Vážené dámy, vážení páni, športový rybári.
Dostalo sa Vám do rúk už 10. vydanie Informačného spravodaja MO SRZ Púchov, v ktorom sa
dozviete o činnosti našej organizácie v rokoch 2018 až 2019. Aj keď rok 2018 bol rokom volebným ( teda v
jarnom termíne na VČS), napriek tomu sa z dôvodu vykonania doplňujúcich volieb členov výboru,
kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ musela dňa 27.7.2018 zvolať mimoriadna členská schôdza na
základe výzvy sekretariátu RADY SRZ Žilina. Takto zvolení delegáti sa zúčastnili v 24-25. novembra 2018
na Sneme SRZ, kde sa zvolilo nové vedenie Slovenského rybárskeho zväzu, t.j. prezident, tajomník ,
členovia RADY a prezídia RADY SRZ. A práve deň pred konaním Snemu štatutári SRZ (tajomník Rady
SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš) podpísali zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná
a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená. Slovenský rybársky zväz touto zmluvou predal
žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4
milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá a v zmysle zmluvy ani tak
skoro mať nebude peniaze za predaj. Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja
podalo ešte 27. mája 2019 na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie
trestného činu. Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja, Prezídium SRZ a Kontrolná
komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatutárov SRZ, ktorí podpísali nevýhodnú kúpno-predajnú zmluvu
bez súhlasu Rady SRZ, z ktorých tajomník po Sneme pokračoval vo výkone funkcie aj v novom volebnom
období. A práve z tohto dôvodu, aby z funkcie tajomníka RADY mohli odvolať p. Javora, zvolala v tomto
roku Mimoriadny Snem SRZ s programom odvolanie tajomníka, novela Stanov SRZ, aby sa nemohli
zopakovať takéto kroky vedenie SRZ aj budúcnosti a voľba nového tajomníka. A keďže na Snem musia byť
zvolení delegáti z jednotlivých organizácií SRZ, museli sme aj my zvolať Mimoriadnu členskú schôdzu
(25.9.2019), kde sme si zvolili dvoch delegátov a náhradníka na tento Mimoriadny snem, ktorí sa bude
konať 23.11.2019 v Žiline. Funkcionári organizácií trenčianskeho kraja požadujú do program Snemu
zaradiť aj bod Voľba členov RADY. Uvidíme, či sa tento bod do program dostane, alebo nie. Záleží to na
tom, či to schvália súčasní členovia RADY na svojom zasadnutí.
Od 1.1. 2019 platia na celom území Slovenska, pre všetkých rybárov Slovenského rybárskeho zväzu nový
Zákon o rybárstve a nová Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon o
rybárstve. Dúfame, že v čase vzniku Spravodaja už všetci rybári našej Miestnej organizácie majú
preštudované tieto dôležité dokumenty a správajú sa podľa týchto nových právnych predpisov. A nielen to,
ale budú sa zúčastňovať v čo najväčšom možnom počte na zveľaďovaní našich revírov. Veď to robíme samy
pre seba.
Prajem všetkým rybárom v roku 2020 pevné zdravie, veľakrásnych chvíľ, strávených pri vode pri výkone
rybárskeho práva a v neposlednom rade aj veľakrásnych úlovkov.
Za MO SRZ Púchov podpredseda Ing. Dalibor Piška

Zloženie členskej základne v roku 2019.
V roku 2019 tvorilo našu členskú základňu 1181 členov, 83 členov si zaplatilo udržiavaciu známku a 21
členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa parag.5, bod 8 Stanov SRZ.
Dospelí a mládež:
Púchov a okolie - 536
Lednické Rovne - 236
Beluša + Pružina - 217
Dolné Kočkovce - 51
Spolu dospelí a mládež : 1040 z toho 60 mládež, 42 žien a 230 dôchodcov a 42 ZŤPS členov.
Deti rok 2019
Púchov a okolie - 44 z toho 10 dievčat
Lednické Rovne - 25 z toho 2 dievčatá
Beluša + Pružina - 24 z toho 4 dievčatá
Dolné Kočkovce - 13 z toho 1 dievča
Lysá pod Makytou – 14 z toho 1 dievča
Spolu 120 detí a z toho 18 dievčat
V roku 2019 boli vydané povolenia na rybolov v tomto zložení:
Miestne povolenie kaprové 812 ks a 101 ks pre deti
Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 19 ks
Miestne povolenie kaprové zľavnené117 ks
Zväzové povolenie kaprové 370 ks a 21 ks pre deti
Miestne povolenie pstruhové 230 ks
Zväzové povolenie lipňové17 ks
K štatistike pridávame aj informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. V roku 2019 zomreli naši členovia:
Michálek Štefan- člen SRZ od roku 1975 zomrel vo veku 81 rokov
Beňo Stanislav– člen SRZ od roku 2007 zomrel vo veku 55 rokov
Golítko Marián - člen SRZ od roku 2011 zomrel vo veku 69 rokov
V roku 2019 činnosť organizácie riadil 11 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia.
1.4.2019 zo zdravotných dôvodov odstúpil z funkcie predsedu a člena výboru, predseda SRZ MO Púchov
Ing. Jozef Kalus. Úprimne ďakujeme, za jeho doterajšiu činnosť v prospech organizácie a nasadenie vo
funkcii predsedu. Prajeme veľa zdravia a rodinnej pohody.
Výbor MO v roku 2019 zasadal 10 krát. Pozornosť bola zameraná na prípravu členskej schôdze, plnenie
uznesení, ktoré boli prijaté na ČS v roku 2019, zarybňovaniu revírov, príprava a vydávanie povolení na
rybolov, prípravy školenia a skúšky nových členov, prípravy a organizovanie pretekov a ďalších činností,
ktoré súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.
Na jar v roku 2019 sa konalo školenie a skúšky nových členov. Zo 49 žiadateľov o vstup do našej
organizácie a po vyhodnotení testov, výbor schválil 47 žiadostí o vstup do našej organizácie.

Pripravil Roman Rovný tajomník.

Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2018/2019

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v septembri 2018. Krúžky pracovali
v Púchove, v Beluši, v Led. Rovniach, v D. Lieskove, v Lysej pod Makytou a D. Kočkovciach. Deti pod
vedením poverených vedúcich pracovali podľa schváleného 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, apríl 2018 sa uskutočnili vedomostné skúšky formou
testov. 8.05. 2019 sa uskutočnili spoločné preteky v love rýb udicou na revíry 3-4161 Odhánky. Počasie
deťom prialo. Pretekov sa zúčastnilo 98 mladých rybárov. Najlepší z nich boli odmenení vecnými cenami.
Týmto sa chcem poďakovať výboru MO a sponzorom za vecné ceny pre deti. Každý účastník obdŕžal
balíček sladkostí. Po skončení vedúci svojich krúžkov odovzdali deťom povolenie na rybolov, ktoré ich
oprávňovali loviť ryby.
Celkovo v krúžkoch pri MO SRZ Púchov úspešne ukončilo 106 detí.
Do Kategórie mládež prešlo 7 detí.
Touto cestou sa chcem poďakovať vedúcim krúžkov za prácu s deťmi, tiež výboru MO SRZ v Púchove za
vytvorené podmienky na prácu, finančnú a odbornú pomoc.
Veríme, že spolupráca bude aj v budúcom období dobrá a že sa nám podarí vychovať veľa dobrých
nástupcov športového rybárstva.
Kontakty na vedúcich rybárskych krúžkov:
Vedúci rybárskych krúžkov – Radoslav Šedý (0908 737 695)
Púchov a okolie – Ing. Marek Šedý (0904 672 311)
Horné Kočkovce – Milan Pastorek (0905 227 242)
Beluša a okolie – Laco Mušák (0911 672 340)
Lednické Rovne – Tomáš Levko (0949 685 034)
Horný Lieskov – Jaroslav Brezničan (0910 976 580)
Lysá pod Makytou – Juraj Václavík (0903 861 220)
Detské rybárske preteky 8.5. 2019 ( Štrkovisko Odhánky )
Pretekársku sezónu ako zvyčajne v našej MO štartujú deti pod vedením p. Radoslava Šedého.
Najúspešnejším pretekárom do 10 rokov bol Alex Martinko, pred Adamom Haluškom a na treťom mieste
sa umiestnil Adam Luhový.
V kategórii deti do 15 rokov sa najviac darilo Michalovi Hrenákovi. Druhé miesto si vybojoval Matej
Haviar pred tretím Miroslavom Slávikom.
Najväčšiu rybu sa podarilo uloviť Tomášovi Matochovi a to kapra o dĺžke 53 cm.
Najlepším dievčaťom pretekov sa stala Emka Václavíková.

Pripravil vedúci detí a mládeže Radoslav Šedý.

Správa za čistotu vôd v roku 2019
V roku 2019 sa riešili tri prípady znečistenia na revíri č.3-1900-4-1 Lednica, ktoré spôsobila firma RONA
Lednické Rovne. V priebehu mesiaca august 2019 sme dostali oznámenia o znečistení potoka Lednica
v obci Lednické Rovne pod odberným miestom spoločnosti RONA v smere toku. Jednalo sa o viac
znečistení, a to najskôr znečistenie bielym povlakom v presne nezistenom čase, neskôr plávala pod
odberným miestom oranžová pena – konkrétne nahlásenie zo dňa 22.8.2019 o približne 13.00 hod. Pri
týchto znečisteniach nebol nahlásený úhyn rýb, ale terén sa priebežne monitoroval.
Tretie znečistenie bolo po bagrovaní koryta rieky, kedy sa spoločnosťou RONA odhradil potok v mieste pri
čerpacej jame – odbernom mieste technologickej vody pre túto spoločnosť – z dôvodu vyčistenia
a prečerpania kalov z tejto odbernej jamy. Tieto kaly však znečistili potok Lednica na dlhom úseku pod
odberným miestom. Ani pri jednom znečistení sme nezistili úhyn rýb. Po týchto znečisteniach sme oslovili
firmu RONA a navrhli spoločné stretnutie za účelom riešenia uvedených skutočností. Stretnutie sa konalo
dňa 24.10.2019 vo firme RONA Lednické Rovne za účasti hlavného hospodára p.Rastislava Šajdáka,
tajomníka p.Romana Rovného a podpredsedu Ing.Dalibora Pišku. Na tomto stretnutí sme spoločne so
zástupcami spoločnosti RONA prebrali všetky tri prípady znečistenia a na záver sme si vypočuli opatrenia,
ktoré spoločnosť RONA spravila, prípadne spraví, aby sa takéto znečistenia firmou RONA nemohli
opakovať. Dohodlo sa, že vstup do koryta rieky bude Rona nahlasovať v čo najväčšom možnom predstihu aj
miestnej organizácií SRZ Púchov, a to buď telefonicky alebo mailom. Kontakty boli navzájom vymenené.
Pripravil referent čistoty vôd Ing. Dalibor Piška.

Činnosť rybárskej stráže v roku 2019.
V roku 2019 vykonávalo činnosť rybárskej stráže 24 členov. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona o
rybárstve, ktorý nám priniesol množstvo zmien sme sa spoločne snažili vykonávať kontroly, ktoré mali
výchovný, alebo skôr informatívny charakter. K tomu nám pomohla aj spolupráca s členmi policajného
zboru, ktorí nám boli tak ako po minulé roky vždy nápomocní a vykonali sme spolu niekoľko spoločných
kontrol, za čo im patrí veľké poďakovanie. Aj keď na kontrolách bolo zistené množstvo drobných
„prehreškov“, vyriešené boli na mieste dohovorom, alebo vysvetlením. Avšak niektoré závažnejšie
porušenia zákona skončili až pred disciplinárnou komisiou.
Jeden takýto prípad sa stal na revíri Odhánky, kedy rybár po násade kapra lovil aj napriek zákazu jeho lovu a
dokonca si aj ulovenú rybu privlastnil bez zapísania do záznamu o úlovkoch.
Ďalší prípad sa odohral na revíri Ihrište, kde pri kontrole s členmi policajného zboru jeden z rybárov, ktorí
tam lovili niekoľko dní, mal v sieťke viac rýb ako mal zapísané v zázname o úlovkoch.
Tak ako tieto prehrešky, aj niekoľko ďalších skončilo pred disciplinárnou komisiou, ktorá si svoju prácu
opäť vykonávala svedomito. Preto aj jej, aj všetkým ktorí sa podieľajú na fungovaní celej organizácie
ďakujem za vykonanú prácu.
Pripravil vedúci RS Mierný Marián.

Správa o činnosti disciplinárnej komisie za rok 2019
Za rok 2019 disciplinárne komisia doposiaľ riešila 4 oznámenia o podozreniach z previnenia členov
SRZ. Z toho boli 3 oznámenia rybárskou strážou našej MO SRZ a 1 prípad nám bol postúpený z inej
organizácii SRZ. Z uvedených 4 oznámení boli 3 ukončené a v 1 prípade rozhodnutie ešte nenadobudlo
právoplatnosť. Okrem toho disciplinárna komisia riešila 2 žiadosti o odpustenie zvyšku trestu po uplynutí ½
trestu. V jednom prípade bola žiadosť zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok daných disciplinárnym
poriadkom a v druhom prípade bolo žiadosti vyhovené.

Z hľadiska povahy previnení, išlo :
- v dvoch prípadoch lov rýb na mieste, kde bol lov zakázaný miestnym hospodárom v čase ochrany
násady rýb
- v jednom prípade nezapísanie si úlovku ihneď po privlastnení do záznamu o dochádzke k vode
a úlovkoch a
- v jednom prípade previnilec nemal pri love rýb zákonom predpísanú výbavu
Vo svojich rozhodnutiach disciplinárna komisia vo všetkých prípadoch uložila peňažný trest.
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
následkoch, na Disciplinárny poriadok SRZ, ktorý je pre disciplinárnu komisiu záväzný, ale zároveň dbala
aj na to, aby boli dodržané všetky práva členov MO SRZ.
Pripravil predseda disc. komisie Mgr. Imrich Súlik.

Hospodárska činnosť.
S otepľovaním vody v jarnom období došlo u nás ako aj na celom Slovensku k zvýšenému úhynu kapra
spôsobeného jarnou virémiou .V našich revíroch uhynulo zhruba 500-600 kg kapra či už z jarnej, alebo
jesennej násadv. Inak rok 2019 bol priaznivejší na vodu ako predošlý, úhyny spôsobené prehriatím vody,
alebo nedostatkom kyslíka sme nezaznamenali. Na odchovných rybníkoch prúdy na Lednických rovniach
sme v novembri odlovili 426ks zubáča 1 ročného 15-25cm,90kg lieňa 1 až 3 ročného,20kg kapra K2 a 20kg
bielej ryby. Na jar budeme vylovovať najväčší rybník, kde máme hlavne kapra K2 a menšiu časť lieňa.
V roku 2019 sme zarybnili naše revíry jedenástimi druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách takto:
Kapor K2

4 300 kg,

Kapor K3

9 400 kg

Štuka rýchlená 5 000 ks
Šťuka 1 ročná 700kg
Zubáč rýchlený 25 000 ks
Zubáč 1 ročný 426 ks
Mieň 6cm 7 500 ks
Jeseter 15cm 1 500 ks
Pstruh potočný rýchlený 35 000 ks
Pstruh potočný 1 ročný 16 676 ks
Pstruh potočný 2 a viac ročný 522 kg
Lipeň 2 ročný 50kg
Pstruh dúhový 1 ročný 400 kg
Pstruh dúhový 2 ročný 1 500 kg
Podustva 1 ročná 30 000 ks
Lieň 1 až 3 ročný 90 kg
Úhor 1 ročný 15 kg
Aj napriek potvrdenej objednávke sme nedostali 200 kg zubáča 2 ročného.

Pripravil hlavný hospodár Rastislav Šajdák.

Brigádnická činnosť za rok 2019
Naše veľké poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí si plnia členskú povinnosť a aktívne sa
podieľajú na zveľaďovaní našich revírov . Poďakovanie patrí aj niektorým dôchodcom a mládeži do 15
rokov, ktorí nemajú povinnosť odpracovať brigády, no aj napriek tomu sa ich zúčastňujú. Veľká vďaka aj
hospodárskemu aktívu, hospodárom, ich zástupcom , vedúcim lovných skupín a všetkým ostatným , za
organizáciu spoločných brigád.
V roku 2019 bolo na revíroch SRZ MO Púchov zorganizovaných 24spoločných a množstvo
individuálnych brigád. Celkovo bolo odpracovaných 8571 brigádnických hodín, čo je o 189hodín menej
minulému roku 2018.
Na pstruhových revíroch boli práce zamerané hlavne na opravy zničených kaskád prívalovými
dažďami, ale aj ľuďmi, stavby nových kaskád, výlovy na odchovných potokoch a zarybňovanie revírov
násadami pstruha potočného a pstruha dúhového.
Na Bielej Vode , v časti Lysá-Strelenka bolo opravených 5 kaskád. V časti Lazy-Potok boli
vybudované3 nové kaskády a 5bolo opravených.
Na Pružinke , v časti Beluša bolovybudovaných 10 nových splavov a 4 splavy boli opravené. V
hornej časti ( Lieskov ) – v úseku medzi Tŕstím a Visolajmi bolo postavených 15 nových a opravených 8
starých splavov. Na odchovnom potoku Strážov ( Biela ) v oblasti Priedhoria bolo vybudovaných 8 nových
splavov . Na odchovnom potoku Slatinka boli opravené staré splavy a boli postavené nové splavy na
prítoku Mraznica.

Na Lednici –Zubák bolo vybudovaných celkovo 5 nových kaskád a 6 bolo opravených.
Okrem tejto hlavnej brigádnickej činnosti bolo na všetkých horeuvedených pstruhových revíroch
realizované aj práce spojené s udržiavaním brehov ako napr. prerezávanie a klčovanie prebujnelých porastov
a tiež čistenie koryta potokov od nežiadúcich nanesených drevín po prívalových dažďoch.

Sumár odpracovaných brigádnických hodín po revíroch:
Revír ( 0120 ) Biela Voda + odchovné potoky: 460 hod.
Revír ( 1900 ) Lednica + odchovné potoky:161 hod.
Revír ( 3040 ) Pružinka + Slatinka + odchovné potoky: 2018hod.

Výlovy na odchovných potokoch:
Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš
Ľ
- 535 brigádnických hodín

Lovná
vná skupina: Mgr. Kadlec Pavol - 185brigádnických hodín
Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných 3359 brigádnických hodín..

Na kaprových revíroch boli brigády zamerané na spevňovanie brehov, budovanie chodníkov,
kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, zimné prevzdušňovanie, čistenie brehov od porastov a
rôzneho komunálneho odpadu
Váh, Štrkoviská Odhánky a Pod železničným
železni
mostom- výroba a položenie hniezd pre zubáčov,
zubá
čistenie
brehov. Kosenie brehov orezávanie stromov, zbieranie odpadkov,
odpadkov, likvidácia uhynutých rýb, zimné
prevzdušňovanie. V mesiaci Apríl, sa naša organizácia aktívne zapojila do akcie Deň
De Zeme, kde sme prispeli
vyčistením časti brehov rieky Váh v dvoch lokalitách.
lokalitách
VN a chata Ihrište – čistenie
istenie hrádze, čistenie
č
priepustu , orezávanie konárov, kosenie brehov a krovín,
rozvoz hnoja, výroba a položenie hniezd pre
pr zubáčov. Vymaľovanie chaty.
Na štrkoviskách Horenická Hôrka a Led. Rovne – rozširovaniea spevňovanie
ovanie chodníkov, výroba
a položenie hniezd pre zubáčov , kosenie a čistenie brehov.
Na VN Dolné Kočkovce to bolo klčovanie
čovanie
ovanie a prerezávanie pobrežných porastov, čistenie
č
prepadového
žľabu a svahov hrádze, kŕmenie
menie rýb, zimné prevzdušňovanie,
prevzduš
spevňovanie a kosenie brehov.
brehov

Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických Rovniach: výlov stredného rybníka, kosenie brehov
a dna rybníka, kŕmenie rýb, odlov kŕmnych rybiek pre zubáčov, rozvoz hnoja, budovanie chodníkov, zimné
prevzdušňovanie, pravidelné odstraňovanie ľadu a čistenie náhonu do rybníkov a ochrana náhonu pri
vysokom stave rieky.

Sumár odpracovaných brigádnických hodín po revíroch:
Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520) 1525 hod.
Revír VN Ihrište + chata (5070) 774hod.
Revír Štrk. Lednické Rovne (4040+4030)1097hod.
Odchovné rybníky Prúdy 426 hod.
Revír VN Dolné Kočkovce (5020) 470hod .
Nové štrkovisko Hloža 100hod .
Ostatné brigády (rozhodcovia na pretekoch, sponzorské, krmivo a iné) 833 hod.
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 5212brigádnických hodín.
Pripravil referent brigád Ing. Novosád Ľuboš.

Muškárska liga 2019
Vyhodnotenie družstva a jednotlivcov v LRU-mucha v roku 2019
V roku 2019 po minuloročnom zostupe do druhej ligy sa nášmu družstvu opäť darilo. V jarnom kole v
Rožňave na rieke Slaná v termíne 1. a 2. júna 2019 sa naše družstvo umiestnilo na druhom mieste s
rovnakým počtom umiestnení ako víťaz, keď jednotlivci sa umiestnili nasledovne: Filip Mrážik 6., Róbert
Piška 12., Ľudovít Kodaj na 16. mieste, Marián Hrenák 26. a Miloš Šerý 35. Druhý deň nahradil M.Šerého
M.Hrenák. Jesenné kolo sa konalo na Orave – poriadateľ Dolný Kubín- v dňoch 31.8.-1.9.2019. Naše
družstvo skončilo opäť na druhom mieste, a v súčte s jarným kolom sa umiestnilo tiež na druhom mieste
a budúci rok sa vráti do slovenskej špičky v prvej lige.

Na Majstrovstvách Slovenska v LRU-mucha v Spišskej Belej na rieke Poprad sa po prvý krát predstavili až
piati pretekári z našej MO. Mrážik Filip skončil na 18. mieste, Piška Róbert na 20. mieste , Šerý Miloš na
24. mieste, Kodaj Ľudevít na 28. mieste a Hrenák Marián bol 30.
V súťaži jednotlivcov v tabuľke RSM,( Bodovanie do RSM: 1 pretek z dlhodobých súťaží (ten lepší) + 5
ATP pretekov vrátane zahraničného)., sa naši pretekári umiestnili:
Marián Hrenák 27., Róbert Piška 28., Michal Michálek 35., Filip Mrážik 37.,Ľudevít Kodaj 40., a Miloš
Šerý na 53. mieste. Prví štyridsiati sa kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenska v LRU-mucha v roku 2020.
Pre rok 2020 prajeme družstvu, aby sa v prvej lige udržalo a v jednotlivcoch aby sa dobre umiestnili na
majstrovstvách Slovenska a v priebežnej súťaži RSM.
Informácie o družstve a jednotlivcoch v LRU-mucha je možné sledovať na stránke: www.lrumucha.sk.
Pripravil Ing.Dalibor Piška.

Vyhodnotenie prívlačovej sezóny 2019
V závere roka sa bilancuje sezóna aj v prívlačovom družstve, ktoré reprezentovalo našu MO SRZ
v Púchove.
Ďakujem všetkým členom družstva za celú sezónu, za ich odhodlanie, úsilie, čas a aj nemalé
finančné prostriedky ktoré venovali tomuto krásnemu športu.
Ďakujem patrí aj našej MO SRZ v Púchove, ktorá nás podporuje a umožňuje nám pretekať aj na
našich revíroch, ako jedna z mála na Slovensku.
Zastihla nás veľmi smutná správa, opustil naše rady Lacko Mlynarovič, zakladajúci člen prívlače na
Slovensku a náš vynikajúci kamarát. Na jeho počesť je pomenovaný prvý pretek v roku Memoriál Ladislava
Mlynaroviča. V Brumove sa zišlo 58 pretekárov zo všetkých kútov našej krajiny. Pretek vyhral suverénne
Juraj Smatana, člen našej MO SRZ.
Prvý pretek v 2. lige pripravili v Prešove na známej riečke Torysa, ktorá preteká cez centrum mesta.
V zostave sme privítali nového člena teamu Rudy Goleca, ktorého doplnili Miroslav Mikáč, Miroslav
Luhový a Pavol Kadlec. Celú sezónu naše výsledky boli ako na hojdačke. Hviezdna sobota a škaredá
nedeľa. Po sobote sme figurovali na 3. mieste s malou stratou na 2. priečku. V úmornej horúčave v nedeľu
sa nám moc nedarilo a prepadli sme sa na 7. miesto. Najlepšie sa darilo Mirkovi Luhovému.
Po zmenách v termínovom kalendári pripadla na nás povinnosť organizovať pretek aj v Púchove.
V daždivom a veternom počasí nás reprezentovali R. Golec, M. Luhový, A. Horváth a P. Kadlec. Sobota
nám vyšla a vyšplhali sme sa na 4. miesto. V nedeľu však prišiel očistec a prepadli sme sa na 7. miesto
celkovo. Veľmi radi sme privítali aj našich priateľov z našej MO a ďakujeme im za podporu
a povzbudzovanie.
Posledné kolo sme absolvovali v Humennom na rieke Laborec. Neskorý jesenný termín
a nepriaznivé počasie počas celého preteku napriek snahe ešte niečo urobiť s umiestnením v celkovej
tabuľke priniesli celkové 9. miesto. Veľké ĎAKUJEM patrí chalanom za ich výdrž, ale najviac si cením
skvelú partiu ktorá je v našom teame.
Púchovský pstruh sa zaradil medzi top preteky na Slovensku. Tento ročník si zmeralo sily viac ako
100 pretekárov. V štartovej listine sa objavili mená celej prívlačovej reprezentácie a aj priateľov z Českej
republiky. Veľké poďakovanie patrí celému organizačnému štábu za kvalitne pripravený pretek a aj našej
MO SRZ za možnosť privítať na našom revíri našich priateľov a ukázať im jeho krásu. V tomto ročníku sa
našim farbám moc nedarilo a najlepšie umiestnenie dosiahol Jaroslav Ondruš - 11. miesto.
Prajem všetkým členom družstva pevné zdravie a teším sa na novú sezónu 2020.
Pripravil Mgr. Pavol Kadlec.

Pozorne preštudujte celý dokument!
POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2020
*poznámka: pre identifikáciu platby je dôležité vedľa skratky napísať aj rok narodenia a meno
člena, za ktorého je platba realizovaná, napríklad: ZK+P 1977 Vydra Vladimír.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!!
Ak za člena platí rodič, manžel/ka, poštovým poukazom alebo prevodom na účet, je potrebné aby
v kolónke odosielateľ-správa pre prijímateľa, bolo uvedené meno člena za ktorého je daná platba.

Vzory použitých skratiek pre vypisovanie
poštových poukazov a príkazov na úhradu
**Poplatok spolu obsahuje: členskú známku+známku podľa druhu povolenia+poplatok na odkupovanie
pozemkov+Záznam o úlovkoch+Miestny rybársky poriadok a Spravodaj+Zákon a vykonávaciu vyhlášku

Poplatok Skratka do správy
pre adresáta
spolu**
(prijímateľa)*

114,00 €

ZK
ZK + P
ZK + L
ZK + P + L
MK
MK + P
MK + L
MK + P + L
PP
PP + L

70,50 €

MK ZĽ

111,00 €

ZK+MK ZĽ
ZK+MK ZĽ+P
MK ZĽ + P
MK ZĽ + L
MK ZĽ +P+L
MK M
ZK M

124,00 €
154,00 €
164,00 €
194,00 €
83,50 €
113,50€
124,00 €
154,00 €
73,50 €

141,00 €
100,50 €
111,00 €
141,00 €
61,50 €
102,00 €

Popis povolenia na rybolov
Zväzová Kaprová
Zväzová Kaprová + Pstruhy
Zväzová Kaprová + Lipne
Zväzová Kaprová + Pstruhy + Lipne
Miestna Kaprová
Miestna Kaprová + Pstruhy
Miestna Kaprová + Lipne
Miestna Kaprová + Pstruhy + Lipne
Povolenie Pstruhové samostatné
Povolenie Pstruhové samostatné + Lipne
Miestna Kaprová ZĽavnená, ženy, ZŤPS s červenýmpruhom
invalidný dôchodcovia(nad 70% poškodenia zdravia)

Zväzová Kaprová + Miestna Kaprová ZĽavnená
Zväzová Kaprová + Miestna Kaprová Zľavnená + Pstruhy
Miestna Kaprová ZĽavnená + Pstruhy
Miestna Kaprová ZĽavnená + Lipne
Miestna Kaprová ZĽavnená +Pstruhy + Lipne
Miestna Kaprová Mládež do 18.r.
Zväzová KaprováMládež do 18.r.

31,00 €

ČZ

Členská Známka + popl. na odku. pozemkov (udrž. známka)

Členská Známka = 26,-€
Členská Známka (Mládež do 18.r.) = 17,-€
Zväzové Kaprové povolenie = 40,- €
Zväzové Lipňové povolenie = 40,- €
Miestne Kaprové povolenie = 50,- €
Miestne Kaprové ZĽavnené povolenie = 37,- €
Miestne Pstruhové povolenie = 30,- €
Miestne Pstruhové Povolenie samostatné (bez kaprového povolenia) = 40,- €
Poplatok na odkupovanie pozemkov, schválený na Výročnej členskej schôdzi = 5,- €
Pozn.: Zväzové povolenie na kaprové a lipňové vody môže byť vydané len členom MO, ak sú
držiteľmi miestneho pstruhového alebo kaprového povolenia na rybolov, vydaného MO,
ktorej sú členom. Do kategórie ZŤPS sú zahrnutí rybári s červeným pruhom na preukaze
ZŤPS, s nutným doprovodom a vozíčkári.V zmysle novej Smernice nebudú poskytované
žiadne iné zľavy. Členom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, v zmysle tejto Smernice,organizácie
neposkytujú žiadne zľavy. Výmena členského preukazu,v prípade jeho duplikát = 0,60 €.
Zákon a Vykonávacia vyhláška = 1,00 €.Miestny rybársky poriadok+ spravodaj = 1,25 €.
Záznam o úlovkoch = 0,25 €.
Zväzový kaprový rybársky poriadok + Zväzový lipňový rybársky poriadok = 0,50 €.
Poplatky je možné realizovať prevodom na účet IBAN:SK84 0900 0000 0000 6367 8118,
prípadne Poštovým peňažným poukazom, ktorý je k dispozícii v kancelárii MO, v rybárskych
predajniach na území Púchova, a u členov výboru a hospodárskeho aktívu. V správe pre
prijímateľa treba v skratke vypísať, za aké povolenky a známky je úhrada realizovaná.
V poplatkoch nie je uvedená suma za Rybársky lístok, ktorý si bude možné zakúpiť pri
vydávaní povolenia na rybolov v kancelárii SRZ MO Púchov, alebo na mestských, obecných
úradoch v sumách podľa dĺžky platnosti: jednoročný 7,- €, trojročný 17,- €. Rybár, ktorý si
príde pre povolenie na rybolov do kancelárie MO, musí mať platný štátny rybársky lístok na
príslušný rok so sebou.
Výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za členské známky je každý povinný uhradiť
do 31. marca daného roka. Ak úhrada za členskú známku nebude realizovaná do tohto
termínu, v zmysle Stanov SRZ, § 10 Zánik členstva, členstvo v SRZ zaniká.
V prípade relevantného dôvodu neskorej platby, bude daným členom zaúčtovaný extra
manipulačný poplatok vo výške 20,-€.
V prípade nejasností kontaktujte tajomníka SRZ MO Púchov mob.: 0904 717 030.

V Púchove 2.9.2019

Výbor SRZ MO Púchov

