľný majetok  MO SRZ  

- dva rybníky a chata Alpína - Ihrište 
- odchovné rybníky Lednické  Rovne                                                               �                    
- garáž v areáli Makyta 

      
  
   Hmotný  investičný a neinvestičný majetok: 
          - automobil Volkswagen -Transporter 

     - 3 rybolovné agregáty , 1 elektrocentrálu, 2 motorové píli, 
     - 5 ks  krovinorez,  čln,  rybárska sieť a celý rad menšieho pracovného náradia, ktoré 
slúžia pre hospodársku činnosť a starostlivosť o revíry 
     - ďalej je to inventár  kancelárie  a pre vedenie  agendy  dva počítače s príslušenstvom  

 
  
 Činnosť rybárskej stráže 

 V minulom roku vykonávalo činnosť rybárskej stráže v našej organizácii 33 členov. Spoločne 
vykonali u našich rybárov 750 jednotlivých kontrol, pri ktorých nebolo zistené žiadne závažné 
porušenie zákona a nebolo počas celého roka odobrané ani jedno povolenie na rybolov. Rybári sa 
občas dopúšťali menších prehreškov, ako napríklad: 

nevyškrtávanie vychádzok,  nezapisovanie hmotnosti ulovených rýb, ktoré boli riešené 
dohovorom a po napomenutí si loviaci chýbajúce údaje doplnili. 



Každá  RS mala za úlohu zorganizovať aspoň jednu väčšiu spoločnú kontrolu o ktorej spíše 
podrobný záznam . Ani pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne závažné porušenia rybárskych 
predpisov. V minulom roku sme spolupracovali s našou políciou a to najmä v mesiacoch júl, 
august, september a október. Dôvod veľmi jednoduchý. Počas týchto mesiacov je vyšší  tlak na 
naše revíry našich členov ale aj členov z iných organizácii. Kontroly sa zúčastňovali vždy štyria 
členovia RS a dve hliadky polície, kde v podstate išlo o dôkladné nočné kontroly na všetky naše 
revíry. Ani pri týchto kontrolách nebolo zistené žiadne pytliactvo, čo je veľmi pozitívny jav. 

Nepoviem nič nové, keď loviaci rešpektuje a ctí si zákon a vykonávaciu vyhlášku nemusí mať 
žiadne obavy , či príde alebo nepríde akákoľvek kontrola. Naše revíry si chránime a budeme aj 
v budúcnosti chrániť.  

  Činnosti disciplinárnej komisie   

V roku 2012 vývoj disciplíny na úseku dodržiavania zákona o rybárstve  a vyhlášky môžeme 
konštatovať, že bol na úrovni roku 2011. Disciplinárna komisia prejednala iba jeden priestupok 
porušenia zákona, ktorý bol riešený na základe oznámenia inej organizácie. Dôvod podania bol 
nepredloženie dokladov počas lovu ktoré nemal pri sebe a preto ich pri kontrole na požiadanie 
členov RS nevedel predložiť, čím porušil § 10 odst.10 zákona č. 139/2002 o rybárstve. Minulé 
roky boli možno neuspokojivé, keď na našich členov prichádzalo viac oznámení, že sa dopustili 
porušení predpisov avšak situácia  sa z roka na rok,  môžeme konštatovať drží na veľmi dobrej 
úrovni. Trend poklesu previnení je dobrá vizitka členov našej organizácie a s toho máme radosť 
všetci.   Aby sme to nechápali, že všetko je v poriadku. Pri kontrole a sumarizácií Záznamov 
o dochádzke k vode sa opakovane zisťuje, že veľká skupina našich členov nevypisuje názov 
ulovených rýb, nevyplnené sumáre, neuvádzané počty vychádzok, nevyškrtávanie vychádzok a  
prepisovanie dátumov. Toto konštatovanie dáva priestor výboru na prijatie sankčných opatrení, 
aby sa zlepšila situácia a aby sa podobné nedostatky neopakovali  

 

Brigádnická činnosť  

V roku 2012  bolo na revíroch 
MO SRZ Púchov 
organizovaných  82  
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,  jarné čistenie brehov od porastov a taktiež 
od nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to bolo kosenie trávnatých porastov 
okolo rybníkov a štrkovísk, úprava interiéru chaty a prístrešku v Ihrišťoch, dovoz hnoja a oprava 
schodov na štrkoviskách Led. Rovné, oprava oplotenia na odchovných rybníkoch na Prúdoch ako 
aj zarybňovanie revírov našej organizácie. 

 



Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

Revír - 0120 Biela Voda + chov.potoky 658 hod. Nové kaskády  23 - opravené  5 

                                           chovné potoky : Nové kaskády  3O  -    opravené - 10  

Revír - 1900 Zubák - Lednica         315 hod. Nové kaskády   14  -    opravené - 3  

Revír - 3040 Pružinka-Slatinka      1730 hod. Nové kaskády  42 -   opravené- 27 

  

Výlovy na odchovných potokoch :  

Lovná skupina Doležal František – 9 výlovov -   621 brigádnických  hodín                                                                    
Lovná skupina Ing. Novosad  Ľubomír – 9 výlovov – 750 brigádnických hodín 

 Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných  4 074  brigádnických hodín. 

  

Kaprové  revíry MO SRZ  Púchov  

Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520)           1686 brigád.hod.                 

Revír Ihrište+chata-5070/1,2  -  966 hod.               

Revír VN Dolné Kočkovce 5020 -   626  hod.                                                                 

 Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030 - 1363   
hod. 

Celkom na  kaprových revíroch  bolo 
odpracovaných  4 641  brigádnických hodín.  

V sumáre členovia MO SRZ Púchov v 
roku 2012  odpracovali  8 715  
brigádnických hodín a k tomu treba 
pripočítať ďalšie hodiny, ktoré 
odpracovali členovia výboru pri vydávaní 
dokladov.  

 1 hodina práce podľa uznesenia z VČS je  3, 50  Eura.  

 

  Investičná činnosť 

V rámci investičnej činnosti MO SRZ Púchov sa pokračovalo v legislatívnom schvaľovaní 
prípravnej akcie „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov“. Zástupca 
našej MO sa zúčastňoval jednotlivých rokovaní. 

Pri preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie – modernizácia železnice boli zistené dve 
závažné skutočnosti, ktoré neboli v žiadnom súlade so záujmami našej MO, ako užívateľa 
rybárskeho práva na potoku Pružinka. 

Prvým problémom je čistenie Pružinky od železničného mosta pri KOVO po zákrutu pri rybárskej 
tabuly. Koryto chcú vyčistiť, zrovnať na šírku v dne 9,0m. Toto riešenie je nevhodné pre život rýb 



a s tým sme nesúhlasili. Je prísľub, že čistenie bude vykonané, len v nevyhnutnej miere!  Čo je to 
v nevyhnutnej miere? 

Závažnejším problémom je druhý. V rámci novo budovaného križovania Pružinky železnicou 
a nadjazdov je navrhnuté opevnenie brehov a dna potoka kamennou dlažbou do betónového 
lôžka hr. 0,45m. pod mostnými objektmi. Toto riešenie negatívne ovplyvní život v Pružinke- 
prehrievanie, nedostatočnej hĺbky vody, možnosti úkrytov pre ryby a znemožnenie migrácie rýb 
po vodnom toku v čase minimálnych prietokov. Tento problém sa našej MO nepodarilo vyriešiť, 
nájsť kompromis s investorom stavby! Chyba z našej strany bola neúčasť na poslednom rokovaní, 
kde bola aspoň nejaká možnosť zmeniť navrhované riešenie. Ale základná chyba je, že Slovenský 
rybársky zväz nie je účastníkom stavebného konania, ale len zúčastnením. To znamená, že naše 
pripomienky môžu akceptovať, ale ani nemusia. 

Nemenej dôležitou úlohou minulého roka, ktorú bolo potrebné riešiť, bola požiadavka Obvodného 
úradu životného prostredia v Považskej Bystrici na našu miestnu organizáciu SRZ, zabezpečiť 
vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami Ihrište 1, Ihrište 2. Na 
základe týchto skutočností MO SRZ 
Púchov ako vlastník vodných stavieb 
Ihrište 1, Ihrište 2 zabezpečil a má 
zmluvný vzťah s odborne spôsobilou 
osobou pre výkon technicko-
bezpečnostného dohľadu (TBD) na 
tieto vodné stavby.  

Ďalšou činnosťou je účasť na bežných 
rokovaniach na Obvodnom úrade ŽP 
a obecných úradoch vydávajúcich 
stavebné povolenia na objekty, ktoré 
sa svojou činnosťou zasahujú 
do užívania rybárskych revírov MO 
SRZ Púchov.  

Ochrana a čistota našich vôd.  

 V roku 2012 v našej MO nebolo 
zaznamenané vážne znečistenie  
lovných revírov s následkom úhynu 
rýb. 

Vypúšťanie šedého kalu 
z kameňolomu v Belušských 
Slatinách do vodného toku Slatinka 
je v štádiu riešenia s O Ú Ž P.Ako 
každý rok  jarné vody a zvýšené 
hladiny našich riek prinášajú rôzne 
nečistoty a rôzne druhy odpadu, 
ktoré budeme musieť v rámci brigád likvidovať. Do tejto činnosti budeme pozývať aj mládež, 
samozrejme pod dohľadom dospelých členov. Nedá mi, aby so nepripomenul že, dodržiavanie 
poriadku na lovnom mieste je povinnosťou každého člena,  ale skutočnosť je iná, po 
ukončení lovu zanechávame neporiadok, čo svedčí o nekultúrnom správaní  nás rybárov. 

 



Rybárske preteky 2013: 

5.5. a 12.5.2013 VN Ihrište 

Tento rok sa naša organizácia 
rozhodla urobiť 2 jarné preteky na 
VN Ihrište. Druhý pretek bol 
zorganizovaný na počesť 
dlhoročného funkcionára Jozefa 
Kalmu. Prvý pretek bol voľný pre 
všetkých účastníkov aj s iných 
organizácií a naši členovia, ktorý si 
zakúpili lístok na prvý pretek, tak 
automaticky dostali lístok aj na 
druhý pretek, ktorý sa konal 
o týždeň. Ako už býva na jar 
zvykom súťažilo sa o najťažšieho 
kapra. 

Výsledky pretekov: 

5.5.2013                                                                          12.5.2013 

1.miesto Zágora Jozef (Kapor 2,78kg)                           1.miesto Hrenák Marián (K – 3,96 kg) 
2.miesto Boďa Dušan ( Kapor 2,74 kg)                          2.miesto Ninis Roman (K – 3,29 kg) 
3.miesto Čukan Peter (Kapor 2,70 kg)                           3.miesto Štefina Jozef (K – 2,74 kg) 
4.miesto Orgoník Tibor (Kapor 2,52 kg) 
5.miesto Zábojník Marián (Kapor 2,52 kg) 
                                                                                             Všetci z MO SRZ Púchov 

 
Detské preteky  4.5.2013 Odhánky 
Ako každý rok, aj v roku 2013 naša organizácia zorganizovala preteky pre našu mládež. Vedúci 
rybárskych krúžkov deti dobre pripravili na tento pretek a výsledkom  boli žiarivé oči ratolestí pri 
zdolávaní kapríkov či bielych rýb. Ryby brali niekomu viac a niekomu menej, ale o tom rybačka 
je. Každý však odchádzal od vody spokojný aj vďaka vecným darom, cenám či sladkostiam a deti 
určite strávili pekne dopoludnie pri vode. 
Výsledky pretekov: 
1.miesto Marek Binka 
2.miesto Jozef Kováčik 
3.miesto Ivan Mičuda 
 

 
6.10.2013 Memoriál Petra Cipka (VN 
Ihrište) 
Už IX. ročník memoriálu Petra Cipku sa ako 
vždy na jeseň konal na VN Ihrište. Ryby tento 
rok neboli moc pri chuti, teda hlavne kapry, 
ale aj tak niektorí pretekári vedeli ako na ne. 
Svedčí o tom aj víťazom ulovených 14 
kaprov. Pstruhy boli viac pri chuti a určite 



potešili nejedného rybára. Každopádne verím, že príjemne strávené nedeľné dopoludnie v krásnej 
prírode VN Ihrište potešilo každého. 
Výsledky: 
1.miesto Miroslav Kvaššay – 911 bodov (14 kaprov + 6 pstruhov) 
2.miesto Milan Mitašík – 697 b (20 pstruhov + 2 kapre) 
3.miesto Miloš Hozdek – 650 b(20 pstruhov + 1 kapor) 
4.miesto Peter Stupavský – 410 b (12 pstruhov + 1 kapor) 
5.miesto Peter Gavenda  - 265 b (7 pstruhov + 1 kapor) 
 

 
13.10.2013 Púchovský pstruh – prívlačový pretek (VN Ihrište) 
O týždeň po Memoriáli Petra Cipku sa na VN Ihrište konal už 5.ročník bodovaného prívlačového 
preteku Púchovský pstruh. Aj tento rok sa ho zúčastnili pretekári s celého Slovenska a aj spoza 
rieky Moravy. Súťažilo celkom 66 pretekárov, medzi ktorými ste mohli nájsť aj majstrov sveta, 
členov ligových družstiev, ale aj neregistrovaných pretekárov. Lovilo sa podľa pravidiel ligy 
prívlače na umelé nástrahy bez protihrotov a ryby boli šetrne púšťane naspäť do vody. Preteky sa 
niesli v priateľskej atmosfére a o to na rybačke predsa ide. Ani na piaty krát sa síce nepodarilo 
získať víťaznú trofej domácemu pretekárovi, ale v tak silnej konkurencií sa určite nestratili. 
Výsledky: 
1.miesto Marián Michalka (Piešťany) 
2.miesto Peter Klesniak (Levice) 
3.miesto Zoltán Kamencik (Šurany) 
Umiestnenia Púchovčanov: 
10.Peter Kováčik 
12.Juraj Smatana 
14.Juraj Václavík 
18.Marián Zábojník 
21.Miroslav Mikáč 
25.Marek Šedý 
30.Miroslav Luhový 
31.Rastislav Šajdák 
39.Robert Crkoň 
53.Ferko Doležal 
54.Andrej Huliaček 
56.Adam Horváth 
59.Pavol Kadlec 
61.Karol Gargulák 
66.Miroslav Štefina 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prívlačová liga 2013  
Aj v roku 2013 nás v prívlačovej lige zastupovali 3 
družstvá. V najvyššej 1.lige nás zastupoval Team 
Púchov A v zložení Juraj Smatana,Juraj 
Václavík,Rasťo Šajdák,Andrej Huliaček 
a Marek Šedý. A-čkari tento rok nepotvrdili  
vysoký štandard ako po minulé roky keď sa 
umiestňovali na popredných priečkach tabuľky 
a tento rok im patril stred, teda celkove 6.miesto. 
V Divizí našu MO zastupovali 2 teamy. Púchov B 
v zložení Pavol Kadlec,Miroslav Luhový,Adam 
Horváth a Miroslav Mikáč. Púchovské Béčko po druhý krát siahlo na medaily a tento krát opäť 



bronzové. Druhý náš team v divízii Púchov C – klub prívlače v zložení Robert Crkoň,Peter 
Kováčik,Rado Šedý a Lubo Miko tento krát skončili na 7. mieste  . 
Celkové poradie LRU – prívlač v roku 2013 
 
1.liga                                                                   Divízia 
1.Zvolen                                                              1.Nové mesto nad Váhom 
2.Liptovský Mikuláš                                              2.Námestovo 
3.Piešťany A                                                        3.Púchov B 
4.Piešťany B                                                        4.Vrbové 
5.Košice B                                                           5.Hlohovec 
6.Púchov A                                                        6.Trnava B 
7.Trenčín A                                                          7.Púchov C – klub prívlače 
8.Dubnica nad Váhom                                          8.Prešov 
9.Kysuca B                                                          9.Bánovce nad Bebravou 
10.Kysuca A                                                       10.Komárno 
11.Žilina                                                            11.Bratislava 1 B 
12.Senec                                                            12.Nálepkovo 

........................................................................................................................................ 

Muškárska liga 
Aj muškárske púchovské družstvo sa snažilo tento rok presadiť v divízii a po minuloročnom 
umiestnení na 8.mieste sa posunuli o 2 priečky na 
celkové 6.miesto za rok 2013 . Tento rok súťažili naši 
muškári v zložení (Jaroslav Kodaj,Miloš 
Šerý,Ludevit Kodaj,Robert Piška,Dalibor 
Piška,Jozef Ptáček,Mudr.Slavomir Jahoda 
a Mudr.Ivan Juršták) 
Celkové poradie LRU Mucha – Divízia 2013  
1.MK Kysuca A 
2.Považská Bystrica A 
3.MK Kysuca B 
4.MK Potočník B 
5.Námestovo B 
6.Púchov 
7.Partizánske A 
8.Považská Bystrica B 
9.Stará Turá 
10.Partizánske B 
11.Trnava B 
12.Banská Bystrica  
13.Trnava A 
14.Trstená C 

........................................................................................................................................ 

Zarybnenie a úlovky v roku 2012 

Celkové úlovky našich členov v kaprových vodách MO SRZ Púchov 
Kapor (6384 ks / 15 738,48 kg) , Lieň (47 ks / 34,67 kg) ,  Pleskáč (304 ks/228,15 kg), Jalec 
(137 ks/ 104,57kg),Podustva (28 ks/35,45 kg),Mrena (113 ks/241,72 kg),Nosáľ  (171 ks/79,78 
kg),Karas (99 ks/44,85kg),Boleň (24 ks/ 56,45 kg),Amur (11 ks/81,30kg),Tolstolobik 



(14ks/140kg),Šťuka (200 ks/464,91kg),Zubáč (240 ks/503,94kg),Sumec (27 
ks/166,50kg),Ostriež (428 ks/58,99kg),
ks/26,28kg),Pstruh dúhový (872 ks/315,72kg),Ostatné (354 ks/29,68kg),Pleskáč ostatné druhy 
(74 ks/14,28 kg),Mrena škvrnitá (2 ks/3,15 kg)....celkovo (12
Cudzí rybári u nás ulovili 2302 ks rýb o
 
Celkové úlovky na pstruhových vodách v
Pstruh potočný (1434 ks/396,23 kg),Pstruh 
ks/075kg),Sivoň potočný (1ks/0,40kg),Jalec (23ks/10,15kg),ostatné (50ks/0,15kg)
Celkovo: 2568ks/776,22kg 
 
Najväčšie úlovky našich členov v
Sumec (132cm/15kg) – Nosický kanál (Patrik Miko)
Sumec (122 cm/11kg) – Váh č.10 (Peter Jašek)
Šťuka (95 cm/7,5kg) –Váh č.10 (Anton Chrumka)
Zubáč (88 cm/8,1kg) – Nosický kanál (Ľudovít Valach)
Zubáč (88 cm/8kg) – Nosický kanál (Ľudovít Valach)
Kapor (91 cm/16kg) – štrk.Horenická Hôrka (Peter Kanderka ml
Kapor (91 cm/11,3kg) – Váh č.10 (Vlado Botola ml.) 
Kapor (89 cm/16,6kg) – Váh č.10 (Pavol Struhár st.) 
Úhor (100 cm/3kg) – Váh č.10 (Vlado Botola ml.) 
Tolstolobik (98 cm/14kg) – VN Ihrište (
Tolstolobik (96 cm/17kg) – štrk.Horenická Hôrka (František Mikušík)
Tolstolobik (95 cm/15kg) – VN Ihrište (Marián Fojtík)
Tolstolobik (95 cm/15 kg) – VN Ihrište (Patrik Vavrinec)
 
Celkové úlovky našich rybárov v
Naši rybári ulovili v ostatných revíroch SRZ spolu 1126 ks
 
Výlovy na odchovných potokoch za rok 2012
Slatinka (1301+ 943 ks),Pružinka-Biela,Strážov (591 ks),Rameno v
potok (25 ks),Zubák (44ks),Vankov p
ks),Klecenec (611 ks),Lazy pod Makytou 
(240ks). 
Spolu bolo zlovených obidvoma lovnými skupinami 4823 ks pstruha potočného.Do niektorých 
zlovených potokov bol v máji nasadený plôdik pstruha potočného.
Pred parkom v Led.Rovniach na toku Lednica bola odlovená šťuka 1
Na chovných rybníkoch Prúdy bolo odlovené :
Kapor K1(452 ks) , K2 (400kg) 
Zubáč 1-ročný (202 ks), 2-ročný (30 ks)
 

Zarybnenie revírov MO SRZ Púchov v

 
Váh č.10 3-4580-1 
Kapor K2(800kg/1920 euro),Štuka plôdik (90000 ks/171 euro),Šťuka 2 ročná (200kg/1500 
euro),Jeseter 1 ročný (700ks/1001 euro),Pstruh potočný 2 ročný (100kg/900 euro),Pstruh 
dúhový 2 ročný (200kg/697,92 euro)
Spolu cena: 6189,92 euro 
 
 

(14ks/140kg),Šťuka (200 ks/464,91kg),Zubáč (240 ks/503,94kg),Sumec (27 
ks/166,50kg),Ostriež (428 ks/58,99kg),Úhor (57 ks/44,25kg),Pstruh potočný (84 
ks/26,28kg),Pstruh dúhový (872 ks/315,72kg),Ostatné (354 ks/29,68kg),Pleskáč ostatné druhy 

ks/14,28 kg),Mrena škvrnitá (2 ks/3,15 kg)....celkovo (12 238 ks /19 215,49 kg)
nás ulovili 2302 ks rýb o hmotnosti 2810,36 kg. 

Celkové úlovky na pstruhových vodách v MO SRZ Púchov v roku 2012
Pstruh potočný (1434 ks/396,23 kg),Pstruh dúhový (1058 ks/395,69 kg),Lipeň tymiánový (2 
ks/075kg),Sivoň potočný (1ks/0,40kg),Jalec (23ks/10,15kg),ostatné (50ks/0,15kg)

Najväčšie úlovky našich členov v roku 2012 
Nosický kanál (Patrik Miko) 
Váh č.10 (Peter Jašek) 

Váh č.10 (Anton Chrumka) 
Nosický kanál (Ľudovít Valach) 

Nosický kanál (Ľudovít Valach) 
štrk.Horenická Hôrka (Peter Kanderka ml.) Ryba vráte

Váh č.10 (Vlado Botola ml.) Ryba vrátená vode!
Váh č.10 (Pavol Struhár st.) Ryba vrátená vode!

Váh č.10 (Vlado Botola ml.) Ryba vrátená vode! 
VN Ihrište (Jaroslav Taraba) 
štrk.Horenická Hôrka (František Mikušík) 
VN Ihrište (Marián Fojtík) 
VN Ihrište (Patrik Vavrinec) 

Celkové úlovky našich rybárov v iných revíroch SRZ za rok 2012 
tných revíroch SRZ spolu 1126 ks rýb o hmotnosti 2393,57 kg

Výlovy na odchovných potokoch za rok 2012 
Biela,Strážov (591 ks),Rameno v Beluši (400ks),Konopný 

potok (25 ks),Zubák (44ks),Vankov potok (4 ks),Lednica (131 ks),Dešná (116 ks),Strelenk
pod Makytou – potok (82ks),Záskalský potok (260ks),Nimnický potok 

Spolu bolo zlovených obidvoma lovnými skupinami 4823 ks pstruha potočného.Do niektorých 
máji nasadený plôdik pstruha potočného. 

Led.Rovniach na toku Lednica bola odlovená šťuka 1-ročná (392ks)
Na chovných rybníkoch Prúdy bolo odlovené : 

ročný (30 ks) 

Zarybnenie revírov MO SRZ Púchov v roku 2012
Kaprové revíry: 

Kapor K2(800kg/1920 euro),Štuka plôdik (90000 ks/171 euro),Šťuka 2 ročná (200kg/1500 
euro),Jeseter 1 ročný (700ks/1001 euro),Pstruh potočný 2 ročný (100kg/900 euro),Pstruh 
dúhový 2 ročný (200kg/697,92 euro) 

(14ks/140kg),Šťuka (200 ks/464,91kg),Zubáč (240 ks/503,94kg),Sumec (27 
Úhor (57 ks/44,25kg),Pstruh potočný (84 

ks/26,28kg),Pstruh dúhový (872 ks/315,72kg),Ostatné (354 ks/29,68kg),Pleskáč ostatné druhy 
238 ks /19 215,49 kg) 

roku 2012 
dúhový (1058 ks/395,69 kg),Lipeň tymiánový (2 

ks/075kg),Sivoň potočný (1ks/0,40kg),Jalec (23ks/10,15kg),ostatné (50ks/0,15kg) 

.) Ryba vrátená vode! 
Ryba vrátená vode! 
Ryba vrátená vode! 

hmotnosti 2393,57 kg 

Beluši (400ks),Konopný 
otok (4 ks),Lednica (131 ks),Dešná (116 ks),Strelenka (75 

Záskalský potok (260ks),Nimnický potok 

Spolu bolo zlovených obidvoma lovnými skupinami 4823 ks pstruha potočného.Do niektorých 

ročná (392ks) 

roku 2012 

Kapor K2(800kg/1920 euro),Štuka plôdik (90000 ks/171 euro),Šťuka 2 ročná (200kg/1500 
euro),Jeseter 1 ročný (700ks/1001 euro),Pstruh potočný 2 ročný (100kg/900 euro),Pstruh 



VN Ihrište 3-5070-1-1 
Kapor K2(400kg/960 euro),Kapor K3(1800kg/4354,80 euro),Zubáč 1 ročný (1000ks/396 
euro),Šťuka 2 ročná (90kg/675 euro),Pstruh dúhový 2 ročný (400kg/1395 euro),Zubáč 2 ročný 
(63 kg/982,80 euro) 
Spolu cena : 8764,40 euro 
 
VN Dolné Kočkovce 3-5020-1-1 
Kapor K3 (800kg/2006,50 euro) 
 
Štrkoviská Lednické Rovne  3-4040
Kapor K2 (200kg/480 euro),Kapor K3 (100kg/250,80 euro),Kapor K2 vl.odchov (100kg),Kapor K1 
vl.odchov (22kg),Šťuka 1.r. vl.odchov (5kg),Zubáč 2r. vl.odchov (10kg).
Spolu cena: 730,80 euro 
 
Štrkoviská Horenická Hôrka 3-4030
Kapor K2 (700kg/1680 euro),Kapor K3 (1500kg/3682,30 euro),Zubáč 1 ročný(1000ks/396 euro),
Šťuka 2 ročná  (100 kg/19 euro),Kapor K2 vl.odchov 
kg),Zubáč 1.ročný vl odchov (202 ks)
Cena spolu : 6508,30 euro 
 
Nosicko Kočkovský kanál 3-4161
Kapor K2 (1000kg/2400 euro),Zubáč 1 ročný (1000ks/594 euro),Šťuka plôdik (10
Cena spolu: 3013 euro 
 
Štrkoviská Odhánky 3-4161-1-1
Kapor K2 (400kg/960 euro),Kapor K3 (700kg/1721,40 euro)
Cena spolu: 2681,40 eur 
 
Štrk.pod žel.mostom 3-4171-1-
Kapor K2 (100kg/240 euro),Kapor K3 (100kg/250,80 euro),Šťuka 2 ročná (10 ks /75 euro)
Cena spolu:565,80 euro 
 
Zarybnenie z Rady SRZ:Váh č.10 + VN Ihrište
Kapor K2 (1800kg/4662 euro),Podustva 1 ročná (10
euro),Šťuka rýchlená 3 cm (5000ks/400 euro),Kapor K3 (700 kg/1680 euro)
Cena spolu: 8674 eur 
 
Spolu kaprove revíry MO SRZ Púch
Kapor K2 (3600kg/8640 euro),Kapor K3 (5000kg/12266,80 euro),Zubáč 1 ročný (3500 ks/1396 
euro),Šťuka 2 ročná (400 kg/3000 euro),Zubáč 2 ročný (63 kg/982,80 euro),Šťuka plôdik 
(100 000ks/190 euro),Jeseter 1 ročný (700ks/1001 euro),Pstruh dúhový 2 ročný (6
euro),Pstruh potočný 2 ročný (100kg/900 euro)
Cena spolu:30 993,02 eur 
Vlastné výlovy 1456 eur, zarybnenie z
revíry zarybnili za čiastku 41 123,02 eur.
 

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov
Biela voda 3-0120-4-1 
Pstruh potočný 2 ročný (100kg/900 eur),Pstruh potočný z
(15000ks/162,20 eur),Pstruh dúhový 2 ročný (250kg/872,40 eur)
Cena spolu: 1934,60 eur 

Kapor K2(400kg/960 euro),Kapor K3(1800kg/4354,80 euro),Zubáč 1 ročný (1000ks/396 
euro),Šťuka 2 ročná (90kg/675 euro),Pstruh dúhový 2 ročný (400kg/1395 euro),Zubáč 2 ročný 

 

4040-1-1 
Kapor K2 (200kg/480 euro),Kapor K3 (100kg/250,80 euro),Kapor K2 vl.odchov (100kg),Kapor K1 

ka 1.r. vl.odchov (5kg),Zubáč 2r. vl.odchov (10kg). 

4030-1-1 
Kapor K2 (700kg/1680 euro),Kapor K3 (1500kg/3682,30 euro),Zubáč 1 ročný(1000ks/396 euro),
Šťuka 2 ročná  (100 kg/19 euro),Kapor K2 vl.odchov (300kg),Šťuka 1.ročná vl.odchov (15 
kg),Zubáč 1.ročný vl odchov (202 ks) 

4161-1-1 
Kapor K2 (1000kg/2400 euro),Zubáč 1 ročný (1000ks/594 euro),Šťuka plôdik (10

1 
Kapor K2 (400kg/960 euro),Kapor K3 (700kg/1721,40 euro) 

-1 
Kapor K2 (100kg/240 euro),Kapor K3 (100kg/250,80 euro),Šťuka 2 ročná (10 ks /75 euro)

Rady SRZ:Váh č.10 + VN Ihrište 
Kapor K2 (1800kg/4662 euro),Podustva 1 ročná (10 000ks/840 euro),Zubáč 2 ročný (70kg/1092 

,Šťuka rýchlená 3 cm (5000ks/400 euro),Kapor K3 (700 kg/1680 euro)

Spolu kaprove revíry MO SRZ Púchov 
Kapor K2 (3600kg/8640 euro),Kapor K3 (5000kg/12266,80 euro),Zubáč 1 ročný (3500 ks/1396 
euro),Šťuka 2 ročná (400 kg/3000 euro),Zubáč 2 ročný (63 kg/982,80 euro),Šťuka plôdik 

000ks/190 euro),Jeseter 1 ročný (700ks/1001 euro),Pstruh dúhový 2 ročný (6
euro),Pstruh potočný 2 ročný (100kg/900 euro) 

Vlastné výlovy 1456 eur, zarybnenie z Rady SRZ 8674 eur. Celkovo sme naše kaprové 
123,02 eur. 

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov

Pstruh potočný 2 ročný (100kg/900 eur),Pstruh potočný z výlovu (1384 ks),Pstruh potočný plôdik 
(15000ks/162,20 eur),Pstruh dúhový 2 ročný (250kg/872,40 eur) 

Kapor K2(400kg/960 euro),Kapor K3(1800kg/4354,80 euro),Zubáč 1 ročný (1000ks/396 
euro),Šťuka 2 ročná (90kg/675 euro),Pstruh dúhový 2 ročný (400kg/1395 euro),Zubáč 2 ročný 

Kapor K2 (200kg/480 euro),Kapor K3 (100kg/250,80 euro),Kapor K2 vl.odchov (100kg),Kapor K1 
 

Kapor K2 (700kg/1680 euro),Kapor K3 (1500kg/3682,30 euro),Zubáč 1 ročný(1000ks/396 euro), 
(300kg),Šťuka 1.ročná vl.odchov (15 

Kapor K2 (1000kg/2400 euro),Zubáč 1 ročný (1000ks/594 euro),Šťuka plôdik (10 000ks/19 euro) 

Kapor K2 (100kg/240 euro),Kapor K3 (100kg/250,80 euro),Šťuka 2 ročná (10 ks /75 euro) 

000ks/840 euro),Zubáč 2 ročný (70kg/1092 
,Šťuka rýchlená 3 cm (5000ks/400 euro),Kapor K3 (700 kg/1680 euro) 

Kapor K2 (3600kg/8640 euro),Kapor K3 (5000kg/12266,80 euro),Zubáč 1 ročný (3500 ks/1396 
euro),Šťuka 2 ročná (400 kg/3000 euro),Zubáč 2 ročný (63 kg/982,80 euro),Šťuka plôdik 

000ks/190 euro),Jeseter 1 ročný (700ks/1001 euro),Pstruh dúhový 2 ročný (600kg/2617,22 

Rady SRZ 8674 eur. Celkovo sme naše kaprové 

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov 

výlovu (1384 ks),Pstruh potočný plôdik 



 
Lednica – 3-1900-4-1 
Pstruh potočný 2 ročný (50kg/450 eur),Pstruh potočný z
(10000ks/108,10 eur),Pstruh dúhový 2 ročný (100kg/349 eur)
Cena spolu: 907,10 eur 
 
Pružinka – 3-3040-4-1 
Pstruh potočný plôdik (10000ks/108,10 eur),Pstruh potočný z
ročný (200kg/697,90 eur) 
Cena celkovo: 806 eur 
 
Biela voda-odchovné potoky 3-0100
Pstruh potočný plôdik (Klecenec – 10
Celková cena:216,20 eur 
 
Lednica- odchovné potoky 3-1820
Pstruh potočný plôdik (10 000ks) 108,10 eur
 
Váh č.10 odchovné potoky 3-4590
Nimnica (5000 ks/54 euro) 
 
Pružinka – odchovné potoky 3-3050
Pstruh potočný plôdik (Strážov – 10
 
Slatinka – odchovný potok 3-3050
Pstruh potočný plôdik (20 000ks/216,20 eur)
 
Spolu pstruhové revíry MO SRZ Púchov:
Pstruh potočný plôdik (100 000ks/1081 eur),Pstruh potočný 2 ročný (150 kg/1350 eur),Pstruh 
potočný z výlovov (4750 ks),Pstruh dúhový 2 ročný (550 kg/1919,40 eur)
Celkovo cena : 4350,40 eur 
 
Pre rok 2012 sa na pstruhové revíry MO SRZ Púchov plánovala suma na zarybnenie z
prostriedkov 6165,20 eur. Skutočnosť 4350,40 eur.
Výlovy plán 5500ks, skutočnosť 4795 ks za 1287  eur.Celkovo sme naše revíry zarybnili za 
čiastku 5637,40 eur. 
Celkom sme plánovali preinvestova
revíry našej MO SRZ čiastku 36 789,50 eur, skutočnosť 35
Celkovo sme naše revíry spolu s výlovmi a
 
Dovoľte, aby som  poďakoval  i našim sp

fy  JAXON  Slovakia  Nimnica,  p. Miroslav Belás

fy, RONA LR,   GIMAX s.r.o. Púchov, p.Radoslav  Prokop

fy  RAMI s.r.o., Púchov, p. Rastislav  Šajdák, 

     OU Led. Rovné,  Continentál TT s.r.o  a  Continenta

a ďalším, ktorí prispeli finančnými a

              

(50kg/450 eur),Pstruh potočný z výlovu(179 ks),Pstruh potočný plôdik 
(10000ks/108,10 eur),Pstruh dúhový 2 ročný (100kg/349 eur) 

Pstruh potočný plôdik (10000ks/108,10 eur),Pstruh potočný z výlovu (3232 ks),Pstru

0100-4-2 
10 000ks), (Lazy potok - 10 000ks) 

1820-4-2 
ks) 108,10 eur 

4590-4-2 

3050-4-2 
10 000ks /108,10 eur) 

3050-4-2 
000ks/216,20 eur) 

Spolu pstruhové revíry MO SRZ Púchov: 
000ks/1081 eur),Pstruh potočný 2 ročný (150 kg/1350 eur),Pstruh 

výlovov (4750 ks),Pstruh dúhový 2 ročný (550 kg/1919,40 eur)

revíry MO SRZ Púchov plánovala suma na zarybnenie z
prostriedkov 6165,20 eur. Skutočnosť 4350,40 eur. 
Výlovy plán 5500ks, skutočnosť 4795 ks za 1287  eur.Celkovo sme naše revíry zarybnili za 

Celkom sme plánovali preinvestovať z vlastných prostriedkov v roku 2012 na k
789,50 eur, skutočnosť 35 343,42 eur. 
výlovmi a násadou zarybnili za čiastku 46

Dovoľte, aby som  poďakoval  i našim sponzorom: 

fy  JAXON  Slovakia  Nimnica,  p. Miroslav Belás 

fy, RONA LR,   GIMAX s.r.o. Púchov, p.Radoslav  Prokop 

fy  RAMI s.r.o., Púchov, p. Rastislav  Šajdák,  

Continentál TT s.r.o  a  Continental Matador -Rubber 

ďalším, ktorí prispeli finančnými a vecnými darmi na hospodársku činnosť organizácie 

výlovu(179 ks),Pstruh potočný plôdik 

(3232 ks),Pstruh dúhový 2 

000ks/1081 eur),Pstruh potočný 2 ročný (150 kg/1350 eur),Pstruh 
výlovov (4750 ks),Pstruh dúhový 2 ročný (550 kg/1919,40 eur) 

revíry MO SRZ Púchov plánovala suma na zarybnenie z vlastných 

Výlovy plán 5500ks, skutočnosť 4795 ks za 1287  eur.Celkovo sme naše revíry zarybnili za 

roku 2012 na kaprove a pstruhové 

za čiastku 46 760,42 eur 

Rubber  

vecnými darmi na hospodársku činnosť organizácie  



                        POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2014  

Druh 
povolenky  Miestna 

kaprová 

Miestna 
zľavnená 

dôch.,ženy,
inval.dôch.  

Miestna K 
mládež  

do 18.r. 

Zväzová 
kaprová 

Zväzová K   

mládež  

do 18.r. 

Euro  Euro  Euro  Euro  Euro  

Členská 
známka 20,00 20,00 14,00 20,00 14,00 

Snem. 
známka 1,00 1,00  1,00  

Povolenka  43,00 30,00 30,00 73,00 73,00 

MO ryb. 
poriadok+ 
spravodaj  

 1,25  1,25  1,25  1,25  1,25 

Zväzový 
ryb. por.  0 0 0  0,50  0,50 

Záznam o 
úlovkoch  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25 

Spolu K 65,50 52,50 45,50 96,00 89,00 

 

Pstruhová 
povolenka  23,00 23,00 - 23,00 - 

Spolu K+P  88,50 75,50 -    119,00 - 

 

K týmto poplatkom záujemcovia o Zväzovú lip ňovú povolenku zaplatia plus za 
povolenku 73,00 EURO a Lip ňový zväzový poriadok 0,50 EURO – teda spolu 
73,50 EURO.Rybári Z ŤPS s červeným pruhom na preukaze Z ŤPS, s nutným 
doprovodom a vozí čkári, ktorí požadujú iné z ľavy, než miestnu z ľavnenú 
povolenku pod ľa predchádzajúcej tabu ľky, musia o to písomne požiada ť výbor 
MO k posúdeniu.Výmena členského preukazu, prípadne jeho duplikát – 0,50 
EURO.Stanovy SRZ – 1,00 EURO. Zákon a Vykonávacia v yhláška – 1,00 EURO. 

Poplatky je možné realizova ť formou Poštového pe ňažného poukazu U, ktorý je 
k dispozícii v kancelárii MO, v rybárskych predajni ach na území Púchova, 
prípadne u členov výboru a hospodárskeho aktívu. V prípade plat by prevodom 
z ú čtu bude dodato čne ú čtovaný pri výdaji povolenky poplatok 0,50 EURO. 

V poplatkoch nie je uvedená suma za Štátny rybársky  lístok, ktorý si bude 
možné zakúpi ť pri vydávaní dokladov v kancelárii MO SRZ, alebo n a mestských 
alebo obecných úradoch v sumách pod ľa d ĺžky platnosti – jednoro čný 7.00 €, 
trojro čný 17.00 €. Rybár, ktorý si príde pre povolenku do kancelárie MO 
musí ma ť platný štátny rybársky lístok na príslušný rok so sebou.  

Ďalej výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za známky a povolenky je každý povinný zaplatiť 
najneskôr do konca marca.Ak tak neurobí, bude mu v príslušnom roku zaúčtovaný extra manipulačný poplatok 
vo výške 20,00 EURO. 
 
V Púchove 20.11.2013     Výbor MO SRZ 


