
 



Petrov zdar. 
Rok nám ubehol ako voda vo Váhu a stretávame sa na stránkach spravodaja MO SRZ Púchov už 
po piaty krát. Rok 2014 bol pre niekoho úspešný , pre niekoho menej. Pre našu organizáciu to bol 
okrem iného aj rok volebný. Na členskej schôdzi ste si zvolili nový výbor a kontrolnú komisiu pre 
nasledujúce 4-ročne obdobie. Výsledky volieb nájdete aj na stránkach tohto spravodaja. Výbor 
MO ďakuje za prejavenú dôveru a určite bude aj naďalej pracovať na plnení úloh našej 
organizácie, ktoré mu vyplývajú zo stanov SRZ, zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. 
a vykonávajúcej vyhlášky MŽP SR č.185/2006 Z.z. Do novej sezóny Vám a všetkým priateľom 
športového rybolovu prajem najmä veľa zdravia, krásne a nezabudnuteľné chvíle , ktoré zažijete 
pri športovom rybolove a k tomu patria aj krásne úlovky na revíroch našej MO ale aj na revíroch 
Rady SRZ.....Petrov zdar. 

 Za MO SRZ Púchov s pozdravom Miroslav Mikáč 

 

Roky 2013 – 2014 

V roku 2013 tvorilo našu členskú základňu   1 100 členov, 61 členov si zaplatilo len 
udržiavaciu známku a 41 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, 
bod 8 Stanov SRZ.   
 
Zloženie členskej základne v roku 2013 
 
 
Dospelí a mládež  
Púchov  641   
Lednické Rovne      175  
Beluša+Pružina      167 
Dolné Kočkovce      43   
 
Deti rok 2013 
Púchov  36      z  toho   10 dievčat  
Lednické Rovne 7        z  toho    0 dievčat 
Beluša+Pružina      27      z  toho    2 dievčatá 
Dolné Kočkovce      4       z  toho    0 dievčat 
 
 
                                                                                                                                  
Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a  33  členov rybárskej stráže                                        
 
 

     K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. 
 
 
V roku 2013 a do 30.03.2013  zomreli naši členovia:  
Michal Luhový,  Jaroslav Blaško,  Ladislav Sekáč,  Ing. Anton Rebro,Bohumil Villín, Miroslav Hanic 
st. a  Jaroslav Ujhély 
 
 
V roku 2013 boli  povolenky  vydané v takomto zložení: 
 
miestne  kaprová                         420 ks  +  64 ks pre detí 
miestne  kaprové zľavnené        197 ks    
zväzové  kaprové                         319 ks   +  10 ks pre detí 
pstruhové povolenia                    255 ks    
lipňové povolenia                             5 ks    



 
V roku 2013 činnosť organizácie riadil 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/brigádnická činnosť: Ján Ladecký 
Šport.a kult.činnosť: Miroslav Mikáč 
Investičná činnosť: Ing.Miloš Šerý 
Vedúci 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 
 
Zloženie Výboru nájdete aj na našej web stránke www.puchovskyrybar.wbl.sk  Okrem mena, 
priezviska a funkcie sú tam aj  tel. čísla a emailové adresy.  Ak máte záujem  môžete kontaktovať 
ktorého koľvek člena Výboru , alebo kontrolnej komisie.  
    
            Výbor MO v roku 2013 zasadal  11  krát a predsedníctvo  3  krát. Na zasadnutiach bolo 
prijatých 168 uznesení, ktoré sa týkali prípravy členskej schôdze v roku 2013, vykonanie 
inventúry, prípravy a vydávania povolení na rybolov,  prípravy školenia a skúšok nových členov, 
objednávanie násad pre zarybnenie revírov, prípravy  rybárskych pretekov, prevádzkovanie chaty 
na Ihrišťoch a ďalších činností, ktoré súviseli s výlovmi, zarybnením, hospodárskou činnosťou a 
hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.  
 

A čo sa týka výboru, musím pripomenúť všetkým našim členom, že je to kolektívny orgán, čo 
znamená, že o uzneseniach nerozhoduje predseda, tajomník ani hlavný hospodár, dodržiavame 
zásadu kolektívneho vedenia a rozhodovania - §  11 bod 1. pís. b. Stanov SRZ 

Členovia výboru sú poverený úlohami, ktoré garantujú plnenie a  fungovanie organizácie a pritom 
si musíme uvedomiť, že okrem osoby predsedu ostatný doterajší aj terajší členovia výboru sú 
zamestnaný ba dokonca pracujú v 3 a 4 zmennej prevádzke. 

Aké sú hlavné úlohy zväzu a našej  organizácie nájdeme v Stanovách § 4 bod 1 až 11 a aké sú 
práva a povinnosti členov zväzu opäť nájdeme v Stanovách pod § 6 

Členská schôdza  v roku 2013 prijala formou uznesení  6  - úloh.  
 

Úlohy sa týkali: 

zabezpečiť stanovené ciele MO,  vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2013,  
- zorganizovať preteky pre dospelých,  deti  a jesenné preteky ako memoriál Petra Cipku na 

rybníku Ihrište.  
- zorganizovať školenia a skúšky pre nových členov, 
- úprava toku Pružinka – na úlohe revitalizácie  sa bude pokračovať po vyjasnení podmienok, 

ktoré organizácia uplatnila v rámci odvolania proti rozhodnutiu stavebného povolenia 
- vo vývesnej skrinke v Púchove  aktualizovať oznamy o činnosti organizácie min. 1krát za 

mesiac 
- realizovať návrh výboru, že účastníci I. preteku dňa 5.5. 2013 budú môcť loviť aj 

12.5.2013 
      

 Prijaté uznesenia  hodnotíme ako splnené. 



 
Aktualizácia oznamov vo vývesnej skrinke stroskotala na tom, že Mestský úrad našu informačnú 
skrinku odstránil s prísľubom, že v rámci  projektu sa bude hľadať riešenie pre umiestnenie 
informačnej skrinky. Výbor písomne požiadal MsÚ o vyjadrenie sa k našej žiadosti, avšak musím 
konštatovať, že k dnešnému dňu sme neobdŕžali  žiadne vyjadrenie, preto členovia výboru sa 
rozhodli, že informačnú skrinku dáme vyrobiť a po dohode z majiteľom prevádzky ARMY PUB na 
Moravskej ulici tam bude umiestnená - a je tam. 
 
      
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili v dňoch 17.02. a 24.02. 2013.                                     
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 56 nových záujemcov o členstvo v SRZ.  
Prednášky boli zamerané na výklad Stanov SRZ, zákona, vykonávacej vyhlášky a disciplinárneho 
poriadku.  
Vedomosti boli overené formou testov a po vyhodnotení skúšobná komisia skonštatovala, že 
preukázané vedomosti zvládli  a po uhradení stanovených poplatkov sa stali členmi našej MO.     
 
Práca s deťmi a mládežou 
Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju 
činnosť v septembri 2012. Krúžky pracovali v Púchove,  
v Beluši,  v Led. Rovniach,  v Zariečí,   v D. Lieskove a  
v Lysej pod Makytou.  Deti pod vedením poverených 
vedúcich pracovali podľa schválené harmonogramu a 
plánu práce. Práca bola rozdelená na teoretickú a 
praktickú časť. Pri priaznivom počasí chodili k vode na 
besedy, na lov rýb a tak si overovali nadobudnuté 
vedomosti. V mesiacoch marec, apríl 2013 sa 
uskutočnili vedomostné  skúšky formou testov. Touto 
cestou  chceme  poďakovať  ved. krúžkov za prácu s 
deťmi, ako aj výboru MO  za vytvorené podmienky na 
prácu, finančnú a odbornú pomoc. Poďakovanie patrí 
všetkým stálym sponzorom a  rodičom. 

Činnost' hospodárenia s majetkom  

 Inventarizácia HIM a DHM za rok 2013 bola vykonaná 
v dňoch 22. 02. 2013. Inventarizačná komisia nezistila 
žiadne rozdiely medzi skutočným stavom majetku a 
stavom evidenčným. 
 Čo sa týka nového majetku v r. 2013 bol zakúpený nový krovinorez a motorová píla pre 
hospodársku činnosť na revíroch  Led. Rovne nábytok. 
Pre lovné skupiny sa zakúpil nový elektrický agregát novej generácie, a ako sa osvedčil v praxi to 
nám povedia vedúci lovných skupín. 
Chata Ihrište: 9 ubytovaní za odplatu do fondu zarybnenia 270 EUR. 
Čo sa týka brigádnickej činnosti sa vykonal náter strechy a oprava a vydláždenie časti terasy 
a schodišťa. 
 Pre rok 2014 pripravujeme zámer a chceme realizovať zásobovanie chaty pitnou vodou – ako 
súčasť revitalizácie chaty samostatný  zdrojom navŕtaním na našom pozemku. 
 
Majetok organizácie: 
    
Nehnuteľnosti  
  

dva rybníky a rekreačnú chatu Alpína v Ihrišti 
odchovné rybníky Lednické Rovne 

     garáž v areáli Makyta 
areál v Lednických Rovniach 

 



 HIM a DHM slúžia ku hospodárskej činnosti : 
 
automobil VW  
4 rybolovné agregáty , 1 elektrocentrálu, 3 motorové píly, 5 krovinorezov , čln,  rybársku sieť a 
celý rad menšieho pracovného náradia, ktoré slúži pri zabezpečovaní hospodárenia a starostlivosti 
o revíry 
  inventárne zariadenie rybárskeho domu v priestoroch Makyta 
pre vedenie úradnej agendy  dva počítače s príslušenstvom   
  

 Činnosť rybárskej stráže 

 V roku  2013  vykonávalo činnosť rybárskej 

stráže  33 členov. Spoločne vykonali u našich 

rybárov 700 jednotlivých kontrol. Počas týchto 

kontrol bolo zistených niekoľko menších 

prehreškov, ktoré boli riešené na mieste len 

dohovorom. Žiaľ boli zistené aj dva prípady 

závažnejšieho porušenia predpisov. 

V prvom rade išlo o dvoch rybárov, ktorí lovili 

v máji na Váhu v časti nad špicou, kde platí zákaz 

rybolovu od 15. Marca do 31. Mája. Dotyční 

rybári boli upozornení pánom z druhej strany, ktorý na nich kričal, že v danom úseku je zákaz 

rybolovu. Nakoľko ani po upozornení svoj lov neukončili, rybárska stráž im odobrala povolenky. 

Jednalo sa o rybárov z Považskej Bystrice a Trenčína, takže povolenky boli zaslané do ich 

organizácií, kde ich riešila disciplinárna komisia. 

V druhom prípade sa jednalo o dvoch našich rybárov, ktorí lovili na štrkovisku a mali okolo seba 

otrasný neporiadok. Nakoľko títo rybári už v minulosti na tomto štrkovisku lovili a taký istý 

neporiadok zanechali po sebe aj po ukončení rybačky, rybárska stráž nemala inú možnosť, než 

vypísať rybárom záznam o previnení. Potom nasledovalo predvolanie na disciplinárnu komisiu, 

kde im bol udelený finančný trest. 

Činnosti disciplinárnej komisie   

V roku 2013  disciplinárna  komisia pracovala v trojčlennom zložení. Celkovo za rok 2013 
prejednávala 10 oznámení o previneniach členov našej MO SRZ. V 8 prípadoch išlo o porušenie 
rybárskeho poriadku na území našej organizácie a dvoch prípadoch na území inej organizácie 
SRZ. 

Z hľadiska povahy previnení, išlo v jednom prípade o nevyplnenie záznamu o úlovkoch, v jednom 
prípade o odovzdanie povolenia na lov až 1,5 mesiaca po zákonom ustanovenej lehote 
a v ostatných  ôsmych prípadoch išlo o neukončenie lovu rýb po dosiahnutí stanoveného denného 
limitu počtu úlovkov, alebo po dosiahnutí stanoveného denného limitu váhy úlovkov. 

Vo všetkých prípadoch bola uložená peňažná pokuta v celkovej sume 360€. V dvoch prípadoch po 
20€, v štyroch prípadoch po 30€ a v štyroch prípadoch po 50€. 

Disciplinárna komisia pri svojich rozhodnutiach dbala na to, aby boli zistené všetky okolnosti 
porušenia predpisov o rybárstve a pri vyhlásení rozhodnutia o previnení prihliadala na závažnosť 
konania a jeho následkov, ale zároveň aj aby boli dodržiavané všetky práva členov MO SRZ. 

           



Brigádnická činnosť  

V roku 2013 bolo na revíroch MO SRZ Púchov zorganizovaných 75 spoločných brigád. 
Organizovali ich a viedli hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, alebo vedúci lovných 
skupín. Na pstruhových revíroch boli tradične zamerané hlavne na opravy a stavby nových 
kaskád, výlovy na odchovných potokoch, či čistenie brehov od porastov, či naplavených nečistôt. 

Na Bielej Vode a pridružených odchovných potokoch, ako napríklad Nimnický potok, Klecenec, 
Lazy-potok bolo postavených 39 nových splavov a ďalších 16 bolo opravených. Na revíre Pružinka 
bolo postavených  8  splavov a 6 bolo opravených. Na odchovnom potoku Slatinka bolo 
postavených 14 nových splavov a bolo upravené koryto Slatinky po bagrovaní. Na revíri Lednica – 
Zubák bolo postavených 17 nových splavov. Na kaprových revíroch boli brigády zamerané na 
zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných plôch, čistenie brehov od porastov a nánosov dreva 
a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to bolo kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov 
a štrkovísk, úprava prístrešku v Ihrišťoch, dovoz hnoja na rybníky v Ihrišťoch, oprava oplotenia 
na odchovných rybníkoch na Prúdoch a zarybňovanie našich revírov. 

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov: 

Revír 3 – 0120 Biela Voda + odchovné potoky:   673 hod. 

Revír 3 – 1900 Lednica:   275 hod. 

Revír 3 – 3040 Pružinka + Slatinka:    1686 hod. 

Výlovy na odchovných potokoch: 

Lovná skupina: Mgr. Kadlec Pavol/ 4 výlovy – 218 brigádnických hodín 

Lovná skupina: Ing. Novosad Luboš/ 5 výlovov – 454 brigádnických hodín 

Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných 2 656 brigádnických hodín. 

Kaprové revíry MO SRZ Púchov: 

Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520)  1496............... hod. 

Revír VN Ihrište + chata (5070)   947 .....................................................hod. 

Revír Štrk. Lednické Rovne + Prúdy (4040+4030)   1459 ......................hod. 

Revír VN Dolné Kočkovce (5020)   924 ..................................................hod. 

Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 4 826 brigádnických hodín  

Investičná činnosť  

 Minulý rok v rámci investičnej činnosti našej organizácie MO SRZ Púchov sa pokračovalo v snahe 

zmeniť rozhodnutie v stavebnom povolení už realizovanej stavby „Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov“ v probléme železničného premostenia Pružinky. 

   Koncom roka sa dohodlo stretnutie s dodávateľom stavby firma: Váhostav – SK. Po rokovaní 

a oboznámení s našim postojom ochrany záujmov rybárskeho práva na Pružinke sa dohodla 

zmena opevnenia dna potoka.  



   Náš návrh vychádza z toho, že je zbytočne 

opevňovať celé koryto, keď tam dochádza 

zanášaniu prietočného profilu sedimentami. Pri 

navrhovanom tvrdom opevnení dna v tvare 

jednoduchého lichobežníka bez sústredenia 

prúdnice vznikne v predmetnom úseku vodného 

toku migračná bariéra. Pri súčasnom stave 

netečie v potoku dostatok vody, ktorý by dokázal 

pri navrhovanej prietočnej šírke 9,0m vytvoriť 

dostatočný vodný stĺpec (cca 0,3m) pre migráciu 

rýb na svoje neresiská.  

S dodávateľom sme dohodli, že dno potoka by sa 

neopevňovalo celé. Mostné opory by sa opevnili 

predsadenými pätkami z navrhovanej kamenej 

dlažby na šírku cca 3,0m so sústredným sklonom 

ku stredu koryta o 0,2m.  Priestor v strede dna, 

medzi pätkami ľavej, pravej opory na šírku cca 

3,0m by zostal neopevnený, alebo, ak by bolo 

treba zasypaný kamenným záhozom s lomového 

kameňa. 

   Tento návrh bol zapísaný do stavebného denníka dodávateľa. Ešte je potrebné dotiahnuť 

navrhovanú zmenu so správcom toku a s jeho súhlasom to odovzdať dodávateľovi stavby, ktorý 

to zoberie na vedomie a podľa toho to zrealizoval opevnenie dna Pružinky. 

Minulý rok sa podarilo dohodnúť technicko-bezpečnostný dohľad s odborne spôsobilou osobou pre 

tento výkon (TBD) na vodné stavby Ihrište 1, Ihrište 2.  

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.  

Životné prostredie a čistota vôd 

V roku 2013došlo k znečisteniu pstruhového potoka Biela voda v časti Lazy pod Makytou  až  po 
Lúky pod Makytou.  Znečistenie bolo oznámené Okresnému Úradu ŽP a našej organizácie 
občanmi Lazy p. Makytou. Sťažnosť bola prešetrená  OÚ ŽP a spoločne s majiteľom chaty/bývalej 
Matadoru/ sa realizovali nápravné opatrenia. 

Dlhšie trvajúce znečistenie spôsobilo čistenie požiarnej nádrže a v tesnej blízkosti potoka a 
majiteľom chaty   chovom dvoch  kusov divých prasiatok ako atrakciu. Pri daždivom počasí tieto 
kaly dažďovou vodou strhávali do potoka , čo spôsobovalo znečisťovanie. 



Občania, ktorý na tento stav upozornili boli sklamaný že si toho nevšimli naši rybári a že túto 
skutočnosť nezistili a neoznámili hospodárovi revíru. 

I napriek spomínanému znečisteniu sme v roku 2013 na pstruhových revíroch nezaznamenali 
úhyn rýb. 

 Čo sa týka nepovolených skládok komunálneho odpadu v blízkosti vodných tokov sme  upozornili 
príslušné  Obecné úrady, ktoré majú za povinnosť túto úlohu riešiť. 

Odchovný potok Slatinka  

   Vypúšťanie šedého kalu z kameňolomu v Belušských Slatinách do vodného toku Slatinka  na 
podnet našej organizácie riešil  OÚŽP . Zo strany Cestné  stavby Žilina spol. s.r.o.  bola  
vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá túto situáciu rieši t.j. vybudovaním  usadzovacej  
jamy do vsakovanej jamy, t.j. zamedzí 
sa ich priamemu vypúšťaniu do vodného 
toku. 

Je pravdou, že termín realizácie 
vykonania opatrení určil OÚŽP do 15.09. 
2013. a že termín nebol  dodržaný. OÚ 
ŽP potvrdil, že realizácia  schváleného 
projektu začne v jarných mesiacoch. 
Úlohu ako aj realizáciu prostredníctvom 
hospodára budeme naďalej sledovať.  

 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.  

2 percentá.... 

Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý v § 50 umožňuje určeným prijímateľom medzi ktoré 
patrí i naša organizácia poskytnúť 2 % podielu zaplatenej dane s príjmu fyzických a právnických 
osôb. Použitie takto získanej čiastky je tiež zákonom presne vymedzené.  Daňovník spracuje 
daňové priznanie a na príslušnom tlačive v ktorom uvedie údaje o prijímateľovi, ktorému chce 
uvedený podiel dane poskytnúť. Uvedená suma sa potom presunie od správcu dane, v našom 
prípade Daňového úradu  v Púchove na určeného prijímateľa. Ak daňovník nevyplní a nepodá 
predpísané tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov  tieto 2 % sa tieto 
peniaze stratia  niekde  v  štátnej pokladni. V roku 2013  získala naša organizácia čiastku  8 482  
EUR.  Všetkým  Vám a Vašim  príbuzným, známym a firmám, ktorí poskytli tieto finančné 
prostriedky, výbor    veľmi  pekne  ďakujeme. 



Výročná členská schôdza 2014. 

30.3. 2014 sa v areáli VŠ na kolonke konala Výročná členská schôdza, ktorá bola volebná. Volil sa 
nový Výbor MO SRZ Púchov a kontrolná komisia na volebné obdobie 2014 – 2018. 

 
Výsledky volieb do Výboru a Kontrolnej komisie do MO SRZ Púchov na roky 2014 – 2018 (zo dňa 30.3.2014) 

 

Kandidáti do Výboru  MO SRZ Púchov + počet hlasov 

Beniak Pavol  (90 hlasov)  - zvolený do Výboru,Ďurčík Milan (72)   - zvolený do Výboru,Kadlec Pavol  (56) - zvolený do 

Výboru,Kalus Jozef (82)  - zvolený do Výboru,Ladecký Ján (87)  - zvolený do Výboru,Mierny Marián (84)  - zvolený do 

Výboru,Mikáč Miroslav (74)  - zvolený do Výboru,Ondruš Stanislav (52),Pekar Marián (43),Piška Dalibor (95)  - zvolený do 

Výboru,Rovný Marián (52)  - zvolený do Výboru,Šajdák Rastislav (92)  - zvolený do Výboru,Šedý Rado (80)  - zvolený do 

Výboru,Šerý Miloš (68)  - zvolený do Výboru,Valach Jozef (76)  - zvolený do Výboru 

 

Kandidáti do Kontrolnej komisie + hlasy 

Crkoň František (107) - zvolený do Kontrolnej komisie,Gajdoš 

Miroslav (86) - zvolený do Kontrolnej komisie,Golítko Richard 

(68),Liška Jozef (88) - zvolený do Kontrolnej komisie 

 

Kandidáti na snem Rady SRZ + hlasy 

Kalus Jozef (91),Piška Dalibor (109),Šerý Miloš (52) 

 
 

Návrh na uznesenie z výročnej schôdze  MO SRZ,  konanej 30. 03. 2014 

Výročná členská schôdza schvaľuje: 

1.správu o činnosti MO SRZ za rok 2013 a návrh hlavných úloh a cieľov MO SRZ na rok   2014. 
2.  správu o hospodárení na revíroch MO za rok 2013 a plán zarybnenia na rok 2014. 
3.  plnenie  rozpočtu  za  rok  2013  a návrh  rozpočtu  na  rok  2014 
4.  správu kontrolnej komisie, vrátane návrhu opatrení 
5.  správu volebnej komisie a voľbu členov výboru a kontrolnej komisie na obdobie rokov 2014 - 
2018   
6.delegátov  na snem SRZ :  Ing. Jozef Kalus, Ing. Dalibor Piška   a náhradníka  Ing. Miloš Šerý 
7. pre držiteľov pstruhovej povolenky povinnosť odpracovať  20 brigádnických   hodín v roku na 
pstruhových revíroch, pre držiteľov  kaprových povoleniek 15     brigádnických hodín v roku a 
mládež od 15 do 18 rokov 8 brigádnických hodín na ľubovoľnom revíre v roku. 
 
 Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou je v par. 6 odst. 2  
písm. i) stanov SRZ.  Poplatok za každú neodpracovanú hodinu ČVS stanovuje na  5,00 EUR. 

Povinnosť odpracovať brigádnické hodiny sa nevzťahuje na členov, ktorí dovŕšili zákonom 
stanovený vek 62 rokov. 

 Členovia, ktorí nedovŕšili zákonom stanovený vek kvalifikované ako predčasné a výsluhové 
dôchodky sú povinní stanovené brigádnické  hodiny odpracovať. 

Členská schôdza ukladá Výboru MO SRZ Púchov: 
a/  zabezpečiť  stanovené ciele MO,  vrátane plánu zarybnenia revírov 
b/  zorganizovať rybárske preteky dospelých a detí, ako aj  jesenný  pretek   ako memoriál Petra  
Cipku na rybníku  Ihrište 



c/  pripraviť a zorganizovať školenie a skúšky pre nových členov MO – február/marec 2015 
d/ rozpracovať závery Snemu na podmienky našej organizácie – marec 2015 
e/ účastníci pretekov, ktoré sa bude konať  budú môcť loviť – pretekať aj  nasledujúcu nedeľu  
f/  v rámci pripomienkovania zákona , zistiť možnosť sprevádzania detí rodičmi , ktorí boli 
preskúšaní z rybárskych predpisov  

Po zvolení s Výročnej schôdze boli 
funkcie pre členov Výboru MO SRZ 
Púchov a kontrolnej komisie na 
roky 2014 – 2018 pridelene 
nasledovne: 

Predseda: Ing.Jozef Kalus 
Podpredseda: Milan Ďurčík 
Tajomník : Ing.Dalibor Piška 
Hlavný hospodár: Rastislav Šajdák 
Pokladník:Jozef Valach 
Životné prostredie a čistota vôd: 
Pavol Beniak 
Správca majetku: Mgr.Pavol Kadlec 
Zástupca hl.hospodára: Ján 
Ladecký 
Vedúci rybárskej stráže: Marian Mierny 
Šport.a kult.činnost,web a sumarizacia úlovkov: Miroslav Mikáč 
Brigádnická činnosť : Roman Rovný 
Deti a mládež: Rado Šedý 
Investičná činnosť: Ing.Dalibor Šerý 
 
 
Kontrolná komisia: 
Predseda: Jozef Liška 
Člen: Ing.František 
Crkoň 
Člen: Miroslav Gajdoš 
 
Zo zármutkom však 
musíme oznámiť že 
3.7.2014 nás opustil 
dlhoročný člen výboru 
a hospodárskeho aktívu 
Milan Ďurčík. Vykonával 
funkciu hospodára pre 
revíry Lednicke Rovne 
a Horenická Hôrka, bol vo 
Výbore zástupca 
Lednických Rovní. Po 
posledných voľbách 
v roku 2014 bol vo 
výbore a predsedníctve 
vo funkcií podpredsedu 
MO SRZ Púchov. Okrem toho zastával aj funkciu rybárskej stráže. Česť jeho pamiatke. 
 



Rybárske preteky 2014: 
 
4.5. a 11.5.2014 VN Ihrište  
Ako už býva zvykom na jarných pretekoch sa súťaží o najťažšieho kapra. Aj tento rok púchovská 
organizácia pripravila dva preteky. Na prvom sa mohli 
zúčastniť aj pretekári s iných organizácií a druhý pretek 
ktorý sa konal o týždeň už bol len čisto pre našich členov, 
ktorý si zakúpili štartovný lístok aj na prvé preteky. 
Májové počasie tento rok vyšlo a aj keď bolo z rána 
chladnejšie, slnko predsa len vykuklo a začali brať aj ryby. 
Na prvom preteku sa ulovilo celkovo 198 mierových 
kaprov a rybári si od vody odniesli celkom 86 kusov... 
Celkové poradie 4.5.2014 

1.miesto Pavol Cabuk (Kapor – 58 cm/3,22kg) 
2.miesto Jozef Hošmánek (Kapor – 56 cm/2,86kg) 
3.miesto Luboš Lubík (Kapor – 55 cm/2,82kg) 
4.miesto Marek Reksa (Kapor – 55 cm/2,54kg) 
5.miesto Milan Murín (Kapor – 52 cm/2,35kg) 
Výsledky 11.5.2014 

1.miesto Roman Zálešák (Kapor – 1,98kg) 
2.miesto Karol Gargulák (Kapor – 1,86kg) 
3.miesto Juraj Durdil (Kapor – 1,74kg) 

 
8.5.2014 Preteky funkcionárov Trenčianskeho kraja/VN Dubník 
Každoročné preteky funkcionárov organizácii trenčianskeho kraja tentoraz organizovala MO SRZ 
Stará Turá na VN Dubník. Za našu organizáciu súťažili Marián Mierny, Jozef Valach a Rastislav 

Šajdák. Bodované ryby (kapor,amur,tolstolobik) v prvých troch hodinách vôbec nebrali a tak 
usporiadatelia zmenili pravidlá a začali sa bodovať aj biele ryby. Celkové prvenstvo si vybojovali 
Považskobystričania. Naše družstvo 
sa umiestnilo na bronzovej priečke 
a okrem toho si odniesli aj 
individuálnu cenu za najväčšieho 
kapra, ktorého ulovil Marián Mierny 
a meral 73 cm. 
Celkove umiestnenia: 
1.Považská Bystrica 
2.Nové Mesto nad Váhom 
3.Púchov 
4.Partizánske 
5.Dubnica nad Váhom 
6.Trenčín 
7.Bánovce nad Bebravou 
8.Prievidza 
9.Handlová 
10.Stará Turá 
........................................................................................................................................ 
10.5.2014 Detské preteky (Štrkoviská Odhánky) 
Naše ratolesti si aj v roku 2014 mohli zmerať svoje rybárske dovednosti. Májové detské preteky 
sa ako každoročne konali na štrkoviskách Odhánky. Bolo radosť pozerať ako si deti užívali jarné 
slniečko a poniektorý zdolávali rybu za rybou. Niekto sa venoval lovu beličiek na plavák, niekto 



lovil kapry na ťažko, ale podstatná bola spokojnosť či už 
detí alebo ich rodičov. Poďakovanie patrí aj vedúcim 
krúžkov, ktorý deti pripravili do sezóny. 
Celkové výsledky: 
1.miesto Kristínka Kováčiková (265 bodov) 
2.miesto Ivan Mičuda (245 b) 
3.miesto Adam Kadlec (240 b) 
.................................................................. 
5.10.2014 VN Ihrište – X.ročník Memoriál Petra 
Cipka 
Na jubilejný 10.ročník memoriálu Petra Cipku sa prihasilo 250 pretekárov nielen z našej 
organizácie. Počasie tento krát prialo rybárom, no ryby tento krát moc pri chuti neboli. Najviac 
brali pri hrádzi kde sa zdržovali aj kapry aj pstruhy. Ako vždy 
na jeseň sa súťažilo na body a nie o najťažšieho kapra. Pohár 
za prvé miesto tento krát putoval susedom do Považskej 
Bystrice, keď ho s 1288 bodmi vyhral Juraj Konrád ktorý 
ulovil celkom 27 kaprov. Aj keď ryby moc nebrali, celkovo sa 
ulovilo 190 kaprov a 30 pstruhov. Ako každoročne na záver 
pretekov bola pripravená bohatá tombola. Pre púchovských 
rybárov, ktorý si zakúpili štartovací lístok bol pripravený 
rybník v Ihrišťoch aj o dva týždne a v sobotu a v nedeľu si 
mohli zachytať kaprov a pstruhov na ľubovoľnom mieste. Od 
pondelka už bol rybník otvorený aj pre rybárov ktorý neboli 
na pretekoch. 
Celkové výsledky: 

1.miesto Juraj Konrád – 1288 bodov (27 kaprov) 
2.miesto Miroslav Šajdák – 636 b (13 kaprov) 
3.miesto Peter Jandúch – 587 b (12 kaprov) 
4.miesto Jaroslav Bednár – 577 b (12 kaprov) 
5.miesto Luboš Novosad – 567 b (9 kaprov + 4 pstruhy) 
........................................................................................................................................ 
11.10.2014 Púchovský pstruh (VN Ihrište) 
6 ročník prívlačového preteku sa konal v príjemnom počasí a krásnej prírode na VN Ihrište. 
Celkovo 70 registrovaných aj neregistrovaných  pretekárov s celého Slovenska si znova zmeralo 
sily v rybolovnej technike prívlač. Pretekalo sa podľa pravidiel LRU-prívlač na umelé nástrahy z 
háčikmi bez protihrotov a všetky ulovené ryby boli vrátene späť do vody. Pretek prebehol 
v priateľskej atmosfére a ryby boli tiež pri chuti. Lovili sa hlavne pstruhy, šťuky 
a ostrieže...celkovo sa ulovilo a pustilo späť do vody 1051 rýb. 
Celkové výsledky: 

1.miesto Branislav Pecník  
2.miesto Marián Mihók 
3.miesto Peter Marcin 
Umiestnenie Púchovčanov 
11.Miroslav Luhový                                     50.František Čacho 
16.Juraj Václavík                                        55.Peter Kováčik 
20.Rastislav Šajdák                                    59.Miroslav Štefina 
21.Juraj Smatana                                        63.Miroslav Mikáč 
27.Lubo Miko                                              66.Andrej Huliaček 
34.Karol Gargulák                                      68.Robert Crkoň 
37.Pavol Kadlec 
38.Adam Horváth 



Prívlačová liga 2014  
Aj v roku 2014 nás reprezentovali 3 prívlačové družstvá. Za Púchov A v prvej lige nastúpili Juraj 
Smatana,Juraj Václavík,Rastislav Šajdák  a Martin Forbak. Áčkari absolvovali tri preteky na 
Kysuci, v Liptovskom Mikuláši a tretie kolo bolo u nás na Váhu. Aj keď v družstve sme mali až 
dvoch majstrov sveta ani to nepomohlo aby zopakovali nadštandardné výsledky 
s predchádzajúcich rokov a umiestnili sa až na celkovom 8.mieste. V divízii sme mali zastúpenie 
dvoma družstvami. Za Púchov B nastúpili Pavol Kadlec,Miroslav Luhový,Miroslav 
Mikáč,Adam Horváth a Andrej Huliaček. Púchov C nastúpil v zložení Robert Crkoň , Rado 
Šedý, Peter Kováčik a Lubo Miko. V divizí boli tento rok dva preteky. Prvý v Piešťanoch na 
Sĺňave a druhy v Partizánskom. Ani naše divízne družstvá tento rok moc neoslnili a umiestnili sa 
na 4 a 5 mieste. 
Celkové výsledky LRU-prívlač 2014 
1.liga                                                             Divízia 
1.Svidník                                                        1.Bánovce nad Bebravou 
2.Liptovský Mikuláš                                         2.Vrbové A 
3.Levice                                                         3.Prešov 
4.Kysuca A                                                     4.Púchov C 
5.Trenčín B                                                     5.Púchov B 
6.Dubnica nad Váhom                                      6.Vrbové B 
7.Košice B                                                       7.Humenné 
8.Púchov A                                                    8.Trnava B 
9.Piešťany A                                                    9.Hlohovec 
10.Piešťany B                                                 10.Bratislava 1B 
11.Kysuca B 
12.Zvolen 
........................................................................................................................................ 
Muškárska liga 2014  
Aj v roku 2014 našu organizáciu reprezentovalo v Divízii aj muškárske družstvo. V zložení Robert 
Piška, Ľudevít Kodaj, Ing.Miloš Šerý, Filip Mrázik sa zúčastnilo dvoch bodovaných pretekov. 
Jarné dvojkolo pretekali v Partizánskom a jesenný pretek zase v Brezne. O to čo sa snažili 
muškári už niekoľko rokov sa tentoraz podarilo a naše družstvo vyhralo Divíziu a následne 
postúpilo do druhej ligy. 
Gratulujeme a želáme veľa 
úspechov aj vo vyššej lige v roku 
2015. 

Celkové výsledky LRU-mucha 
2014 Divízia  
1.Púchov 
2.Piešťany 
3.Trnava A 
4.Partizánske A 
5.Trnava B 
6.Stará Turá 
7.Banská Bystrica 
8.Partizánske B 
9.Brezno 
10.Námestovo B 
11.Považská Bystrica 
 
 
 



Zarybnenie a úlovky v roku 2013 
 

Celkové úlovky našich členov v kaprových vodách MO SRZ Púchov 
 
Kapor (5587 ks / 13 209,59 kg) , Lieň (66 ks / 66,45 kg) , Pleskáč (617 ks / 533,32 kg) , 
Jalec (231 ks / 202,57 kg) , Podustva (13 ks / 14,80 kg) , Mrena (77 ks / 148,82 kg) , Nosáľ 
(243 ks / 99,65 kg) , Karas (343 ks / 119,35 kg) , Boleň (35 ks / 90,95 kg) , Amur (5 ks / 
25,05 kg) , Tolstolobik (34 ks / 318 kg), Šťuka (337 ks / 781 kg), Zubáč (357 ks /721,45 kg) , 
Sumec (29 ks / 203,45 kg) , Ostriež (511 ks / 66,31 kg) , Úhor (48 ks / 29,45 kg) , Pstruh 
potočný (130 ks / 42,04 kg), Pstruh dúhový (847 ks / 308,54 kg) , Jeseter (1 ks / 1,20 kg) , 
Ostatné (118 ks / 23,74 kg) , Pleskáč ostat.druhy (42 ks / 8,04 kg) , Jalec ostat.druhy (2 ks 
/ 1,70 kg) 
Celkovo (9680 ks / 17 034,44 kg) 
Cudzí rybári u nás ulovili 1444 ks rýb o hmotnosti 2291,31 kg 
Celkovo sa na našich revíroch ulovilo 13 618 rýb o celkovej hmotnosti 20 071,7 kg . 
 
Celkové úlovky na pstruhových vodách MO SRZ Púchov v roku 2013 
 
Pstruh potočný (1197 ks / 320,45 kg) , Pstruh dúhový (1172 ks / 418,70 kg), Lipeň 
tymiánový ( 4 ks / 1,47 kg) , Sivoň potočný (10 ks / 2,98 kg) , Jalec (4 ks / 1,05 kg), 
Ostatné (107 ks / 1,30 kg) 
Celkovo: 2494 ks rýb o hmotnosti 745,95 kg 
 

Najväčšie úlovky členov MO SRZ Púchov za rok 2013 
 

Hlavátka – 114 cm/16 kg /Váh Ružomberok/ Lukáš Crkoň 
Sumec – 152 cm/28 kg / Váh č.10 / Miroslav Perlovský 
Sumec – 139 cm/26 kg / Váh č.10 / Marek Šedý 
Sumec – 110 cm/12 kg/ VN Nosice / Miroslav Kubaš 
Sumec – 119 cm/12 kg/ Váh č.10 / Jaroslav Zbín 
Kapor – 87 cm / 15 kg / Váh č.10 / Jaro Ondruš – RYBA PUSTENÁ 
Kapor – 94 cm / 17,50kg / NK Kanál / Jozef Rosina – RYBA PUSTENÁ 
Kapor – 87 cm / 12,50 kg / Váh č.10 / Miroslav Belás – RYBA PUSTENÁ 
Kapor – 84 cm / 13,50 kg / L.Rovne / Marek Ragula – RYBA PUSTENÁ 
Kapor – 90 cm / 13,50 kg/ Váh č.10 / Pavol Struhár st. 
Kapor – 89 cm / 13,30 kg / Váh č.10 / Pavol Struhár st. 
Zubáč – 78 cm / 5 kg / Váh č.10 / Peter Kováčik 
Zubáč  - 89 cm / 7,5 kg / VN Nosice / Vladimír Janco 
Zubáč – 78 cm / 4,8 kg / NK Kanál / Daniel Kodaj 
Zubáč – 83 cm/ 6,5 kg / NK Kanál / Robert Janíček 
Zubáč – 78 cm/ 5 kg/ NK Kanál / Lubomír Poliak 
Zubáč – 87 cm / 7,8 kg/ Váh č.10 / Dušan Brtiš ml. 
Zubáč – 96 cm / 9,5 kg / VN Nosice / Gabriela Gašpárková 
Šťuka – 118 cm / 19 kg / NK Kanál / Marián Golítko 
Šťuka – 100 cm / 9,60 kg /Váh č.10 / Tibor Scherk 
Šťuka – 97 cm / 8,10 kg / Váh č.10/ Ing.Jozef Ondricha 
Tolstolobik – 92 cm / 14 kg / VN Ihrište / Ladislav Gábel st. 
Tolstolobik – 103 cm / 20 kg / Led.Rovne / Viliam Prenosil 
 
 
 



Úlovky našich rybárov na kaprových vodách MO SRZ Púchov podla revírov: 
 

3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka 
Návštevnosť: 3181 
Kapor (727 ks/1674kg) , Lieň (2 ks/0,84kg), Pleskáč vysoký (13 ks/2,80kg), Mrena severná 
(35 ks/71,84kg) , Karas (29 ks/13,27kg) ,Tolstolobik (1 ks/20 kg) ,Šťuka (34 ks/69,84kg) 
Zubáč (42 ks/100,10kg), Ostriež (11ks/2kg), Úhor (5 ks/2,10 kg), Pleskáč ostatné druhy (11 
ks/2,84 kg) 
Spolu: 882 ks / 1892,08 kg 
 
3-4040-1-1 Štrkoviská Lednické Rovne 
Návštevnosť: 409 
Kapor (91 ks/221,27kg) , Lieň (1 ks/0,40kg), Pleskáč vysoký (1 ks/0,30kg) ,  
Karas (7 ks/5,25kg), Šťuka (1ks/2kg),Zubáč (5 ks/11,17kg), Úhor (3 ks/3,15kg) 
Spolu: 109 ks/243,54 kg. 
 
3-4161-1-1 Štrkoviská Odhánky 
Návštevnosť: 25 160 
Kapor (593 ks/1267kg), Lieň (6 ks/12,50kg) , Pleskáč vysoký (3 ks/1,62kg),  
Jalec (2 ks/1,50kg), Karas (14 ks/9,10 kg) , Amur biely (3 ks/8,70kg) , 
 Šťuka (20 ks/34,67kg) , Zubáč (5 ks/8,57kg), Sumec (1ks/4kg), Ostriež (74 ks/5,85kg), 
Úhor (7 ks/5,05kg), Ostatné ryby (15ks/9kg) 
Spolu : 743 ks/1368 kg 
 
3-4580-2-1 Váh č.10 
Návštevnosť: 14 767 
Kapor (1841 ks/4515,95 kg) , Lieň (54 ks/58,71 kg) , Pleskáč vysoký (476 ks/425,52 kg) , 
Jalec hlavatý (219 ks/192,56 kg) , Podustva (12 ks/13,80 kg) , Mrena severná (72 ks/134,22 
kg) , Nosáľ (152 ks/62,28 kg) , Karas (57 ks/32,72 kg) 
, Boleň (26 ks/62,30 kg) , Amur biely (2 ks/16,35 kg) , 
Tolstolobik (7 ks/41,95 kg) , Šťuka (226 ks/539,07 kg) 
, Zubáč (121 ks/230,22 kg) , Sumec (23 ks/175,45 kg) , 
Ostriež (381 ks/51,86 kg) , Úhor (3 ks/1,80 kg) , 
Pstruh potočný (125 ks/40,74 kg) , Pstruh dúhový (24 
ks/8,61 kg) , Ostatné ryby (55ks/8,26 kg), Jalec 
ostatne druhy (2 ks/1,70 kg) 
Spolu: 3878 ks / 6614,07 kg 
 
3-4171-1-1 Štrkovisko pod železničným mostom 
Návštevnosť : 489 
Kapor (174 ks/381,90 kg) , Tolstolobik (1 ks/5,40 kg) 
Spolu: 175 ks / 387,30 kg 
 
3-5020-1-1 VN Dolné Kočkovce – Balaton 
Návštevnosť:620 
Kapor ( 85 ks/216,34 kg) , Pleskáč vysoký (3 ks/0,80 
kg), Karas (207 ks/50,76 kg) , Tolstolobik (22 ks/217 
kg) , Šťuka (5 ks/13,74 kg) , Zubáč (19 ks/34 kg) , 
Sumec (1 ks/10 kg) , Úhor (7 ks/4,55 kg) , ostatné 
ryby (20 ks/ 0,50 kg) , Pleskáč ostatné (15 ks/2 kg) 
Spolu: 384 ks / 549,69 kg 



 
3-5070-1-1 VN Ihrište 
Návštevnosť: 4274 
Kapor (1533 ks/3623,05 kg) , Lieň (6 ks/2,50 kg) , Pleskáč vysoký (40 ks/10,59 kg) , Karas 
(6 ks/4,75 kg) , Tolstolobik (3 ks/34 kg) , Šťuka (34 ks / 69,67 kg) , Zubáč (47 ks/81,11 kg) , 
Úhor (21 ks/12 kg) , Pstruh dúhový (819ks / 298,38 kg) , Pleskáč ostatné druhy (16 ks/3,20 
kg) 
Spolu:2525 ks/4139,25 kg 
 

Úlovky našich rybárov na pstruhových vodách MO SRZ Púchov 
 
3-0120-4-1- Biela Voda č.2 
Návštevnosť: 1112 
Pstruh potočný (421 ks / 118,37 kg) , Pstruh dúhový (464 ks/173,92 kg) , Lipeň (2 ks / 0,57 
kg) , Sivoň (2 ks/0,55 kg) , ostatné ryby (40 ks/0,30 kg) 
Spolu: 929 ks / 293,71 kg 
 
3-1900-4-1 Lednica 
Návštevnosť: 289 
Pstruh potočný (140 ks/38,92 kg) , Pstruh dúhový (158 ks/54,68 kg) , Sivoň (2 ks/0,57 kg) 
Spolu: 300 ks/94,17 kg 
 
3-3040-4-1 Pružinka 
Návštevnosť: 1779 
Pstruh potočný (636 ks/163,16 kg) , Pstruh dúhový (550 ks/190,10 kg) , Sivoň (6 ks/1,86 
kg) , Jalec hlavatý (4 ks/1,05 kg) , Lipeň (2 ks/ 0,90 kg) , ostatné ryby (67 ks/1 kg) 
Spolu: 1265 ks / 358,07 kg 
 
 

Zarybnenie revírov MO SRZ Púchov v roku 2013 
Kaprové vody: 

Váh č.10 (3-4580-2-1) 
Kapor K2 (800kg/1968 euro) , Zubáč 5 cm rýchlený (11 000ks / 999,90 euro) , Šťuka 2 



ročná (200 kg / 1500 euro) , Jeseter 1 ročný (700 ks/1176 euro) , Pstruh potočný 2 ročný 
(188 kg /1709,10 euro) , Pstruh potočný 1 ročný (1500 ks / 359,10 euro) 
Cena spolu: 7715,10 eur 
 
VN Ihrište (3-5070-1-1) 
Kapor K2 (400 kg/984 euro) , Kapor K3 (2700kg/6406,40 euro) , Zubáč 1 ročný (1000ks/402 
euro) , Šťuka 2 ročná (50 kg/400 euro) , Pstruh dúhový 2 ročný (550 kg/1921,88 euro) 
Cena spolu :10 114,28 euro 
 
VN Dolné Kočkovce – Balatón (3-5020-1-1) 
Revír nebol zarybnený z dôvodu vypustenia nádrže. 
 
Štrkoviská Led.Rovne (3-4040-1-1) 
Revír nebol zarybnený z dôvodu nízkej hladiny na jeseň, čo predstavovalo veľké riziko úhynu rýb 
v zimnom období. 
 
Štrkoviská Horenická Hôrka (3-4030-1-1) 
Kapor K2 (1000 ks/2460 euro) , Kapor K3 (1100 kg/2628 euro) , Zubáč 1 ročný (1000 ks/402 
euro) , Šťuka 2 ročná (100kg / 750 euro) , Amur 3 ročný (100 kg/300 euro) 
Cena spolu: 6540 eur 
 
Nosicko-kočkovský kanál (3-2520-1-1) 
Kapor K2 (1000 kg/2460 euro) , Zubáč 1 ročný (1650 ks /663,30 euro)  
Cena spolu:3123,30 eur 
 
Štrkoviská Odhánky (3-4161-1-1) 
Kapor K2 (400 kg/984 euro) , Kapor K3 (800 kg/1799 euro) , Šťuka 2 ročná (50 kg/400 euro) 
Cena spolu: 3183 eur 
 
Štrkoviská pod železničným mostom (3-4171-1-1) 
Kapor K2 (100 kg/246 euro) , Kapor K3 (100 kg/240 euro) 
Cena spolu: 486 eur 
 
Spolu kaprové revíry MO SRZ Púchov 
Kapor K2 (3700 kg/9102 euro) , Kapor K3 (4700 kg/11 073,40 euro) , Zubáč 1 ročný (3650 
ks/1467,30 euro) , Zubáč 5 cm rýchlený (11 000 ks / 999,90 euro) , Šťuka 2 ročná (400 
kg/3050 euro) , Jeseter 1 ročný ( 700 ks /1176 euro) , Pstruh dúhový 2 ročný (550 kg / 
1921,88 euro) , 
Pstruh potočný 2 ročný (188 kg/1776,60 euro) , Pstruh potočný 1 ročný (1500 ks / 291 
euro) , Amur 3 ročný (100 kg / 300 euro) 
Cena spolu: 31 158,68 eur 
 
Pre rok 2013 sa na kaprové revíry MO SRZ Púchov počítalo s celkovou sumou na zarybnenie 
v množstve 32 218 eur z vlastných prostriedkov, skutočnosť 31 158,68 eur. 
 

Zarybnenie z Rady SRZ 
3-2520-1-1 Nos-Koč.kanál – Kapor K2 (1800 kg / 4662 eur) 
3-4580 -2-1 Váh č.10 – Podustva 1 ročná (10 000 ks / 840 eur) 
3-4580-2-1 Váh č.10 – Šťuka 1 ročná (150 kg/1200 eur) 
3-5070-1-1- VN Ihrište – Kapor K2 (300 kg/777 eur) 
Cena celkom : 7479 eur 



 
Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov v roku 2013 

 
Biela Voda (3-0120-4-1) 
Pstruh potočný 2 ročný (100 kg/945 euro) , Pstruh potočný z výlovov (675 ks) , Pstruh 
potočný 1 ročný (5000 ks/647,50 eur), Pstruh dúhový 2 ročný (300 kg/1047 eur) 
Cena spolu: 2639,50 eur 
 
Lednica (3-1900-4-1) 
Pstruh potočný 2 ročný (50 kg/472,50 euro) , Pstruh potočný 1 ročný (1000 ks/129,50 
euro) , Pstruh potočný z výlovov (829 ks) , Pstruh dúhový 2 ročný (100 kg/348,72 euro) 
Cena celkom: 950,72 eur 
 
Pružinka (3-3040-4-1) 
Pstruh potočný 2 ročný (50 kg/472,50 euro) , Pstruh potočný 1 ročný (5000 ks/775 euro) , 
Pstruh potočný z výlovov (510 ks) , Pstruh dúhový 2 ročný (300 kg/1047 euro) , Lipeň 
tymiánový 2 ročný (40 kg/664 euro) 
Cena spolu: 2958,50 euro 
 
Spolu pstruhové revíry MO SRZ Púchov 
Pstruh potočný 1 ročný (11 000ks/1552 euro) , Pstruh potočný 2 ročný (200 kg/1890 euro), 
Pstruh potočný z výlovov (2014 ks) , Pstruh dúhový 2 ročný (700 kg/2442,72 euro) , Lipeň 
tymiánový 2 ročný (40 kg/664 euro) 
Cena spolu: 6548,72 euro 
 
Pre rok 2013 sa na pstruhové revíry MO SRZ Púchov plánovala na zarybnenie suma 7425 eur 
z vlastných prostriedkov, skutočnosť 6548,72 eur 
Výlovný plán 5000 kusov – skutočnosť 2014 ks/541 eur. Celkovo sme naše pstruhové revíry 
zarybnili za čiastku 7089,72 eur. 
 
Celkovo sme naše revíry spolu s výlovmi a násadou zarybnili za čiastku 45,186,40 eur. 
 



Rybárska chata – VN Ihrište 

 

Prenájom rybárskej chaty pri VN Ihrište pre členov MO SRZ Púchov. 

Info: Jaroslav Hriadeľ  (tel: 0905 917 904) 

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

 

 

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

Preparácia rybárskych trofejí  

(Preparácia rybacích hláv....sumec,šťuka,zubáč,pstruh,hlavátka...) 

Contact: miromikac@gmail.com  / phone : 0948 453 880 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2015  

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 

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  21,50  21,50  15,50  22,00  16,00  

      

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

Spolu K  64,50  51,50  45,5 0 95,00  89,00  

Pstruhová povolenka -  ku kaprovej povolenke – 27,00 € 

Spolu K+P  91,50  78,50  -     122,00  -  

Samostatná pstruhová povolenka -  bez kaprovej povolenky -  40,00 € 

Samostatná pstruhová povolenka + čl. známka + poriadok + záznam -  61,50 € 

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 EU RO. 
Stanovy SRZ – 1,60 EURO. Zákon a Vykonávacia vyhláš ka – 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 upozor ňuje všetkých členov, že poplatky za známky a povolenky 
je každý povinný zaplati ť najneskôr do konca marca.Ak tak neurobí, bude mu 
v príslušnom roku zaú čtovaný extra manipula čný poplatok vo výške 20,00 
EURO. 
 


