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Vážení priatelia rybári. 

 

Rok 2016 je pre nás športových rybárov, členov Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Púchov 

mimoriadne významný tým, že si s hrdosťou pripomíname 80 rokov od jej založenia. 

V živote človeka je 80 rokov dlhé obdobie od zrodu až po jeseň života. Je to obdobie plné premien a osudových skokov, 

striedanie šťastných a menej šťastných období. I v živote našej organizácie tomu nebolo inak. Za toto časové obdobie 

prešla naša organizácia neľahkú cestu, kým sa z  35 členného rybárskeho spolku stala vyše  1 042 členná rybárska 

organizácia, ktorá už má významný regionálny charakter.  

Združujeme športových rybárov nie len  z Púchova ale i z vzdialených obcí Lednické Rovne, Beluša, Pružina a spádové 

obce okresu Púchov 

My rybári sme si však v plnej miere vedomí, že vo svojej činnosti sa nemôžeme venovať iba rybolovu, hospodáreniu na 

rybárskych revíroch a zarybňovaniu. Súčasťou rybárskeho práva je i povinnosť venovať sa i ochrane prírody a tým 

udržiavať nepoškodené životné prostredie pre  ryby a iné vodné živočíchy a rastlinstvo. 

Počas uplynulých rokov sa vo vedení organizácie vystriedalo niekoľko desiatok obetavých a pracovitých funkcionárov, 

ktorí zveľaďovali naše rybárske revíry a  majetok. Títo svojou obetavou prácou umožnili ďalším generáciám rybárov 

aktívne sa venovať krásnej záľube v prežívaní zdolávania úlovkov a pobytu v prírode. Tento moment musí spájať 

 porozumenie všetkých členov organizácie a spoločnými silami musíme naďalej pokračovať v práci v prospech našej 

organizácie.  

Rybárstvo prešlo za tých 80 rokov búrlivým vývojom či už v oblasti poznania spoločenských zmien a vzťahov, ale 

i rybárskej výstroje. Čo sa však nezmenilo je skutočnosť, že pravého rybára nerobí kvalita výstroje, ale jeho kvalita 

vzťahu k rybám, vode a prírode.  

Človek má právo využívať prírodu, má sa však o ňu starať a nie ju devastovať. Pravý rybár sa preto stotožňuje 

s prírodou a cíti že je jej súčasťou aj on sám. 

Chceme vzdať poctu a uctiť si obetavú prácu všetkých našich predchodcov, čestných radových členov a funkcionárov.  

Aj keď dnes už mnohí z nich nie sú medzi nami, nemôžeme na nich zabudnúť. Naši členovia a funkcionári mali vždy 

úctu k práci svojich predchodcov a plynule nadväzovali na ich výsledky. Len takáto spätosť a úcta k histórii spojená 

s nadšením umožnila dosiahnuť súčasné postavenie MO SRZ  Púchov. 

Dnes je ta pravá chvíľa na to, aby sme s úctou zaspomínali a vzdali úctu tým, ktorý svojou  činnosťou kládli začiatky 

našej organizácie, ale i tým ktorí sa nebáli prevziať zodpovednosť za pozdvihnutie a zveľadenie rybárstva  v okrese 

Púchov. 

 

(Predseda MO SRZ Púchov Ing.Jozef Kalus) 
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Úvod 

V odné právo „t.j.“ loviť ryby, patrilo v dávnych dobách pred založením spolku jednotlivým obciam. Tieto mali právo 

vodu prenajať na verejnej licitácií za určitý poplatok, podľa toho, aký záujem bol o tú ktorú rieku, potok prípadne 

nádrž. Prenájomca mal neobmedzenú moc loviť ryby, neriadil sa zákonom i keď tento lovenie rýb tiež do určitej miery 

spresňoval.  

Nájomca vodného práva lovil ryby väčšinou tak, aby s toho čo najviac vyťažil. Lovil sieťami, zvlášť pri zvýšenom stave 

vody, kládol na noc „šnóry“ a niekedy si zalovil aj na udicu. Hlavne na jeseň ,kedy sa naviac lovili hlavátky. Ďalším 

loviacim prostriedkom boli zaťahovacie siete. Tieto boli až 150 metrov dlhé a 1,5 m vysoké , na spodu opatrené 

olovami a na vrchu koncovými plavákmi. Tieto siete sa kládli výlučne z člna tým spôsobom, že jeden koniec zadržali 

rybári na brehu,zbytok siete sa vypúšťal postupne z člna. Takto sa obyčajne zatiahla niektorá zátoka smerom do prúdu 

vody a druhým koncom siete sa prišlo k brehu, kde ďalší rybári spoločne ťahali a tak čo sa v zátoke nachádzalo,ostalo 

v sieti. Takéto záťahy ,boli niekedy dosť bohaté na úlovok a to bol vlastne príjem nájomcu, lebo tieto chytené ryby 

odpredával, prípadne si ponechal pre seba, ktoré údil aby mal zabezpečenú potravu i v zimnom období. Takéto záťahy 

sa prevádzali len v jesenných mesiacoch, kedy ryby už mali väčšiu hodnotu. Majiteľom takýchto sietí nebol každý 

nájomca vodného práva. Podľa dostupných zdrojov a správ takéto siete vlastnila rodina Gašpárkovcov z obce Nosice 

a tieto siete prepožičiavali, alebo sa sami prenajali na takéto záťahy.  

Ďalším spôsobom lovu rýb ,bol aj lov z člna za šera a v noci,hlavne v jesenných mesiacoch, ktorý sa všeobecne nazýval 

na „osty“. Osty boli vlastne trojrohé vidlice opatrené spiatočnými ozubmi. Tieto vidlice boli upevnené na 2 až 3 m dlhej 

násady. Spôsob lovu pozostával v tom, že do člna si vošli 2-3 rybári , z ktorých jeden udržoval oheň na zadnej strane 

člna a ostatní mali v ruke vidlice –osty. Rybár ,ktorý udržiaval oheň, obyčajne aj riadil čln. V tomto období bola voda vo 

Váhu tak čistá ako zrkadlo, takže bolo vidieť každú rybu vo vode. Rybári s bodcami –osťami sa snažili ležiace ryby na 

dne vody nabodnúť na vidlicu –ostu. Ako vieme,na jeseň keď voda chladne, obzvlášť mreny ležia nehnute na dne rieky 

a preto  boli najviac predmetom takéhoto lovu. Stávalo sa, že i iné ryby padli za obeť takémuto lovu, zvlášť vtedy sa 

hojne vyskytujúce kolky, ba niekedy sa podarilo uloviť i hlavátku, jalca a iné. No ryby takto ulovené, boli znehodnotené 

a ťažko už boli predmetom predaja a preto sa viac konzumovali v domácnostiach rybárov.  

Ako ďalší spôsob lovu rýb,bolo lovenie rýb v dobe trenia. Tento spôsob však nevykonávali nájomcovia vodného práva, 

ale poväčšinou pospolití ľudia. Najpríhodnejšou riečkou pre ťah rýb do trenia bola, vtedy Biela Voda. Do tejto rieky 

v jarných mesiacoch boli také prívaly neresiacich sa rýb, že  nebolo vidno dno, čo môžu dosvedčiť ešte i dnes žijúci 

starší občania Púchova. Prvými rybami, ktoré na jar išli do trenia boli podustvy, nosále,neskoršie mreny, lipne a jalce. 

Pri týchto ťahoch sa stalo mnohokrát, že i hlavátky vyšli z Váhu do tejto riečky či už do trenia, prípadne za korisťou, 

faktom zostáva,že sa tieto tam ulovili. Spôsob tohto lovu bol však veľmi prenasledovaný vtedajšími „žandármi“ 

a nejeden prichytený si odsedel za tento priestupok niekoľko dní v okresnom väzení, keď nebol schopný zaplatiť 

pokutu. Ľudia naučení na takýto spôsob lovu rýb,šarapatili ešte i v prvých rokoch založenia rybárskeho spolku 

v Púchove.  

Športové rybárstvo v týchto dobách bolo v Púchove a jeho okolí iba v plienkach. Podľa rozprávania starších občanov, 

dvaja bratia Mandzíkovci,boli údajne aj akýmisi sprievodcami rybárov-cudzincov, ktorí v tých dobách chodili loviť ryby 

na udicu v okolí Púchova. Títo boli z Anglicka, Francúzska, Nemecka...no výlučne len na hlavátky, ktorých v tom čase  

bolo vo Váhu nadostač. Podľa vyjadrenia rybára –neskoršieho člena výboru a tiež predsedu RS p. Flašíka Jozefa ešte 

pred založením spolku lovieval u nás na udicu ryby a to výlučne len hlavátky dnes už zomrelý Rohn. Neskoršie bol 

i zakladajúcim členom rybárskeho spolku v Púchove. Ďalším takýmto rybárom na udicu bol tiež dnes už zomrelý Makay 

Al , ktorý bol taktiež zakladajúcim členom. Z tých, ktorí pri zakladaní spolku už neboli, ale chytali ryby na udicu pred 

založením spolku, treba ešte spomenúť občanov ako Lieskovský Ferdinant, Pribiš Ladislav, Majtán Leo. Toto je zhruba 

stručná história vzniku rybárskeho spolku v Púchove, ako predchodcu dnešnej MO SRZ. 

(Podľa kroniky Púchovských rybárov -1936)  
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Založenie Rybárskeho spolku v Púchove.  

V roku 1935 bol prenájomcom vodného práva v Púchove otec 

neskoršieho člena a tajomníka výboru MO Jána Jelčica . Od 

tohto majiteľa –prenájomcu dostal povolenie na športové 

lovenie rýb na udicu vtedy už vo výslužbe –vrchný strážmajster 

četnícky Sedloň, inak telom i dušou športovec rybár. Toto 

povolenie dostal s veľkými výhodami a to, že si môže pribrať 

toľko rybárov, koľko uzná za vhodné, no za predpokladu, že 

každý bude mať vyhotovený štátny rybársky lístok. Sedloň 

vedomý tohto práva vydával povolenie tomu, kto sa toho 

uchádzal za poplatok 10 Kčs ročne. Takto sa v roku 1935 zjavilo 

v Púchove už 13 riadnych rybárov s riadnym štátnym rybárskym 

lístkom, ktorí boli oprávnení loviť ryby na udicu vo vodách 

patriacich obci Púchov. Koľko zaplatil Sedloň prenájomcovi 

Jelčicovi , to sme sa nedozvedeli. Týchto 13 rybárov si založilo 

v tom samom roku Rybársky krúžok, ktorý však nemal ešte žiadny právny podklad. V tom čase prišlo k licitácií vodného 

práva a tak tento krúžok pristúpil k utvoreniu rybárskeho spolku a vodné právo obce Púchov prenajal. Stanovy spolku 

boli však schválené až v priebehu roku 1936 .  

Vzhľadom na to, že prvá kniha z činnosti spolku sa nezachovala, nie je možné zistiť, kto bol vlastne prvým predsedom 

spolku. Podľa výpovede Jozefa Flašíka prvým predsedom bol Hofman N .,avšak dušou celého spolku bol jednateľ 

Sedloň . Pri zakladaní Rybárskeho spolku boli títo členovia: Sedloň N.,Hofman N.,Makay Alfred, Sogo N.,Rohn 

N.,Frištacký Eduard,Jánsky, Stránsky, Šubert,Majtán Július, Majtán Jozef, Blanárik Imrich a Flašík Jozef.  

Zvolávanie výboru vykonával vždy osobne jednateľ. Spolok bol chudobný a okrem pečiatky a zápisničnej knihy nemal 

žiadny iný majetok. Behom roku 1936 sa však stav členstva zvýšil až na 35 členov a vtedy sa už dalo pozerať do 

budúcnosti.  

V roku 1937 výbor vylicitoval už aj vodné právo , vtedy ešte obce Horné Kočkovce.  

1.mája 1937 bolo dané do prevádzky vodné dielo „Hydrocentrála“ 

pod touto obcou, ktorá bola postavená na jej chotári a tak nám 

pribudla pekná a na ryby bohatá voda a  tým aj možnosť lepšieho 

uplatnenia rybárskeho práva. Pod touto hydrocentrálou –

vzdúvadlom ,bolo priam eldorádo rýb všetkých druhov. Táto 

skutočnosť o hojnosti rýb pod týmto vzdúvadlom dala podnet, že 

nám začali pribúdať členovia ,nielen miestni ,ale i rybári z Moravy. 

Vtedy spolok pristúpil k zákazu prijímania ďalších členov a stanovil 

si na výborovej schôdzi i napriek niektorým hlasom určitú hranicu. 

Táto bola neskoršie znova prekročená. Do rybárskeho spolku sa 

hlásili stále noví a noví členovia.  

Akú činnosť v tom čase vyvíjal spolok, nevieme s určitosťou 

povedať. Úlohou každého člena vtedy bolo, aby nachytal pokiaľ 

možno čo najviac rýb. To,čo sa vtedy lovilo,sa nedá  s dnešnou 

dobou porovnať. Veď napríklad pod vzdúvadlom v Dolných Kočkovciach bolo toho toľko rýb, že jeden rybár chytil za 

jedno odpoludnie 50-100 kusov mieňov, prípadne 25-30 kusov boleňov, 30-40 jalcov, 15-20 kusov mrien a podobne. 

Tiež sa tam objavili i hlavátky ,väčšie množstvo najmä v období trenia. Tieto sme chytali do podberákov a prenášali nad 
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vzdúvadlo do Váhu. Taktiež sa objavilo veľké množstvo pleskáčov, najviac v dobe trenia. Aj tieto sme chytali do 

podberákov a sieti a prenášali nad hydrocentrálu. V jednom prípade pri  ťahu, boli pozvaní zástupcovia rybárskeho 

spolku Trenčín a na veľké naliehanie správa Hydrocentrály  otvorila jedno stavidlo, pri čom väčšie množstvo pleskáčov 

prešlo nad vzdúvadlo ,pokiaľ ich nezrazil späť silný tlak. Plevelných rybiek v tejto časti bolo veľké množstvo. Na  tieto 

sem prišiel aj sám rybársky nestor Samko Ivaška , bral si tieto plevelné rybky , ako potravu pre svoje hlavátky do 

Martina. Samozrejme ,že naši členovia mu statočne pomáhali a za túto ochotu spolku dodával násadu malých hlavátok, 

ktoré spolok vysádzal nad vzdúvadlom do Váhu.  

Za týchto podmienok sa lovilo ďalej. V ďalšom roku rybársky spolok prevzal do prenájmu vodné právo v obci Nimnica, 

potom obec  Nosice a neskôr aj vodné pásmo od bratov Schneiberovcov v Lednických Rovniach, ktorým patrilo vodné 

právo obcí: Streženice,Horenice,Lednické Rovné,Horovce,Dolné Kočkovce a Beluša, ktoré boli dotiaľ v prenájme od 

vyššie uvedených bratov rybárskemu spolku v Trenčíne.  

V tomto období, pri tak značnom rozšírenom revíre,vzniká i značný počet  nových členov z týchto pridružených obcí 

a taktiež návštevnosť v našich revíroch, keď sa tieto vyznačovali veľkým množstvom rýb. Následkom toho, že do našich 

revírov prichádzajú i mnohí rybári z iných organizácií a spolkov, 

začína sa zdokonaľovať i rybárske náčinie na športový rybolov. 

 Stále novšie a novšie spôsoby športového rybolovu, výroba 

vlastných mušiek k loveniu lipňov, pstruhov...Žiaľ však s týmto 

prichádzajú i ťažké časy ,okupácia v roku 1939.  

Týmto rokom sa začali smutné časy i pre náš spolok. Škoda ,že 

z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné údaje.Táto časť 

obdobia je čerpaná zo spomienok p. Flašíka Jozefa a niektorých 

ďalších členov spolku. Po vyhlásení tzv. Slovenského štátu ,boli 

nútení niektorí naši členovia opustiť náš spolok a to len preto, že 

boli českej národnosti. Takto boli postihnutí členovia: Sedloň , 

Jánský,Stránsky,Šubert ako zakladajúci členovia.Vzhľadom na 

to, že títo boli členovia výboru a Sedloň dokonca jednateľom, 

spolok sa dostal do veľmi nepriaznivej situácie. Bolo treba zvoliť 

nových členov do výboru.Ako to obyčajne býva na lovenie bolo 

veľa členov ,ale na prácu vo výbore a pozdvihnutie spolku veľmi málo. Takto sa dostali do výboru pri nasledujúcich 

voľbách aj členovia nemeckej národnosti. Z týchto členov bol zvolený dokonca aj predseda nemeckej národnosti 

Topler. Nemcov bolo v tomto čase v našom spolku viacej. Výborové schôdze boli v tomto čase poriadané v hoteli 

Kanada (v súčasnosti prechádza tadiaľ cesta z pešieho mostu z Púchova na železničnú stanicu, z tohto dôvodu 

zbúraný),ktorý patril jednému nášmu členovi Červeňákovi st.  

Trúfalosť takýchto ľudí vo výbore bola tak veľká, že na jednej výborovej schôdzi navrhli vylúčenie zo spolku 

i neskoršieho predsedu Garguláka Karola st. len preto, že bol tiež národnosti českej,napriek tomu,že jeho manželka 

bola Slovenka. Proti tomuto návrhu sa rezolútne postavil Flašík Jozef , ako i ďalší členovia výboru,Blanárik Imrich 

a Majtán Jozef. Svoje stanovisko si hájili tým, že spolok je  športový a nie politický.Preto nie je možné ,niekoho zo 

spolku vylúčiť, len z dôvodu inej národnosti. Návrh nakoniec prijatý nebol , len vďaka Flašíkovi Jozefovi a ďalších 

členov výboru Slovákov. Gargulák zostal v spolku i naďalej. Toto tvrdenie môžu potvrdiť vyššie uvedení členovia a tiež 

samotný Karol Gargulák st.  

Ďalším takýmto návrhom bolo prepustenie potoka Kebľanka Dr.Neumanovi , ktorý bol v tom čase šéfom prezidentskej 

kancelárie. Tento potôčik tiekol vedľa jeho majetku a bol v tom čase bohatý na pstruhov. Návrh znel za poplatok 25 Kčs 

a spolok ho prepúšťa spomenutému doktorovi. I proti tomuto návrhu sa ostro postavil p. Flašík a súčasne  ponúkol za 
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tento potôčik sumu 100 Kčs. Jeho návrh však neprešiel a tak bol potôčik Kebľanka veľkodušne prepustený za tak nízku 

cenu.  

Za takéhoto šafárenia sa spolok vôbec nerozvíjal, ba práve naopak,upadal. Rýb bolo vo Váhu dostatok a zvlášť pod 

hydrocentrálou pod Streženicami. Inak voda nad hydrocentrálou bola veľmi znečisťovaná odpadmi z celulóziek, no 

i napriek tomu,bola i v týchto úsekoch Váhu hojnosť rýb. Pochopenie pre nasádzanie rýb v tej dobe zo strany členov 

výboru nebolo takmer žiadne. I tu stojí za zmienku uviesť ,že p. Flašík spolu z p.Gargulákom navrhli zakúpiť násadu 

ušľachtilých rýb- šťuky, kapre, ale návrh bol zamietnutý s poznámkou: "Že kto kedy videl nasádzať do Váhu ryby!" Tak 

sme boli odkázaní len na tie, ktoré sa sami vo Váhu vyliahli.  

Takto sa uberal rok za rokom až prišlo Slovenské národné 

povstanie. Vtedy už okupačná nemecká armáda viedla 

svoje nerovné boje a ničila  v našich vodách všetko čo bolo 

živé. Bolo až trápne ísť k vode s rybárskym prútom, lebo 

kde sa človek pozrel, všade sa ozývali výbuchy granátov 

a iných výbušnín, ktoré používala okupačná armáda na 

ničenie všetkého čo vo vode bolo. Dokonca sa našli i taký 

naši ľudia, ktorí týmto okupantom ukazovali,kde sa ryby 

zdržujú. Počas  SNP prestali pracovať všetky továrne. Len 

vtedy sme videli, že aká by mohla byť vo Váhu čistá voda. 

Bol to priam pôžitok pozerať na rieku Váh, túto krásavicu 

Považia. Jeho vody bolo tak čisté,ako pramienky potôčkov 

v horách. Žiaľ čo jej najviac chýbalo zo dňa na deň,boli ryby. 

Následkom ničivých výbušnín bola rieka úplne prázdna,bez 

života. Rybársky spolok v tejto dobe prakticky ani 

nefungoval, rybár sa bál vybrať sa s prútom k vode, nakoľko 

nevedel či sa vráti domov. Ustupujúca armáda okupantov 

mala plné ruky práce a tak isto i občania nemeckej 

národnosti, ktorí sa chceli zachrániť útekom do bezpečia. 

Pri tomto úteku do bezpečia zmizli z nášho mestečka 

i niektorí členovia výboru nášho spolku , s nimi i predseda Topler a jeho kumpáni.  

Dňa 1.mája 1945 bolo naše mestečko Púchov oslobodené „slávnou“ Sovietskou armádou a od tej doby sa tiež uľahčilo 

aj našim rybám, ktoré v našich vodách ešte zostali.  

Rybársky spolok v Púchove po oslobodení sa len ťažko dával do starých koľají. Príčina bola i v tom, že vody boli 

vybrakované , tak vlastne nebolo čo chytať. Vzdúvadlo pri Dolných Kočkovciach bolo zničené ustupujúcou nemeckou 

armádou. Jedine tam sa pri jarnom nerese objavil dostatočný počet rýb z dolného úseku Váhu. Keďže továrne ešte 

nepracovali ,voda Váhu bola pomerne čistá, pre rybárov bola možnosť i väčších úlovkov.  

1945 

 Mesto Púchov bolo 30. apríla 1945 oslobodené rumunskými vojakmi. Nemci pri ústupe ničili čo sa dalo a tak vyhodili 

do vzduchu peší most, železničný most .Bola úplne zničená hydrocentrála pod obcou Streženice. Veľa rýb v rieke Váh 

a v jeho prítokoch nezostalo, pretože sa doslova drancovali granátmi, náložami, rozbuškami a podobne. Zásluhu na 

danom stave mali najviac maďarskí vojaci v područí Nemcov.  

Ziničená hydrocentrála v Dolných Kočkovciach,však umožňuje ťah rýb hore Váhom, i čistota vody vo Váhu je priaznivá, 

pretože znečisťujúce fabriky nepracovali.  
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 Život v meste sa začína normalizovať. Aktivizovať sa 

začínajú i rybári. Do hostinca „ U Potoku“ zvolávajú 

schôdzu, kde sa volí nový výbor „ĽUDOVÉHO SPOLKU 

RYBÁROV“ v tomto zložení:  

Predseda – Červeňák Ondrej starší, tajomník – Hoffman 

N., hospodár – Brojo Štefan. Ďalšími členmi ĽSR boli 

Melčický, Frištacký Eduard, Flašík Jozef, Blanárik 

Imrich, Gargulák K. st., Majtán Vojtech, Dr. Nomedy.  

 Hospodárenie a zarybňovanie nebolo vtedy potrebné, 

nakoľko Váh ešte nemal  sústavu kaskád a ťah rýb bol 

možný po Váhu až do Dunaja. Členovia Ľudového 

rybárskeho spolku sa preto mohli výlučne venovať lovu rýb na udicu.  

1946 

 V roku obnovy vojnou zničeného národného hospodárstva sa pristupuje k oprave hydrocentrály v Dolných 

Kočkovciach. Vtedy náš spolok obhospodaroval úsek Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po most v obci Milochov. 

Kočkovské „zdýmadlo“ však zamedzilo ťahu rýb hore vodou a to malo rozhodujúci vplyv na počet rýb v našom revíri.  

 Znovu nastáva zmena aj vo výbore spolku. Pre vysoký vek sa vzdáva funkcie predsedu Červeňák Ondrej starší a túto 

funkciu preberá Brojo Štefan a pokladníkom sa stáva Majtán Vojtech. Počet členov spolku sa zvyšuje, nastupujú noví, 

mladí, aktívni členovia ako Červeňák Ondrej mladší, Lichard Metód a ďalší.  

 Členovia spolku sa začínajú venovať nielen rybačke na Váhu, ale i pstruhovým potokom patriacim k nášmu revíru.  

1947 

Tento rok bol v znamení viacerých zmien, ktoré 

ovplyvňovali život v rybárskom spolku. V prvom 

rade to bola výstavba Gumární 1. mája, 

zväčšovanie počtu obyvateľov Púchova 

a samozrejme i nárast  členskej základne. 

Hranice nášho rybárskeho revíru boli na 

spodnom úseku Váhu z jednej strany Zlybka – 

vtok Pružinky a z druhej strany obec Dúlov. Na 

hornom úseku to bola železničná zastávka 

v Milochove z jednej strany a Cérovský potok 

z druhej strany.  

 Rybárske právo patrilo obciam podľa katastru 

a spolok musel týmto obciam platiť rybársky 

poplatok. Prítoky Váhu, pstruhové potoky boli v tom čase prenajímané súkromným majiteľom, ktorí si na nich 

hospodárili a k loveniu na potokoch si priberali len toho koho chceli. Boli to majetní ľudia, ktorí si nájom mohli dovoliť 

zaplatiť ako napríklad veľkostatkár Matyščák, evanjelický farár Mosný, staviteľ Jarcoviak, Dr. Neuman a podobne. 

Hlavný rybársky revír Váh, hoci bol dobre zarybnený,už nestačil uspokojiť zvýšený počet členov spolku.  
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1948 

Politický boj v našej krajine a jeho vyvrcholenie neobišlo ani našu organizáciu. Majitelia súkromných potokov Biela 

voda, Slatinka, Pružinka, Keblanka neboli po vôli členom rybárskeho spolku, hoci niektorí členovia výboru s nimi 

sympatizovali. Predsedom spolku bol vtedy Jelčic Vladimír. On tiež podporoval snahy o zachovanie súkromných 

revírov. V jarnom období sa o prebratí potokov od súkromníkov jednalo na valnej hromade. Na tomto zasadnutí po 

búrlivej debate miestopredseda spolku Gargulák Karol starší prišiel s návrhom ,aby sa o prebratí súkromných vôd do 

spolku hlasovalo. Po hlasovaní návrhu v prospech spolku sa Jelčic Vladimír vzdal funkcie predsedu. Novým predsedom 

bol zvolený Gargulák Karol starší.  

 Tým sa spolok ujal aj hospodárenia na týchto potokoch. Začali sa organizovať prvé brigády na čistenie potokov 

a stavbu splavov.  

 Preberanie súkromných rybárskych revírov do spolku sa nezaobišlo bez problémov. Nájomní majitelia sa neradi 

vzdávali svojich nárokov a dokonca žiadali od spolku odstupné za pstruhové potoky. Toky boli pomerne zanedbané 

a bolo nutné zarybniť za pomoci nových násad. 

Nadväzujú sa prvé kontakty s rybničným 

hospodárstvom a jedná sa o dodanie prvých násad 

so Samuelom Ivaškom.  

 V roku 1949 sa začína výstavba Priehrady 

mládeže. Pre rybársky spolok to znamená nielen 

nádej na vybudovanie novej vodnej plochy ,ale 

i oklieštenie rybárskeho revíru a zničenie starých 

krásnych prírodných a rybárskych zákutí. Úsek Váhu 

od púchovského pešieho mostu po obec Milochov 

sa stáva jedným veľkým staveniskom. Do hlavného 

toku Váhu sa nenasádzajú žiadne rybie násady, ale 

sa chránia aspoň zvyšky rýb, ktoré tam ostali.  

1950 

 Výstavba Priehrady mládeže narušila nielen vodný systém, ale priniesla i pre spolok mnoho problémov. Stavebné 

práce boli často robené bez ohľadu na rybárske záujmy a dochádzalo k veľkým škodám na rybej osádke. Výbor spolku 

a väčšina jeho členov preto museli vyvíjať úsilie na maximálnu ochranu revíru. Rybie násady do toku Váhu sa 

nedodávajú a ťahu rýb zabraňuje hydrocentrála v Dolných Kočkovciach. Výbor na čele s Gargulákom Karolom 

a hospodárom Jozefom Flašíkom jednajú s vedením hydrocentrály o stavbe rybochodu, ktorý by umožnil rybám v ťahu 

dostať  sa aj do nášho úseku. Plán výstavby rybochodu 

a jeho realizácia boli schválené.  

 V rybárskom spolku sa začína aj spoločenský život. 

Organizujú sa prednášky pre členov, organizuje sa 

výstavba rybárskeho náradia a náčinia, rybárskych trofejí. 

Na prednášky sa pozývajú odborníci a prichádza aj 

Samuel Ivaška. Pozornosť rybárov sa sústreďuje viac na 

život, prácu a lov v pstruhových potokoch.  
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1951 

 Neutešená situácia je v hlavnom rybárskom revíri Váh. Pokračujúca výstavba priehrady, prenášanie tokov, ničenie rýb. 

Veľké množstvo hodín boli rybári nutní venovať ochrane rieky. Najaktívnejší funkcionári Flašík, Gargulák a Červeňák 

Ondrej starší. Snaha získať násady rýb do našich tokov prináša prvé úspechy. Prichádzajú prvé násady pstruha 

a hlavátky do odchovných potokov. Vzhľadom na to, že je cena násad pomerne veľká, je nutné zháňať finančné 

prostriedky. Darí sa to pomocou zisku z usporiadaním zábav v hoteli „Kanada“ a v „Kultúrnom dome“. Vylovujú sa ryby, 

ktoré sa na zábave sa podávajú smažené,ako 

vynikajúca delikatesa. Výbor preto rozhodol 

vybudovať vlastné odchovné rybníčky pre 

násadové rybky, pretože úhyn od plôdika po 

dospelú rybu je veľmi veľký. Budujú sa  

odchovné rybníčky nad Martinovičovým 

mlynom a napájajú sa vodou z mlynského 

náhonu. Realizácia výstavby rybníčkov sa darí, 

do stavebných prác sa s nadšením zapojilo veľa 

rybárov i nerybárov. Gargulák Karol sa vzdáva 

funkcie predsedu pre zaneprázdnenosť, najmä 

pre výstavbu rodinného domu. Počet členov 

spolku neustále stúpa. Organizačnej práce pre 

funkcionárov pribúda. Funkciu predsedu 

preberá Červeňák Ondrej.  

1952  

Tento rok bol v znamení nástupu novej generácie vo vedení „Ľudového rybárskeho spolku“ v Púchove. Funkciu 

predsedu vykonával Červeňák Ondrej, funkciu tajomníka prebral Ján Mazák. Ďalšími členmi výboru boli Flašík Jozef, 

Blanárik Imrich, Majtán Leo, Mušák František, Rojko Štefan, Jamrich Pavol, Majtán Jozef, Majtán Ladislav, Škultéty 

Štefan a Švach Štefan.  

 Konečne bola vyriešená aj otázka potoka 

Zubák-Lednica. Bola uzavretá nájomná 

zmluva, ktorej súčasťou bolo obmedzenie 

počtu vydaných denných lístkov na lov 

pstruha na 55 ks, pričom jedna povolenka 

stála 40 Kčs. Okrem organizačných záležitostí 

sa výbor spolku zaoberá aj ochranou pred 

neoprávneným lovom, teda pred pytliactvom. 

Tresty dostávajú nielen členovia spolku Déči, 

Šiplák, Mušák a Dajka , ale i nečlenovia Zrebný 

500 Kčs a Cíger za mladistvého syna 100 Kčs. 

Pod dohľadom výboru sa uskutočňuje na 

Váhu výlov bielych rýb. Dokončuje sa výstavba 

odchovných rybníčkov pri Martinovičovom 

mlyne.  
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1953  

Bojom o Pružinku – tak sa dá nazvať tento rok. Nové revírovanie dáva nové pomenovanie „rajónov“. Číslo 402 Biela 

voda, 450 Váh od hydrocentrály v Ladcoch po zdúvadlo v Dolných Kočkovciach, 451 Váh od zdúvadla i s prítokom 

Pružinky po Priehradu mládeže v Nosiciach. Na zvláštnu žiadosť Ľudového rybárskeho spolku v Považskej Bystrici bol 

potok Pružinka ,ako samostatný potok pridelený rozhodnutím Povereníctva poľnohospodárskeho spolku  Považskej 

Bystrici – po známosti. Toto rozhodnutie bolo nespravodlivé a preto boli z nášho spolku poverení členovia Dr. 

Kindernay, Batľa a Škultéty , aby túto záležitosť na Povereníctve poľnohospodárstva preverili.  

 Pre jednotlivé rajóny boli výborom určení aj hospodári. Pre 402 Bielu vodu Mazák Ján so zástupcom Blanárikom , pre 

450 Váh Švach Štefan so zástupcom Križanom a 451 Váh hospodár Škultéty Štefan so zástupcom Majtánom Jozefom.  

 Predseda výboru Červeňák Ondrej oznamuje výboru, že sa pre zaneprázdnenie vzdáva funkcie, súčasne navrhuje za 

seba náhradu Licharda Metóda. Výbor súhlasí so zmenou do výročnej schôdze. Členmi výboru sú Mazák Ján, Jozef 

Majtán, Ladislav Majtán, Rojko Štefan, Flašík Jozef, Blanárik Imrich, Metód Lichard, Škultéty Štefan, Švach Štefan, 

Leo Majtán, Brojo Štefan, Jelčic Vladimír a Gargulák Karol st.  

 Výbor sa však zaoberá aj prácou svojich jednotlivých členov a kritizuje ich slabú aktivitu. Niektorí členovia výboru sú 

vylúčení a namiesto nich boli doplnení Durček Anton, Chládek Jindřich, Jurovatý J., Sekáč Aloiz, Hlucháň Jozef 

a Pečeňa Aloiz. Ako náhradníci Flašík Ján a Matúš Jozef s predpokladom, že budú lepšie chápať význam socialistického 

rybárstva, ako doterajší neaktívni členovia.  

1954  

V Ľudovom rybárskom spolku je dosť nepriaznivá situácia. Záležitosť Pružinky bola vyriešená tak, že spodný úsek po 

obec Visolaje pripadol spolku v Púchove a horný úsek od obce Visolaje po pramene spolku v Považskej Bystrici. Toto 

rozhodnutie nebolo z hospodárskeho hľadiska správne, ani možné. Novým revírovaním stratil spolok v Púchove na 

Váhu úsek od obce Dúlov po hydrocentrálu v Ladcoch a na hornom úseku časť Váhu, ktorú zabrala Priehrada mládeže. 

Okrem toho sa intenzívne pracuje i na dokončení kanála od priehrady, pričom výbor musí zabezpečovať čo najmenšie 

straty pri odstrele skál v úseku oproti fare a ostatných stavebných prácach.  

Ani vo výbore spolku to nefungovalo tak, ako si to pôvodne predstavovali. Výbor nepracoval spoločne, prácu „ťahal“ 

úzky okruh členov a preto výbor na zasadnutie dňa 12. 2. 1954 odvoláva predsedu Metóda Licharda a znovu volá za 

predsedu súdr. Garguláka Karola staršieho. V októbri tohto roku poriada KNV Žilina školenie pre rybárskych 

hospodárov. Škoda, že sa za náš spolok zúčastnili len Ján Mazák a Križan Ladislav a pre chorobu sa ospravedlnil 

Blanárik Imrich. Výbor musí znova situáciu kritizovať a pri opätovnom neplnení povinností vyplývajúcich z funkcie 

niektorých členov odvolávať. ONV a rybársky zväz usporiadali okresnú výstavu v Považskej Bystrici, na ktorej má stánok 

aj rybársky spolok v Púchove.  

1955  

 Nepriaznivá situácia z roku 1954 vyvrcholila úvahami o spojení nášho spolku so spolkom v Považskej Bystrici. 

Oklieštený úsek Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradný múr ,bol veľmi malou vodnou plochou na to, aby 

uživil viac ako 150 členov – rybárov, pričom počet ešte stále narastal. Z toho dôvodu výbor hľadal možnosti, ako sa 

dostať z tejto nepriaznivej situácie. Určil členov Garguláka a Mazáka ,aby vycestovali na výbor Jednotného spolku 

rybárov do Žiliny a reklamovali rozdelenie revírov podľa nového revírovania. Riešenie v Žiline sa skončilo tým, že sám 

tajomník JRS súdruh Bruday odporučil, aby sa spolky z Považskej Bystrice a Púchova zlúčili, pričom do Považskej 

Bystrice poslal písomný návrh na zlúčenie.  
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 Život organizácie však beží ďalej. Trestná komisia rieši 

pytliactvo na potokoch. K peňažným pokutám 

odsudzuje Strháka Jána z Beluše, Jurčího Štefana zo 

Záriečia, Roda Jozefa z Lednických Rovní a Janca 

Ernesta z Beluše. V Piešťanoch sú usporiadané 

rybárske preteky, ktorých  náš spolok reprezentuje 

družstvo v zložení: Križan Ladislav, Škultéty Štefan a 

Blanárik Imrich . Spolok odoberá časopisy „Ryba 

a udica“, ktoré vydáva JRS v Žiline, pre členov na 

štúdium. Na pokyn JSR v Žiline sa organizuje mesiac 

čistoty vôd, pričom u nás sa venuje maximálna 

pozornosť pstruhovým potokom.Váh je už značne 

znečistený. Výbor organizuje autobusový zájazd na 

Oravskú priehradu. Podľa zarybňovacieho plánu bolo 

do našich revírov vysadené 4000 ks ročka pstruha potočného a dúhového, 4000 ks ročka šťuky, 2000 ks kapra K1, 

60000 ks šťuky plôdika a 300 ks ročka hlavátky.  

 Kritické pripomienky padali na činnosť hospodárov na jednotlivých revíroch. Hospodári si neplnili povinnosti najmä po 

stránke kontroly revírov a nehlásili zistené nedostatky. Ďalšia nepríjemnosť postihuje spolok vtedy, keď sa na 

zasadnutie výboru dostavujú zástupci MNV a ONV a doporučujú prestať s budovaním a odchovom rýb v odchovných 

rybníčkov pri Hrabovke, pretože celý priestor v okolí zaberá miesto JRD, kde buduje hospodársky dvor a rybníčky 

použije ako silážne jamy. Súdruhovia Gargulák, Mazák a Lichard boli poverení dostaviť sa na ONV.Tam vyrokovali 

s predsedom družstva dohodu o finančnej náhrade, vo výške 1300 Kčs. Tu je nutné poznamenať ,že finančná náhrada 

nebola nikdy vysporiadaná. Tak rybárske záujmy museli ustúpiť kolektivizácii poľnohospodárstva, hoci sa v rybníčkoch 

odchovali nádherné plôdiky.  

1956  

 Ešte na výročnej schôdzi v roku 1955 výbor oznamuje definitívne rozhodnutie o zlúčení ĽRS v Púchove s ĽRS Považská 

Bystrica. Ako hlavný dôvod sa uvádza ,oklieštenie revíru pri novom revírovaní a perspektíva chytania na Priehrade 

mládeže, ktorá pripadla Považskej Bystrici. Zlučovacia schôdza sa konala dňa 18. 1. 1956 v miestnosti MNV v Považskej 

Bystrici, keď za ĽRS Považská Bystrica boli 

prítomní Botka Ján, Filip František a Babuša 

Ján, za ĽRS Púchov Gargulák Karol st. 

a Mazák Ján.  

 Organizácia v Púchove bola pri zlúčení 

pomerne chudobná. Stav prostriedkov 

v banke činil 313 Kčs, keď celkový príjem 

v roku 1955 bol 11025,08 Kčs a výdaj 

10712,08 Kčs. Stav vo vybavení ZP a DKP 

činil 6298 Kčs. Stav hotovosti v pokladnici 

bol 1129,13 Kčs. I keď na výročnej schôdzi 

padlo veľa kritických pripomienok na 

činnosť hospodárov a odpracovanie brigád 

členmi, kladne sa hodnotilo splnenie 

zarybňovacieho plánu. Do ďalších revírov sa 

vysadilo 3000 ks ročka Pp a Pd, 4000 ks 

ročka šťuky a 300 ks ročka hlavátky.  
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 Po zlúčení život v spolku pokračuje ďalej. Robia sa brigády na čistenie pstruhových potokov, prijímajú sa noví členovia. 

Trestajú sa pytliaci, ale i naši členovia za priestupky voči rybárskemu zákonu. V Považskej Bystrici pracuje centrálny 

výbor spolku, kde sú zastúpení aj naši členovia.Títo prenášajú úkoly na našich členov. Okrem tohto sú vytvorené dve 

komisie , komisia pre čistotu vôd, v ktorej pracujú Valach, Červeňák, Trška, Mazák a komisia trestná, v ktorej pracujú 

Hrajko, Križan, Škultéty a Dzurový.  

 Po zlúčení bola organizácia v Považskej Bystrici materskou organizáciou a MO Púchove bola jej pobočkou so svojim 

tajomníkom a predsedom. Výhodou tohto stavu bolo, že púchovskí rybári nemuseli pre doklady chodiť do Považskej 

Bystrice, ale si ich preberali u  Jána Mazáka v stolárskom družstve, kde  pracoval.  

1957  

 V tomto roku oba spolky začali hospodáriť spoločne. Centrálny výbor schválil rozpočet na rok 1957 a plán násad do 

rybárskych revírov, najmä kapra, lieňa a pstruha. Už v tomto roku 

uskutočňuje sa krajská konferencia, slovenský a celoštátny zjazd. 

Za delegátov na krajskú konferenciu sú navrhnutí Gargulák Karol 

a Mazák Ján na slovenský zjazd Červeňák Ondrej.  

 Život v spolku pokračuje bežným rytmom. Organizujú sa brigády, 

najmä na odchovnom potoku Slatinka, do spolku sa prijímajú 

mladí pionieri – rybári.Pre ktorých sa stanovuje podmienka  - 

dobrý prospech, členstvo v PO a súhlas rodičov, ochraňujú sa 

revíry pred pytliakmi a propaguje sa literatúra s rybárskou 

tématikou. Za znečistenie toku Biela voda, ktorý spôsobila STS 

Púchov sa vymáhala škoda podľa rozhodnutia Okresného 

ľudového súdu v Púchove. Výbor sa pokúsil o vypracovanie 

technickej dokumentácie rozšírenia Važín pod Stráňami. 

Dokumentáciu vypracoval Ing. Valach, ale projekt sa nerealizoval. 

Uskutočnila sa rybárska zábava. Pre ženy rybárov, ktoré sa 

podieľali na obsluhe, sa schválil za odmenu zájazd na Oravskú 

priehradu. Najviac sa podieľali súd. Červeňáková, Garguláková, 

Sopková, Tršková, Chládková, Hájková a Švachová.  

 Vychádzajú smernice o love rýb na Oravskej priehrade, najmä o love šťuky a nástražných ryb, pretože je tam veľmi 

rozšírená pleseň. Povolenky je možné zakúpiť nielen na Orave, ale i u tajomníka spolku.  

 Pre prijímanie nových členov je stanovená podmienka, že sa zúčastnia školenia, kde sú zabezpečené prednášky 

a premietanie filmov s rybárskou tématikou. Novoprijatých členov treba preskúšať . Z tohto dôvodu bola vytvorená 

skúšobná komisia v zložení: Gargulák, Červeňák, Flašík, Mazák a Škultéty.  

1958  

 Centrálny výbor v Považskej Bystrici vedie ako predseda Ján Botka, tajomníkom je František Filip, hospodárom 

Strážovský a pokladníkom Babuša. V Púchovskom výbore pracujú Gargulák, Mazák, Červeňák, Majtán Leo, Flašík 

Jozef, Rojko Štefan, Blanárik Imrich, Švach Štefan, Dzurový Ján, Sekač Aloiz, Róža Ján, Polacký Ján, Hrajko Viktor, 

Križan Laco, Škultéty Štefan a Ing. Valach Jozef.  

 Členské poplatky sú pomerne nízke. Zápisné pre dospelého činí 50,- pre mládež 25,-. Povolenka pre nepstruhový revír 

Váh stojí 30,- Kčs a celý pstruhový revír 80,- Kčs. Okrem toho si možno kúpiť povolenku ,len na niektorý pstruhový 

potok a to na Domanižanku za 40,- na Pružinku za 50,- Kčs, Teplanku 20,- a Bielu vodu 25,- Kčs.  



14 
 

Propaguje sa odber časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. 

Centrálny výbor vybavuje hromadnú objednávku časopisu 

200 ks, z toho pre Púchov 80 ks. Na členskej schôdzi sa 

premietajú filmy s rybárskou tematikou. Riešia sa 

organizačné záležitosti najmä forma platenia členských 

príspevkov a prerušenia členstva, ktoré musí byť písomne 

oznámené. V priebehu roka sa vzdáva funkcie tajomníka Ján 

Mazák a preto celá agenda prechádza prostredníctvom 

Garguláka a Flašíka do Považskej Bystrice.  

 Na pstruhových potokoch sa organizujú brigády, veľká 

pozornosť sa venuje výstavbe kaskád a zarybňovaniu revírov.  

1959  

 Od tohto roku sa datuje úplné zlúčenie susedných organizácií a vytvorenie jednej pod názvom MO Považská Bystrica – 

Púchov. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú  zasadnutí  výboru v Považskej Bystrici, sú to Gargulák Karol ako 

podpredseda, Flašík Jozef ako hospodár pre Púchov, ale aj členovia Jamrich Pavol, Švach Štefan, Kršák Jozef, Čimbora 

Karol.  Od roku 1956 začína pracovať  pioniersky rybársky krúžok, ktorý sa schádza v sále kultúrneho domu. Okrem 

prednášok sa premietajú filmy s rybárskou tematikou zapožičané krajským výborom. Tu sa schádzajú prví pionieri 

rybári Gargulákovci Karol a Jožo, Zdeno Piška, Štefan Rojko, Laco Vrábel, Milan Divínský, Žiačik Miro, Gabčovci Vlado 

a Peťko a ďalší. Krúžok vedú členovia výboru Gargulák Karol, Flašík Jozef a Škultéty Štefan.  

 Organizácia sa intenzívne venuje hospodáreniu na pstruhových potokoch. Za prvoradú úlohu si kladie budovanie 

kaskád nielen na lovných potokoch, ale i na potokoch chovných ,Slatinke a Koprovnickom potoku. Kaskády – splavy 

musia vydržať i silné jarné vody.  

1960  

 Na pstruhových potokoch sa intenzívne hospodári. Za odchovné potoky sú vybrané Slatinka a Koprovnica. Naši 

členovia Škultéty Štefan a Doležal František sa zúčastnili školenia lovov elektrickým agregátom a spolu s  Bútorom 

Ladislavom obsluhujú elektrický agregát a dosahujú pekné výsledky vo 

výlovoch. Pokračujú brigády na pstruhových potokoch. Na potoku 

Lednica sa zúčastnilo 41 rybárov pri stavbe a oprave kaskád.  

 Medzi členstvom sa rozširuje časopis Poľovníctvo a rybárstvo. V tomto 

časopise  je vyhlásená súťaž pre dopisovateľov pod názvom „O nás pre 

Vás“. V tejto dosiahol Jozef Flašík veľmi pekný úspech, keď za svoje 

príspevky získal 2. miesto. Dopisovateľskej činnosti sa venoval aj Režný 

z Považskej Bystrice.  

 Od roku 1960 sa pod hlavičkou Domu pionierov v Púchove organizuje 

oficiálne pioniersky rybársky krúžok pod vedením nového vedúceho 

Pavla Jamricha , člena výboru. Dom pionierov v Púchove vytvoril pre 

prácu krúžku veľmi dobré podmienky. Krúžok bol rozdelený podľa veku 

a skúseností na mladších a starších pionierov.  

Tým sa vytvorili vynikajúce podmienky pre výchovu a odborný rast novej 

rybárskej generácie.  
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1961  

 Pre život v rybárskom zväze v tomto roku dali podnety najskôr 

Celoslovenská konferencia rybárskeho zväzu v Rajeckých Tepliciach 

a potom II. celoštátny zjazd v Prahe. Na nich boli prerokované 

významné materiály, ktoré priniesli pre život zväzu celý rad zmien, 

z ktorých najvýznamnejšia je zmena stanov Československého 

rybárskeho zväzu.  

 Aj pre miestnu organizáciu  vyplynuli úlohy na úseku hospodárenia 

a ochrany čistoty vôd. Pokračuje sa na úprave pstruhových 

potokov, aby sa vytvorili čo najlepšie podmienky pre chov a rast 

rýb. Len na potoku Keblanka sa v rámci brigády vystavilo 41 

kaskád. Brigády sa okrem dospelých zúčastnili i pionieri so svojim 

vedúcim.  

 Okrem pstruhových revírov, na ktorých môže loviť len obmedzený 

počet rybárov, sa venuje pozornosť i zarybňovaniu 

v nepstruhových revíroch. Pod vedením hospodára organizácie na 

Váhu, Jozefa Flašíka , sa do našej časti revíru vysadzuje pomerne 

veľké množstvo plôdika kapra, ktorý bol dovezený z Nových 

Zámkov.  

 V púchovskej časti organizácie boli  najaktívnejšími členmi Jozef Flašík, Štefan Škultéty, Karol Čimbora a Štefan Švach.  

1962  

 Počet členov v púchovskej časti 

organizácie neustále rastie a dosiahol 

počet 200. I nároky na funkcionársky 

aktív stúpajú,  narastajú aj úlohy po 

stránke hospodárenia na revíroch. Vo 

výbore sa preto členovia rozhodli doplniť 

a omladiť aktív funkcionárov. Okrem 

starých funkcionárov Garguláka, Flašíka, 

Škultétyho, Švacha a Jamricha začínajú 

vo výbore pracovať Jozef Kršák, Karol 

Čimbora, Sopko Matej, Píška František, 

Zboran Eduard a Flašík Ján.  

 V našej organizácii sa robí množstvo 

brigád, nielen na výstavbe kaskád 

a čistení potokov, ale aj na pomoci 

štátnym lesom pri zalesňovaní. Brigády 

pri zalesňovaní sa zúčastnilo 42 členov 

a 12 pionierov. Okrem výlovov na potoku Slatinka sa robí aj výlov Koprovnického potoka. Uskutočňuje sa pokus 

o odchovanie hlavátky. V mimopstruhových revíroch sa zarybňuje plôdikom šťuky a kapra.  
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1963  

 Jednu z najvýznamnejších úloh v živote 

organizácie zohral zakladajúci člen a dlhoročný 

funkcionár Jozef Flašík. Od roku 1962 sa stáva 

členom krajského výboru ČSRS a predsedom 

odboru pre tečúce vody a údolné nádrže. Pre 

svoju čestnosť, zodpovednosť a neúnavnú 

aktivitu bol príkladom pre ostatných členov 

a funkcionárov, ktorých strhával k nadšenej 

a obetavej činnosti pre rybársku organizáciu. Za 

svoju obetavú prácu bol s. Jozef Flašík viackrát 

ocenený pochvalným uznaním , bronzovým 

aj strieborným odznakom za záslužnú prácu 

v rybárstve.  

 V tomto roku nastávajú i zmeny v hospodárení na jednotlivých revíroch. Do funkcie hospodára na Bielej vode 

nastupuje Š. Švach namiesto J. Blanárika, pre Pružinku zostáva Píška František, pre Zubák-Lednicu Otto Pecúš a pre 

Váh Škultéty Štefan. Na výzvu ÚV ČSRS sa v potokoch Bielej vody, najmä Zborského zlovuje rak na export, čím sa za 

získané devízy dováža úhorie monté. Pri jednej z týchto akcií sa zlovilo 17kg raka. Aktivitu preukazujú aj rybári 

z Lednických Rovní, ktorí pod vedením J ána Beleja a Rudzana Ladislava prepravujú potok do važín – Štrkoviska a tým 

vlastne vytvárajú nový rybársky revír.  
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1964  

 V tomto roku nastáva zmena v centrálnom 

výbore v Považskej Bystrici. Nastupuje nová 

funkcionárska generácia. Namiesto  Jána 

Bottku nastupuje nový predseda Bedřich 

Režný, syn dlhoročného  predsedu Jána 

Režného. I vo funkcii tajomníka nastáva 

zmena, miesto Františka Filipa nastupuje 

Ladislav Bútora. Činnosť centrálneho výboru 

organizácie sa pod vedením nového 

predsedu výrazne zlepšila. Bohatá bola 

najmä dopisovateľská činnosť Režného do 

časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.  

 Život v rybárskom zväze nesporne ovplyvnila 

i významná skutočnosť, t. j. schválenie nového zákona o rybárstve č. 102. a prevádzacie predpisy – vyhláška z roku 

1963. Pre členov organizácie to znamenalo nielen študovať nové predpisy, ale i prispôsobiť sa novým podmienkam 

nielen v love, ale i v novom revírovaní a s tým súvisiacimi problémami. Zhoršené životné podmienky v niektorých 

našich vodách si vynútili i zmenený prístup 

k zarybňovaniu a vôbec starostlivosti o revíry.  

 O to radostnejším faktorom zostáva, že 

v dôsledku dobrej starostlivosti máme pomerne 

slušné zarybnené vody. Dôkazom toho je 

i víťazstvo nášho člena K. Garguláka v súťaži 

lovu úhorov vypísanej ÚV SRZ. Ulovil 49 úhorov 

a ich vnútornosti odosielal na výskum do Nitry. 

V súťaži zvíťazil a získal odmenu od SV ČSRS.  

 Veľmi pekné výsledky dosahuje aj pioniersky 

rybársky krúžok pracujúci pod vedením Pavola 

Jamricha v Dome pionierov v Púchove. Vedúci 

krúžku ,pionierov nielen zaúča do rybárskych 

predpisov a techniky, ale ich aj aktivizuje 

k ochrane a zveľaďovaniu revírov.  

1965  

 Starostlivosť púchovských rybárov o pridelené revíry prináša svoje ovocie. Pre pstruhové potoky sú stanovené dva 

odchovné ,Slatinka a Koprovnický potok, z ktorých sa odlovené pstrúžiky z výsadby vysadzujú do hlavných tokov.  

 Keď nastane tuhá zima ,tak treba nutne stojaté vody prevzdušňovať. Takúto prácu si vybrali dvaja starší mladíci na 

Odhánkach pod peším mostom v Púchove, rybári J. Tanuška a I. Molitor.  

 Brigády členov sa stali neoddeliteľnou súčasťou práce organizácie. Nielen na rybárskych revíroch, ale i zalesňovaní 

v spolupráci so Štátnymi lesmi. V tomto roku pri jednej z brigád vysadili naši členovia 2300 ks sadeníc v Dohňanoch. 

Tradične sa usporiadavajú rybárske preteky. Tohoročné vyhral Ladislav Pastorek, ktorý na pretekoch ulovil kapra 

o váhe 7,20 kg. I preteky pionierov v Považskej Bystrici vyhral náš člen mladý Pavol Solík.  
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 Na Bielej vode pri Dohňanoch je pomerne široká 

voda, vhodná pre lipňa, organizácia preto pokusne 

vysadila plôdik lipňa do tohto rajónu. Pokus sa 

však skončil neúspechom.  

1966  

 Pre nepstruhový revír Váh od hydrocentrály 

v Dolných Kočkovciach po Priehradu mládeže sa 

situácia stáva kritická, až neudržateľná. Elektráreň 

na PM bola určená za „špičkovú“, čo znamená, že 

naplno pracuje len v období energetických špičiek. 

V dôsledku rozličných hltností turbín na PM 

a v elektrárni v Ladcoch kolíše hladina vody 

v tomto úseku až o 2 m, voda sa vylieva a upadá, 

čím dochádza k čiastočnému úhynu rýb. Podobná 

situácia je aj pod Stavidlom v Dolných Kočkovciach 

najmä v dôsledku nesprávnej manipulácie i následným rozkrádaním rýb.  

 Niektoré druhy rýb z Váhu úplne vymizli ,k čomu prispelo najmä stúpajúce znečisťovanie. K takýmto športovým rybám 

patril najmä boleň, ktorý bol v minulosti 

hojne lovený. Pre výbor, ale i narastajúce 

členstvo rybárskej organizácie to znamená 

zvýšené výdaje na zarybňovanie, zvlášť 

ušľachtilou rybou. V tomto roku sa do 

revírov MO Považská Bystrica – Púchov 

vysadilo napr. 300 000 ks plôdika kapra, 

600 000 ks plôdika šťuky, ale tiež násady 

pstruha, hlavátky, lipňa, úhora a ikry 

zubáča. Intenzívne sa zarybňuje prednostne 

Priehrada mládeže. V púchovskej časti 

organizácie sa začína prejavovať 

nespokojnosť nielen po stránke množstva 

a kvality úlovkov, ale i po stránke 

organizačnej, preto že už značné množstvo 

našich členov si musí organizačné záležitosti chodiť vybavovať do Považskej 

Bystrice.  

1967  

 Narastanie členskej základne spôsobilo nielen organizačný problém, najmä 

keď ,na jeho vlastnú žiadosť výbor uvoľnil z funkcie dlhoročného funkcionára 

– tajomníka organizácie s. Františka Filipa. Na jeho miesto nastúpil dočasne 

s. Ladislav Bútora. Bývalý tajomník s. Filip bol obetavým funkcionárom 

a vykonal pre organizáciu veľa statočnej roboty. I púchovskú časť organizácie 

postihla strata po odstúpení z funkcie hospodára s. Jozefa Flašíka zo 

zdravotných dôvodov. Súdruh Flašík bol nekompromisným obetavým 
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pracovníkom, ktorý vedel vždy zaujať správne stanovisko pre zveľadenie a ochranu rybárstva.  

 V organizácii však život ubieha tradičným tempom. Počas zimných mrazov sa prevzdušňujú stojaté vody. Pokračuje 

zarybňovanie Nosickej priehrady. Na Važinách v Považskej Bystrici sa odchoval pekný plôdik šťuky do veľkosti 15-20 cm 

a potom sa vysadil do vôd priehrady. Malo to kladný vplyv na úlovky v nasledujúcich rokoch. Priemerný ročný úlovok 

na rybára organizácie vtedy činil asi 26 kg.  

 Snahy o prekonanie organizačných problémov a o osamostatnenie púchovskej časti organizácie vyvrcholili určením 

prípravného výboru pre odčlenenie Púchova od Považskej Bystrice. Predsedom prípravného výboru sa stal s. Jozef 

Kršák . Prípravný výbor sa počas roka stretol niekoľkokrát a na deň 17. 12. 1967 zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu, 

ktorá má rozhodnúť a schváliť odčlenenie MO Púchov od Považská Bystrica. Odčlenenie a vytvorenie samostatnej 

púchovskej organizácie bolo väčšinou hlasov schválené.  

 Práca prípravného výboru pokračuje až do 18. 2. 1968, kedy sa schádza výročná členská schôdza. Prípravný výbor sa 

stretol 6-krát, aby preriešil najdôležitejšie otázky a problémy vytvorenia novej organizácie. Medzi najvýznamnejšie 

patrili majetkové vysporiadanie medzi MO Považská Bystrica a MO Púchov, pričlenenie jednotlivých revírov medzi tieto 

MO a vlastná príprava MO Púchov na rybársky 

rok 1968.  

 Z návrhu na finančné usporiadanie vyplýva ,že 

pre MO Púchov pripadne alikvotná časť 

z hotovosti a účtu ŠBCS podľa počtu členov, t. j. 

pri 188 členoch z Púchova a okolia bude 

pridelené zhruba 9900 Kčs, z podielu za auto 

a agregát 3893 Kčs a okrem toho 1 sieť 4×60 m, 2 

ďalekohľady a 1 písací stroj.  

 Horšia situácia nastala pri prideľovaní 

jednotlivých revírov, keď sa predmetom sporu 

stal opäť potok Pružinka. Pre rozdielnosť 

stanovísk nedošlo k dohode a situáciu musí 

s definitívnou platnosťou rozriešiť KV a SÚV ČSRZ.  

1968  

 Prípravný výbor pod vedením Jozefa Kršáka vykonal v tomto 

období mimoriadne záslužnú prácu, lebo táto súčasne 

znamenala prípravu na nový rybársky rok osamostatnenej 

organizácie – MO ČSRS Púchov. Za úzkej spolupráce a pomoci 

KV ČSRS v Žiline boli vytvorené podmienky pre vykonanie 

ustanovujúcej členskej schôdze MO Púchov, ktorej termín bol 

určený na 18. 2. 1968. K tomu bolo nutné vypracovať 

kandidátku nového výboru a revíznej komisie, vypracovať 

návrh rozpočtu na rok 1968, vypracovať návrh zarybnenia 

revírov, zabezpečiť ostatné organizačné záležitosti vrátane 

plánu práce výboru, plánu práce hospodárskeho aktívu 

a pionierskeho rybárskeho krúžku. Kandidátku výboru na 

volebné obdobie 1968-70 tvorili súdruhovia: Čimbora Karol, Flašík Ján, Gargulák Karol st., Jakubík Vladimír, Jamrich 

Pavol, Jelčic Ján, Karas Jozef, Kondelík Ladislav, Kršák Jozef, Neipl Ján, Píška František, Sopko Matej, Škultéty Štefan, 

Ing. arch. Valach Jozef, Valach Jozef ml. Zboran Eduard. Za predsedu organizácie bol zvolený Ing. arch. Valach Jozef. 
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Náhradníci výboru boli: Moško Ondrej a Gargulák Karol ml. 

Správu na výročnej schôdzi MO podal s. Kršák Jozef. Informoval 

o finančnom usporiadaní s MO Považská Bystrica a pridelených 

rybárskych revíroch a probléme potoka Pružinka a úlohách, 

ktoré organizáciu v budúcnosti čakajú. O pláne násad do 

rybárskych revírov informoval s. Škultéty. Objednané boli 

násady plôdika šťuky, rýchleného plôdika kapra, kapra K1 a K2, 

rôčka zubáča, plôdika a rôčka pstruha a rôčka lipňa v celkovej 

hodnote 12600 Kčs bez dopravy. Taktiež bol vypracovaný plán 

práce pre hospodárov a ich zástupcov pre jednotlivé revíry, 

najmä po stránke výlovov a hájenia revírov. MO sa zaviazala 

dodať pre KV ČSRS 5 kg raka na export. Výbor podal na SKNV 

v Banskej Bystrici žiadosť o udelenie výnimky v love bielych rýb 

od 1. 5. 1968 v mimopstruhových vodách. Táto výnimka bola 

schválená i lov všetkých druhov rýb počas rybárskych pretekov, 

ovšem žiadosť o udelenie výnimky lovu blyskáčom bola 

zamietnutá.  

 Pre vylepšenie hospodárskej činnosti na revíroch sa na základe 

ponuky SÚV ČSRS výbor MO rozhodol zakúpiť starší elektrický 

agregát v sume 1500 Kčs a dva sudy. K tomu bolo treba zabezpečiť ďalšie dielce, ako lovné palice, izolovaný kábel, 

cievky a pod. Bola určená skupina v zložení: Zboran, Flašík, Kopiš, Gargulák ml., Valach Jozef, Kondelík a Neipl, aby 

agregát opravila a pripravila na vlastný lov.  

 Po predchádzajúcom jednaní so záhradkárskou organizáciou Lednické Rovne sa rozhodol výbor odkúpiť a zobrať do 

užívania odchovné rybníčky, ktoré plánuje dobudovať a preto požiadal SÚV o finančný príspevok na ich dobudovanie. 

Sekretariát túto dotáciu po obhliadke Ing. Šamaja z ÚV schválil.  

 V Dome pionierov v Púchove pracoval pioniersky rybársky krúžok pod vedením člena výboru Pavla Jamricha . Krúžok 

navštevovalo spolu 27 pionierov. Púchovská MO rozhodla nadviazať družobné styky so susednými organizáciami a tiež 

s MO Vsetín. Vymenila si preto 

s MO Vsetín 5 ks čestných 

rybárskych povolení pre 

zaslúžilých členov.  

 Ku dňu 31. 12. 1968 mala 

púchovská organizácia spolu 

216 členov, z toho 2 ženy. 

Napriek tomu, že výbor 

organizácie a celá organizácia 

mala bohatú činnosť, nesplnili 

sa dva body z uznesenia VČS 

a to nebol vylovený a dodaný 

rak na export a nie všetci 

členovia si splnili brigádnickú 

povinnosť a neodpracovali 10 

hodín. Výbor preto rozhodol 

presunúť neodrobené 

brigádnické hodiny členov na 

rok 1969, kedy sa predpokladá prevádzať náročnejšie akcie.  
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 Počas roka sa podarilo z Olomouca 

získať úplne nový elektrický agregát 

na splátky od ÚV ČSRS Praha. Preto 

sa zorganizovalo niekoľko výlovov 

odchovných potokov. Traja členovia 

absolvovali trojdňový kurz lovcov 

elektrickým agregátom a to s. Flašík 

Ján, Škultéty Štefan a Gargulák 

Karol ml ., čím sa vytvorili priaznivé 

podmienky pre prácu lovných 

skupín.  

 Dňa 26. mája výbor zorganizoval na 

starom ramene Váhu pod Nimnicou 

rybárske preteky jednotlivcov 

i družstiev. Víťazom pretekov 

jednotlivcov sa stal Lišánik Štefan 

z MO Púchov, druhý bol Vicena 

z Bytče a tretí Režný z Považskej 

Bystrice. V družstvách vyhrala Bytča pred Považskou Bystricou a Púchovom. Víťazom boli odovzdané vecné ceny a k.... 

brúsené poháre, ktoré vyhotovili členovia z Lednických Rovní menovite Belej Ján a Rudzan Ladislav.  

 Napriek búrlivým politickým udalostiam práca v organizácii neustala, bola naopak kvalitnejšia a preukázala svoju 

samostatnosť a životaschopnosť.  

1969  

 Začiatok roka je charakteristický nedokončeným sporom o potok Pružinka. Členovia a výbor MO Považská Bystrica si 

nárokovali na lov a obhospodarovanie polovice potoka Pružinka s čím výbor MO Púchov, ani nadriadený KV nesúhlasil 

a preto sa dohodlo o výmene 100 ks denných pstruhových povoleniek, ktoré by sa na konci sezóny zúčtovali po 10,- 

Kčs za kus. Výbor MO Považská Bystrica nebol spokojný s touto dohodou, dohodu zrušil a prípad uzavrel až SÚV Žilina 

s tým, že potok Pružinka bude patriť 

jednoznačne MO Púchov, tento 

nemusí poskytnúť na výmenu 

denné povolenky, za čo Považská 

Bystrica neposkytne povolenky na 

lov na PM v Nosiciach. Týmto sa 

vytvorili podmienky pre plné 

a nerušené obhospodarovanie 

pstruhového revíru Pružinka našou 

MO.  

 Výbor sa okrem organizačných 

záležitostí zaoberal aj myšlienkou 

rozšírenia rybárskych revírov. Pri 

rozprave o lokalite budovania 

vodnej nádrže bol prijatý návrh 

Štefana Škultétyho o vhodnosti 

chotára medzi obcami Ihrište 
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a Hoština. Na VČS podal Ing. arch. Valach Jozef rozsiahlu informáciu o už rozpracovanej akcii – budovanie dvoch 

vodných nádrží na Hoštinskom potoku. Projektovanú úlohu vypracoval Ing. Šamaj Milan pracovník ÚV a náklady na 

výstavbu sa odhadli na 817000,- Kčs. Toho 

času prebiehajú schvaľovacie doložky od 

príslušných organizácií, ktoré by mali byť 

dokončené do konca marca t. r. Potom 

budeme žiadať štátnu vodohospodársku 

inšpekciu – ŠFVH v Bratislave 

o poskytnutie dotácie, ktorá môže byť do 

výšky 60 % za predpokladu, že naša MO 

bude mať k dispozícii preukázateľne 40 % 

nákladu. Aby sa táto úloha zvládla, 

rozdelila sa výstavba na dve etapy, na dve 

samostatné nádrže o rozlohách 3,7 a 1,7 

ha. K výstavbe prvej etapy nám SÚV 

v Žiline prisľúbil výpomoc 100 000,- Kčs na 

preukázanie 40 % prostriedkov. Výbor MO 

však musí hľadať možnosti, ako potrebné 

prostriedky dať dohromady a predkladá 

na zváženie i možnosť získania prostriedkov formou pomocných manuálnych prác na stavbe nádrže. Preto navrhol 

uznesenie o odpracovanie 30 brigádnických hodín na člena, čo by len pri 5,- Kčs za hodinu predstavovalo 35 000,- Kčs 

za celú organizáciu. Ďalšie prostriedky sa bude snažiť získať od NV a miestnych podnikov. Druhá etapa by započala po 

dobudovaní prvej nádrže, čím by sa mohli vytvoriť ideálne podmienky pre športový rybolov.  

 K zabezpečeniu týchto úloh bola stanovená komisia výboru v zložení: Ing. arch. Valach Jozef, Jelčic Ján, Kršák Jozef, 

Ing. Kucej Eduard a Sopko Matej. Súčasne bola podpísaná dohoda s Ing. Šamajom z ÚV Žilina na vypracovanie 

projektu. Pri zabezpečovaní prípravnej dokumentácie, hlavne vyjadrovačiek k výstavbe nádrží výdatne pomohol 

pracovník MNV Púchov s. Štefan Svítok.  

 Výbor sa taktiež zaoberal vylepšovaním materiálnych podmienok organizácie. V oblasti drobných predmetov DKP, 

náradia, pomôcok pre lovné skupiny a rôzneho materiálu hodne pomohol člen výboru s. Neipl Ján. Výbor MO uvažoval 

i o odkúpení dreveného baráku z NP Makyta za účelom výstavby rekreačnej chaty. Túto úlohu zabezpečoval s. Kalma 

Ján. Zo stavebného podniku je možnosť zakúpiť vyradené motocykle – rikše, ktoré by slúžili pre účely rozvozu 

elektrických agregátov pri výlovoch. Boli vytvorené dve lovné skupiny pod vedením Jána Flašíka a Karola Garguláka 

ml. K dohode o odpredaji rikše medzi OSP Ilava 

a MO došlo dňa 24. 10. 1969 za kúpnu cenu 

2500,- Kčs. Kúpu sprostredkoval Škultéty Štefan.  

 V priebehu roka požiadal s. Jelčic Ján výbor 

o uvoľnenie z funkcie tajomníka z dôvodov 

pracovnej zaneprázdnenosti vyplývajúcej 

z funkcie tajomníka MNV s tým, že svoje sily 

a konexie využije pre prípravu výstavby vodných 

nádrží. Do výboru bol kooptovaný s. Žiačik 

Miroslav s pôvodným zámerom vedenia 

pionierskeho krúžku. Na návrh predsedu však 

prebral od s. Jelčica funkciu tajomníka 

organizácie. Aktivita a činnosť výboru sa tým 

výrazne zlepšila.  
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1970  

 Činorodou prácou bol naplnený tento rok, organizácia žila započatím výstavby prvej vodnej nádrže na Hoštinskom 

potoku. Pre posilnenie komisie výstavby bol do výboru MO kooptovaný s. Hrobský Severín ako stavební odborník. 

V predošlom roku sa s. Pavol Jamrich vzdal funkcie vedúceho pionierskeho krúžku. Miesto neho prebral túto funkciu 

od októbra 1969 s. Rojko Štefan ml. s tým, že mu pri práci krúžku po odbornej stránke pomôžu starší, skúsenejší 

členovia s. Gargulák Karol st., Škultéty Štefan a Píška František. 

 

 Organizáciu v minulom roku postihla nepríjemná strata keď z dvora v Pružine štátneho majetku Považská Bystrica 

vypustili do potoka močovku, ktorá spôsobila otravu pstruhov v celkovej hodnote škody asi 20 000,- Kčs. Jednania 

o náhrade škody sa zúčastnili s. Kalma Ján, Píška František a Sopko Matej. Bolo dohodnuté, že ŠM nahradia 

v hotovosti jednu tretinu, t. j. 6800,- Kčs a zostávajúcu čiastku t. j. 13200,- Kčs poskytnú vo forme výpomoci ťažkých 

mechanizmov pri výstavbe vodných nádrží.  

 Vzhľadom na to, že v roku 1970 je VČS volebná rozhodol výbor pripraviť kandidátku 13-členného výboru a 3-člennej 

revíznej komisie. Do výboru boli zvolení s. Jelčic Ján, Jakubík Vladimír, Kršák Jozef, Neipl Ján, Sopko Matej, Škultéty 

Štefan, Ing. arch. Valach Jozef, Gargulák Karol, Žiačik Rudolf, Gajdoš Pavol, Rudzan Ladislav, Zbín Robert a Žiačik 

Miroslav. Ako náhradníci výboru boli zvolení: Kondelík Ladislav, Flašík Ján, Rojko Štefan ml., Karas Jozef,k Marman 

Miroslav a Sekáč Rudolf. Do revíznej komisie boli zvolení s. Kalma Ján ako predseda RK a členovia Matoušek Bohuslav 

a Martinek Bedřich. Za predsedu organizácie bol opäť zvolený jednomyseľne pre revír 503 Váh Valach Jozef 

a Gargulák Karol st., pre 307 Biela voda Zboran Eduard, Flašík Ján a Pecúš Otto , pre revír 438 Pružinka Píška František 

a Gargulák Karol ml.  
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 V predošlom roku boli vytvorené dve lovné skupiny 

pod vedením Jána Flašíka a Garguláka Karola ml. Ich 

lovné skupiny majú tvoriť len skúsení členovia 

obsluhy, ktorí prešli inštruktážou o bezpečnosti podľa 

smerníc ÚV ČSRS Praha. Na aktíve sa tiež zúčastnili 

členovia rybárskej stráže, ktorí boli poučení o ich 

právach a povinnostiach a tiež o postupe pri 

havarijných situáciách.  

Okrem rybárskych pretekov dospelých, ktorí vzhľadom 

na nepriaznivé počasie nedosiahli očakávaný efekt, 

lebo sa ich zúčastnilo len 60 pretekárov a veľmi málo 

divákov, usporiadal výbor aj preteky pionierov, na 

ktoré pripravil okrem hodnotných cien aj občerstvenie 

pre pretekárov.  

 Výstavba vodných nádrží na Hoštinskom potoku pokračuje výdatným tempom. Pracovníci IGHP v Žiline Ing. Lehotský, 

Ing. Peterka a  Hric vypracovali geologický prieskum, za ktorý organizácia podľa dohody vyplatí sumu 7000,- Kčs. 

Okrem toho za pomoci MNV vybavila majetko-právne usporiadanie s majiteľmi pozemkov. Jednanie sa uskutočnilo na 

MNV v Ihrišťoch. K výstavbe bolo tiež potrebné okrem množstva povolení a súhlasov vybaviť záležitosti ohľadom ťažby 

materiálu do ílového jadra hrádze, ktorý sa ťažil zo starej tehelne nad obcou Vieska. Bola podpísaná hospodárska 

zmluva s dodávateľom výstavby JRD PÚCHOV. Výbor tiež súhlasil s tým, aby stavebný dozor pri výstavbe vykonávali 

s. Ing. Suchánek a staviteľ Chovanec , za predbežne stanovenú cenu 6000,- Kčs netto. Všetky faktúry a výdavky viedol 

vo zvláštnom pokladničnom denníku pokladník Jakubík Vladimír a ich preplácanie bolo podmienené kontrolou 

stavebného dozoru a po schválení nášho zodpovedného vedúceho výstavby Ing. arch. Valacha, pretože štátna 

sporiteľňa nám nechcela otvoriť 

zvláštny účet pre výstavbu.  

 Takáto vážna akcia, ako je výstavba si 

vyžadovala nielen mimoriadne úsilie zo 

strany členov výboru, ale i priloženie 

rúk k dielu zo strany všetkých členov 

organizácie.  

1971  

 Pri hodnotení predchádzajúceho roku 

sa vo výročnej správe konštatovalo, že 

niektoré body uznesenia nebolo 

možné splniť bezozbytku 

z objektívnych príčin, ale i pre 

ľahostajnosť niektorých členov, ktorí  

nepovažovali za nutné splniť základné 

členské povinnosti. Náročné úlohy, 

ktoré si organizácia vytýčila sa dajú 

splniť len preukázaním dobrej vôle, disciplíny a obetavosti.  

 Zarybňovací plán sa nesplnil, pretože z celkového plánovaného zarybnenia za 22400,- Kčs boli dodané násady len za 

13177,- Kčs. Neboli dodané násady rýchleného plôdika kapra, plôdika šťuky a úhora – monté. Dobre však pracovali 

lovné skupiny, pretože z odchovných potokov vylovili 1152 ks pstruha 1,4 ročného a vysadili ho do lovných tokov. 
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Priemerný úlovok na vodách nepstruhových bol na 1 člena 42 ks rýb vo váhe 17,9 kg a vodách pstruhových 12 ks vo 

váhe 4 kg.  

 Organizácia mala na konci roku 1970 spolu 204 dospelých členov a 26 pionierov. Na výročnej členskej schôdzi sa 

zúčastnilo 150 členov MO a ako delegát vzácny hosť tajomník ÚV s. Ondrej BUDAJ . Vo svojom príspevku s. Budaj 

zhodnotil doterajšiu prácu organizácie a vyslovil presvedčenie, že práca výboru a celej organizácie v Púchove je 

v dobrých rukách. Pochválil naše odhodlanie budovať odchovné rybníčky na Lednických Rovniach i budovanie vodných 

nádrží na Hoštinskom potoku, k čomu nám prisľúbil pomoc a podporu. Skonštatoval, že už dnes sa ukázalo, že 

odpojenie Púchova od Považskej Bystrice bolo správne a už dnes prináša ovocie. V ďalšom sa zaoberal novým 

rybárskym zákonom, novými stanovami SRZ i návrhom na hromadný odber časopisu PaR.  

 Výstavba vodných nádrží na Hoštinskom potoku nepokračuje takým tempom ako sa predpokladalo. V roku 1970 sa 

prestavala len 140000,- Kčs. Doteraz je prevedená skrývka ornice, vyrúbanie porastov a prístupová cesta. V zimných 

mesiacoch sa na stavbe nepracovalo. Práce pokračovali až od mája. V priebehu sa vyskytli niektoré problémy 

v súvislosti s objavením bočných prameňov vody, čo si vyžiadalo dodatky k projektu a zvýšenie nákladov výstavby. 

Stavebná komisia výboru konštatovala nepriaznivý stav, pretože dodávateľ JRD Púchov nemôže výstavbu dokončiť 

v plánovanom termíne. Nespokojnosť vyjadrila i s projektantom Ing. Šamajom, ktorý nedodal dodatky k projektu včas, 

nezúčastňoval sa kontrolných dní výstavby, čím si neplnil svoje povinnosti. I prisľúbená dotácia z ÚV meškala a hrozila 

penalizácia za nepreplatené faktúry. Bolo treba taktiež zabezpečiť elektrickú prípojku. Na pomocných prácach pri 

výstavbe sa uskutočnili brigády členov. Pri ich organizovaní musel byť vždy prítomný jeden člen výboru, ktorý práce 

organizoval a evidoval. Na žiadosť MO navštívil vodnú nádrž pracovník ÚV Ing. Skácel , ktorý schválil prevádzanie 

úpravy dna vodnej nádrže a prisľúbil písomné doporučenie osádky a množstva rýb, ktoré sa majú nasadiť z fondu 

prvotného zarybnenia.  

 Okrem výstavby vodných nádrží sa výbor mimo ostatných organizačných záležitostí zaoberal i dokončením výstavby 

a úpravy odchovných rybníkov na Lednických Rovniach. MO podala žiadosť na ÚV o dotáciu, ale táto požiadavka 

nebola realizovaná pre vyčerpané prostriedky ÚV a bude sa realizovať až budúcom roku.  

 Na revíroch MO došlo k viacerým prípadom znečisťovania tokov i k následným úhynom rýb, za ktoré musí MO 

vymáhať náhradu škody. Znečisťovanie je aktuálne odstrániť najmä na dvoroch JRD a ŠM v Tŕstí, Pružine, Ďurďovom, 

Slopnej a Dolnom Lieskove a tiež Klecenci a Zbore. Vyžaduje to zvýšené úsilie referenta pre čistotu vôd Rudolfa Žiačika 

a užšiu spoluprácu s OHS Púchov pri vymáhaní škody odstavením ramena Pružinky v Beluši sa predseda MNV s. Filo 

snažil vyhnúť povinnosti škodu nahradiť, neplnil dohody o poskytnutí buldozéru pre MO, neplnil dohodnuté záväzky. 

I predbežné jednania s riaditeľstvom ŠM v Považskej Bystrici nepriniesli žiadaný výsledok a preto musel výbor MO 

požiadať o pomoc právne oddelenie pri ÚV SRZ. 

Túto pomoc nám poskytol právnik ÚV JUDr. Pethö.  

1972  

 Rok sa začína očakávaním dobudovania prvej 

vodnej nádrže na Hoštinskom potoku. 

V predošlom roku vykonal výbor MO pod vedením 

predsedu Ing. arch. Valacha a prevažná väčšina 

členov mimoriadne veľa práce. Vzhľadom na to, že 

členovia výboru s. Zbín R. a Gajdoš Pavol prestali 

pravidelne pracovať rozhodol sa výbor kooptovať 

do svojich radov súd. Martiša Slanislava a  Rojku 

Štefana mlad. Kurzu lovcov agregátom sa 
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zúčastnili s. Ozimý Milan a Pšenák 

Štefan a po úspešnom absolvovaní 

získali oprávnenie na lov. Školenia 

hospodárov sa zúčastnil s. Valach 

Jozef ml. a získal veľa nových 

poznatkov pre ďalšiu prácu. I práca 

hospodárskeho aktívu a rybárskych 

stráží nieje na takej úrovni ako si 

výbor predstavoval. Preto je nutné 

ich prácu prehodnotiť.  

 Rozbehli sa i práce na dobudovaní 

odchovných rybníkov na Lednických 

Rovniach. Člen MO s. Vrábel Jozef 

vyrobil pre výpusty kvalitné šúbre, 

ktoré boli prevezené na Lednické 

Rovne. Súdruh Pecúš Otto poskytol 

dosky na šalovanie výpustov a spolu 

so s. Rudzanom Ladislavom organizovali práce na budovanie. Aktívne pracoval aj Ján Mauer . Ku štyrom výpustným 

telesám sme chceli zabudovať odpadové rúry, ktoré však boli dovezené až neskôr na jeseň a preto sa práce budú 

musieť uskutočniť až v jarnom období. Zostávajú ešte terénne úpravy okolo rybníkov a spevnenie hrádze okolo potoka 

Lednica k čomu nám prisľúbila pomoc Okresná melioračná správa. Uvažovalo sa i o vyradených paneloch z panelárne, 

ktoré nám prisľúbil s. Šamánek.  

 Pod vedením riaditeľa pretekov s. Rudzana Ladislava sa uskutočnili rybárske preteky na Odhánkach pri štadióne. 

Výbor konštatoval spokojnosť s organizáciou pretekov i s dosiahnutým finančným ziskom z bufetov s. Martiša 

a Zborana , ktorým výdatne pomáhali aj manželky, hoci pretekom neprialo počasie. Za pomoc sa výbor poďakoval 

i podnikom G1M, Makyte 

a Sklárňam Lednické Rovne, 

ktoré poskytli príspevky do 

tomboly. Úspešne sa 

uskutočnili preteky pionierov 

pod vedením vedúceho krúžku s. 

Rojku Štefana ml. Pionieri sa 

taktiež zúčastnili okresných 

pretekov a prihlásili sa do súťaže 

o „ZLATÝ BLYSKÁČ“. Po prvýkrát 

sa okresné preteky družstiev 

konali u nás, kde naši pionieri 

získali na II. miesto. Zúčastnili sa 

i oblastných pretekov v Hornom 

Hričove, kde sa náš pionier Jozef 

Šimon umiestnil na II. mieste.  
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 Dňa 28. 9. 1972 bola uskutočnená kolaudácia vodnej nádrže na Hoštinskom potoku za účasti všetkých 

zainteresovaných zložiek. Stavba bola prevzatá ako kvalitná a MO dostala 2-ročnú záručnú lehotu. V zápisnici 

z kolaudácie sú uvedené drobné kolaudačné závady a práce naviac, ktoré sa dodávateľ JRD Púchov zaviazali dorobiť. 

Konečné vyúčtovanie výstavby previedli s. Bodian, Ing. Suchánek a pokladník Jakubík Vladimír a po overení faktúr na 

ÚV s. Hasíkom boli odoslané na ŠF VH správcovi s. Ing. Sprušanskému na preplatenie. Celková hodnota vykonanej 

práce je 1 306 426,80,- Kčs. Z toho:  

stavebné práce 1 191 350,- Kčs  

projektové práce 60 000,- Kčs  

stavebný dozor 15 350,- Kčs  

geologický prieskum 7 000,- Kčs  

vyvlastňovacie plány 7 551,- Kčs  

pozemky 16 519,20 Kčs  

ostatné výlohy 8 656,60 Kčs  

Financovanie:  

dotácia ÚV Žilina 500 000,- Kčs  

dotácia zo štátneho fondu 714 000,- Kčs  

vlastné prostriedky 92 426,80 Kčs  

 Dobudovaním tohto diela sa uskutočnil dávny sen púchovských rybárov, ktorí sa pričinili o vytvorenie prímestskej 

rekreačnej oblasti mesta Púchova. Poďakovanie patrí všetkým tým, čo sa o výstavbu tohto diela zaslúžili, či sa už jedná 

o jednotlivcov, alebo organizácie. V prvom rade si zaslúži poďakovanie ÚV SRZ Žilina a menovite tajomník ÚV s. Budaj 

Ondrej. Ďalej pracovníkom ministerstva ULH, správcovi ŠFUH s. Ing. Sprušanskému, s. Ing. Weiserovi a Ing. Rendekovi 

a Ing. Dzúrikovi, za ich významnú pomoc pri financovaní tohto diela. Vyslovujeme poďakovanie vedúcim n.p. G1M 

Púchov, Makyta Púchov, MsNV Púchov a Jednote ĽSD 

Púchov za poskytnutie finančných príspevkov. 

Najväčšie zásluhy z nášho MO o toto dielo majú s. Ing. 

arch. Valach Jozef, Jelčic Ján ale i Jozef Kršák, Žiačik 

Miroslav, Jakubík Vladimír, Sopko Matej, Hrobský 

Severín, Neipl Ján a ďalší.  

 Výbor spracoval manipulačný poriadok a za 

hospodára nádrže stanovil s. Garguláka Karola ml. 

Súčasne ho uvoľňuje z funkcie zástupcu hospodára na 

Pružinke, kde miesto neho ustanovuje s. Stanislava 

Martiša. Tajomník Žiačik a Martiš osobne prejednali 

na ÚV množstvo a spôsob zarybnenia nádrže. Po 

napustení nádrže sa objavila kolaudačná závada, keď 

cez dlaždenie jalového prepadu pretekala voda. Po 

prejednaní Ing. Valacha s projektantom musel 

dodávateľ kolaudačné závady odstrániť.  

 Mimoriadna aktivita tohto roku sa prejavila vo vyčíslení brigádnických hodín. Členovia MO odpracovali spolu 4688 

brigádnických hodín, pričom bola vytvorená hodnota 486 476,80 Kčs. Za rok 1972 sme dostali celkom násady za 30 530 

Kčs. Za rok ulovili členovia nášho MO celkom 7861 kusov rýb vo váhe 3760,5 kg. Na jedného člena je priemerný úlovok 

32 ks rýb vo váhe 15,3 kg.  

 Radosť z dobre vykonanej práce a dobudovania prvej vodnej nádrže nám však v organizácii skazila mimoriadna 

tragická udalosť, keď pri love na Oravskej priehrade zahynuli traja naši členovia s. Ondrašík Vladimír, Cíger Július 

a Bôrik Pavol . V nepriaznivom, veľmi chladnom novembrovom počasí sa štyria vybrali na lov na motorovom člne. 

Mohutná vlna im však prevrhla čln. Jeden z nich, ktorý mal ako neplavec záchrannú vestu sa zachránil, ale traja našli 

v ľadových vlnách svoju smrť. Po oznámení tragickej udalosti, výbor MO šokovaný touto otrasnou správou podnikol 
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niekoľko opatrení na hľadanie utopených 

a tiež na zmiernenie žiaľu postihnutých. 

Požiadal potápačský oddiel Zväzarmu 

v Trenčíne na uskutočnenie záchranných 

akcií, ale tieto boli neúspešné. Utopených sa 

podarilo vyloviť až v januári a apríli 

budúceho roku. Organizácia usporiadala aj 

zbierku pre pozostalých. Zo zbierky dostali 

vdovy po 2000,- Kčs a mladý Cícer 500,- Kčs. 

Deň 13. november 1972 tak zostal 

mementom ostatných členov, aby 

nepreceňovali svoje sily a schopnosti.  

 Nemálo starostí a problémov sa vyskytlo 

v organizácii v súvislosti s ochranou našich 

revírov nielen po stránke priestupkov voči zákonu, ale po stránke škôd spôsobených zásahmi do tokov. Po dlhších 

prieťahoch sa podarilo vymôcť od riaditeľstva ŠM v Považskej Bystrici časť škody za otravu rýb na Pružinke v hodnote 

8734,- Kčs a od UHAS Beluša za odstavenie ramena toku 4350,- Kčs. Druhú časť škody spôsobenú n. p. Vodné zdroje 

Bratislava s investorom SEVAK Žilina pri výstavbe skupinového vodovodu musíme vymáhať za pomoci odhadcu z ÚV 

Ing. Skácela. Počet členov v organizácii neustále narastá, ku dňu 31. 12. 1972 mala MO 284 riadnych členov, z toho 5 

žien a 36 pionierov.  

1973  

 Začiatok roka sa nesie v znamení príprav na výročnú členskú schôdzu, ktorá je v tomto roku volebná, teda zvolí výbor 

a tiež hospodársky aktív na 3-ročné funkčné obdobie. Žiaľ pri bilancovaní predošlého roku sa muselo konštatovať ,že 

nie všetci členovia organizácie pristupovali k plneniu členských povinností zodpovedne. Taktiež nie všetci členovia 

výboru svojou činnosťou splnili očakávanie. Výbor preto rozhodol urobiť v kandidátke zmeny a doplniť počet na 19 

členov vzhľadom na množstvo a náročnosť úloh, ktoré organizáciu čakajú. Do nového výboru boli zvolení:  

Ing. arch. Valach Jozef ... predseda  

Kršák Jozef ... podpredseda  

Žiačik Miroslav ... tajomník  

Sopko Matej ... účtovník  

Jakubík Vladimír ... pokladník  

Škultéty Štefan ... hlavný hospodár  

Rojko Štefan ml. ... vedúci pionierskeho 

krúžku  

Členovia výboru:  

Jelčic Ján ,Kaššovic Ján ,Rojko Dušan, 

Žiačik Rudolf ,Gargulák Karol ml. ,Neipl 

Ján ,Marman Miroslav ,Ozimý Milan 

,Rudzan Ladislav ,Kafunínec Jozef ,Martiš 

Stanislav  

Valach Jozef ml.  

Revízna komisia:  

Kalma Ján ... predseda  

Matoušek Bohuslav  

Martínek Oldřich  
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 Aj výstavba druhej vodnej nádrže na Hoštinskom potoku sa nezaobišla bez problémov. Dohoda o vypracovaní projektu 

bola uzavretá so s. Šamajom zo Žiliny. Tento však porušil dohodu, v stanovenom termíne nevypracoval dokumentáciu 

a preto sa výbor rozhodol dohodu zrušiť a súčasne hľadať náhradníka. Po jednaní na ÚV v Žiline sa stal projektantom s. 

Ing. Kralíček, ktorý v októbri dodal organizácii projektovú dokumentáciu na schválenie. V tejto súvislosti musel výbor 

riešiť ďalšie úlohy, najmä zabezpečenie dotácie zo ŠF a ÚV SRZ a dohodu s dodávateľom výstavby JRD Púchov.  

 Doteraz vytvorená hodnota diela na odchovných rybníkoch na Lednických Rovniach predstavuje sumu asi 80 000,- Kčs. 

V spolupráci s Okresnou melioračnou správou, menovite s. Kováčíkom sa podarilo zabezpečiť zemné práce na hrádzi 

od toku a jej spevnenie za pomoci panelov. Po ich napustení sa výbor rozhodol nasadiť 50 000 ks plôdika šťuky, ktorých 

rast sledovali s. Valach Jozef hlavný hospodár a s. Pecúš Otto so s. Rudzanom Ladislavom, aby sa v kritickom období 

dal odrastený plôdik zloviť a vysadiť do lovných revírov.  

 Okrem pionierskych rybárskych pretekov miestnych i okresných, ktoré zabezpečoval s. Rojko Štefan ml. sa uskutočnili 

aj tradičné preteky pre členov, už VI. ročník „PÚCHOVSKEHO POHÁRA“ v love rýb udicou. Na základe uznesenia z VČS 

platili členovia preteky už pri vydávaní dokladov, kde zaplatilo 221 členov. Riaditeľom bol Žiačik Miroslav. Pretekov sa 

zúčastnilo len 157 pretekárov i s hosťami z iných MO. Preteky i za nepriaznivého počasia prebehli bez väčších 

nedostatkov a čistý zisk z pretekov okrem inzercie činil 7185,- Kčs.  

 Na 9. júna bol stanovený termín slávnostného otvorenia vodnej nádrže na Hoštinskom potoku s propagačnými 

pretekmi pre hosťov, nečlenov MO. Každý hosť dostal prideleného inštruktora – člena MO, ktorý sa staral nielen 

o lovnú výbavu ale i po stránke občerstvenia. Do riaditeľstva pretekov sa určili s. Ing. Valach Jozef – hospodár a 

Katunínec. Preteky pre hosťov sa uskutočnili za veľmi priaznivého počasia v dobrej pohode a mimoriadne dobrými 

úlovkami. Najlepší hostia – nerybári ulovili po 8-10 ks kaprov.  

 Radosť z dobre vykonanej práce a úspešne zorganizovaných akcií však pokazili v organizácii škody, ktoré vznikli na 

revíroch MO. Na revíry č. 503 Váh došlo k otrave a duseniu rýb v dôsledku veľkého množstva organických a otravných 

látok vo vode vypustených neznámym páchateľom. Táto otrava postihla i ďalšie organizácie hospodáriace na Váhu. 
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Boli odobrané vzorky vody a odovzdané na 

rozbor na OHS. Značnú škodu spôsobil organizácii 

podnik Plynostav Pardubice na potoku Pružinka. 

Vzhľadom na to, že neodpovedal organizácii na 

návrhy jednania o náhradu škody i pokus o zmier, 

bola organizácia nútená vymáhať škodu 

arbitrážnou cestou. Na potoku Biela Voda 

spôsobil otravu močovkou súkromník Ján Dzurko 

, s ktorým musela organizácia jednať ne základe 

vyšetrovacieho spisu VB. I na potoku Lednica 

vznikla škoda, ktorá postihla nielen potok, ale 

i odchovné rybníky a časť Štrkoviska. Škodu 

spôsobila dielňa pridruženej výroby JRD Dolná 

Breznica.  

 Doteraz nebola v organizácii doriešená otázka športovej činnosti. Úlohou inštruktora v RT bol poverený s. Gargulák 

ml. Pretekárske družstvo sa zúčastnilo oblastných pretekov v LRU, kde získalo pekné umiestnenie a to 5. miesto, hoci 

v družstve chýbala pretekárka žena. Členovia družstva Pažitný Ignác a Košecký Július dosiahli pekné umiestnenie 

v súťaži jednotlivcov.  

 Ku dňu 31. 12. 1973 mala organizácia 302 členov a 100% odber časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Za predošlý rok 

výbor ocenil prácu niektorých aktívnych členov diplomom za záslužnú prácu v rybárstve. Vyznamenania prevzali s. 

Kalma Ján, Neipl Ján, Jakubík Vladimír, 

Rojko Štefan ml, Zboran Eduard.  

1974  

 Náročná práca výboru v tomto roku si 

vynútila zodpovedný prístup každého 

jednotlivca a nezaobišla sa bez zmien. 

Koncom predošlého roku sa vzdal s. Rojko 

Štefan ml. funkcie vedúceho pionierskeho 

krúžku. Po dlhšom hľadaní náhrady funkciu 

prebral s. Jašúrek Milan s tým, že ho s. 

Rojko do funkcie uvedie a zaučí. Za 

predošlé roky s. Rojko Štefan ml. vykonal 

veľký kus práce a posunul prácu krúžku 

v spolupráci s Domom pionierov v Púchove 

na vysokú úroveň. Funkcie referenta pre čistotu sa vzdal s. Žiačik Rudolf a miesto neho bol do výboru kooptovaný Ján 

Kašovic . Vzhľadom na to, že sa s. Rudzan Ladislav odsťahoval z Lednických Rovní, jeho funkciu ako zástupcu 

rovnianskych rybárov prevzal s. Ján Mauer . V hospodárskom aktíve nastali taktiež zmeny, keď funkciu hlavného 

hospodára prevzal s. Martiš Stanislav a funkciu hospodára na na Pružinke s. Laštinec Ján. Funkciou referenta pre 

brigády bol poverený s. Karas Josef.  

 V jarných mesiacoch sa konečne rozbehla výstavba II. vodnej nádrže ne Hoštinskom potoku. Výbor schválil 

hospodársku zmluvu s dodávateľom výstavby JRD Púchov v celkovom náklade 1 289 000,- Kčs. Výbor taktiež schválil do 

funkcie stavebného dozoru s. Ing. Valacha i s jeho odmenou podľa platných smerníc. Dokončenie výstavby sa plánuje 

do konca I. polroka 1975.  
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 Rušná výročná členská schôdza sa uskutočnila  dňa 

10. 3. 1974 za účasti 228 členov. Hosťami VČS boli 

za ÚV SRZ jeho podpredseda Pavol Manatej, za KV 

SRZ s. Stráňovský Eduard, za MsV KSS jeho 

predseda s. Ing. Zelko Milan a za MsNV s. Jelčic 

Ján. VČS prijala uznesenie a hodnotný socialistický 

záväzok na počesť 30. výročia SNP. V ňom sa každý 

člen organizácie zaväzuje odpracovať 20 

brigádnických hodín a ak neodpracuje zaplatí za 

každú hodinu 10,- Kčs. V zarybňovacom pláne sa 

okrem plôdika pstruha, plôdika šťuky a lovného 

kapra počítalo aj s dodávkou rýchleného plôdika 

kapra, ktorý by sa odchoval do jesene 

v odchovných rybníkoch na Ledníckých Rovniach. Celkom zarybnenie predstavovalo sumu 22 575,- Kčs. V dodatku 

domácemu rybolovnému poriadku sa otvára lov na vodnej nádrži Ihrište č. 552, kde sa povoľujú 2 vychádzky za týždeň 

a loviaci si môže ponechať 2 ks kapra, lov je povolený len na jednoduchý háčik a na návnady rastlinného pôvodu.  

 Nebývalý záujem o rybársky šport sa prejavil na účasti na školení a skúškach nových členov. Školenie sa uskutočnilo na 

MsNV Púchov, zúčastnilo sa ho 61 kandidátov. Podieľali sa na ňom s. Kršák, Gargulák st., Martiš a Žiačik. Pri školení sa 

premietali aj farebné diapozitívy rýb. Skúškami z rybárskeho minima za pomoci testov sa zúčastnilo 57 členov, 7 z nich 

robilo opravné testy. Celková úroveň vedomostí bola dobrá.  

 Okrem pionierskych rybárskych pretekov miestnych i okresných pod vedením vedúceho krúžku Milana Jašúrka 

a Rojku Štefana ml. sa uskutočnili aj 2 preteky pre 

dospelých členov.  

VIII. ročník Púchovského pohára v love rýb udicou 

sa uskutočnil na Odhánkach pri štadióne TJ. 

Zúčastnilo sa ho spolu 186 pretekárov, z toho 24 

hosťov z iných MO. Riaditeľom pretekov bol s. 

Kalma Ján. Občerstvenie bolo zabezpečené v 2 

stánkoch, ktoré viedli s. Zboran s manželkou 

a druhý, kde sa podával smažený kapor s. Kuchta 

Ján, Rosina Ján a Moško Tomáš. Pre víťazov boli 

pripravené hodnotné ceny a brúsené poháre. Prvú 

cenu získal člen Halas Robert s úlovkom kapra 

o váhe 3,25 kg. Druhý bol Šimon Jozef a tretí 

Medňanský Stanislav.  

 Druhé preteky len pre členov našej MO sa konali na vodnej nádrži č. 552. Pretekov sa zúčastnili aj pozvaní vzácni 

hostia s. Kazarnyi Vendelín, Budaj Ondrej, Ing. Skácel Ladislav, Dr. Pethö a Jozef Kroner. I na tieto preteky boli 

pripravené hodnotné ceny, ktoré darovali púchovské podniky. Víťazom pretekov sa stal člen Pažitný Ignác s úlovkom 

kapra o dĺžke 64 cm.  

 Po rôznych problémoch a prieťahoch pri vymáhaní náhrady škôd sa konečne podarilo niektoré uzavrieť. SEVAK Žilina 

zaplatil za škodu spôsobenú na potoku Pružinka – Riedka sumu 17 132,- Kčs a Plynostav Pardubice zaplatil až na 

rozhodnutie arbitráže v Banskej Bystrici za odstavenie ramien potoka Pružinka sumu 43 035,- Kčs. Súkromník Dzurko 

zaplatil za otravu močovkou na Bielej Vode sumu 3200,- Kčs. Nedoriešené zostali škody na Lednici a Váhu.  

 Zarybňovací plán bol prekročený, keď do revírov boli okrem plánovaných násad dodané aj násady rôčka pstruha, lipňa 

i úhorieho monté, čím hodnota zarybňovania stúpla na 33 428,- Kčs a k tomu ešte 300 kg lovného kapra, ktoré 
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organizácia hradila z vlastných 

prostriedkov. Aby bolo možné 

úspešne hospodáriť 

a nadobudnuté hodnoty aj 

chrániť, rozhodol výbor rozšíriť 

počet rybárskych stráží i vybaviť 

preukazy aj pre členov výboru. 

Len tak sa môže predpokladať 

úspešná ochrana našich revírov. 

V tomto roku sme získali do 

užívania melioračnú nádrž, zvanú 

BALATON v Dolných Kočkovciach. 

Vzhľadom na veľké množstvo 

plevelných rýb v nádrži sa tam 

vysadila násada šťuky a s násadou 

kapra sa počíta až v budúcom 

roku.  

Ku dňu 31. 12. 1974 mala 

organizácia spolu 342 členov z toho 7 žien a 21 pionierov. Naši 2 členovia výboru s. Gargulák Karol ml. a Jašúrek Milan 

vedúci pionierskeho krúžku a pretekárskeho družstva sa zúčastnili školenia trénerov a rozhodcov v Komárne a svoje 

skúsenosti prenášajú do krúžku i pretekárskeho družstva, kde máme pre tento rok registrovaných 10 pretekárov. Pre 

budúci rok za účelom zvýšenia ochrany vodných tokov pred pytliactvom, znečisťovaním a inými vplyvmi sa výbor MO 

rozhodol vyhlásiť pre hospodárov a rybárske stráže socialistickú súťaž, ktorá bude dotovaná finančnými odmenami. Za 

predošlé obdobia boli za záslužnú prácu v rybárstve odmenení diplomom s. Gargulák Karol ml., Žiačik Miroslav 

a Martiš Stanislav.  

1975  

 Činnosť organizácie v tomto roku bola mimoriadne bohatá. Bola zameraná najmä na neustále vylepšovanie 

podmienok rybolovu, zvyšovanie množstva úlovkov a to pri neustálom stúpaní členskej základne MO. O tom, že sa nám 

práca darila svedčí i pekné hodnotenie organizácie v rámci socialistickej súťaže o „PUTOVNÍ ŠTANDARDU ÚV“, kde sme 

v rámci Slovenska obsadili za rok 1974 4. miesto a 3. miesto v stredoslovenskom kraji. O bohatej činnosti organizácie 

tiež svedčí prijatie, splnenie i prekročenie hodnotného socialistického záväzku, ktorý organizácia prijala na počesť 30. 

výročia oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Do socialistickej súťaže podala organizácia prihlášku aj pre 

budúce obdobie. V marci 1975 sa uskutočnila VČS a zúčastnilo sa na nej 225 členov, čo z celkového počtu organizácie 

činilo 75% účasť. Ako delegáti boli prítomní za KV Ing. Katrenovský a za MsV KSS Ing. Zelko. V priebehu roku došlo vo 

výbore ku zmenám, keď vo výbore prestal pracovať s. Katuninec J. a z funkcie pokladníka MO odstúpil s. Jakubík 

Vladimír a miesto neho funkciu prebral s. Bizoň Milan. Súdruh Jakubík vykonal za posledné roky vo funkcii kus 

mimoriadnej práce za sťažených podmienok, za čo mu výbor vyjadril vďaku. Prácu výboru ovplyvnila aj dobrá 

spolupráca s KV SRZ v Banskej Bystrici, keď našu organizáciu viackrát navštívili jeho zástupcovia menovite s. Styk 

a krajský ichtiológ s. Mužík. O dobrej spolupráci môžem hovoriť tiež s Ms VNF, ktorý nám pomohol doriešiť miestnosť 

na zasadnutia výboru v DK ROH, pretože MsNV nám túto možnosť zrušil. Viac pomoci sme očakávali od MsNV, ktorý 

k našim žiadostiam o určenie priestoru pre výstavbu rybárskeho domu a pridelenie 2 garáží zostal hluchý.  

 Veľmi peknú bohatú činnosť vykázal pioniersky rybársky krúžok pod vedením s. Milana Jašúrka. Okrem základného 

zamerania na získavanie teoretických vedomostí z biológie rýb, vodných živočíchov a vodného rastlinstva a praktických 

zručností spojených s rybolovom sa krúžok zaoberal aj prípravou vybraných pionierov na okresné a oblastné súťaže 

LRU a RT, v ktorých naši pionieri získali niekoľko pozoruhodných úspechov. V spolupráci s DPaM pracoval aj klub 
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mladých rybárov vo veku 15-18 rokov. Títo sa 

stretávali mimo organizovaného krúžku na 

spoločných tréningoch a besedách. Naše 5 

členné družstvo klubu sa zúčastnilo krajských 

pretekov v Krpelanoch a získalo po veľmi 

dobrom výkone 2. miesto. V súťaži 

jednotlivcov získal Miroslav Paliesek 3. miesto, 

čím si vybojoval postup na celoštátny prebor 

dorastu v Stráži na Nežárkou. Úspešne našu 

MO i v ďalších súťažiach reprezentovali 

dorastenci Paliesek, Šimon, Moško, Pastorek 

a Hatera.  

 V športovej činnosti dosiahlo naše pretekárske 

družstvo výrazný úspech tým, že sa v dňoch 14. a 15. júna 1975 zúčastnilo krajského preboru v LRU, usporiadaním 

ktorého bola poverená naša MO. Naše družstvo sa umiestnilo na peknom 3. mieste, čím si zabezpečilo postup do II. 

ligy v LRU. Naše úspešné družstvo tvorili členovia: Jašúrek M., Gargulák K. ml., Červeňák J., Pažitný, Košecký I,. 

Doležalová Zl. a ako tréner Doležal Fr. V hodnotení jednotlivcov obsadil Pažitný Ignác 3. miesto, ktoré mu zabezpečilo 

účasť na majstrovstvách SSR 

v Komárne.  

 Pod organizačným vedením 

riaditeľa pretekov s. Rojku 

Štefana ml. a jeho zástupcu 

Martiša Štefana sa dňa 25. 5. 

uskutočnil tradičný VIII. Ročník 

„Púchovského pohára“ v love rýb 

udicou. Pretekov sa zúčastnilo 

spolu 148 pretekárov. Pre víťazov 

pretekov boli zabezpečené vecné 

ceny a krásne brúsené poháre. Na 

prvom mieste sa umiestnil Boďa 

Dušan, na druhom Ozimý Ivan 

a na treťom Flašík Jaroslav. Pre 

pretekárov a divákov boli 

zabezpečené 2 stánky, kde sa okrem iného podával smažený kapor. Celkový príjem z pretekov činil 5376,50 Kčs pre 

organizáciu. Druhé preteky len pre členov našej MO a pozvaných hostí boli zorganizované na vodnej nádrži na 

Hoštinskom potoku dňa 8. 6. 1975. Na týchto propagačných pretekoch sa súťažilo o najdlhšieho kapra. Lov na týchto 

pretekoch nebol priaznivý, ulovilo sa len 2 ks kapra. Prvú cenu získal Schrauber Ján z Lednických Rovní a druhú Kopiš 

Jozef. Tieto preteky mali za účel i neformálnym spôsobom riešiť problémy výstavby druhej vodnej nádrže.  

 I výstavba druhej vodnej nádrže na Hoštinskom potoku sa nezaobišla bez problémov. Daždivá jeseň spôsobila, že sa 

zemina na pravej strane hrádze zosunula a z väčšej časti porušila vybudovaný bezpečnostný prepad. Musel byť 

spracovaný dodatok k projektu v hodnote 150 964,- Kčs. Tým sa nielen zvýšili náklady na výstavbu, ale bol i porušený 

termín ukončenia výstavby. Kolaudácia sa preto plánuje až v jarných mesiacoch r. 1976 za predpokladu priaznivého 

počasia.  

 Hospodárenie na tečúcich vodách sa zásluhou hlavného hospodára s. Martiša Stanislava dostala na vyššiu kvalitatívnu 

úroveň. Aktív odboru pre tečúce vody pozostával z 11 hospodárov, ich zástupcov a 34 členov rybárskej stráže. Práca 

aktívu bola vopred rozplánovaná a v priebehu roka kontrolovaná. Pre zvýšenie aktivity hospodárskeho aktívu bola 
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vyhlásená socialistická súťaž a táto bola dotovaná finančnými prostriedkami. Iniciatíva hospodárskeho aktívu na 

prejavila najmä v tom, že bolo zadržaných 28 pytliakov a 16 prípadov zisteného znečisťovania tokov, najmä umývania 

motorových vozidiel. V priebehu roka bolo uskutočnených a zaevidovaných 831 kontrolných vychádzok, odpracované 

2180 hodín a najazdené 4605 km. Dobré hospodárenie sa prejavilo i na zvýšenom počte úlovkov našich členov až o viac 

ako 38% oproti roku 1974. Na jedného člena pripadá priemerný úlovok 22 ks o váhe 6,74 kg na vodách pstruhových 

a 32 ks o váhe 23,17 kg na vodách nepstruhových. I napriek intenzívnej práci aktívu pre čistotu vôd pod vedením Jána 

Kaššovica došlo na revíroch MO k niekoľkým vážnym prípadom znečisťovania tokov a následným škodám. Z nich 

najvážnejšie boli znečisťovanie vodnej nádrže výtokmi močovky od kravína JRD v Ihrišťoch, výtok splaškov zo žumpy 

salaša RaJ pri Nimnici, prerazenie vápna pri výstavbe šatní SOKOLA Lysá i bagrovanie štrku Povodím Váhu na Bielej 

Vode, či vypustenie sedimentačných jám s obsahom orníc s chemickými hnojivami pri návalových dažďoch z polí na 

povodí Pružinky. Organizácia však vedie členov k tomu, aby sa čistota vôd stala vecou každého člena našej rybárskej 

rodiny.  

 Za rok 1975 v dôsledku opatrení pre vylepšenie organizačnej štruktúry organizácie vyplývajúcej z uznesenia VČS počet 

členov MO mierne poklesol na 329 členov z toho bolo 22 pionierov. Stav na bežnom účte ŠSS organizácie činil koncom 

roku 134 224,26 Kčs.  

1976  

 Očakávaním mimoriadnej aktivity a bohatej činnosti organizácie sa vyznačuje začiatok roku 1976. Výbor svoju činnosť 

zameral na prípravu VČS, ktorá je v tomto roku volebná a má na svojom zasadnutí plánovanom na deň 14. marca zvoliť 

nový výbor na trojročné volebné obdobie. Vzhľadom na to, že sa z osobných dôvodov vzdávajú funkcie a práce vo 

výbore s. Jelčic Ján, Rojko Štefan ml., Neipl Ján a Valach Jozef – hospodár, musí predsedníctvo výboru navrhnúť a dať 

schváliť kandidátku, v ktorej sú navrhnutí mladí a iniciatívni členovia.  

 VČS sa uskutočnila v sále DK ROH v Púchove za účasti 213 členov a 16 pionierov, čo činilo asi 70% účasť. Ako hostia 

boli prítomní s. Šorčík Miloš za KV a ÚV SRZ a Dr. Janíček Eduard za MsVNF. Na ďalšie funkčné obdobie boli do výboru 

zvolení:  

Predseda: Ing. arch. Valach Jozef  

Podpredseda : Kršák Jozef  

Tajomník: Žiačik Miroslav  

Pokladník: Bizoň Milan  

Účtovník: Sopko Matej  

Hlavný hospodár: Martiš Stanislav  

Ref. Čistoty vôd: Rosina Ján  

Vedúci krúžku PO: Ozimý Milan  

Vedúci klubu: Jašurek Milan  

Kul. prop. ref. : Rojko Dušan  

Investičný ref.: Kaššovic Ján  

Ved. discipl. kom.: Škultéty Štefan  

Člen výboru: Mauer Ján  

Brigád. ref.: Flašík Jaroslav  

Ref. RT, LRU: Gargulák Karol ml.  

Za predsedu revíznej komisie bol zvolený s. Kalma Ján, komisia zostala v pôvodnom zložení.  

 Výročná členská schôdza schválila predloženú správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie, predložený rozpočet, 9 

bodov uznesenia i socialistický záväzok organizácie na rok 1976.  
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Priebeh  VČS bol hodnotený kladne. Za 

záslužnú prácu v predošlom roku boli 

vyznamenaní členovia pretekárskeho družstva 

ss. Pažitný Ignác, Košecký Július, Červeňák 

Ondrej, Jašúrek Milan, Doležalová Helena 

a členovia lovných skupín s. Kopiš Jozef a Flašík 

Ján.  

 Po výročnej členskej schôdzi sa naplno 

rozbehla práca výboru a celej organizácie 

pretože si stanovila vo svojom pláne práce 

náročné úkony najmä v politicko-organizačnej 

práci, kde sa očakáva prírastok členstva až na 

350 členov. Naše očakávanie nesplnil 

predpoklad dokončenia výstavby druhej vodnej 

nádrže na Hoštinskom potoku a jej uvedenia 

do prevádzky. Hoci kolaudácia prebehla dňa 8. 4. 1976 podstatná závada, ktorá nebola riešená ani v projekte a to 

spôsob uzatvorenia šachty pre zadržanie vody spôsobila problémy a spory s dodávateľom JRD Púchov a preto nádrž 

nebola prevádzky schopná. Problém sa doriešil až koncom roka, keď bola nádrž napustená na pevný šuber a šupatko 

s prírubou sa osadí dodatočne. Preto sa nádrž bude môcť zarybniť až na jar 1977.  

 Pre zlepšenie podmienok činnosti hospodára vodných nádrží bolo výborom rozhodnuté, že sa v rohu lúky pri 

prístupovej ceste postaví hospodárska budova. Základným materiálom pre jej budovanie mal byť drevený barák, ktorý 

MO SRZ kúpila od n. p. Makyta Púchov. Pri jeho rozoberaní a prevážaní sa však výbor stretol s neochotou a slabým 

porozumením zo strany členov, ktorí boli pozvaní na brigádu, prišli len v nepatrnom množstve a preto musel výbor 

túto brigádu zabezpečovať prakticky sám. Dopravu a autožeriav zabezpečoval n. p. G1M Púchov, menovite Ing. Ján 

Ivan. Ďalšou významnou akciou, ktorú zabezpečoval výbor investičnej výstavby sa stala myšlienka vybudovania vodnej 

nádrže na Nimnickom potoku. V apríli bola zvolaná komisia na výber stanoviska, investičný zámer bol schválený 

nadriadeným orgánom a započalo sa s prípravami – projektovými prácami. Po získaní podkladov potrebných pre 

vypracovanie projektovej úlohy, najmä predbežného sociologického prieskumu boli tieto zaslané projektantovi, ktorým 

je hydroconzult Bratislava. Zámerom je budovanie hrádze s vodným stĺpcom cca 15 m a zatopenou plochou cca 8 ha.  

 Rok 1976 bol v znamení zvýšenej aktivity v športovej činnosti. Pod vedením p. Milana Jašúrka a p. Karola Garguláka 

boli vytvorené družstvá dospelých, mládežníkov a pionierov.Absolvovali viac samostatných i spoločných tréningov 

a darilo sa im i na pretekoch. Najväčším úspechom družstva dospelých bolo vybojovanie druhého miesta po dvoch 

dvojkolách v Košiciach a v Bratislave v II. lige 

love rýb udicou skupiny C. Vzhľadom na 

silne obsadené a vyrovnané skupiny je toto 

druhé miesto významným úspechom našich 

pretekárov a patrí im vďaka za dobrú 

reprezentáciu miestnej organizácie. 

I dorastenci v zložení: Šimon, Zríny, Moško, 

Pastorek a pionier Juris dosiahli významný 

úspech, keď hoci bez dievčaťa s prídelom 

trestných bodov krajské preteky mládeže 

v LRN na Zvolenskej priehrade s náskokom 

vyhrali. Pretekárska činnosť pionierov bola 

bohatá, zúčastnili sa na viacerých pretekoch, 

z nich najvýznamnejší bol okresný prebor o 

„Zlatý blyskáč“, kde získali putovný pohár. 
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Za výsledkami, ktoré sa dosiahli treba vidieť aj dobrú prácu ľudí, ktorí po celý rok pracovali, obetovali svoj voľný čas, 

vedomosti a často aj prostriedky v prospech pretekárskej činnosti. Najväčšmi sa zaslúžil p. Milan Jašúrek , ktorý nielen 

pretekal za družstvo, viedol ho, staral sa o výstroj pretekárov ale i riadil družstvá mládeže a pionierov a trénoval ich.  

 Tak ako každoročne i v tomto roku sme usporiadali tradičný IX.ročník Púchovského pohára v love rýb udicou na 

Odhánkach pri štadióne TJ. Preteku sa zúčastnilo 161 pretekárov z našej i z iných MO. Výbor zakúpil hodnotné ceny pre 

1. až 10. miesto a tri krásne brúsené poháre. Preteky vyhral Furdzo Michal z MO Považská Bystrica, druhý bol Miniarik 

Jarolím a tretí Dudka Silvester. Druhé preteky len pre našich členov sme usporiadali na vodnej nádrži Ihrište. 

Zúčastnilo sa ich 156 členov, úlovky boli pomerne slabé, čo sa zdôvodňovalo tým, že hospodár manipuloval pred 

pretekmi s hladinou vody.  

Zvíťazil Pavol Solík, druhý bol Kopiš Jozef a tretí Rosina Emil. Riaditeľom pretekov bol Ján Mauer, hlavný funkcionár 

bol Rojko Dušan, ktorý funkciu odmietol.  

 V tomto roku oslávila naša MO významné jubileum, 40. výročie svojho založenia. Dňa 13. 11. 1976 sa konala 

slávnostná členská schôdza pri príležitosti 50. výročia založenia organizovaného rybárstva na Slovensku. Na slávnostnej 

schôdzi boli prítomné aj manželky mnohých rybárov a pri hudbe bola spoločenská zábava. Pri tejto príležitosti bol 

organizácii udelený diplom a niektorí naši zaslúžilí členovia boli vyznamenaní za záslužnú prácu v rybárstve. Najvyššie 

zväzové vyznamenanie bolo udelené predsedovi organizácie čiže Ing. arch. Valachovi Jozefovi, čestný odznak I. stupňa 

p. Gargulákovi Karolovi st., čestný odznak II. stupňa p. Žiačikovi Miroslavovi , p. Martišovi Stanislavovi, p. Kalmovi 

Jánovi, p. Sopkovi Matejovi a p. Gargulákovi Karolovi ml. Diplomy a odznaky odovzdal ako delegát ÚV a KV SRZ p. 

JUDr. Rendek Emil.  

 Bohatú činnosť mala organizácia aj po stránke hospodárskej pod vedením hlavného hospodára p. Martiša Stanislava . 

Hospodári a rybostrážcovia vykázali pri kontrole revírov, organizovaní prác na revíroch 2416 brigádnických hodín. 

Zaevidovalo sa 405 vychádzok a najazdilo sa 3890 km. Z odchovných zariadení sme do lovných revírov vysadili 

z vlastnej produkcie násady za 57 445,- Kčs. V rámci zarybňovania zo zariadení ÚV SRZ sme dostali násady za 53 984,- 

Kčs. Teda hodnota zarybnenia revírov spolu činila 111 429,- Kčs. Pomerne slušné boli aj úlovky našich členov. 

Priemerný úlovok na jedného člena vrátane pionierov bol 35,1 ks vo váhe 24,2 kg. Vyhodnotená bola aj socialistická 

súťaž pre hospodárov a rybárske stráže. Najlepšími v hodnotení a odmenení finančnými odmenami boli Ján Laštinec, 

Ján Behro a Stanislav Medňanský . Ku dňu 31. 12. 1976 mala organizácia celkom 348 členov, z toho 5 žien a 28 

pionierov.  
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1977  

 Príprava výboru a organizácie na nový rybársky rok sa nezaobišla bez problémov. Jedným z hlavných bola potreba 

miestnosti na zasadnutia výboru i na skladovanie a archivovanie materiálov a dokumentov organizácie, pretože ich 

množstvo sa pre skladovanie v bytoch funkcionárov stalo neúnosné. Výbor sa snažil prostredníctvom MsNV zabezpečiť 

buď družstevný dom alebo súkromný byt, ktorý nieje v oblasti asanácie mesta, ale snahy a jednania boli neúspešné. 

Viacerých členov výboru táto situácia od práce odradzovala. V priebehu minulého roka prestal vo výbore pracovať p. 

Rojko Dušan a miesto neho bol do výboru kooptovaný p. Petík Jozef. Na základe výtvarného návrhu p. Jaroslava 

Rosinu bola do okresného podniku priemyslu a služieb „Liptov“ zaslaná objednávka na výrobu 5000 ks odznaku MO 

SRZ Púchov a tieto boli v priebehu roka dodané za sumu 24 384,10 Kčs.  

 Výročná členská schôdza sa konala dňa 13. 3. 1977 v estrádnej hale DK ROH Púchov za účasti 204 členov. Ako hostia 

boli prizvaní p. Mawatej Pavol za ÚV SRZ, Lacko Július za MsVNF a  Batla Jozef za MsNV. VČS prebehla v kľude a prijala 

uznesenie a hodnotný socialistický záväzok, ktorého hlavnými bodmi sú prvotné zarybnenie rybníka č. 1 na Hoštinskom 

potoku a zabezpečenie pred projektovej a projektovej prípravy na výstavbu vodnej nádrže na Nimnickom potoku. 

Organizácia taktiež podala prihlášku do súťaže o „Putovnú štandardu ÚV SRZ“ na rok 1977.  

 Hoci kolaudácia rybníka č. 1 na Hoštinskom potoku prebehla ešte v apríli 1976 a v zápise bol stanovený termín 

odstránenia vád a nedostatkov, neboli tieto zo strany dodávateľa, JRD Púchov odstránené. Naviac bola zistená skrytá 

závada, keď betónové potrubie priemeru 80 cm je v dĺžke asi 4 m prasknuté – cez prasklinu preteká voda, čím hrozí 

podmytie a pretrhnutie hrádze. Výbor MO, najmä však stavebný dozor, menovite Ing. arch. Valach Jozef, podnikli 

viaceré pokusy o vyriešenie týchto problémov, zadržali faktúrovaciu čiastku 130 000,- Kčs dovtedy, kým sa tieto závady 
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neodstránia. Konečné doriešenie týchto otázok sa očakáva až začiatkom roka 1978, kedy sa predpokladá i jednanie 

o výstavbe rybníkov na Nimnickom potoku.  

 Aj práca výboru MO sa v tomto roku nezaobišla bez problémov. V priebehu júna došlo k výrazným zmenám v obsadení 

funkcií vo výbore. Z uvedených dôvodov i pre určité názorové nezrovnalosti sa funkcie tajomníka MO vzdal p. Miroslav 

Žiačik a jeho funkciu prebral pán Bizoň Milan. Funkciu pokladníka MO, ktorú doteraz p. Bizoň zastával prebral p. Škrko 

Ján. Pán Žiačik Miroslav súhlasil s tým, že zostane členom výboru a preberie funkciu vedúceho výboru pre čistotu vôd. 

Pre zaneprázdnenosť a štúdium sa tiež vzdáva funkcie referenta pre investície p. Ján Kaššovic a miesto neho bol do 

výboru kooptovaný p. Ing. Sobolčík Oliver. Od septembra minulého roka vedie pioniersky rybársky krúžok p. Ozimý 

Milan, pretože p. Jašúrek sa venuje športovej činnosti dospelých a dorastencov. I tento rok patrí v športovej činnosti 

organizácie medzi veľmi úspešné.  

 Zásluhou p. Flašíka a Jašúrka sa podarilo vylepšiť materiálnu základňu, čo sa odrazilo i na výsledkoch. Vytvorené 

družstvá dospelých, mládeže a pionierov absolvovali viacero samostatných i spoločných tréningov i posedení, na 

ktorých skúsení pretekári z družstva dospelých odovzdávali svoje bohaté športové skúsenosti svojim mladším kolegom. 

Zúčastnili sa tradičných pretekov o putovný pohár Slovnaftu Bratislava, kde obhajovali vlaňajšie víťazstvo. Pohár sa 

nepodarilo obhájiť a v konkurencii 12 družstiev skončilo na 5. mieste. Naše druholigové družstvo sa zúčastnilo prvého 

dvojkola v Šali, kde sa mu nedarilo tak ako sme očakávali a skončilo na 9. mieste. Druhé dvojkolo sa konalo v Hlohovci 

a naše družstvo čakala úloha dostať sa z pásma zostupu. Družstvo najmä zásluhou Milana Jašúrka zabojovalo 

a obsadilo 3. miesto a tým celkove po oboch dvojkolách 6. miesto v hornej polovici tabuľky. Vedúceho družstva 

v Hlohovci robil p. Flašík Jaroslav, dopravu svojim autom zabezpečil p. Červeňák Ondrej. Dejiskom majstrovstiev kraja 

súťaže družstiev bola opäť Zvolenská priehrada, kde sa zúčastnilo i naše 6 členné družstvo v zložení – Doležalová 

Helena, Jašúrek Milan, Flašík Jaroslav, Košecký Július, Moško Miroslav a Červeňák Ondrej. Družstvo podalo vynikajúci 

výkon a stalo sa majstrom kraja. Z týchto pretekárov najlepší postúpili na majstrovstvá ČSSR, v love rýb udicou, kde nás 

reprezentovali Košecký Július a Doležalová Helena. Veľký úspech tu dosiahla Doležalová Helena , ktorá sa pre rok 

1977 stala majsterkou Slovenska v súťaži družstiev i jednotlivcov.  
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 I na pretekoch o cenu Laugarícia v Trenčíne stálo naše družstvo na stupni víťazov, keď v konkurencii 35. družstiev 

z celej republiky skončilo na 3. mieste. Dorastenci v zložení: Moško Miroslav, Šimon Jozef, Zríny Jaroslav, Juris Jozef 

a Moravčík Marian skončili na krajskom preteku vo Zvolene na 3. mieste, hoci opäť bojovali bez dorastenky, za čo im 

boli pripísané trestné body. Pretekárske družstvo pionierov sa zúčastnilo pretekov o „Zlatý blyskáč“, kde v RT skončilo 

naše družstvo na druhom mieste a na 1. mieste v love rýb udicou. Najlepším jednotlivcom bol Šimon Ján , ktorý 

v oboch pretekoch získal 1. miesto. Po skončení pionierskeho rybárskeho roku výber MO poďakoval za dobrú 

spoluprácu vedeniu domu pionierov a vyslovil uznanie vedúcemu krúžku p. Ozimému Milanovi.  

 Dobré výsledky dosiahla organizácia i na úseku hospodárenia na revíroch MO nielen pri ochrane revírov 

a zabezpečovaní čistoty vôd, kde bolo zaevidovaných 913 kontrolných vychádzok, najazdených 3915 km 

a odpracovaných 2508 hodín, ale i zistených 7 prečinov pytliactva, 9 priestupkov voči rybárskemu zákonu a 4 prípady 

znečisťovania vodných tokov. Zarybňovanie sa sústredilo najmä na novovybudovanú vodnú nádrž v Ihrišťoch, kde sa 

vysadilo 150 000 ks plôdika kapra. Celková hodnota násad vysadených do revírov miestnej organizácie bola 58 540,- 

Kčs, z toho vlastných prostriedkov za 27 673,- Kčs a z prostriedkov KV, ÚV a ONV za 30 875,- Kčs. V revíroch MO bolo 

našimi členmi ulovené spolu 11 529,- kusov rýb o váhe 6 151 kg a priemerný úlovok na člena bol 33 kg. Vedúci komisie 

pre brigády p. Petík Jozef zaevidoval celkom 10 393 brigádnických hodín členov, čím bol vysoko prekročený 

i socialistický záväzok miestnej organizácie. Ku dňu 31. 12. 1977 mala organizácia spolu 385 členov. Za obetavú prácu 

boli diplomom odmenení p. Sekáč Rudolf, p. Luhový Eduard a p. Švach Jozef.  

 Okrem tejto športovej činnosti sa tak ako každoročne usporiadali tradičné preteky 10. ročník Púchovského pohára 

v love rýb udicou. Preteky sa uskutočnili dňa 24. 4. 1977 na Odhánkach pri štadióne TJ. Riaditeľ pretekov bol Ing. arch. 

Valach Jozef. Pretekov sa zúčastnilo spolu 106 pretekárov a čistý zisk z pretekov bol 3 700,- Kčs. Pretekári sa umiestnili 

takto: 1. miesto Pažitný Ignác, 2. miesto Mikula Jaroslav, 3. miesto Žiačik Miroslav, 4. miesto Píška František, 5. 

miesto Juris Jozef. Víťazi obdržali vecné ceny – rybárske potreby.  

1978  

 Začiatkom roku sa konečne doriešila otázka miestnosti pre zasadnutia výboru MO a skladovanie dokumentácie. 

Organizácii bola v rámci NF pridelená miestnosť v ENERGOBLOKU a do nej bolo zakúpené zariadenie v hodnote 

23 950,- Kčs. Súčasne bola 

podaná žiadosť na KV SRZ na 

preplatenie tohto zariadenia ako 

dotácie.  

 Výročná členská schôdza MO sa 

uskutočnila dňa 26. 11. 1978 

v estrádnej sále DK ROH 

v Púchove. Ako hostia sa KČS 

zúčastnili s. Krchňavý Ján za KV 

SRZ, Batla Jozef, predseda MsNV 

Púchov, Coma Ján za MsV NF a 

Lako Miroslav námestník 

riaditeľa G1M Púchov. Na VČS 

sa zúčastnilo 254 členov, čo 

z 385 registrovaných členov činí 

asi 66%. Jednomyseľne bolo 

prijaté uznesenie a hodnotný 

socialistický záväzok, keď má 

každý člen odpracovať 20 
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brigádnických hodín a pstruhári o 10 hodín viac. V obsadení 

výboru nastala zmena, keď miesto s. Mauera bol do výboru 

kooptovaný s. Makovský Michal. Pre lepšiu informovanosť 

členov výboru rozhodol inštalovať pri pošte v Púchove vývesnú 

skrinku, ktorá bude podávať členstvu aktuálne informácie. 

I v tomto roku bola podaná prihláška do socialistickej súťaže o 

„Putovnú štandardu ÚV SRZ“.  

 Tradičné preteky XI. ročník Púchovského pohára v LRU sa konali 

23. IV. 1978. Riaditeľom pretekov bol Martiš Stanislav, 

zástupcom Ozimý Milan. Občerstvenie v bufete si zabezpečila 

Jednota, ale v druhom sa podával smažený kapor, ktorého smažil 

Kuchta Ján a Moško Tomáš s manželkou, hoci ryby boli 

zabezpečené z predajne polotovary, pretože výlov z vlastných 

zdrojov nebolo možné zabezpečiť lebo bolo len 91 pretekárov. 

Celkový príjem pre organizáciu tvoril 3 131,- Kčs, okrem inzercie. 

Víťazom pretekov sa stal Rojko Dušan, druhý bol Štefan Minár, 

tretí Červeňák Ondrej ml. Na ďalších miestach skončili Gustav 

Mikuš a Beriac Peter.  

 Doriešenie výstavby Rybníka č. 1 na Hoštinskom potoku došlo cez rôzne problémy a naťahovačky medzi dodávateľom 

JRD Púchov a MO SRZ až do štádia arbitrážneho konania. MO zadržala z výplaty faktúr 30 000,- Kčs za podmienok 

odstránenia závad, najmä skrytej závady, prasknutého výtokového potrubia. Narušené vzťahy znamenali aj 

odmietnutie dodávateľskej výstavby vodnej nádrže Nimnica, hoci predprojektová a projektová príprava postúpila až 

k uzatvoreniu a schváleniu finančných prostriedkov z ÚV SRZ. 
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 Ako o veľmi úspešnom možno hovoriť o tomto roku v športovej činnosti. Okrem účasti na pretekoch o putovný pohár 

Slovnaftu Bratislava, kde naše družstvo skončilo na 4. mieste, pretekoch o cenu Laugarícia v Trenčíne, kde naše 

družstvo skončilo z 39 súčastnených družstiev na 7. mieste, a silvestrovského preteku v Piešťanoch, kde v silnej 

konkurencii obsadilo tiež 7. miesto, bojovalo naše družstvo v II. lige LRU skupiny C o úspešné umiestnenie. Prvé 

dvojkolo ligy sa konalo v domácom prostredí, prvé kolo v Beluši na starom koryte Váhu a druhé kolo v Púchove pod 

Salašom. Po prvom dvojkole sa družstvo v zložení Jašúrek, Pažitný, Červeňák, Flašík a Košecký dostali na čelo tabuľky 

a do odvetného dvojkola v Žiline išlo so 7 bodovým náskokom. Rozhodujúci pretek o postup do I. ligy – celoštátnej sa 

konal v Brodne. Po dvojkolovom zápolení najmä s družstvami Martina a Partizánskeho sa nášmu družstvu podarilo 

náskok udržať a vybojovať účasť v najvyššej celoštátnej súťaži v LRU.  

 Naše B družstvo zložené z mladých nádejných pretekárov bojovalo v krajskej divízii LRU. Jarné dvojkolo sa konalo na 

Zvolenskej priehrade a družstvo v zložení Hrajko Miroslav, Roučka Oldřich, Juris Jozef, Zríny Jaroslav a Moško 

Miroslav si viedlo veľmi úspešne a obsadilo 1. miesto v tabuľke. V druhom dvojkole, ktoré sa konalo v Martine išlo 

o postup B družstva do II. ligy. Mladé družstvo závod v Martine nezvládlo a celkove po oboch dvojkolách obsadilo až 2. 

miesto, čo na postup nestačilo. Naši najmladší pretekári sa zúčastnili krajského preboru LRU mládeže a dorastu 

v Považskej Bystrici, kde družstvo v zložení Pšenák Alojz, Pažitný Miroslav, Moravčík Marian, Zríny Jaroslav, Šimon 

Ján a Ozimá Iveta obsadilo 4. miesto z dvanástich družstiev.  

Krajské preteky dospelých sa konali opäť na Zvolenskej priehrade, kde družstvo nebolo úspešné ako v predošlých 

rokoch a obsadilo až 5. miesto zo 16 

družstiev. Na úspechoch všetkých družstiev 

má najväčšiu zásluhu Milan Jašúrek , ktorý 

je dušou športovej činnosti a vykonal v jej 

prospech veľa obetavej práce.  

 Dobre sa rozbehla i činnosť rybárskeho 

krúžku pri DPaM v Púchove pod vedením 

Milana Ozimého. Krúžok sa stretával raz 

týždenne a navštevovalo ho 38 pionierov. 

V priebehu roka sa otvorila i skupina 14 

pionierov-rybárov bývajúcich na 

Lednických Rovniach, ktorých viedol s. 

Gugľava Vladimír. Medzi 10 

najúspešnejších pionierov patrili Pažitný 

Miro, Vacula Peter, Jakubík Pavol, Szabo 

Jozef, Horemuž Marian, Jurík Roman, Kmošena Miro, Janek Ivan, Hajňák Michal a Rojko Ivan. Najlepší pionieri sa 

zúčastnili zájazdu na výstavu akvarijných rýb v Třinci a jeden Bodjan Viktor bol vybraný do rybárskeho pionierskeho 

tábora na Oravskej priehrade.  

 Odbor pre tečúce vody mal ustanovených 13 hospodárov a 39 členov rybárskej stráže pod vedením hospodára s. 

Martiša Stanislava. Pracoval podľa stanoveného plánu práce, ktorý sa podarilo zhruba splniť. Pri ochrane revírov pred 

pytliactvom a znečisťovaním bolo zaevidovaných a riešených 13 prípadov pytliactva a 10 priestupkov rybárov.  

 Z vlastných odchovných zariadení bolo nasadené do lovných revírov 2 421 kusov pstruha a 2 261 ks sivoňa. Celkové 

zarybnenie v roku 1978 predstavovalo čiastku 91 359,- Kčs. Celkove sa ulovilo 14 723 ks rýb o váhe 5 994 kg. V roku 

1978 mala naša MO spolu 391 členov, z toho 7 žien a 44 pionierov. Po vyhodnotení zväzovej súťaže za rok 1977 o 

„Putovnú štandardu ÚV SRZ“ sa naša MO umiestnila ako II. na Slovensku, získala diplom a finančnú odmenu 6 000,- 

Kčs.  
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1979  

 Rok 1979 sa vyznačuje smelými perspektívami a plánmi pre činnosť organizácie, ktorá sa snaží pripojiť k tým ktorí chcú 

urobiť viac, ako je ich povinnosť, svojou prácou a jej výsledkami prispieť k realizácii politiky KSČ, záverov XV. Zjazdu 

strany a plneniu uznesení III. Zjazdu SRZ. Medzi najvýznamnejšie plánované akcie patrí i započatie stavby Vodnej 

nádrže Nimnica s tým, že aby jej ukončenie bolo 1. mája 1981.  

 Konanie VČS bolo stanovené na dňa 25. 11. 1979 v DK ROH Púchov. Pred jej konaním bola schválená kandidátka 

nového výboru, pretože VČS bola volebná, teda schválila nový výbor na trojročné volebné obdobie rokov 1979-1981. 

Z celkového počtu 391 členov bolo prítomných 249 členov, ako delegát za KV SRZ sa zúčastnil s Krchňavý Ján a za 

MsNV jeho predseda s. Batla Jozef . Do nového výboru boli zvolení títo súdruhovia:  

Ing. arch. Valach Jozef ako predseda  

Kršák Jozef ako podpredseda  

Bizoň Milan ako tajomník  

Šimor Michal ako účtovník  

A ďalší členovia výboru: Kalus Jozef, Ozimý Milan, Jašúrek Milan, Martiš Stanislav, Žiačik Miroslav, Ing. Sobolčík 

Oliver, Škultéty Štefan, Petík Jozef, Karas Jozef, Makovský Michal, Cíbik Jozef, Kaššovic Ján.  

Kontrolná a revízna komisia bola zvolená v zložení: 

Kalma Ján ako predseda, Matoušek Bohuslav 

a Cipko Ernest ako členovia.  

 Stúpli aj aktíva organizácie, keď na jej bežnom účte 

v štátnej sporiteľni bolo 346 929,- Kčs.  

 O tom, že MO SRZ v Púchove patrila medzi 

najaktívnejšie na Slovensku svedčí i vyhodnotenie 

socialistickej súťaže rybárskych organizácií: Dňa 12. 

7. 1979 bolo uskutočnené vyhodnotenie tejto 

súťaže a MO SRZ získala za rok 1978 1. miesto, 

obdržala „Putovnú štandardu ÚV SRZ“, diplom 

a finančnú odmenu 10 000,- Kčs. K príležitosti sa 

dňa 18. 10. 1978 konala slávnostná schôdza výboru a pozvaných hostí z ÚV SRZ, KV SRZ a mestských orgánov, kde 

putovnú štandardu osobne odovzdali s. Budaj Ondrej – tajomník ÚV SRZ a s. Styk Ján – tajomník KV SRZ.  

 Odbor pre prácu s mládežou viedol s. Ozimý Milan v spolupráci s DPaM Púchov. Zo 49 pionierov, ktorí navštevovali 

krúžok obdržali oprávnenie k rybolovu 32 pionierov. Okrem toho pracoval aj krúžok mladých rybárov na Lednických 

Rovniach, pod vedením s. Gugľavu. Družstvo pionierov sa zúčastnilo okresných pretekov v RT a LRU o „Zlatý blyskáč“ 

a obsadilo II. miesto. Najlepšími pioniermi boli Ján Šimon a Gabriela Garguláková.  

 Odbor pre športovú činnosť viedol s. Jašúrek Milan a pod jeho vedením sa dosiahlo niekoľko pozoruhodných 

výsledkov. Začiatkom sezóny sa naše družstvo zúčastnilo preteku o putovný pohár „Oslobodenia Bratislavy“ na Zlatých 

pieskoch a získalo trofej po druhý krát.  

 Naše družstvo-nováčik I. ligy bojovalo úspešne v úvodnom dvojkole v Bratislave, kde získalo veľmi pekné II. miesto za 

družstvom zo Žiliny. Druhé dvojkolo usporiadala MO Praha I. na rieke Berounka. Pri rýchlej vode a silnom daždi boli 

naši menej úspešní, avšak po konečnom hodnotení oboch dvoj kôl sa naše družstvo umiestnilo na 8. mieste z 12 

účastníkov a zachovalo si I. ligu aj pre rok 1980. Družstvo pretekalo v zložení: Jašúrek, Flašík, Košecký, Pažitný 

a Červeňák.  
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 Okrem ligistov sa naša MO zúčastnila i na pretekoch 

divízie, kde našu organizáciu reprezentovali mladí rybári 

v tomto zložení: Moško Miroslav, Roučka Oldřich, 

Moravčík Marian, Hrajko Miroslav. V divízii sme obsadili 

II. miesto na MO Považská Bystrica.  

 Naše družstvo sa zúčastnilo medzinárodného preteku 

v Žiline na vodnej nádrži v Brodne, kde sa z počtu 30 

družstiev umiestnilo na 8. mieste. V preteku o pohár 

predsedu MO SRZ Zvolen obsadilo 5. miesto. Na 

pretekoch o cenu Laugarícia v Trenčíne sa naši 

v konkurencii 28 družstiev umiestnili na 11. mieste. 

Posledný pretek v sezóne usporiadala MO SRZ Piešťany, kde naše družstvo zvíťazilo a získalo putovný pohár. 

V krajskom preteku dorastu na Zvolenskej priehrade sa naše družstvo v zložení: Garguláková, Rojko, Juris, Šimon, 

Pšenák a Kmošena umiestnilo na II. mieste. Dobrú prácu s mládežou ocenili i tréneri reprezentačného družstva, keď 

nášho pretekára Mariana Moravčíka pozvali na sústredenie reprezentantov ČSSR.  

 Pred započatím hlavnej sezóny usporiadala naša MO preteky pre členov „Púchovský pohár“ na Odhánkach pri 

štadióne. Zúčastnilo sa ho 157 pretekárov. Prvý bol Juris Jozef, druhý Berky Ľubomír a tretí Ptáček Alojz. Prví traja 

získali brúsené poháre a prví piati vecné ceny. Ďalšie preteky sa konali na vodných nádržiach v Ihrišťoch, ktorých sa 

zúčastnilo 152 členov. Zvíťazil Kočiš Jozef, druhý pretekár bol Janoviak Anton a tretí Petík Jozef.  

 Obhospodarovanie revírov MO zabezpečovalo 14 hospodárov a 35 členov rybárskej stráže. Tento kolektív viedol 

hlavný hospodár s . Martiš Slanislav. Z nich si najlepšie 

počínali s. Laštinec, Gargulák, Medňanský, Valach, 

Behro, Karas, Cíbik, Orgoník a Jamrich. Hospodársky 

aktív sa zameriaval najmä na ochranu pred pytliactvom 

a znečisťovaním. Bolo zadržaných 9 pytliakov a riešilo sa 

12 priestupkov z toho 5 priestupkov členov z iných MO. 

Vyskytli sa dva vážne prípady znečisťovania s následkom 

škody na rybách. Na potoku Pružinka bol močovkou 

znečistený úsek z Pružiny do Tŕstia a na potoku Zubák 

unikla do toku nafta pri budove ŠL na Majeroch v Zubáku.  

 Zarybnenie revírov bolo v tomto roku obohatené 

o násady netradičných rýb. Okrem kapra, šťuky, zubáča 

a pstruha sme dostali aj násady úhorieho monté a amura 

bieleho. Celkom bolo zarybnené za 108 562,- Kčs. 

Členovia našej MO ulovili v roku 1979 celkom 13 804 ks 

rýb o váhe 7 490 kg. Priemerný úlovok na člena pri počte 

407 členov bol asi 34 ks rýb o váhe 18,40 kg.  

 Podľa prijatého socialistického záväzku mali naši členovia 

odpracovať 6 000 brigádnických hodín. V skutočnosti 

však odpracovali 10 204 hodín, čím ďaleko záväzok 

prekročili a tým prispeli ku kladnému hodnoteniu 

organizácie.  
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1980  

 Rybársky rok 1980 sa začal prípravou a zvolaním 

VČS, ktorá sa konala 2. 3. 1980 v estrádnej sále DK 

ROH v Púchove. Na VČS sa zúčastnilo 152 členov 

a traja hostia : Krchňavý Ján z Dubnice, Batla Jozef 

za MsNV a Lacko Július za MsV NF. Schôdzu viedol 

Kršák Jozef, správy predniesli Ing. Valach, Martiš , 

revíznu správu Cipko Ernest, rozpočet Šimon 

Michal.  

 V tomto roku mala organizácia spolu 378 členov, 

z toho 8 žien, 27 mládežníkov a 48 pionierov.  

 Vo výbore MO a RK došlo k viacerým zmenám. Už v marci odstúpil z funkcie tajomníka MO Bizoň Milan a miesto neho 

nastúpil Karas Jozef, ktorý dovtedy vykonával funkciu pokladníka. Túto prevzal po kooptácii Gargulák Karol ml. 

Z funkcie vedúceho investičnej komisie bol odvolaný Ing. Sobolčík Oliver a miesto neho funkciu prebral Hrobský 

Severín. I z funkcie disciplinárnej komisie bol uvoľnený Škultéty Štefan a miesto neho začal pracovať Justus Ladislav. 

Z funkcie predsedu KrD bol uvoľnený Kalma Ján a na jeho funkciu bol kooptovaný Cipko Ernest. Funkciu vedúceho 

straníckej skupiny prevzal Ozimý Milan. Tieto zmeny mali pomôcť naplniť úlohy stanovené plánom práce 

a socialistického záväzku prijatého na VČS a treba povedať, že boli mimoriadne náročné.  

 Pod vedením Ozimého Milana pracoval pri DPaM krúžok pionierov, ktorý spočiatku navštevovalo 51 členov. Krúžok 

ukončilo 38 pionierov a 10 na Lednických Rovniach pod vedením vedúceho Gúgľavu. Na záver sezóny pionierskeho 

krúžku boli zorganizované preteky na Odhánkach, z ktorých víťazi boli vybraní do pretekárskeho družstva. Prácu 

pionierskeho krúžku možno hodnotiť ,ako veľmi dobrú a za vzorné správanie a dobré výsledky treba vyzdvihnúť 

Gabrielu Gargulákovú, Zuzanu Jašúrkovú a z chlapcov Mariana 

Michálka a Miroslava Medveckého.  

 Odbor športovej činnosti viedol Milan Jašúrek a pod jeho 

vedením sa dosiahli veľmi dobré výsledky. Pretekárske „A“ 

družstvo bojovalo v I. lige LRU a „B“ družstvo malo postúpiť 

z divízie do II. ligy. „B“ družstvo v zložení: Hrajko, Moško, 

Moravčík, Kočiš zabojovalo v Považskej Bystrici a Púchove 

a postúpilo do II. celoslovenskej ligy. „A“ družstvo v zložení: 

Jašúrek, Červeňák, Flašík a hosťujúci Riecky z Dubnice sa 

zúčastnilo dvoch dvojkolových pretekov vo Vrútkach a Mladej 

Boleslavy a po dobrých výsledkoch dosiahlo celkove 5. miesto 

z dvanástich najlepších družstiev z celej ČSSR. Okrem toho sa 

naše družstvá zúčastnili aj ďalších pohárových pretekov 

v Bratislave, Trenčíne, Zvolene, Novej Bani a Piešťanoch kde 

dobre reprezentovali našu MO.  

 Pre členov boli usporiadané dva preteky a to na Odhánkach pri 

štadióne a na Ihrišťoch, kde sa súťažilo o vecné ceny a krásne 

pokály.  

Na pretekoch na Odhánkach sa zúčastnilo 198 členov a najlepší 

sa umiestnili 1. Doležal František st., Halas Jozef a Podšívka 



47 
 

Jozef. Druhých pretekov na Vodných nádržiach sa 

zúčastnilo 112 členov našej MO a umiestnili sa ako prvý 

Levko Jozef, ako druhý Kudlej Ladislav a tretí Podšívka 

Jozef.  

 Pod vedením Martiša Stanislava pracoval odbor pre 

tečúce vody a hospodársky aktív. Na revíroch sa vykonalo 

veľa práce nielen pri budovaní prahov, výsadbe a ochrane 

revírov ale i pri odchove vlastných násad. Celkové 

zarybnenie predstavovalo okrem vlastnej reprodukcie 

125 074,- Kčs, čo činí 280,- Kčs na 1 člena. I úlovky našich 

členov boli slušné. Celkovo sa ulovilo 13 715 kusov rýb, čo 

znamená v priemere 33 kusov na člena o váhe takmer 20 

kg.  

 Podľa uznesenia z VČS mali členovia povinnosť odpracovať 

20 a pstruhári 30 brigádnických hodín. Prevažná časť 

členov si brigády odpracovala.Spolu sa odpracovalo 10 947 

hodín. Za najaktívnejších patrili Behro Ján, Laštinec Ján, 

Gargulák Karol ml, Jašúrek Milan, Orgoník Fero ml., 

Červeňák Ondrej ml., Cíbik Jozef a Zbín Pius.. Za ich prácu 

im ďakujeme.  

 V investičnej činnosti boli vytýčené dve akcie, kde sa 

zabezpečovala technická príprava. S ich realizáciou sa 

počíta v najbližšom období. Sú to stavba hospodárskej budovy pri rybníkoch v Ihrišťoch a výstavba vodnej nádrže 

v katastri Nimnica. Podstatné je však získanie  vodoprávnych povolení a zabezpečenie finančných prostriedkov. Pre 

budúci rok, boli stanovené pomerne veľké ciele v pláne hlavných úloh na rok 1981 a zostáva len veriť, že budú aj 

naplnené.  

1981  

 Zmeny, ktoré nastali vo funkcionárskom aktíve v minulom roku mali napomôcť k splneniu náročných úloh, ktoré si 

organizácia vytýčila. Nie všetky sa však podarilo naplniť, najmä pre objektívne príčiny. Zabezpečenie prípravných prác 

na výstavbu hospodárskej budovy pri rybníkoch v Ihrišťoch bolo pozastavené v dôsledku uprednostnenia stavby 

vodných nádrží Nimnica, kde sa počíta so zahájením výstavby v máji roku 1991. Hoci bola vypracovaná projektová 

a rozpočtová dokumentácia vodných nádrží, JRD 9. mája Púchov odmietlo výstavbu odsúhlasiť z dôvodu nedostatku 

kapacít. I ďalšie kroky u iných dodávateľov ako napr. JRD Mestečko, Poľnohospodárske stavby Zvolen a OSP Považská 

Bystrica stroskotali v dôsledku nedostatku pohonných hmôt a iných problémov. Taktiež zostáva vyriešiť záležitosť 

rekultivácie náhradného pozemku ako náhradu za odňatie pôdy z PPF. Dosiaľ nie je doriešená ani otázka financovania 

celej stavby,  je daný prísľub len z ÚV SRZ Žilina.  

 Výročná členská schôdza sa uskutočnila už 8. februára a zúčastnilo sa jej 252 členov z 378 pozvaných. Ako delegát z ÚV 

bol prítomný s. Kazáni Vendelín , podpredseda ÚV SRZ. Okrem bežných organizačných záležitostí boli prijatí i ďalšie 

náročné úlohy pre budúce obdobie, najmä však v oblasti budovania investičných zámerov MO.  

 Podobne ako v minulom roku bola v našej MO bohatá činnosť športová, ktorú viedol Milan Jašúrek. Množstvo akcií, 

ktorých sa naše družstvá zúčastnili sa museli redukovať, pretože všetky, najmä pohárové si naša MO nemohla dovoliť 

financovať. „A“ družstvo bojovalo v prvej celoštátnej lige a po dvoch dvoj kolách v Novákoch, Partizánskom 

a Šumperku skončilo celkove na 10. mieste, čo znamenalo vypadnutie z 1. ligy. Lepšie sa darilo „B“ družstvu, ktoré 
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bojovalo v II. lige a v zložení: Moško, Hrajko a Kočiš 

po štyroch pretekoch skončilo celkovo na druhom 

mieste za mužstvom z Považskej Bystrice.  

Úspešné boli aj majstrovstvá kraja, kde naše 

mužstvo v zložení: Jašúrek, Košecký, Flašík, 

Červeňák, Kočiš a Garguláková obsadilo celkove 5. 

miesto z 19 družstiev. Mládežnícke družstvo 

v zložení: Jaška, Rojko, Šimon, Šedý a Garguláková 

sa v krajskom prebore umiestnilo na 5. mieste.  

 Pred otvorením hlavnej sezóny sa uskutočnili 

tradičné preteky našej MO na starom ramene Váhu 

pod Nimnicou. Preteku sa zúčastnilo 196 členov. 

Umiestnenie pretekárov: 1. miesto Džima Matej, 2. miesto Levko Ľuboš a tretie Pažitný Ignác. Pretekári na 1.- 3. 

mieste získali okrem vecných cien aj pekné pokály.  

 Druhé preteky sa uskutočnili na vodných nádržiach Ihrište. 

Pretekalo 183 členov a umiestnili sa na 1. mieste Kubiš Milan, 

na 2. mieste Kafunínec Jozef a tretí Vacula Peter. Šiesti 

pretekári získali vecné ceny.  

 Odbor pre čistotu vôd pod vedením Miroslava Žiačika ,riešil 

niekoľko prípadov znečistenia, pričom ich množstvo každým 

rokom narastá. Zabezpečovanie dôkazových materiálov, však 

predpokladá spoluprácu nielen s OHES ale i spoluprácu 

všetkých členov najmä pri včasnej signalizácii havárií,odbere 

vzoriek vody a uhynutých rýb. V tomto roku sme zaznamenali 

dve vážne havárie. Na potoku Pružinka, kde 

z poľnohospodárskeho dvora ŠM Lieskov, dvor Pružina 

v nočných hodinách vypustili močovku, ktorá doslova zničila 

rybiu osádku v potoku. Haváriu zistil a vzorky uhynutých rýb 

odobral člen rybárskej stráže Pavol Križan . Škoda však, že už 

nebolo možné odobrať vzorky vody a nedal sa jednoznačne 

usvedčiť vinník.  

Druhá havária bola na potoku Zubák, kde došlo k otrave rýb 

ropnými produktmi. Tu však škoda nebola vyšetrená 

a dokázaná. Rastie aj množstvo tzv. malých znečisťovateľov, 

obyvateľov, ktorí nerešpektujú zákon o vodách.  

 Odbor pre hospodárenie na tečúcich vodách viedol hlavný hospodár Martiš Stanislav spolu s 15 hospodármi a 29 

členmi rybárskej stráže. V priebehu roka boli zabezpečované všetky plánované práce na revíroch, taktiež ochrana 

revírov pred pytliakmi. V týchto otázkach si najlepšie počínali členovia Laštinec Ján, Križan Pavol, Behro Ján, Cíbik 

Jozef, Fučík Pavol. Pomerne slušné zarybnenie v tomto roku činilo celkom 119 995,- Kčs. Aj úlovky našich členov boli 

pomerne slušné – hodnota ulovených rýb bola 185 937,- Kčs.  

 Podľa socialistického záväzku si naši členovia dobre počínali aj pri odpracovaní brigád, keď bolo spolu odpracovaných 

8 914 brigádnických hodín. Najaktívnejší členovia boli : Laštinec Ján ,Behro Ján ,Cíbik Jozef ,Červeňák Ondrej ml. 

,Benko Jozef ,Krško Karol ,Zbín Ivan  

Ku dňu 31. 12. 1981 mala naša MO spolu 391 členov, z toho 9 žien, 31 mládežníkov a 42 pionierov.  
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1982  

 Predošlý rok sa nevyhol zmenám vo funkcionárskom aktíve. Na vlastnú žiadosť, bol z funkcie vedúceho komisie pre 

čistotu vôd ,uvoľnený Žiačik Miroslav a miesto neho bol do výboru kooptovaný Judr. Činčala Róbert. Podobne 

z funkcie vedúceho komisie pre športovú činnosť bol uvoľnený Košecký Július a do výboru bol kooptovaný Milan 

Jašúrek, ktorý už predtým túto funkciu vykonával. VČS sa konala dňa 28. 2. 1982 a zúčastnilo sa jej 269 členov, čo činilo 

asi 68% zo 486 členov registrovaných v roku 1981.  

 Členská základňa rastie a každým rokom po školení a skúškach pribúdajú noví členovia. Dobrú činnosť vykonávali aj tri 

krúžky mladých rybárov-pionierov. Jeden viedol Ozimý Milan, druhý Kočiš Jozef spolu s Jánom Jurisom a tretí bol 

organizovaný na Lednických Rovniach s počtom 13 pionierov. Krúžky celkom navštevovalo 52 pionierov.  

 Do športovej činnosti boli zapojené 3 družstvá. „A“ družstvo súťažilo v II. lige skupiny C, „B“ družstvo v divízii a tretím 

bolo družstvo dorastencov, ktoré si v súťaži počínalo najlepšie. Za dobré výsledky bol dorastenec  Šimon Ján 

nominovaný do „výberu“ reprezentantov ČSSR.  

 Tradične, sa pred otvorením hlavnej rybárskej sezóny organizovali dva preteky pre členov SRZ. Prvé preteky sa konali 

na Odhánkach pri štadióne. Preteku sa zúčastnilo 219 členov a 7 z nich boli odmenení vecnými cenami. Boli to Pažitný 

Ignác, Klycho Štefan, Rojková Zdena, Szabo Jozef, Szabo Jozef ml., Lichtman Štefan a Crkoň Rudolf.  

 Druhé preteky sa konali na vodnej nádrži Ihrište a zúčastnilo sa ich 220 členov. Najlepšie sa umiestnili: Rybár Karol, 

Kohút Milan, Szabo Jozef st., Zaťko Miloš, Marták Milan, Šajdák Rasťo, Kudlej Ladislav. 
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Občerstvenie pre oba preteky zabezpečil Justus Ladislav spolu s členmi požiarnej ochrany.  

 Pracovná aktivita organizácie sa značne vylepšila tým, že do funkcie vedúceho brigád bol ustanovený Petík Jozef, ktorý 

evidoval podklady odovzdané od tých členov, ktorí boli pri organizovaní prác na revíroch. Za rok bolo takto 

zaevidovaných spolu 8 728 hodín, čím bol prekročený socialistický záväzok prijatý na predošlej VČS. Najaktívnejšími 

členmi za rok 1982 boli Hrajko Miroslav a Červeňák Ondrej ml.  

 I keď sa vykonalo veľa užitočnej práce na revíroch a za neodpracované hodiny je možnosť zaplatiť 20,- Kčs za hodinu, 

veľa členov si povinnosti nesplnilo a nerešpektovalo pozvánky na brigády, čo sa musí v budúcom období zmeniť.  

 Hospodárenie na revíroch MO viedol 

hlavný hospodár Martiš Stanislav . Spolu 

s ním bolo ustanovených 13 hospodárov 

a 29 členov rybárskej stráže. K výkonu 

rybárskeho práva bol vypracovaný 

rybársky poriadok, ktorý schvaľuje krajský 

výbor. Po jeho schválení je záväzný pre 

všetkých členov loviacich v revíroch MO.  

 Pre hospodárenie bol stanovený 

zarybňovací plán, ktorý vychádza 

z finančných predpokladov MO. Bol 

naplánovaný v sume 61 000,- Kčs. Okrem 

toho sa do plánu počíta i s vlastnou 

produkciou pstruha z výlovov. 

Zarybňovanie celkom v roku 1982 bolo za 

125 692,- Kčs. Podľa záznamov o úlovkoch bola spracovaná štatistika o úlovkoch členov MO. Spolu s členmi iných 

organizácií bolo v revíroch MO ulovené spolu 12 720 kusov rýb o váhe 9 852 kg. Na jedného člena našej MO bolo 

ulovených asi 32 kusov o váhe 9,66 kg vo vodách pstruhových a asi 21 kusov rýb o váhe 22 kg vo vodách 

nepstruhových. V roku 1982 sa športoví rybári venovali viac lovu ušľachtilých rýb, najmä šťuke a menej lovu bielych 

rýb, čo znamená, že sa dá predpokladať ich premnožovanie na úkor ušľachtilých rýb a ochudobnenie potravy najmä 

pre kapra.  

 Investičná činnosť bola zameraná najmä na zabezpečenie výstavby vodných nádrží v Nimnici. Boli uskutočnené 

nespočetné jednania s dodávateľskými organizáciami, ktoré výstavbu odmietli, až sme sa dostali k JRD Mestečko, ktoré 

už skúma projektovú dokumentáciu, zisťuje bilanciu 

nákladov a súčasne prídel nafty v požadovanom 

množstve.  

 Našu MO navštívil aj ÚV SRZ s. Budaj Ondrej , ktorý 

prisľúbil na výstavbu finančné prostriedky. Výstavba 

VN je však spojená s nespočetnými problémami, 

ktoré by mal vyriešiť už v nasledujúcom roku.  

1983  

 Náročnými úlohami, bol v minulom roku vytýčený 

rok 1983. Vynaloženému úsiliu, však nezodpovedali 

dosiahnuté výsledky, najmä v oblasti investičnej 
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výstavby, kde sa nepodarilo investičné zámery naplniť. Preto sa MO a pracovná aktivita členov zameriavala na 

hospodársku a politicko-výchovnú činnosť.  

 Rybársky rok začína výročnou členskou schôdzou, ktorá sa uskutočnila 27. 2. a zúčastnilo sa na nej 304 členov, čo 

z členskej základne roku minulého činilo 62,5%. Z našich radov odišli s. Gašpárek Ján st. a Laštinec Janko , ktorý patril 

medzi najaktívnejších členov organizácie a za jeho prácu a aktivity mu patrí poďakovanie MO.  

 Na schôdzi bol prijatý hodnotný socialistický záväzok, na podporu úloh vytýčených v pláne organizácie. Tento záväzok, 

bol počas roka nielen splnený ,ale i vysoko prekročený, keď sa odpracovalo spolu 10 231 hodín, čo je v priemere na 1 

člena 25 hodín. Najaktívnejšími členmi v brigádnickej činnosti boli Križan Pavol, Behro Ján, Flašík Ján, ale 

i dôchodcovia Doležal František a Ďurica Rudolf.  

 Po školení a skúškach bolo do MO prijatých 41 nových členov. Aktívne pracovali aj krúžky mladých rybárov ,pod 

vedením vedúcich Milana Ozimého a Kočiša Jozefa a vypomáhal mu aj Ján Juris. Pionieri boli aktívni aj v brigádnickej 

činnosti, keď vyčistili prostredie okolo Odhánok pri štadióne TJ. V športovej činnosti dosiahli významný úspech, keď na 

pretekoch O pohár SNP v Bytči opäť zvíťazili a obhájili pohár z minulého roku.  

 V športovej činnosti dospelých pôsobili dve družstvá. A-družstvo pretekalo v II. lige skupiny C a zúčastnilo sa na dvoj 

kolách vo Zvolene na nádrži Slatina a v Štúrove. Po štyroch pretekoch skončilo na 10. mieste z 12 družstiev. Za A-

družstvo pretekali Pažitný, Jašúrek a Flašík.  

 B-družstvo pretekalo v divízii SSK a tiež sa zúčastnilo 

dvoch pretekov vo Veľkom Krtíši a v Bytči, kde sa 

umiestnilo na 4. a 3. mieste.  

 Krajské preteky v LRU sa uskutočnili u nás, na Zhybke pri 

Beluši. Z 18 družstiev naši v zložení: Jašúrek, Pažitný, 

Flašík, Košecký, Jašúrková a Šimon skončili na 7. mieste. 

V jednotlivcoch skončil Košecký na 2. mieste a Šimon sa 

stal v junioroch majstrom kraja. Neskoršie sa junior 

Šimon stal aj majstrom Slovenska.  

Pretekárske družstvá sa zúčastnili i ďalších pretekov, ale 

nedosiahli výrazné úspechy, čo sa vysvetľuje 

nedostatočným materiálovým vybavením oproti iným organizáciám.  

 Pre členov MO boli zorganizované dva preteky v LRU. Prvé na Odhánkach, kde zvíťazil Halas Róbert , druhý bol Pecho 

Vlado a tretí Levko Ľubo. Druhé preteky na rybníkoch v Ihrišťoch vyhral Želiezko Jozef, druhý bol Ondruš Stano a tretí 

Kočiš Jozef. Na oba preteky, boli zakúpené vecné ceny 

pre 1. až 6. miesto a putovný pohár. Občerstvenie 

zabezpečoval Laco Justus so svojou partiou.  

 V ochrane vôd sa v roku nezaznamenala vážnejšia 

katastrofa, ale drobných prípadov znečisťovania bolo 

veľa, z ktorých najväčšie spôsobili JRD Púchov na 

Konopnom potoku, Stredoslovenské mliekarne na 

Bielej Vode, ale i na Zubáku-Lednici. Zisťovanie 

a náhrada škôd si však vyžadujú väčšiu spoluprácu 

s členmi pri zabezpečovaní dôkazového materiálu.  

 V hospodárskom aktíve nastalo niekoľko zmien. Aktív 

pozostával zo 17 hospodárov a 25 členov rybárskej 
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stráže posilnených o 8 príslušníkov ZNB – členov MO. 

V aktivitách na revíroch hospodári medzi sebou súťažili a za 

konkrétne dosiahnuté výsledky, boli odmenení. Boli vytvorené 2 

lovné skupiny pre lov elektrickým agregátom. Jednu viedol 

Luhový Karol a druhú Flašík Ján. Z vlastných odchovných 

potokov bolo zlovených 5 543 kusov pstruha, ktorý bol 

vysadený do lovných tokov. MO dostala násady za 84 688,- Kčs 

a spolu s vlastnými násadami zarybnenie činilo 123 138,- Kčs. Aj 

úlovky členov v roku 1983 boli veľmi dobré. Celkom bolo 

ulovené 15 054 kusov rýb o celkovej váhe 10 567 kg.  

 Pre nasledujúci rok ,boli vypracované hlavné úlohy vo všetkých 

úsekoch a boli predložené aj KV. Tiež bol vypracovaný plán 

hlavných úloh na roky 1984-1988 v ktorom organizáciu čakajú veľmi náročné úlohy a ciele.  

1984  

 Po nevyhnutnej príprave bol termín 

výročnej členskej schôdze stanovený na 4. 

3. 1984. Zároveň, bol vypracovaný plán 

práce výboru a organizácie, určený 

podpredseda s. Kršák na vypracovanie 

výročnej správy, predseda KRK s. Cipko na 

vypracovanie správy KRK a revízie, 

zabezpečenie sály a občerstvenie a ďalšie 

potrebné úlohy ako účtovná uzávierka, 

rozpočet a podobne. Na VČS sa zúčastnilo 

278 členov, čo z 453 členov 

registrovaných v r. 1983 činí 61,3%. Ako 

hostia sa VČS zúčastnili s. Ing. Klabník 

Pavol za ÚV SRZ a Július Lacko za Ms NF.  

 Od začiatku roku sa však na práci výboru začala prejavovať absencia dôležitých členov výboru, ktorí sa buď pre 

chorobu alebo iné príčiny nezúčastňovali zasadnutí výboru , a tým neplnili termínované úlohy. Za nich odovzdávajú 

prácu najmä traja obetaví členovia výboru s. Kršák Jozef ako podpredseda, Karas Jozef ako tajomník a Gargulák Karol 

ml. ako pokladník. Zastupujú tým prácu a úlohy tých, ktorí sa pre chorobu, alebo iné príčiny na práci výboru nemohli 

podieľať. Jednou z príčin, prečo niektorí členovia nepracovali vo výbore tak, akoby mali,je aj príslušnosť v strane, čo je 

podmienkou nadpolovičnej väčšiny členov KSČ vo výbore. Zistilo sa, že niektorí členovia výboru majú aj niekoľko iných 

funkcií a nie sú schopní  zvládnuť pridelené úlohy. Z tohto dôvodu  vznikali vo výbore časté polemiky i hádky pre 

nesplnenie termínovaných úloh. Úlohy a uznesenia sa však splniť museli.  

 Zorganizovali sa preteky v LRU pre dospelých členov na otvorenie sezóny, školenie nových členov a 7 dorastencov, 

krúžok mladých rybárov – pionierov ukončil rok pretekmi a účasťou na súťaži o „Zlatý blyskáč“, kde sa umiestnil na 2. 

mieste.  

 Stav členskej základne sa zvýšil na 484 členov, pričom sme zaznamenali 21 žien, na revíroch sa organizujú brigády, 

vysádzajú násady a stav na bežnom účte v sporiteľni je 571 206,- Kčs. Pri tomto stave účtu výbor uvažoval  o zakúpení 

rybárskeho domu, ktorý by slúžil nielen na klubový pracovný priestor, ale i na uskladnenie inventáru a potrieb 

organizácie. Predseda organizácie však s kúpou starého domu od „Višňovských “ nesúhlasil a neboli prijaté ani iné 

návrhy.  
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Nevyhnutnými zmenami vo výbore MO je kooptácia Harmáčka Pavla , do výboru ako referenta pre čistotu vôd 

a miesto pána Gulača Ľudovíta, účtovníka, ktorý pre chorobu nemôže vykonávať funkciu navrhuje pani Annu Liškovú.  

 Viacerými problémami výboru a nesplnenými úlohami sa zaoberá aj stranícka skupina, ktorá však pod vedením Milana 

Ozimého problémy výboru MO nevyriešila.  
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 Koncom roka sa pripravuje kandidátka nového výboru 

na 3-ročné funkčné obdobie. Na 15. decembra sa 

zvoláva predsedníctvo a stranícka skupina za účelom 

schválenia návrhu novej kandidátky. Predseda MO Ing. 

arch. Valach Jozef s kandidátkou nesúhlasí, hoci sám 

pred výborom prehlásil, že sa funkcie vzdáva.  

 Riešenie problému pokračuje na mimoriadnej schôdzi 

za účasti členov KV SRZ tajomníka KV SRZ Jána Styka, 

JUDr. Emila Rendeka, RNDr. Mužíka Vladimíra 

a predsedu MsV NF Júliusa Lacku . Na tomto rokovaní  

sa problém kandidátky výboru nedoriešil, ale sa 

jednoznačne dohodlo, že novým predsedom MO bude 

Ernest Cipko . Situácia sa doriešila až 4. 2. 1985, keď 

Ing. arch. Valach Jozef sa funkcie i kandidátky do 

výboru vzdal a oznámil, že komisionálne odovzdáva 

všetku dokumentáciu MO.  

 Ing. arch. Valach Jozef bol predsedom organizácie od roku 1968, od osamostatnenia od MO Považská Bystrica. 17 

rokov viedol našu organizáciu k jej úspechov a prospechu. Toto obdobie sa vyznačuje nezmazateľnými výsledkami 

práce celej MO. Zaslúžil sa najmä o výstavbu dvoch vodných nádrží na Hoštinskom potoku, ktoré zmenili vzťah 

Púchovčanov a okolitých občanov k rybárstvu a prírode.  

 Za tieto činy a úspechy si od všetkých rybárov zaslúži úprimnú vďaku.  

1985  

 Dramatické udalosti predchádzali 1985 roku. Rokom 1984 skončilo 3-ročné funkčné obdobie výboru MO a na VČS 

treba zvoliť nový výbor na roky 1985-1988. Po rôznych rozhodovacích a schvaľovacích problémoch bola kandidátka 

nového výboru schválená a predložená na voľby výročnej členskej schôdze. VČS sa uskutočnila 10. 3. 1985 v DK ROH. 

Zúčastnil sa jej až neuveriteľný počet 346 členov, čo bolo približne 62% členskej základne roku 1984, keď vtedy bolo 

zaregistrovaných 561 členov. Bol 

navrhnutý 15-členný výbor a 3-členná 

revízna komisia v tomto zložení:  

Cipko Ernest – predseda  

Kršák Jozef – podpredseda  

Karas Jozef – tajomník  

Gargulák Karol ml. – pokladník  

Martiš Stanislav – hlavný hospodár  

Ozimý Milan – vedúci pionierskeho 

krúžku a straníckej skupiny  

Ďalej členovia :  

Petík Jozef, Hrobský Severín, Justus 

Ladislav, JUDr. Činčala Róbert, Jašúrek 

Milan, Harmáček Pavol, Daniš Vincent, 

Cíbik Jozef a Makovský Michal  
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Do revíznej komisie boli zvolení:  

Kalma Ján – predseda  

Matoušek Bohuslav  

Lišková Anna  

Už na VČS boli schválené zámery organizácie na budúce obdobie a tieto boli rozpracované pre jednotlivé odbory 

s konkrétnou zodpovednosťou jednotlivých členov výboru.  

 Počet členov organizácie: po školení a skúškach bolo prijatých 68 nových členov. I záujem z radov pionierov rastie, 

a preto sú utvorené dva krúžky mladých v Púchove a jeden na Lednických Rovniach. Vedúcimi krúžkov sú Ozimý Milan, 

Kočiš Jozef a Zboran Ladislav. Vypomáhali im aj Juris Ján a Repka Štefan.  

 V športovej činnosti sa našim družstvám dospelých darilo striedavo. V dvojkolách – dvoch – divízie obsadilo zhodne 

druhé miesto, čo na postup do II. ligy nestačilo. Organizáciu reprezentovali Košecký, Flašík, Jašúrek, Hrajko a Červeňák.  

Lepšie sa darilo mladým pretekárom, keď do krajského kola dorastencov bol nominovaný Rojko Jozef a s ním sa 

zúčastnil aj majstrovstiev ČSSR. Úspešná bola aj Zuzana Jašúrková, ktorá sa stala majsterkou kraja a spolu s Marianom 

Burianom sa zúčastnili 14-dňového sústredenia na Ružinskej priehrade.  

Hospodárska činnosť pod vedením hlavného hospodára Martiša Stanislava sa sústreďovala na úpravu a čistenie revírov 

Ihrište, odchovných potokov Slatinka, 

Strážov, Mojtínsky potok, Ďurďovanka, 

Zbora, Vydrná a Dešná.  

Brigády organizovali hospodári revírov 

a celkom sa za rok 1985 odpracovalo 

12 184 hodín, čím bol socialistický záväzok 

vysoko prekročený.  

 Veľa zásahov museli hospodári a odbor 

pre čistotu vôd urobiť pri ochrane revírov. 

Pokračovalo znečistenie potoka Pružinka 

z hospodárskych dvorov ŠM Lieskov, 

Ďurďové, Slopná, Beluša a z dvora JRD 

Dolná Breznica. Na revíri 503 Váh došlo 

z ACZ Púchov k úniku minerálnych olejov cez odpadovú kanalizáciu, čim škoda spôsobená úhynom rýb bola vyčíslená 

na 28 000,- Kčs. Rozširuje sa tiež okruh drobných znečisťovateľov, ako je vytekanie odpadov zo súkromných domov, 

umývanie motorových vozidiel a podobne.  

 O prácu na revíroch a ich ochranu sa staralo 13 hospodárov a 31 členov rybárskej stráže. Za ich vykonávanú prácu si 

zaslúžili poďakovanie Luhový Karol, Flašík Ján, Štrauss Vladimír, Behro Ján, Jozef Mužlay a Červeňák Ondrej.  

 Pomerne vysoké bolo aj zarybnenie revírov, keď hodnota násad aj s vlastnou produkciou odchovného pstruha bola 

171 965,- Kčs. Z toho pre prvotné zarybnenie nových štrkovísk Lednické Rovne bolo vysadené 20 metrákov kapra. 

Slušné boli aj úlovky v našich revíroch, keď bolo ulovené celkom 18 543 kusov rýb o váhe 12 113 kg.  

 Napriek vynaloženiu veľkého úsilia i prostriedkov na zabezpečenie výstavby vodných nádrží Nimnica sa výstavbu 

nepodarilo zrealizovať. ÚV SRZ ju neodporučil, pretože projektový náklad asi 1,6 milióna Kčs na hektár vysoko 

prekračuje optimálny náklad cca 700 000,- Kčs. Vynaložené náklady pri príprave projektov nám boli z ÚV SRZ 

refundované. Tým sa ale rozplynul sen a viacročné úsilie organizácie.  
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1986  

 Príliv nových členov v posledných rokoch 

znamená i väčšie nároky na riadiacu 

a organizátorskú činnosť. Noví členovia 

pribúdajú, v roku 1986 78 členov, ale tiež pre 

nesplnenie povinností a zaplatenie poplatku je 

zo stavu vyradených  40 členov,  organizácia 

má v roku 1986 spolu 631 členov. Na práci MO 

sa podieľajú skoro všetci členovia, socialistický 

záväzok bol splnený na 167%, bolo 

odpracovaných celkom 9 015 hodín.  

 Veľký záujem je aj zo strany mladých rybárov 

– pionierov. Museli byť vytvorené dva krúžky 

v Púchove a jeden na Lednických Rovniach. 

Krúžky viedli: Ozimý Milan, Kočiš Jozef 

a Zboran Ladislav. Vypomáhali im Juris Ján a Repka Štefan. Z najlepších pionierov boli zostavené pretekárske družstvá, 

ktoré na vynikajúcej úrovni reprezentovali našu MO.  

 V športovej činnosti sa naše družstvo dospelých zúčastnilo niekoľkých pretekov súťažných i pohárových, ale 

nedosiahlo výrazných úspechov. Za povšimnutie však stojí úspech v kategórii dorastencov, kde v krajských 

majstrovstvách naše družstvo v zložení Ninis, Šimon, Rojko, Majtán, Burian a Jašúrková suverénne zvíťazilo. Za výber 

stredoslovenského kraja potom štartovali Rojko Jozef a Zuzana Jašúrková na majstrovstvách ČSSR, kde sa Rojko 

umiestnil na 2. mieste a Zuzana Jašúrková sa stala dorasteneckou majsterkou ČSSR. Úspešne potom spolu 

reprezentovali na medzinárodných pretekoch v MĽR a Rakúsku.  

 Už tradične MO usporiadala dva preteky pre členov pred otvorením hlavnej sezóny. Prvý pretek bol na Váhu pod 

obcou Nimnica, kde sa súťažilo na najväčší úlovok. Prvým bol Laurenčík Ľubo, keď ulovil kapra o váhe 5,84 kg, druhým 

Levko Ľuboš a tretím Flašík Jaroslav. Druhé preteky sa uskutočnili na VN Ihrište kde zvíťazil Berky Ondrej st., druhý bol 

Luhový Ladislav a tretí Ing. Ján Ivan. Na oba preteky boli zabezpečené hodnotné vecné ceny.  

 Veľa práce odviedol odbor pre čistotu vôd a ochranu životného prostredia spolu s hospodármi a členmi RS. Veď v roku 

1986 došlo na našich revíroch k viacerým znečisťovaniam a otravám. Boli to najmä únik tekutých exkrementov JRD 

Mestečko – dvor Zbora, pretečeniu močovky z hospodárskeho dvora Lúky pod Makytou, únik močovky ŠM – dvor 

Pružina, otrava na Pružinke spôsobená Veľkovýkrmňou ošípaných v Beluši, otrava na Zubáckom potoku z pridruženej 

výroby JRD Dolná Breznica a niekoľko ďalších drobných prípadov. Veľa energie stálo aj odstraňovanie následkov 

a vymáhanie škôd.  

 Zarybňovací plán bol splnený, keď sa okrem zarybnenia 

z plánu ÚV SRZ nakúpili aj násady za vlastné prostriedky 

a celková hodnota zarybnenia činila 162 602,- Kčs. V roku 

naši rybári ulovili celkom 27 296 kusov rýb o váhe 13 566 

kg.  

 Významnou udalosťou v živote našej MO bolo 

uskutočnenie slávnostnej členskej schôdze dňa 6. 12. 

1986 pri príležitosti 50. výročia založenia rybárskej 

organizácie v Púchove.  
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 Slávnostnej schôdze s hudbou a posedením sa zúčastnilo 270 pozvaných našich členov s manželkami a hostia z ÚV 

a KV SRZ, zástupcovia politických a štátnych orgánov z mesta a susednej MO SRZ Považská Bystrica. Na tejto 

slávnostnej schôdzi podal predseda výboru Jozef Kršák správu, v ktorej bol stručný prierez 50-ročnou históriou spolku. 

Za dlhoročnú prácu a zásluhy o rybárstvo boli títo členovia odmenení medailami a diplomami:  

- medaila za vynikajúce zásluhy : Jozef Kršák, Gargulák Karol st.  

- zlatý odznak: Ján Kalma, Gargulák Karol ml., Martiš Stanislav, Žiačik Miroslav, Jozef Flašík  

- strieborný odznak: Ján Flašík, Karas Jozef st., Jašúrek Milan, Červeňák Ondrej ml., Jamrich Pavol, Ozimý Milan  

- bronzový odznak: Stanislav Medňanský, Jaroslav Flašík, Doležalová Helena, Jašúrková Zuzana, Ernest Cipko, Justus 

Ladislav, Behro Ján, Jozef Kočiš, Hrajko Miroslav, Štefan Pšenák, Jozef Petík, Michal Makovský, Jozef Cíbik, Vladimír 

Štrauss, Pavol Križan  

- a ďalších 39 členov pochvalné uznanie k 50. výročiu založenia MO.  

 Slávnostnej schôdze sa zúčastnili aj títo významní hostia:  

JUDr. Rendek Emil, Ján Styk, RNDr. Mužík Vladimír, Ing. Panáček Anton, Lacko Július, Ing. Kucharík Tomáš, Klabník 

Stanislav, Kollárik J. a Filip František.  

 Slávnostná schôdza pokračovala posedením pri hudbe a spoločenskou zábavou. V hale Domu kultúry v Púchove bola 

vystavená fotodokumentácia zo života organizácie.  
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1987  

 Činnosti v rybárskom roku 1987 predchádzalo zasadnutie predsedníctva výboru na sklonku roku 1986, ktoré stanovilo 

hlavné úlohy a ciele organizácie na budúci rok. Prvé zasadnutia výboru boli zamerané na prípravu VČS v roku 1987 

a hlavné ciele organizácie do roku 2000. Termín VČS bol stanovený na 22. 2. 1987 v estrádnej sále DK ROH Púchov. 

Podľa správy mandátnej komisie sa VČS zúčastnilo spolu 326 členov, čo z členskej základne roku 1986 činí 58,1% členov 

a z toho vyplýva, že VČS bola uznášania schopná. Schôdzu viedol podpredseda organizácie Kršák Jozef a správu 

o činnosti predniesol predseda Cipko Ernest, správu o hospodárení JUDr. Činčala Róbert a správu KRK Kalma Ján. Ako 

hostia sa VČS zúčastnili za KV SRZ Ing. Klabník, za MsNV Ing. Kaššovic a Ing. Štrbáň, za MsV NF DT Lacko Július. VČS sa 

uskutočnila na výbornej úrovni, bolo prijaté uznesenie z VČS a hodnotný socialistický záväzok.  

 Vo výročnej správe sa veľmi kladne hodnotila oslava 50. výročia založenia rybárskej organizácie v Púchove a tiež 

výsledky práce, ktoré organizácia za posledné roky dosiahla. Ku koncu roka 1986 mala organizácia spolu 631 členov, 

z toho 13 žien, 86 pionierov a 33 mládežníkov. Vo februári sa uskutočnil rozšírený aktív výboru, hospodárov 

a rybárskych stráží, keď sa ho v požiarnej zbrojnici zúčastnilo 44 členov a viedol ho hlavný hospodár Martiš Stano.  

Výbor organizácie pod vedením predsedu Ernesta Cipku a tajomníka Jozefa Karasa organizuje a zabezpečuje bežné 

úlohy v rybárskom roku. Uskutočnilo sa školenie a testy nových členov a pri veľkom záujme o členstvo bolo prijatých až 

80 nových členov. Pod vedením Jozefa Kočiša dobre pracoval pioniersky rybársky krúžok, keď mu pomáhali Ján Juris 

a Imro Fröhlich. Na Lednických Rovniach bol vedúcim Repka Štefan . Pionierske rybárske preteky sa uskutočnili v LRU 

na Ihrišťoch a RT na ZDŠ Budovateľov. Pre dospelých boli usporiadané až dva preteky a to 17. 5. na Odhánkach a 24. 5. 

na Ihrišťoch. Riaditeľom pretekov bol Harmáček Pavol a spolupracovali s ním Kočiš Jozef, Karas Jozef, Gargulák Karol 

a Luhový Karol. Prvé preteky na Odhánkach vyhral Rosina Jozef s úlovkom kapra o váhe 1,66 kg, na 2. – 5. mieste sa 

umiestnili Szabo Jozef, Jaška Štefan, Ninis Peter a Daniška Ján . Druhé preteky na Ihrišťoch s počtom zúčastnených 

312 pretekárov vyhral Karas Jozef s úlovkom PD 1,73 kg. Na 2. – 5. mieste sa umiestnili Šajdák Miroslav, Košík Jozef, 
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Svetlošák Štefan a Škultéty Štefan . Oba preteky sa uskutočnili bez protestov a za pekného počasia. Víťazi získali 

hodnotné vecné ceny.  

 Veľmi pekné výsledky dosiahli naši pretekári v športovej činnosti LRU. V pravidelných súťažiach zvíťazilo družstvo 

dospelých v divízii majstrovstvách kraja a pionieri i dorastenci v krajských preboroch mládeže. Pekné umiestnenie 

v divízii stredoslovenského kraja  dosiahlo družstvo dospelých, keď po jarnom dvojkole v Banskej Štiavnici a jesennom 

v Žiline skončilo celkove na 3. mieste. Okrem pravidelných súťaží sa naše družstvá zúčastnili i na viacerých pohárových 

pretekoch, napr. v Žiline, Zvolene, Trenčíne so striedavými úspechmi. Organizáciu reprezentovali Košecký, Červeňák, 

Flašík, Šimon, Hrajko, Jašúrek a Zuzka Jašúrková. Na základe dobrých výsledkov našich pretekárov sa naši mladí 

pretekári zúčastnili výberových pretekov pre reprezentáciu stredoslovenského kraja na majstrovstvách ČSSR, kde 

družstvo SSK skončilo na 2. mieste. V súťažiach jednotlivcov si veľmi dobre počínala Zuzka Jašúrková , čím si vybojovala 

reprezentačný dres ČSSR a právo reprezentovať na viacerých zahraničných pretekoch. O organizáciu pretekov, 

materiálneho zabezpečenia, vedenia jednotlivcov ako tréner sa staral Milan Jašúrek , ktorý si za odbornosť a obetavosť 

zaslúži uznanie a úprimnú vďaku. 

 

 Brigádnické práce boli organizované v zmysle plánu práce a uznesenia VČS z minulého roka. Každý člen mal 

odpracovať buď pre MO alebo vo verejno-prospešných prácach 15 brigádnických hodín v hodnote 101 355,- Kčs, čím 

sa splnil i prekročil náš socialistický záväzok.  

 Na úseku ochrany čistoty vôd sme zaznamenali čiastočné zlepšenie, ale i tak nemôžeme byť spokojní. Zaznamenali 

sme a riešili znečistenie Bielej Vody únikom močovky v obci Zbora, znečistenie z hnojiska pri obci Lazy pod Makytou, 

znečistenie zo žumpy v obci Hoštiná, únik fekálií z dvora ŠM Lieskov-dvor Slopná, vymáhanie škody arbitrážou za 

znečistenie na Váhu od ACZ Púchov vo výške 39 600,- Kčs.  

 Investičná činnosť bola zameraná na výstavbu rybárskeho domu z bývalej octárne. Predpokladá sa investičný zámer 

v objeme 2 milióny Kčs.  
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 V odbore hospodárenia na tečúcich vodách pracovalo pod vedením Stanislava Martiša 15 hospodárov a 31 členov 

rybárskej stráže. Okrem násad dodaných podľa plánu zarybnenia, sa hospodári starali o vlastný odchov a tak sa do 

našich revírov nasadili ryby v hodnote 161 223,- Kčs. Hodnota úlovkov vylovených v našich revíroch bola za 240 100,- 

Kčs, pričom členovia našej MO ulovili spolu 12 740 ks rýb o celkovej váhe 8 380 kg.  

 Hospodárenie s prostriedkami MO kontrolovala revízna komisia MO pod vedením Jána Kalmu . Pri kontrole evidencie 

účtovných dokladov a pokladne neboli zistené závady. Stav na účte SŠSP v Púchove bol ku dňu 31. 12. 1987 vo výške 

552 078,- Kčs.  

1988  

 Už koncom roka 1987 sa v práci výboru začali prejavovať problémy s účasťou na zasadnutiach výboru i s plnením 

termínovaných úloh. Za chorých hlavných funkcionárov a neprítomných členov výboru musel prácu ťahať tajomník 

Jozef Karas . Nával práce a jej nezvládanie sa rozhodol riešiť odstúpením z funkcie. Výbor však jeho abdikáciu neprijal, 

pretože v roku 1988 je VČS volebná, na ktorej sa zvolí nový výbor a KRK na 3-ročné volebné obdobie. Preto 

predsedníctvo výboru navrhlo a KV SRZ schválil kandidátku na 11-členný výbor a 3-člennú KRK pre roky 1988-1991. 

Navrhnutý výbor a KRK boli na VČS 

jednomyseľne zvolení. Do výboru MO 

boli zvolení:  

Cipko Ernest – predseda MO  

Kršák Jozef – podpredseda  

Karas Jozef – tajomník  

Gargulák Karol – pokladník  

Martiš Stanislav – hlavný hospodár  

Hrobský Severín  

JUDr. Činčala Róbert  

Daniš Vincent  

Luhový Karol  

Jašúrek Milan  

Ing. Viselka Emil  

Do KRK boli zvolení:  

Kalma Ján – predseda  

Matoušek Bohuslav  

Ing. Crkoň František  

 VČS sa konala dňa 21. 2. 1988 v DK ROH Púchov. Výročnej schôdze sa zúčastnilo spolu 309 členov, čo činilo 55,6% 

prítomných. Schôdzu viedol podpredseda Kršák Jozef, ako hostia sa zúčastnili Ján Styk – tajomník KV SRZ, RNDr. Mužík 

Vladimír – ichtyológ a za MsV NF Coma Ján. Správu o činnosti predniesol predseda Ernest Cipko, správu o hospodárení 

a rozpočet na rok 1988 JUDr. Činčala Róbert, správu KRK Kalma Ján. Správu o hospodárení na revíroch a návrh zásad 

o vydávaní povolení na rybolov predniesol Martiš Stanislav , s ktorým VČS hlasovaním nesúhlasila.  

 V apríli 1988 sa zišiel aktív hospodárov a rybárskych stráží, kde sa upresnili zásady vydávania povolení na rybolov, 

domáci rybolovný poriadok a funkcie hospodár a ich zástupcov na jednotlivých revíroch. Taktiež výbor namiesto 

zvolenej funkcie účtovníka pána Gulača prijal externú účtovníčku pani Elenu Vankovú . Bežný rybársky rok pokračoval 

školením a prijímaním nových členov, keď bolo prijatých 65 nových členov. Zorganizovaný bol výlov potoka Slatinka, 

rozhodlo sa že budú organizované dvoje preteky v LRU pre členov a to 15. 5. na Ihrišťoch a 22. 5. na štrkoviskách 

Lednické Rovne. Nakoniec  pre nepriaznivé počasie sa uskutočnili preteky na VN Ihrište dňa 22. 5., kde sa zúčastnilo 

373 pretekárov z našej i iných organizácií.  
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 Umiestnenie pretekárov: 1. miesto Demovič Rudolf , 2. – 5. miesto Mikulčík Dušan, Kucej Jozef, Polacký Rudolf, 

Malík Jozef.  

 Na štrkoviskách Lednické Rovne sa zúčastnilo 266 členov. Vyhral Rosina Emil , 2. – 5. miesto Fedor Jaroslav, Revko 

Emil, Ladecký Rudolf, Malík Jozef.  

 I preteky pre pionierov na záver školského roka za účasti 101 pretekárov-pionierov z krúžkov Púchova a Lednických 

Rovní sa konali na „Odhánkach“ a zvíťazil Martin Viselka. Udelených bolo celkom 21 cien a 1 prémia.  

 V športovej činnosti družstiev dospelých a juniorov bolo naše družstvo oslabené o reprezentantku Zuzanu Jašúrkovú 

a jej trénera Milana Jašúrka , keď viaceré termíny kolidovali s termínmi reprezentácie na pretekoch v Poľsku, 

Maďarsku a NDR. I tak naše družstvá dosiahli pozoruhodné výsledky, najmä v pohárových súťažiach. Reprezentovali 

Hrajko Miroslav, Kočiš Jozef, Flašík Jaroslav, Červeňák Ondrej, Šimon a Majtán.  

 V investičnej činnosti veľmi dobre pracoval ako vedúci Hrobský Severín . Podľa rozhodnutia organizácie boli 

vypracované všetky podklady pre rekonštrukciu „Octárne“ v Púchove, kde sa malo preinvestovať v hodnote 1 400 000,- 

Kčs. Po jednaní výboru na ÚV SRZ v Žiline sa však rozhodlo, že pre MO SRZ v Púchove by bolo vhodnejšie zakúpiť 

rodinný dom s pozemkom, na ktorom je postavený. Bol vypracovaný znalecký posudok a po súhlase s kúpou a po 

dokončení úprav domu bývalými 

majiteľmi, by mal prejsť do nášho 

vlastníctva.  

 Odbor pre tečúce vody pod vedením 

Martiša Stanislava pozostával z 16 

hospodárov a 32 členov rybárskej stráže. 

Riešil najmä otázky zarybňovania, 

výlovov, ochrany vôd pred pytliactvom 

a čistotu vôd. Pri výlovoch, najmä 

pstruhových potokov, sa podieľali 2 lovné 

skupiny a to s vedúcimi Jánom Flašíkom 

a Karolom Luhovým . Bolo zlovené a do 

lovných revírov nasadené ryby zo 

Slatinky, Podskalia, Zubáka, Tisového 

a Čertova. Celkové zarybnenie vrátane 

vlastných výlovov a dopravy bolo v hodnote 170 772,- Kčs. V revíroch našej MO bolo celkom ulovených 16 175 ks rýb 

o váhe ... Spolu s úlovkami v iných MO bol priemer na jeden odovzdaný záznam 31,5 ks o váhe 17,8 kg.  

 Ku dňu 31. 12. 1988 bol stav našej členskej základne spolu 719 členov, z toho 6 žien, 51 dôchodcov, 54 mládežníkov od 

15 do 18 rokov a 110 pionierov.  

 V októbri 1988 sa konal V. zjazd Slovenského rybárskeho zväzu, ktorého sa zúčastnil i náš člen Ján Kalma . Tento zjazd 

vytýčil a naša organizácia rozpracovala na podmienky MO úlohy nielen na rok 1989, ale i s výhľadom na obdobie do 

roku 2000.  

1989  

 Už koncom roka 1988 vznikali v organizácii rôzne spory a nedorozumenia, ktoré sa riešili nielen vo výbore a jeho 

predsedníctve, ale i v disciplinárnej komisii. Člen organizácie Bizoň Jozef obvinil a urazil vedúceho lovnej skupiny 

Karola Luhového , člen Červeňák Ondrej obvinil a urazil tajomníka Karasa Jozefa a spory medzi výborom a členmi 

z Lednických Rovní riešila až mimoriadna schôdza, ktorá sa z členmi bývajúcimi na Lednických Rovniach uskutočnila 
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v septembri v kultúrnom dome na Lednických Rovniach. 

Prácu výboru ovplyvňovali aj viaceré absencie hlavných 

funkcionárov výboru pre chorobu.  

 19. marca 1989 sa uskutočnila VČS v estrádnej sále DK ROH 

v Púchove. Výročnej schôdze sa zúčastnilo spolu 311 členov, 

čo z členskej základne roku 1988 činilo 56% účasť. Ako hostia 

boli prítomní za KV a ÚV SRZ Ing. Harvánek Jaroslav a Ing. 

Baláž Ferdinant. Za MsNV JUDr. Majtán Ján. Schôdzu viedol 

Kršák Jozef , správu o činnosti podal Cipko Ernest, správu 

o hospodárení podala pani Elena Vanková a správu KRK Ján 

Kalma.  

 Bežný rybársky rok pokračoval podľa plánu práce školením nových členov, plnením úloh na revíroch, účasťou 

pionierov, mládežníkov a dospelých na súťažiach v LRU, ale najmä riešením viacerých prípadov havarijných znečistení 

a následných škôd, ktoré utrpela organizácia. Riešilo sa najmä znečistenie potoka Hnilického a Pružinky spôsobeného 

VVO Beluša, vypustením fekálií, riešilo sa vyvážanie tekutých exkrementov z JRD 1. mája Púchov do katastra Lednické 

Rovne, odkanalizovanie pionierskeho tábora ZVS Dubnica do toku Slatinky, stavba MNV Beluša-prívod vody do 

Podhoria, stavba skupinového vodovodu Dohňany, úprava Pružinky Visolaje-Slopná, vypúšťanie odpadových vôd 

z Galvanizovne JRD Dolná Breznica, vyčistenie rybníka 

Balaton Dolné Kočkovce, náhrada škody za úhyn rýb 

v nádrži Dolné Kočkovce a kolaudácia stavby vodovodu 

Pružina-Púchov-Dubnica.  

 V športovej činnosti sa začali prejavovať problémy 

s prípravou, financovaním a podmienkami prípravy 

krmiva a materiálneho zabezpečenia družstiev na 

preteky v LRU. Po odpredaji „Octárne“ sa finančné 

a materiálne podmienky pretekárov a vedúceho 

športovej činnosti natoľko zhoršili, že sa všetci tí, čo sa 

o športové úspechy v MO zaslúžili rozhodli, že sa 

športovej činnosti vzdávajú.  

 V priebehu roka sa v dôsledku nadmerného zaťaženia pri plnení úloh a nespravodlivého osočovania vzdáva funkcie 

tajomníka Jozef Karas , ktorý túto funkciu 

vykonával 10 rokov. Bol obetavým 

funkcionárom a často musel „ťahať“ aj za 

ostatných členov výboru. Za svoju obetavú 

prácu si zaslúži uznanie a poďakovanie.  

 Po odstúpení Jozefa Karasa bol do výboru 

kooptovaný Ing. Milan Hazala , ktorý od 

septembra prebral funkciu tajomníka MO. 

Naviac v decembri po vážnom zdravotnom 

postihnutí zomrel predseda organizácie Ernest 

Cipko . V jeho osobe stratila organizácia 

obetavého funkcionára, ktorý aj pri 

nadmernom pracovnom zaťažení a zdravotných 

problémoch urobil veľa užitočného najprv v KRK 

a od roku 1985 ako predseda MO.  
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 Prišla „nežná revolúcia“. Politikum sa začína vnášať aj do života organizácie. Nielen slobodné vyjadrovanie svojich 

názorov, ale i výpadky funkcionárov výboru a niektoré nenáležité rozhodnutia výboru spôsobili, že niektorí členovia 

MO začali prejavovať s prácou výboru spokojnosti menej a svoje protesty prezentovali verejne medzi členstvom. 

Napätú situáciu sa pokúšajú riešiť návrhom odvolania niektorých členov súčasného výboru a tiež zmenou systému 

a praktík tohto výboru.  

1990  

 Koncom roka 1989 sa niekoľko členov - tiež priaznivcov hnutia VPN schádza v zasadačke spoločenských organizácií, 

kde sa zhodnú na zvolení širšej členskej základne na schôdze v Klube na Kolonke a tiež v DK Púchov. Výsledkom týchto 

schôdzí bol záver o vyslovení nedôvery súčasnému výboru MO SRZ. Po oznámení tohto rozhodnutia sa starý výbor 

rozhodol, že „odstúpi“ ako celok. Starý výbor súhlasil, že štatisticky a účtovne uzavrie starý rok a zvolá VČS.  

 Záverom tzv. politických dohôd bolo, že vedenie VČS preberie ako nezainteresovaný bývalý dlhoročný člen výboru, 

v súčasnej dobe kronikár organizácie Miroslav Žiačik , ako moderátor VČS. I napriek búrlivým diskusiám VČS skončila 

zmierlivo a k spokojnosti prítomných členov. Z diskusií na VČS vyplynulo, aby v novom výbore boli zastúpení rybári – 

členovia zo všetkých regiónov našej organizácie. Preto sami prítomní účastníci VČS navrhovali a schválili – zvolili nový 

výbor, ktorý mal široké zastúpenie členstva. Tým sa malo zabezpečiť prenášanie úloh z výboru na členov MO. Či to bolo 

optimálne alebo rozumné riešenie, to ukázal čas, lebo v novom výbore vznikli znova problémy s účasťou na 

zasadnutiach výboru a plnením termínovaných úloh.  

 Do nového výboru pre rok 1990-1992 boli navrhnutí títo členovia:  

Pavol Štrbáň, Karol Luhový, Ing. Jozef Kalus, Miroslav Gajdoš, Vladimír Štrauss, Ing. Dalibor Piška, Jozef Karas ml., 

Milan Jašúrek, Ing. Milan Hazala, Peter Cipko, Jozef Štefina, Milan Janek, Rastislav Šajdák, Ján Heriban, Miroslav 

Belás, František Filiač, Stano Michálek, Miro Solár, Štefan Cigánik, Karol Gargulák ml., Jaroslav Flašík, Pavol 

Podmanický. V prestávke zasadnutia VČS sa zvolení členovia výboru odobrali do zasadačky, kde zo svojho stredu zvolili 

predsedu organizácie, ktorým sa stal Ing. Milan Hazala, podpredsedom Jaroslav Flašík a tajomníkom Pavol 

Podmanický.  

 VČS tiež stanovila pre výbor tieto priority v roku 1990:  

1.) Vymáhanie dlhu – pôžičky od Ing. Lancoša za neuskutočnenú kúpu rodinného domu  

2.) Rekonštrukciu – opravu vodnej nádrže Balaton Dolné Kočkovce  

3.) Rekonštrukciu – opravu Odhániek pod peším mostom Púchov  

4.) Oprava hrádze na R1 – vodnej nádrži na Hoštinskom potoku  

5.) Výstavba kaskád pod PM Nimnica  

6.) Dôkladné zarybnenie „Štrkovísk“ Lednické Rovne  

 

Ostatné úlohy v bežnom rybárskom roku sa plnili podobne ako v rokoch predchádzajúcich, s očakávaním, že nový 

výbor splní všetky očakávania, s ktorými členská základňa súhlasila a verí v ich plnenie.  

 Okrem odmien „starým“ funkcionárom za rok 1989 bola vysporiadaná i odmena za vymáhanie škody od JRD 9. máj 

Púchov. Stanislav Martiš vymohol za škodu spôsobenú 

na otrave osádky rýb na vodnej nádrži „Balaton“, Dolné 

Kočkovce. Zaplatenie faktúry za znovu zarybnenie 

v hodnote 45 937,- Kčs od JRD. Za toto mu bola v zmysle 

právnych predpisov stanovená odmena 3 377,- Kčs.  

 Krúžok mladých rybárov pokračoval v svojej práci 

a zúčastnil sa i pretekov o „Zlatý blyskáč“ na vodnej 
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nádrži v Ihrišťoch a taktiež na okresných pretekoch v Považskej Bystrici.  

Preteky pre dospelých členov sa konali na VN Ihrište a zúčastnilo sa ich 356 členov a prvé 3 miesta obsadili:  

1. Kucharík Tomáš ml.  

2. Zbín Ivan  

3. Kolkus Rudolf  

 V súťaži o najväčšiu rybu zvíťazil Levko Ľuboš. Riaditeľom preteku bol Flašík Jaroslav, keď mu asistovali Ing. Milan 

Hazala a Šudík Dušan. Zisk z pretekov bol 10 525,- Kčs.  

Organizovala sa i akcia „Vyčistenia Odhánok“, ktorej sa zúčastnili najmä členovia Jašúrek Milan, Luhový Karol, Heriban 

Ján, Fröhlich Imrich.  

 

 Poslednou aktivitou organizácie pre členov boli „Nočné preteky“ konané 15.-16. 9. 1990. Zúčastnilo sa ich 92 

pretekárov. Umiestnenie pretekárov:  

1. miesto – Riško Anton  

2. miesto – Rosina Jozef  

3. miesto – Riško Anton  

Preteky o najväčšiu rybu:  

1. cena – za zubáča Uhlárik Ján  

2. cena – za úhora Berky Ľubomír  

 Nočné preteky boli bo dlhšej dobe spestrením života v organizácii. Nepriniesli síce veľký finančný efekt, ale pri 

priaznivom počasí mohli byť zaujímavou atrakciou organizácie. Riaditeľom pretekov bol Flašík Jaroslav a asistovali mu 

predseda Ing. Hazala Milan a hlavný hospodár Šudík Dušan.  

 Viacero úloh a riešení v organizácii však zostalo nedoriešených. Nielen v dôsledku objektívnych, ale i subjektívnych 

príčin. Funkcionársky aktív sa rodí a tvaruje.  

 V decembri 1990 sme sa tiež rozlúčili s čestným predsedom a jedným zo zakladateľov organizácie, pánom Jozefom 

Flašíkom , ktorý svojim čestným prístupom a postojmi bol vzorom pre všetkých rybárov v Púchove.  

1991  

 Výmena funkcionárskej generácie mala na život organizácie pomerne značný vplyv nielen v pozitívnom, ale 

i v negatívnom zmysle. V starom výbore pracovali takí členovia, ktorí si svojimi aktivitami a dlhoročnou prácou zaslúžili 

absolutórium. Boli to napr. Jozef Kršák, Stano Martiš, Jozef Karas, Karol Gargulák ml., Milan Jašúrek, Ján Kalma a ďalší. 

Nadšenie a aktivita nových funkcionárov však nie vždy stačí na zodpovednú a obetavú prácu. Tak sa stalo, že v roku 

1991 museli pre neplnenie stanovených úloh opustiť výbor niektorí členovia, ale najmä duša organizácie, ktorou mal 

byť tajomník MO Pavol Podmanický. Museli teda byť zmeny vo výbore MO i KRK. Za odvolaného tajomníka nastúpil 



65 
 

nový – Ing. Dalibor Piška a bolo nutné riešiť i otázky v hospodárskej aktivite a v počte členov výboru. Novým hlavným 

hospodárom pre revíry MO sa stal Jašúrek Milan a odvolaný bol Dušan Šudík i Mišún Jaroslav. Súčasne boli stanovení 

hospodári na jednotlivých revíroch. Hospodárom na Váhu sa stal Jozef Kalma, na vodných nádržiach na Hoštinskom 

potoku Dušan Brtiš, na Bielej Vode Flašík Ján , na potoku Zubák-Lednica Milan Janek a na potoku Pružinka Jozef 

Štefina, na vodnej nádrži Dolné Kočkovce Stanislav Michálek a vedúcim rybárskych stráží sa stal Ján Heriban. Tieto 

zmeny, ktoré boli v spolupráci výboru i aktívu hospodárov a rybárskych stráží mali priniesť pre MO pokoj a zodpovednú 

prácu funkcionárov aj výboru MO.  

 Aj vo výbore MO a KRK nastali zmeny, pretože 

absencie a neplnenie úloh narastali. Nakoniec sa 

vyprofiloval výbor v tomto zložení:  

Ing. Hazala Milan – predseda  

Flašík Jaroslav – podpredseda  

Ing . Piška Dalibor – tajomník  

Ing. Crkoň František – hospodár pstruhové reviry  

Jašúrek Milan – hospodár nepstruhové revíry 

Gajdoš Miroslav – pokladník  

Martiš Stanislav – referent čistoty vôd  

Luhový Karol – referent brigádnickej činnosti  

Heriban Ján – referent rybárskych  stráží  

Fröhlich Imrich – referent výchovy mladých  

Do KRK:  

Ing . Kalus Jozef – predseda KRK  

Ing. Kevický Florian – člen  

Ing. Hrehor Pavol – člen  

Pre funkciu hospodára pre Štrkoviská Lednické Rovne bol ako hospodár stanovený Solár Miroslav.  

 Rybársky rok pokračoval svojou bežnou činnosťou. Uskutočnilo sa školenie a prijímanie nových členov, výchova 

mladých rybárov v krúžkoch v DM Púchov, v Lednických Rovniach, Beluši i v Záriečí. Na záver práce krúžkov boli pre 

mladých rybárov usporiadané preteky dňa 18. 5., kde im boli  vydané doklady na rybárčenie.  

 26. 5. 1991 sa uskutočnili rybárske preteky pre dospelých na „Ihrišťoch“. Konali sa podľa propozícií CIPS-u. Zúčastnilo 

sa ich 356 pretekárov. Bola usporiadaná i tombola, kde vylosovaní získali okrem živých kaprov i hodnotné vecné ceny. 

Umiestnenie pretekárov:  

1. miesto – Ondrička Jozef  

2. miesto – Luhový Milan  

3. miesto – Belás Miroslav  

4. miesto – Ivanka Vladimír  

5. miesto – Holúbek Miroslav  

  

 Preteky organizovali Ing. Hazala Milan, Flašík Jaroslav 

a Jašúrek Milan. Príjem z pretekov bol spolu 12 837,- 

Kčs.  

 Hospodárenie na revíroch sa mimoriadne zlepšilo, 

organizovali sa brigády, budovali sa kaskády i úlovky 

našich rybárov boli pomerne slušné. Veď len na 

pstruhových revíroch MO bolo ulovených celkom 4 585 ks, čo predstavuje 1114 kg rýb.  
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 Okrem hospodárskych otázok riešil výbor MO množstvo úloh a problémov organizácie. Najdôležitejšími boli 

dokončenie prác na rybníku Balaton v Dolných Kočkovciach, vyriešenie kauzy vrátenia zálohy, ktorú MO poskytla p. 

Lancošovi v sume 450 000,- Kčs a jej vymáhanie súdnou cestou, odpredaj dodávky 1203, riešenie výšky nájomného za 

kanceláriu v Energobloku s Mestským bytovým podnikom, schválenie projektu na vybudovanie kaskád s Povodím Váhu 

a príprava nového rybárskeho roka 1992.  

 V roku 1991 tvorilo našu členskú základňu spolu 761 členov, z toho 150 mladých – pionierov, 41 mládežníkov od 15-18 

rokov a 13 žien. Úlohy z VČS roku 1990 boli v podstate splnené.  

1992  

Rušný bol záver roka 1991. Bolo nutné skontrolovať a usporiadať agendu, finančné vysporiadanie, úplnú evidenciu 

o platbách a vydávaní dokladov za rok 1991, zúčtovanie dokladov z ÚV , štátnych lístkov a evidencia ostatných cenín 

a poplatkov členov. Bývalí tajomník p. Podmanický bol zaviazaný , že spolu s KRK tieto otázky vyrieši do 13.1.1992, inak 

MO SRZ postúpi celú záležitosť orgánom činných v trestnom konaní.  

Príprava nového rybárskeho roka vždy začína prípravou VČS. To znamená určením platieb, zarybňovacieho plánu, 

vydávania dokladov, účtovnej uzávierky za rok predošlý ,rybolovného poriadku, prijímania nových členov, postih 

členov, ktorí si nesplnili povinnosti, objednávkou násad a ostatnými úlohami.  

VČS sa uskutočnila 29.3.1992 v DK Púchov, za účasti delegáta Ing.Baláža , predsedu MO Dubnica a člena ÚV SRZ. 

Správu o činnosti za rok 1991 predniesol predseda Ing.Milan Hazala, správu o hospodárení pani Vanková a správu KRK 

Ing.Kalus Jozef , Najdôležitejšími uzneseniami boli: kooptácia nových členov výboru a KRK, počet brigádnických hodín 

a odplata za neodpracované brig.hodiny, príspevok 1-Kčs na člena pre časopis Poľovníctvo a Rybárstvo, povinnosť 

odovzdania 2kg suchého chleba na kŕmenie odchovávaných kaprov, príspevok na rozvoj športu do Domu mládeže, 

zakúpenie krmiva,pramice,motorovej píly a ďalekohľadov pre potreby hospodárenia, slávnostný sľub a odovzdávanie 

odznakov rybárskych stráží a voľba delegáta na celoslovenský zjazd SRZ –Ing.Hazala a Ing.Piška.  

             



67 
 

V spolupráci s DM sa uskutočnili preteky mladých rybárov a ukončenie krúžkovej činnosti. Za účasti 82 pretekárov –

detí, sa uskutočnili preteky na Odhánkach, pod vedením Jána Jurisa a Františka Šimona dňa 10.5.1992.  

Pretek vyhral Zdeno Hochla z Led.Rovní. Prémiu získali Miloš Gálik a Martin Filo. V nepriaznivom počasí po výdatnom 

občerstvení boli udelené vecné ceny a doklady pre lov na rok 1992.  

Preteky pre dospelých boli usporiadané dňa 24.5.1992 na vodných nádržiach na Hoštinskom potoku. Organizovali ich 

Milan Jašúrek, Ing.Hazala, Imrich Frohlich, MUDr.Miškay a pán Faktor, ktorý zabezpečil občerstvenie.  

Do hospodárenia a lovu rýb na Váhu zasiahla udalosť vypustenia vodného diela Povodím Váhu od D.Kočkoviec po 

Trenčín z dôvodu kontroly a opráv stavebnej a technologickej časti vodného diela. Prietok bol minimálny a loviť ryby 

bolo nemožné.  

Tento stav trval od 10.7. do 30.11.1992. Do nádrže Balaton a Ihrište bola zakúpená a dodatočne vysadená násada 8q 

kapra. Po odstránení tejto odstávky sa uzavrela dohoda medzi podnikom Gumárne a.s., Interguma a MO SRZ o prácach 

a úprave Odhánok pre akciu „Prvá etapa o prácach spojených s vyčistením a prehĺbením Odhánok“ ,ktoré by slúžili 

nielen pre rybárov, ale i pre propagačné účely Intergumy. Pre rekreačné a zábavné účely počas výstavy zabezpečila MO 

lov a predaj pstruhov v rôznych úpravách.  

Bežný rybársky rok v organizácií znamená vždy riešenie každodenných úloh a problémov, ktoré ležia na pleciach nielen 

výboru, ale i hospodárov a rybárskych stráží.  

Po zvolaní aktívu nastali v zozname držiteľov preukazov zmeny ,ktoré majú prospieť činnosti v roku 1993. Bolo 

ustanovených 47 členov, ktorí budú oprávnení strážnou a kontrolnou činnosťou pre budúci rok, pod vedením Jána 

Heribana a zistené nedostatky zapíšu do záznamu o úlovkoch kontrolovaného, pričom zapíšu i svoje číslo a podpis. 

Súčasne bol vypracovaný i návrh rybolovného poriadku na rok 1993. Rybársky rok bol vcelku úspešný, keď sa v revíroch 

MO ulovilo spolu 15.763 ks rýb o celkovej váhe 11.773 kg.  

Zostali nevyriešené niektoré problémy a kauzy, ako napr.vrátenie zálohy na kúpu rodinného domu od ing.Lancoša, kde 

nepomáha ani riešenie právnou cestou. Ďalšie úlohy prináša život a ich vyriešenie prechádza do nasledujúceho 

rybárskeho roka, najmä prehodnotenie práce niektorých členov rybárskej stráže a hospodárskeho aktívu.  

13 členom RS, ktorí nesplnili očakávanie boli preukazy odobrané a stráž bola doplnená o 3 nových členov. Z funkcie 

hospodára Štrkovísk Led.rovne odstúpil p. Štrauss a na jeho miesto bol 

ustanovený Miroslav Solár . Výbor tiež rozhodol o vykonaní inventúry 

prostriedkov PPS a DKP, pričom má inventarizačná komisia vypracovať 

návrhy na vyradenie a odpis poškodených a nepotrebných 

prostriedkov. Organizáciu viedol vtedy 13 členný výbor a 3 členná KRK 

v zložení:  

Ing.Hazala Milan, Flašík Jaroslav,Ing.Piška Dalibor,Gajdoš Miroslav, 

Ing.Crkoň František,Jašúrek Milan,Martiš Stanislav,Luhový 

Karol,Heriban Ján,Frohlich Imrich,Štefina Jozef,Solár 

Miroslav,Michálek Stanislav.  

V KRK pracovali Ing.Kalus Jozef,Ing.Kevický Florián a Ing.Hrehor Pavol.  

Práca výboru a MO však dokáže ovplyvniť aj nepríjemná udalosť, ako bolo úmrtie člena v plnom rozkvete života 

a pracovného nasadenia. Rozlúčili sme sa s našim dlhoročným funkcionárom a členom pánom Stanislavom Martišom . 

Ako hlavný hospodár, mal veľký podiel na rozvoji rybárstva v MO. Výbor a celá MO pocítila značnú stratu pre jeho 

skúsenosti, odbornosť a obetavosť.  
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1993  

Rybársky rok začína spravidla prípravou výročnej členskej 

schôdze v zmysle metodického pokynu a určenia termínu 

konania, schválením domáceho rybolovného poriadku, 

objednaním tlačív rybárskych dokladov, plánu činnosti 

jednotlivých odborov, návrhom rozpočtov a účtovnej uzávierky 

z roku predošlého.  

VČS sa uskutočnila dňa 28.3.1993 v DK Púchov. Zúčastnilo sa jej 

spolu 348 členov, z toho 12 pionierov. Ako hostia sa zúčastnili 

Ing. Baláž, tajomník Rady SRZ a páni Gregorík a Brokeš. V bohatej 

diskusií sa hovorilo najmä o príprave a návrhoch dvoch 

významných zákonov a to Zákona o vodách a Zákone o výkone 

rybárskych práv. Návrhy zákonov pri ich schvaľovaní prechádzajú 

rôznymi peripetiami a rodia sa ťažko. Na činnosť v organizáciách 

SRZ majú veľký vplyv zmeny, ktoré nastali v spoločnosti, najmä 

v oblasti legislatívy a týmto zmenám sa treba prispôsobiť. 

Jednou z nich bol vznik akciovej spoločnosti SLOVRYB, ktorá 

vznikla v rámci privatizácie a jej úlohou je zabezpečovať násady 

pre MO nie v trhových cenách, ale v cenách úplných vlastných 

nákladov. Jej zakladateľom je UV SRZ, spoločnosť je riadne registrovaná a naša MO sa stala jej riadnym členom 

a vlastní akcie v hodnote 10.000 Sk. Veľmi problematickým sa stalo riešenie užívateľských vzťahov pre naše dva 

nepstruhové revíry „Balaton“ a Štrkoviská Led.Rovne. Jednalo sa o užívanie „Balatonu“ formou nájomnej dohody 

medzi našou MO a Slovenským pozemkovým fondom. Bol vypracovaný návrh nájomnej dohody poplatku za užívanie 

vo výške 800 Sk za hektár. Taktiež sa jednalo o užívaní Štrkoviska so št. podnikom Štrkopiesky Žilina. Výbor MO preto 

poveril predsedu Ing.Hazalu o jednanie a právnu pomoc rady SRZ s tajomníkom Rady Ing.Balážom, ktorý nám prisľúbil 

pomoc.  

Život a ekonomická situácia MO si vynútila i zmeny v koncepcií hospodárskej politiky na našich revíroch. Na 

pstruhových vodách došlo k vyčleneniu časti revírov pre odchovné účely, nielen z dôvodu hospodárenia, ale i z dôvodu 

zábrany pytliactva. Práce na revíroch boli riadené podľa plánov práce a zarybňovacích plánov. Hospodársku 

a brigádnickú činnosť organizovali hospodári a ich povinnosťou bolo účasť pri výlovoch a nasádzaní rýb.  

Pod vedením referenta pre brigádnickú činnosť Karola Luhového sa zlepšila organizácia brigád a spolupráca 

s hospodármi revírov a tak sa podarilo odpracovať celkom 7138 brigádnických hodín. Zásluhu na tomto výsledku mali 

najmä páni Štefina a Kodaj na Pružinke, Šajdák a Kohút na Bielej vode, Janek na Zubáku, Brtiš a Liška na Ihrišťoch, 

Solár na Led.Rovniach a Kalma Jozef na Váhu.  

Rok bol pomerne priaznivý na úlovky našich členov. Na pstruhových revíroch sa síce zaznamenal pokles úlovkov, keď 

podľa 163 odovzdaných záznamov o úlovkoch, ulovili naše členovia len 2891 kusov o váhe 658 kg. Naproti tomu bol 

úspešný lov na nepstruhových vodách, keď bolo ulovených spolu 14.624 kg rýb a priemer na 1 rybára činí 16,38 kg. 

Najviac kaprov sa ulovilo na vodných nádržiach v Ihrišťoch a to 1618 ks o váhe 3256 kg.  

Tradične organizácia poriada preteky pre dospelých členov pred otvorením hlavnej sezóny. Tohtoročné preteky, hoci 

dobre zorganizované na vodných nádržiach Ihrište, dopadli problematicky. Kapacita pretekárskych miest je maximálne 

400 miest. Pretekov sa zúčastnilo viac ako 500 záujemcov a preto, že nemohli byť všetci spokojný rozhodol výbor 

operatívne povoliť lov na všetkých revíroch. Pre účastníkov pretekov, ktorí získali hodnotné ceny za umiestnenie bola 

usporiadaná aj tombola, kde sa okrem živých kaprov dali vyhrať tiež hodnotné vecné ceny. Súčasne výbor rozhodol, že 
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nedostatočná kapacita pretekárskych miest sa bude riešiť predpredajom štartovných lístkov, alebo výberom inej 

štartovnej trate.  

Pre našich mladých rybárov sa usporiadal pretek na Lednických Rovniach. Zúčastnilo sa 100 mladých rybárov a víťazi 

obdržali hodnotné ceny.  

Výbor sa zaoberal aj riešením ďalších dôležitých akcií a úloh. Už po minuloročnom rozhodnutí organizácia ustúpila od 

užívania odchovných rybníčkov na Led.Rovniach ich urbariátu, pretože náklady za odkúpenie ,opravy a údržba a stále 

spory so záhradkármi sa stali pre MO neúnosné. Naproti tomu sa vykonal veľký kus práce na Odhánkach, kde sa 

v spolupráci s a.s. Matador v rámci akcie Interguma preinvestovala celkom slušná čiastka peňazí a upravené odhánky 

môžu lepšie slúžiť pre športové a rekreačné účely. V spolupráci s Povodím Váhu sa začala i akcia revitalizácie starého 

koryta Váhu, vyčistilo sa a upravila sa prvá tretina a započalo sa s budovaním prvej hrádze. Zdvihnutím hladiny sa 

značne zvýšia možnosti rybolovu.  

Rokom 1993 končí štvorročné volebné obdobie a v budúcom roku si na VČS zvolíme nový výbor a vytýčime nové ciele 

pre 893 členov našej MO.  

Konečne sa uzavrel problém s kúpou rodinného domu pre účely rybárskeho domu, keď ing.Lancoš splatil dlžobu na náš 

účet vo výške 450.000 a k tomu 50.000 ako úrok. Tieto prostriedky bude možné použiť v budúcnosti na iné investičné 

akcie.  

1994  

Zhodnotením roka predošlého a vytýčením cieľov na rok 

nastávajúci obyčajne začína rybársky rok. VČS sa 

uskutočnila 27.3.1994 ,zúčastnilo sa jej 211 členov MO 

a ako hosť ing.Baláž ,tajomník rady SRZ. Správu o činnosti 

MO predniesol predseda Ing. Hazala Milan. Správu 

o činnosti KRK jej predseda Ing.Kalus Jozef. Správu 

o hospodárení a návrh rozpočtu na rok predniesla 

účtovníčka pani Vanková. Keďže VČS bola volebná, 

účastníci zvolili nový výbor a KRK na budúce 4- ročné 

obdobie.  

Výbor bol zvolený v tomto zložení:  

Ing.Hazala,Ing.Kalus,Ing.Piška,Gajdoš,Flašík,Jašúrek,Luhový,Michálek, Heriban,Frohlich, Štefina,Solár a Ozimý.  

Do KRK boli zvolení Ing. Crkoň, Ing.Novosad a Červeňák.  

Funkcie a zodpovednosť za jednotlivé odbory sa dohodli až po prvom zasadnutí výboru. Predsedom MO sa stal Ing. 

Hazala ,podpredsedom Ing. Kalus, tajomníkom Ing.Piška, pokladníkom Gajdoš. Hlavným hospodárom Flašík 

a hospodárom pre NP Jašúrek, pre vody Pstruhové Luhový. Predsedom KRK bol zvolený Crkoň. Externou účtovníčkou 

zostáva pani Vanková.  

Pre jednotlivé revíry bolo ustanovených 13 hospodárov a 28 rybárskych stráží. Veľmi dobre sa dá hodnotiť spolupráca 

s príslušníkmi policajného zboru , ktorí sú našimi členmi. Situácia sa ešte vylepšila novelizáciou trestného zákona , keď 

podľa paragrafu 89 tr.zákona sa člen RS stáva verejným činiteľom a pri plnení úloh požíva právomoci a zodpovedajúcu 

ochranu.  

Mesiac apríl bol v znamení školenia a následných skúšok pre nových členov. Na tejto akcií sa podieľali páni 

Frohlich,Juris,Flašík a Heriban . I výchove novej rybárskej generácie bola venovaná patričná pozornosť. V centre 
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voľného času v Púchove ale i na Lednických Rovniach,v Beluši 

a Záriečí navštevovalo krúžky mladých rybárov viac ako 190 

detí, ktoré obdržali povolenie na rybolov. Pri otvorení sezóny 

bol pre mladých usporiadaný pretek na Štrkoviskách 

v Lednických Rovniach. Zúčastnilo sa ho okolo 100 mladých 

rybárov a víťazi obdržali hodnotné ceny od výboru 

a sponzorov. Hlavným sponzorom boli Sklárne Lednické 

Rovne.  

Pre dospelých bol dňa 15.mája zorganizovaný pretek na 

rybníkoch v Ihrišťoch. Štartovné lístky boli v predpredaji. 

Tradičnú popularitu našich pretekov vylepšili ešte hodnotné 

ceny od sponzorov a tombola, kde sa dali vyhrať aj živý kapry. Ceny na pretekoch získali : Tuček Pavol,Riecky 

Ľubomír,Levko Ľuboš,Hanták Jozef,Riecky Peter,Ondricha Rudolf a zo žien Lišková Anna.  

V brigádnickej činnosti sa organizovali práce na všetkých úsekoch našich vôd. Významné úspechy sa dosiahli pri 

budovaní kaskád a príprave výstavby Interguma 94. Celkom bolo odpracovaných 8976 brigádnických hodín, hoci nie 

všetci členovia si svoje povinnosti splnili.  

Priaznivý rok bol aj na úlovky našich rybárov. Zvýšil sa počet ulovených pstruhov a lipňov, keď pstruhári ulovili celkom 

4477 ks, čo je oproti minulému roku značné zlepšenie. Slušné úlovky sme zaznamenali i vo vodách nepstruhových, keď 

naši rybári ulovili celkom 14909 kg rýb a priemer na člena činil viac ako 15kg.  

Pre prácu výboru sa značne vylepšili podmienky, keď sa uzavrela zmluva o prenájme prízemia domu detí a mládeže 

a presťahovaní kancelárie do týchto priestorov. Výbor priebežne plnil uznesenia a a zabezpečoval úlohy MO. Zakúpila 

sa nová lovná súprava z Olomouca, sleduje sa výstavba kaskád na starom koryte Váhu pod obcou Nimnica,započalo sa 

s odpúšťaním horného rybníka v Ihrišťoch z dôvodu opravy výpustného zariadenia, chová a prikrmuje sa násada kapra 

v Odhánkach, pripravuje sa rybársky ples a robia sa prípravy na uzavretie starého roku a prípravy na nový rok . 

V oblasti hospodárenia a plnenia rozpočtu boli plánované náklady 323 000 Sk a plánované výnosy 328 500 Sk. 

Skutočnosť vo výnosoch bola 420 631,50 Sk a tým dosiahnutý zisk 80.155,17 Sk. Členskú základňu v roku 1994 tvorí 

989 členov , z toho 191 detí, 62 mládežníkov a 9 žien.  

1995  

Na úvod roka bol zorganizovaný rybársky ples. Zúčastnilo sa ho len 74 ľudí a preto sa konal len v reštaurácií DK, hoci 

bol plánovaný pre estrádnu halu. O tejto akcií sa nedá hovoriť ako o úspešnej.  
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Začiatkom roka sa udiala aj nepríjemná udalosť, keď sa v priebehu volebného obdobia vzdal funkcie predsedu a člena 

výboru Ing.Milan Hazala ,ktorý svoje rozhodnutie odôvodnil novým pracovným zaradením v zdravotnej poisťovni 

Apollo. Po prerokovaní žiadosti predsedníctvom a výborom MO, bol na funkciu predsedu jednotne zvolený Ing.Jozef 

Kalus a za podpredsedu MO pán Imrich Frohlich.  

Výročná členská schôdza sa uskutočnila dňa 26.3.1995 a zúčastnilo sa jej 216 členov. VČS prijala uznesenia v týchto 

základných otázkach:  

1.Podpora rozvoja športu pre Dom detí a mládeže v sume 5000 Sk  

2.Prehodnotenie činnosti RS a kontrolných akcií  

3.Zabezpečenie školení a zvyšovania odbornosti pre funkcionárov výboru a RK  

4.Zabezpečenie úloh pri konaní „Intergumy 95“ a s ňou spojenej revitalizácie Váhu.  

5.Zabezpečenie úloh spojených s opravou a údržbou vodnej nádrže –revír č.534/2  

6.Zabezpečenie hlavných úloh hospodárskej činnosti, čím sú zveľaďovanie našich revírov a pravidelné zarybňovanie 

podľa schválených plánov.  

 

Úlohy stanovené pre rok 1995 zabezpečoval 12 členný výbor, 12 hospodárov na jednotlivých revíroch a 28 členov 

rybárskej stráže. Okrem práce výboru a RK odpracovali naši členovia na zveľaďovaní spoločného majetku spolu 11 221 

brigádnických hodín, čo v priemere činí takmer 14 hodín na člena. Medzi najaktívnejších patrili členovia Kalma 

Jozef,Luhový Karol,Luhový Rudolf,Flašík Ján a Štrbáň Pavol. Prostriedky vynaložené na zarybňovanie revírov 

predstavovali čiastku 420 000 Sk. Okrem pravidelných násad pstruha ,kapra, šťuky boli revíry zarybnené aj lipňom, 

úhorom a sumcom. Ako úspešný sa dá hodnotiť aj športový rybolov. Naši rybári vrátane detí ulovili celkom 19 551 rýb 

o váhe 15.190 kg, čo na 1 člena predstavuje 19 ks rýb o váhe takmer 15 kg.  

Rekordné úlovky v MO zaznamenali  Ozimý M .-pstruh 1,2 kg, Šajdák –kapor 18,6 kg a Heriban –zubáč 12 kg.  

Výchova mladých rybárov formou krúžkovej činnosti prebiehala nielen v Púchove ,ale i v Beluši,Led.Rovniach a Zariečí. 

Krúžky navštevovalo celkom 172 detí. Školenia a skúšky nových členov sa uskutočnili v mesiaci apríl. Zabezpečovali ich 

členovia výboru Frohlich,Flašík,Heriban,Piška,Gajdoš a Štefina. Zúčastnilo sa ich 55 uchádzačov.  

Ako každý rok i v tomto roku sa organizovali preteky pre deti i dospelých, ktoré sú stále populárne. Po skúsenostiach 

z pretekov minulého roku sa preteky organizovali na priestrannejšom revíri Štrkoviská Led.Rovne. Veľmi dobre ich 

zabezpečili kolegovia z Lednických Rovní, za úspešnej sponzorskej pomoci Sklární L.R. Preteky, ktoré boli na veľmi 

dobrej úrovni, narušila len skutočnosť, že do tomboly prinesených živých kaprov, ako atraktívne ceny, niekto pred 

ukončením pretekov šikovne odcudzil.  

Veľmi dobre boli zorganizované i preteky pre 

mladých rybárov. Zúčastnilo sa ich 111 

mladých rybárov. Víťazi obdržali hodnotné 

ceny a organizátorom a sponzorom patrí 

poďakovanie.  

Hospodárenie MO prebiehalo podľa rozpočtu, 

ktoré zhodnotila naša externá účtovníčka 

p.Vanková. Ku koncu roku mala naša MO 1032 

členov, keď sa počet členov zvýšil o 43 členov.  
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1996  

Naše športové rybárstvo si v tomto roku pripomenie okrúhle výročie a to 

70.výročie organizovaného rybárstva na Slovensku a 60.výročie založenia 

rybárskeho spolku v Púchove. O to viac práce a úsilia čaká našich členov 

a funkcionárov, aby sme tieto výročia oslávili dôstojne.  

Prácu organizácie riadil 12 členný výbor, 3 členná RK, 16 členný hospodársky 

aktív a 36 rybárskych stráží. Výbor MO rokoval počas roku 16-krát 

a predsedníctvo 4-krát. Zo spomínaných rokovaní bolo prijatých 91 uznesení, 

ktorými sa zabezpečoval chod organizácie vo všetkých oblastiach. Úlohy 

a uznesenia VČS z minulého roka boli v podstate splnené, až na úlohu 

dokončenia úpravy na vodnej nádrži v Ihrišťoch, čo závisí od spolupráce 

s Povodím Váhu.  

Hospodárska činnosť na revíroch bola zameraná najmä na ich zveľaďovanie. 

Plánované zarybňovanie revírov sa nielen splnilo, ale i prekročilo, keď sa do 

revírov MO vysadilo násad za 455 138 Sk ,t.j. o 179 138 Sk viac. Veľká 

pozornosť sa venovala pstruhovým revírom, ktoré sa nielen čistili ,ale aj 

budovali prahy a kaskády. Celkom sa vybudovalo 155 nových prahov, z toho 4 

betónové a 38 ich bolo opravených.  

S radosťou sa dá konštatovať popularita rybárskeho športu v Púchove najmä medzi mladými. Veď do krúžkovej činnosti 

sa prihlásilo 197 detí nielen v Púchove, ale i v Lednických Rovniach,Zarieči a v Beluši. Na záver krúžkovej činnosti boli 

zorganizované preteky na Odhánkach i na Štrkovisku Lednické Rovne. Oba preteky sa vydarili ako počasím, tak 

i úlovkami, organizáciou a sponzorskými darmi. Každoročne organizované preteky pre dospelých sa uskutočnili na 

Váhu pod Salašom. Tento priestor svojou kapacitou uspokojil všetkých záujemcov a pretekári, ktorým prialo i počasie 

a šťastie si odniesli pekné hodnotné ceny. Získali ich páni: Vrábel Vladislav,Orgoník Karol,Vardžák Miroslav a pani 

Vadrnová Eva v kategórií kapor a páni Gažo,Rosina,Kršiak v kategórií úhor.  
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Aj nepríjemná záležitosť sa môže v organizácií vyskytnúť. Pri kúpe tzv.“Octárne“ naša MO odkúpila budovu Octárne 

č.78/5 aj s parcelou –pozemkom č.944/1 podľa HZ z roku 1986. V roku 1996 však naša MO predmetnú budovu predala 

pani Gregovej, ale bez priľahlých pozemkov. Tento pozemok v úradnej cene 130 650 Sk predali naši dvaja zástupcovia 

výboru páni Flašík Jaroslav a Frohlich Imrich pani Gregovej za 50.000 Sk bez súhlasu a vedomia výboru MO. Na túto 

nekalú transakciu sa prišlo až pri vyplynutí daňovej povinnosti a teda spomenutí páni Flašík a Frohlich porušili stanovy 

SRZ a zásady hospodárenia s majetkom MO. Bolo preto nutné zaviesť proti týmto pánom disciplinárne konanie 

s návrhom na dočasné pozastavenie členstva v SRZ. Po prípadnom odvolania riešení majetkoprávnym konaním ,kauzu 

dorieši nadriadený orgán Rada SRZ.  

Dva významné medzníky rybárskej organizácie na Slovensku i v Púchove sa výbor našej MO rozhodol osláviť 

slávnostným stretnutím zaslúžilých členov a pozvaných hostí s posedením a hudbou v sále kultúrneho domu 

v Streženiciach. Na posedenie bolo vzhľadom na kapacitné možnosti pozvaných 300 členov a hostí. Posedenie sa 

uskutočnilo v slávnostnej atmosfére  a prítomní boli bližšie oboznámení s históriou vzniku našej organizácie. Pri tejto 

príležitosti výbor MO navrhol na ocenenie našich členov, ktorí sa svojou príkladnou prácou zaslúžili o pokračovanie 

a zveľaďovanie športového rybárstva v Púchove. Diplomy a ocenenia budú však odovzdané až na VČS v roku 1997.  

Ku dňu 31.12.1996 mala MO SRZ Púchov 1060 členov , čím sa oproti minulému roku zvýšil počet o 28 členov. Po 

vykonanej kontrole plnenia rozpočtu revízna komisia konštatovala, že plnenie rozpočtu bolo vyrovnané a výbor 

stanovené úlohy priebežne zabezpečoval.  
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1997 

Výročná členská schôdza sa konala 23.3.1997. Bolo prerokovaných viacero bodov a aj záverečná diskusia sa niesla 

v búrlivom duchu. Prijali sa závery, z ktorých pútali záujem hlavne povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín na 

pstruhovom revíri a ďalších 10 hodín na mimopstruhovom revíri pre držiteľov pstruhových povolenie a taktiež 

poplatok za neodpracované brigádnické hodiny v sume 40 sk.VČS uložila doriešiť neoprávnený predaj pozemku, ktorý 

bol majetkom MO. Úlohu v tomto štádiu prešetruje Obvodný úrad vyšetrovania v Pov.Bystrici.  

Ocenení boli zaslúžilí členovia MO:  

Čestný člen SRZ – Škultéty Štefan  

Medaila za vynikajúcu prácu- Kalma Ján,Gargulák Karol, Žiačik Miroslav  

Čestný odznak 1. stupňa – Flašík Ján, Karas Jozef, Jašúrek Milan  

 2.stupňa – Luhový Karol.,Behro Ján,Janek Milan  

 3.stupňa – Kalma Jozef, Liška Jozef,Štrbáň Pavol, 

Štefina Jozef,Juris Ján.  

Po dohode s MÚ Púchov bola presťahovaná garáž MO, 

ktorá bola umiestnená na súkromnom pozemku 

p.Gabču.  

MO sa aktívne zapájala pri poriadaní výstavy Interguma, 

kde sme dodali pre návštevníkov 300 ks pstruhov a títo 

si mohli uloviť svoj úlovok na Odhánkach. V spolupráci 

s Matadorom to bola vydarená akcia.  

Skúšky nových záujemcov sa konali v priestoroch Centra 

voľného času v dňoch 12.-13.4. a skúšobná komisia 

pracovala v zložení predseda Ing. Novosad a členovia 

Ing.Piška,p.Gajdoš a p.Heriban . Úroveň pripravenosti skúšaných bola veľmi dobrá a prijatých bolo 46 nových členov.  

Tohtoročné rybárske preteky sa konali 25.5. na Váhu č.506 Pod salašom a súťažilo sa v disciplínach najťažšia ryba, 

Kapor -3 ceny, Šťuka -3 ceny, Zubáč -1 cena , Úhor -1-cena. Detské preteky boli tiež pod salašom 18.5.  

I v tomto roku sa riešili priestupky našich rybárov na revíroch iných organizácií. Z hlásení je vidieť ,že nie všetci rybári 

dodržiavajú predpisy a boli pristihnutí pri rôznych priestupkoch rybárskymi strážami.  

Pre využívanie malej vodnej vodnej elektrárne na Bielej vode v obci Dohňany bol dohodnutý v minulých rokoch 

odberový diagram vody tak, aby zabezpečoval trvalý prietok cez koryto pod splavom. V praxi sa však nedodržiava, čo 

má za následok vysúšanie koryta v dĺžke cca 180 metrov. Preto sme sa obrátili na úrad životného prostredia o pomoc 

pri riešení tohto problému.  

Výbor na svojom zasadnutí s hospodármi rozhodol o reorganizácií a znížení počtu členov rybárskej stráže a taktiež 

odsúhlasil lov spodného toku Pružinky od kanála po spodný splav , z dôvodu premnoženia bielych rýb. Na vedomie vzal 

i informáciu o možnosti odkúpenia chaty Alpina v Ihrišťoch.  
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V krúžkoch mladých rybárov pracovali deti v počtoch: Púchov -92 ,Beluša -15 ,Led.Rovne -23, Záriečie -14. Nový krúžok 

pribudol v Pružine, kde prácu s deťmi vykonáva miestny správca farnosti.  

Iniciované bolo stretnutie s predstaviteľmi Povodia Váhu ohľadom rybníka Ihrišťe , kde treba urýchlene dokončiť 

opravy a plánované práce , aby boli ukončené a mohlo sa pristúpiť k napúšťaniu rybníka.  

Z práce lovných skupín vyplynula požiadavka prizvať k výlovu v niektorých lokalitách (Zubák) aj policajtov z radov 

rybárov, pretože prichádza k potýčkam s miestnymi občanmi , ktorí bránia výkonu tejto činnosti. Informovať treba 

i starostu obce o zlovovaní častí potokov.  

Výbor pracoval v zložení:  

Predseda – Ing.Kalus Jozef  

Podpredseda – Ing.Novosad , p. Heriban  

Pokladník – M. Gajdoš  

Tajomník – Ing.Piška Dalibor  

Hospodár MPV – Jašúrek + Cipko  

Hospodár PV – Luhový + Šajdák  

Čistota vôd MPV – Cipko  

Čistota vôd PV – Šajdák Rastislav  

Brigády – Kalma Jozef  

Ryb.stráž – Janičík  

KRK – Crkoň ,Ižvolt, Liška  

Predsedníctvo – 

Kalus,Piška,Novosad,Heriban,Gajdoš,Jašúrek,Luhový  

Vodná nádrž Nosice prešla v tomto roku pod Radu SRZ, čím Rada prevzala obhospodarovanie tohto diela a vzišla 

požiadavka , aby naša organizácia poskytla 2 členov rybárskych stráží. Konalo sa i zasadnutie Prezídia a Rady SRZ 

v dňoch 19-20.9. ,kde sa delegáti zaoberali pripravovaným zákonom o rybárstve.  

Došlo i k havárií na Sverepeckom potoku, kde vinník –Povastav Považská Bystrica v súvislosti s vykonávaním zemných 

prác na skládke TKO Sverepec –Zatky ,nedodržal správny postup prác , prišlo k zakaleniu a bol zaznamenaný i vyšší 

výskyt amoniaku. K úhynu rýb našťastie nedošlo .Udelená pokuta činila 7000 Sk.  

Hospodár MO SRZ p . Belás upozornil štátnu správu na usadzovanie neprimeraného množstva kalu v koryte Váhu za 

prvým prahom v smere od priehradného múru k mestu Púchov. Na základe odobraných vzoriek vody a kalu bolo 

skonštatované ,že voda v tomto profile je vyhovujúca.  

Uskutočnilo sa aj jednanie tzv. Vážskej únie organizácií Trenčína, Dubnice n/V, Púchova, Pov.Bystrice a Bytče 

o možnosti voľného lovu na vodách týchto organizácií.  

1998 

Tento rok bol v celom našom zväze rokom rokovaní najvyšších orgánov , tj. Od výročných členských schôdzí až po 

snem. Na týchto rokovaniach boli uskutočnené voľby funkcionárov aktívu na ďalšie štvorročné obdobie. Tieto voľby sa 

uskutočnili aj v našej organizácií a konštatujeme , že voľby stabilizovali funkcionársky aktív, ktorý dáva predpoklady 

dobrej organizačno – riadiacej práce. 

Zloženie členskej organizácie: 

Členovia nad 18 rokov – 795 

Mládež od 16 do 18 rokov – 80 

Deti – 171 
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Spolu 1046 členov 

Rybársky aktív tvorí 15 hospodárov a 37 rybárskych stráží. Činnosť organizácie riadil 11 členný Výbor a trojčlennou 

revíznou komisiou: 

Predseda : Ing.Jozef Kalus 

Tajomník : Ing.Dalibor Piška 

Podpredseda : J.Heriban 

Pokladník : Miroslav Gajdoš 

Hlavný hospodár :Peter Cipko 

Správa majetku : Ing. Luboš Novosad 

Referent pre čistotu vôd : Rastislav Šajdák 

Referent pre brigádnickú činnosť : Jozef Kalma 

Referent pre investičnú činnosť : Ing.Martin Faktor 

Člen výboru : Jozef Štefina 

                        Milan Ďurčík 

Vedúci rybárskej stráže: Olino Roučka 

Aj v tomto roku sa uskutočnilo plánovane 

zarybnenie našich revírov. Násady nás stály 727 156 

Sk. Lovné skupiny Ing.Novosada a Doležala vylovili 

15 039 ks pstruha potočného a 44 ks sivoňa. Naši rybári sa v tomto roku môžu pochváliť peknými úlovkami. Na 

nepstruhových revíroch bolo ulovených spolu 9636 ks rýb o hmotnosti viac ako 13 ton. Na pstruhových revíroch sa 

ulovilo 6701 ks rýb o hmotnosti 1698 kg. V iných organizáciách naši rybári zlovili 839 ks rýb o hmotnosti takmer 2 tony. 

Najväčšími úlovkami sa môžu pochváliť Roman Belás (Kapor 85 cm/11kg), Lubomír Kucej (Zubáč 115 cm/11kg), Jozef 

Rusnák (Pstruh potočný 60cm/1,8kg). Najviac kaprov (100 ks) ulovil Ľuboš Berky a najviac lososovitých rýb (144 ks) 

ulovil Jozef Luhový. 

Brigádnická činnosť bola zameraná na zveľaďovanie revírov,zarybnovanie a tiež zveľaďovanie majetku, ktorým MO 

disponuje. Celkovo bolo odpracovaných 7960 brigádnických hodín, čo  oproti predchádzajúcemu roku predstavuje 

nárast o 700 hodín. Na pstruhových vodách sa odpracovalo 1810 hodín a na nepstruhových 4795 brigádnických hodín. 

Lovné skupiny odpracovali 2355 brig.hodín. 

Oprávnenie na výkon činnosti rybárskej stráže malo 17 členov MO z toho 13 bolo členov Výboru. Na pstruhových 

revíroch boli nahlásené od členov polície dva priestupky, ktoré sa týkali nečlenov a jednalo sa o chytanie pstruhov 

a rakov. V Záriečí bola chytená členmi RS skupina pytliakov za pomoci polície. Priestupky sa riešili na mieste. Medzi 

mostami Makyta a Hrabovka boli takisto chytení pytliaci skupinou RS a polície. Aj tu sa priestupok vyriešil na mieste. 

V oblasti ochrany a čistoty vôd boli zistene 2 úhyny rýb na vodnom toku Pružinka. Prvý sa stal v obci Pružina, kde došlo 

k úniku pravdepodobne splaškových vôd do vodného toku. Aj napriek veľkej snahe okresného úradu ŽP v Považskej 

Bystrici sa nepodarilo zistiť páchateľa. Druhý úhyn sa stal v obci Beluša na potoku pretekajúcom cez Zubkov mlyn. 

Spôsobili ho nákladné vozidlá firmy Hydrostav, ktoré prechádzali cez potok, čo spôsobilo zvírenie bahna, trvalý zákal 

a úhyn rýb. Hydrostav zaplatil za úhyn rýb našej MO čiastku 5000 Sk.  

Disciplinárna komisia z dôvodu žiadneho priestupku našich členov nezasadala, čo svedčí o disciplinovanosti 

a dodržiavaní predpisov o rybárstve. 

Tak ako aj po iné roky i v tomto bol veľký záujem o rybársky šport u detí. Preto boli deti rozdelené do viacerých 

krúžkov,podla regiónu bydliska. Krúžky viedli vedúci , ktorý to robia niekoľko rokov a to:  J.Juris, J.Petík, J.Smatana, 

J.Rusnák, a R.Jurík. Krúžok ukončilo 171 detí ,ktorým boli vydané doklady na rybolov. 

Preteky v našej MO sa stali veľmi populárne a u rybárov o ne vzrástol záujem. Tento rok sa uskutočnili na revíry Váh 

24.mája. Pretekov sa zúčastnilo 729 členov MO. Tí, ktorým prialo šťastie si odniesli pekné hodnotné ceny: 

1.cena Pavol Valášek (Pov.Bystrica) 

2.cena Štefan Michálek (Púchov) 

3.cena Jozef Rusnák (Púchov) 



78 
 

Detské preteky sa konali 9.mája 1998 a zúčastnilo sa ich 129 pretekajúcich detí. Celkovo bolo odmenených 40 detí. 

Víťazom z chlapcov sa stal Luboš Ondruš a z dievčat Júlia Bieliková. Preteky boli  po všetkých stránkach dobre 

zorganizované k spokojnosti všetkých zúčastnených. 

V máji došlo k prerokovaniu využívania vodného toku na bývalých Vsetínskych vojenských lesoch našou MO. Zámerom 

bolo využitie toku na chov pstruha potočného v dvojročnom cykle. Za účasti zainteresovaných strán došlo k dohode. 

V tomto roku požiadala Slovenská správa ciest v súvislosti s výstavbou diaľničného privádzača odbor ŽP o povolenie na 

realizáciu súvisiacich stavieb. Našej organizácie sa to dotýka hlavne preložiek niektorých korýt potokov a zníženie 

hladiny Váhu pri výstavbe nosných mostov pilierov. 

To, že je o športový rybolov záujem, svedčí aj záujem nových členov o túto činnosť. Školenia a skúšok nových členov sa 

zúčastnilo 42 uchádzačov a títo aj uspeli.  

 

1999 
Členskú základňu tvorilo 1102 členov, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 56 členov. Podobná situácia bola aj 

v predchádzajúcich rokoch s konštatovaním , že o športový rybolov je stále väčší záujem. Rybársky aktív tvorilo 16 

hospodárov a 32 členov RS. Činnosť organizácie riadil 12 členný Výbor a 3 členná revízna komisia. V zložení  Výboru 

a KRK nenastali žiadne zmeny. 

I v tomto roku pokračovali plánované výlovy v chovných potokoch. Lovné skupiny Ing.Novosada a Ferka Doležala 

vylovili spolu 18 134 ks pstruha potočného a 108 ks sivoňa. Naši rybári v tomto roku na nepstruhových revíroch MO 

ulovili 12 628 ks rýb o hmotnosti takmer 17 ton. Na pstruhových revíroch to bolo 6543 ks rýb o hmotnosti 1570 kg. 

Spolu úlovky našich revíroch a na iných revíroch sú takmer 20 000 kusov o hmotnosti 20 ton. Priemer na jedného člena 

je takmer 24 ks rýb o hmotnosti 23 kg. Najväčší počet ulovených ušľachtilých rýb mali Luboš Berky, Miroslav Luhový 

a Pavol Kačík. 

Najväčšie úlovky zaznamenali Miroslav Hrajko (Sumec 118cm/13,5 kg), Luboslav Gabčo (Šťuka 109 cm/106 kg) a Ján 

Heriban (Zubáč 97 cm/8 kg). Najviac lososovitých rýb zaznamenal Jozef Štefina (143 ks / 33 kg). Rybármi iných 

organizácií bolo v našich revíroch ulovených 959 rýb o hmotnosti 937 kg. 

Hospodárska činnosť dosahovala veľmi dobré výsledky, čo sa prejavilo medziročným nárastom ulovených rýb 

v množstve a váhe. Treba však zvýrazniť, že vložené prostriedky do násadovej ryby predstavovali čiastku 850 000 Sk. Za 

to, že sme si mohli dovoliť prekročiť plánované prostriedky musíme poďakovať aj sponzorom , ktorí prispeli na činnosť 

organizácie. 

Čo sa týkalo hmotného majetku, ten bol 

doplnený nákupom elektrocentrály v cene 

19 000 SK , ktorú budeme využívať pri 

organizovaní pretekov a ako náhradný zdroj 

osvetlenia v chate v Ihrišťoch. V tomto roku 

bola pozornosť venovaná zveľadeniu chaty, 

ktorá je majetkom MO a jej uvedeniu do 

prevádzky tak, aby ju mohli naši členovia plne 

využívať. Po realizácií týchto prác bola chata 

v júli uvedená do skúšobnej prevádzky. Do 

konca roka bolo na nej zrealizovaných 10 

ubytovaní s veľmi dobrým ohlasom 

u ubytovaných rybárov. 

Pre výkon činnosti rybárskej stráže malo 

oprávnenie 37 členov MO , z toho 13 oprávnení mali členovia Výboru. Boli vykonávané spoločné kontroly a bolo 

skontrolovaných 376 rybárov. Individuálne bolo kontrolovaných 712 rybárov. I v tomto roku sme zaznamenali havárie 

na vodných tokoch. V apríli bol zistený úhyn rýb na Konopnom potoku v obci Beluša. Bolo viac než pravdepodobné, že 

k otrave došlo o deň skôr. Zistený bol úhyn asi 300 ks pstruha potočného a sprievodných rýb. Z rozboru vzorky vody 

a bahna bola zistená kontaminácia vody amoniakom ,čo mohlo byť spôsobené vypustením žumpy, alebo močovky. 
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Nakoľko bola otrava zistená neskoro, nepodarilo sa odhaliť ani vinníka. Ďalšia havária sa stala v obci Lysá pod Makytou, 

kde došlo k otrave. Pravdepodobnou príčinou úhynu asi 100 ks pstruhov bolo vypustenie žumpy z rodinného domu, 

ktoré taktiež nebolo dokázané. K tretiemu zistenému prípadu 

znečistenia došlo v máji na pravostrannom toku Sverepec, 

ktorý ústi do Pružinky. Príčinou havárie bol únik znečistenej 

dažďovej vody zo skládky TKO Sverepec. K úhynu rýb našťastie 

nedošlo. Z uvedených havárií vyplýva pre nás nepríjemná 

skutočnosť, že pokiaľ sa havária nezistí v počiatkoch , 

neodoberie sa vzorka vody a zhynutých rýb, je zistenie vinníka 

prakticky nemožné. 

Na našich revíroch bolo organizovaných 70 spoločných brigád. 

Na pstruhových revíroch boli zamerané na stavby a opravy 

kaskád, čistenie brehov od porastov a výlovy na odchovných 

potokoch. Na nepstruhových boli zamerané na kosenie trávy, 

čistenie brehov od porastov a priebežné udržiavanie poriadku. Kritizovaná bola účasť na brigádach, ktoré sa týkali 

pstruhových revírov. Vzišlo doporučenie, aby držiteľ pstruhovej povolenky odpracoval plný počet brigádnických hodín 

len na pstruhových revíroch. 

Organizovanie pretekov sa stalo už tradíciou pred otvorením sezóny . Nebolo tomu inak ani teraz, kedy sa táto akcia 

organizovala 23.mája. Napriek chladnému 

počasiu sa zišlo 658 nadšencov športového 

rybolovu. Preteky organizačne zabezpečovalo 

21 rozhodcov pod vedením hlavného 

hospodára Petra Cipku a hospodárom revíru 

Váh Jozefom Kalmom. Počas súťaže bol 

diskvalifikovaný jeden pretekár z Považskej 

Bystrice ,ktorému rozhodca vo vnadiacej zmesi 

odhalil mravčie kukly.  

1.miesto v súťaži kapor vyhral Ing.Ján Granzer 

(3,35 kg) , 2.miesto si vybojoval Marián Konrád 

(2,78 kg) a tretie miesto Jaroslav Ševčík (2,66 

kg).  

Riaditelom pretekov bol Ing.František Crkoň. 

Podobne ako v minulých rokoch aj v tomto 

pracovali pri našej MO krúžky detí vo veku 15 rokov v Púchove,Led.Rovniach,Lednici,Záriečí a v Pružine. Tieto krúžky 

viedli skúsení vedúci Juris,Petík,Smatana,Rusnák,Gabriš,Baláž,Kvaššay,Beňo a Hanuliak. 

Na zmeranie svojich síl a vedomostí v praktickom rybolove boli pre deti zorganizované preteky v LRU v krásnom 

prostredí na VN Ihrište. Môžeme konštatovať, že preteky sa mimoriadne vydarili a boli veľmi dobre organizačne 

zvládnuté. V kategórii chlapcov zvíťazil Michal Vačko z Beluše a v kategórii dievčat Veronika Uherková z Lednických 

Rovní. Spolu bolo udelených 43 cien. 

Disciplinárna komisia pod vedením p.Imricha Sulíka a členov  p.Jurisa,Lišku,Petíka a Janičíka riešila 19 priestupkov 

našich členov. Dva priestupky boli na vodách Rady SRZ , kde naši členovia nedodržali denný čas lovu, za čo boli v oboch 

prípadoch uložené pokuty vo výške 1000 SK. Riešili sa i priestupky proti domácemu rybolovnému poriadku v rámci 

domácej organizácie, kde bolo uložených 9 pokút po 200 SK. Dva prípady sa riešili nevydaním pstruhového povolenia 

na 1 rok , jeden prípad sa riešil nevydaním povolenia na rybolov na 1 rok. Keďže boli priestupky i medzi mladými 

rybármi  , tieto sa riešili s vedúcimi krúžkov a v dvoch prípadoch formou dočasného vylúčenia z krúžku na 1 rok. Je 

vidieť, že sa zaznamenal nárast v počte trestaných z radov našich rybárov  a preto by bolo dobré , aby sa rybári dobre 

zamysleli nad priestupkami , ktoré páchajú. 
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2000 
Našu členskú základňu tvorilo celkom 1116 členov, čo je nárast o 14 členov. Takže stále stúpa záujem o rybolov. 

Členská základňa mala 836 dospelých členov z toho 10 žien, 70 dôchodcov, 26 ZŤP a 1 vozíčkar. Mládež od 16 do 18 

rokov mala 59 členov a deti od 10 do rokov 221 členov. Rybársky aktív tvorilo 17 hospodárov a 33 členov RS. Na 

základe informácie, ktorú sme obdržali z Rady SRZ , že š.p.Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky sú v likvidácií, 

sme sa zaujímali o osud a budúcnosť revírov 

ktoré obhospodarujeme na území 

Led.Rovne, resp. Beluša. Radou SRZ bolo 

doporučené odkúpenie štrkovísk , lebo tieto 

revíry môžu odkúpiť subjekty alebo 

podnikatelia, čo by mohlo znamenať, že MO 

stratí tieto revíry. Preto sme iniciovali 

stretnutie na pôde Rady SRZ. Ďalšie 

stretnutie sa uskutočnili priamo na 

štrkoviskách Led.Rovne za účasti riaditeľky 

Pozemkového fondu.  

Na základe uznesenia výboru bola vykonaná 

v novembri inventarizácia HIM a DHM. 

Inventarizačná komisia nezistila žiadne 

rozdiely medzi skutočným stavom 

a evidenčným stavom. V tomto období pribudla do majetku unimobunka, ktorú sme získali do daru od spoločnosti 

Krystal LR. Poďakovanie patrí aj p.Milanovi Ďurčíkovi, ktorý sa vytrvalo snažil o jej získanie na revír LR. 

Dňa 21.8.2000 došlo k úniku odpadových vôd na revíry Biela Voda v obci Záriečie z pálenice Marcina s.r.o.. Únik bol 

zaregistrovaný našimi členmi, ktorí odobrali vzorky vody a upovedomili zodpovedné osoby našej MO. Bol ihneď  

spravený výjazd. Už z prvého pohľadu bolo vidieť, že ide o otravu veľkého charakteru. Dno bolo doslova posiate 

mŕtvymi a umierajúcimi rybami. Nakoľko v tomto období bol nízky stav vody, táto otrava mala smrtiaci účinok až po 

vtok do Váhu. Konatelia spoločnosti Marcina s.r.o. haváriu priznali a pred dotknutými úradmi podpisom prisľúbili 

náhradu škody, ktorá činila 100 000 SK. O mesiac neskôr bol otrávený úsek potoka Portáš až po vtok potoka Mladoňov. 

O tom sme sa dozvedeli až na druhý deň, hoci o tom vedeli miestny občania. Akoby to nestačilo, začiatkom októbra 

boli vyvezené výpalky priamo do toku chovného potoka Klecenec, asi 300 metrov pod dedinou. Táto skutočnosť sa 

zistila náhodne pri brigáde. V tomto prípade sa už nič nedalo robiť, hoci s odstupom času sme sa dozvedeli, že o tejto 

otrave vedelo niekoľko občanov. 

Výrazný úspech dosiahlo rybárstvo schválením dlho očakávanej novely trestného zákona č.140/1961 o pytliactve. Táto 

napomôže ochrane nášho majetku pred tými, ktorí bezohľadne uberajú z nášho spoločného majetku a pritom boli 

menej postihnuteľní ako naši členovia, pre ktorých platí 

tvrdý disciplinárny poriadok. Od 1.12. budú platiť 

prísnejšie pravidlá, ktoré postihujú nedovolený lov zveri 

a rýb a to bez ohľadu na výšku spôsobenej škody.  

Členovia RS vyskúšali nový systém kontrol v tom zmysle, 

že jednotlivci mali určený úsek , za ktorý zodpovedali. 

Výsledok bol uspokojivý, loviaci boli pod priebežnou 

kontrolou a nedopustili sa závažnejších porušení 

predpisov. Menšie priestupky sa riešili priamo na mieste. 

Na VN Nosice ustanovila Rada SRZ štyroch členov našej 

MO výkonom RS. 

Športová činnosť sa sústreďuje len na organizovanie 

rybárskych pretekov pred otvorením hlavnej sezóny. 
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Nebolo tomu inak v tomto roku , keď sa zorganizovala táto akcia 21.5. na revíry Váh 506/10 na hrádzach 1 a 2. 

Pretekov sa zúčastnilo 589 pretekárov, ktorým dobrú náladu spestrilo aj pekné počasie. Riaditeľom pretekov bol 

Ing.J.Ižvolt a hlavným rozhodcom Rastislav Šajdák.  

Výsledky – (Kapor) 1.miesto Rudolf Crkoň, 2.miesto Ján Hrenák a 3.miesto Milan Štrbák. 

Organizačný výbor z dôvodu klesajúceho záujmu o preteky doporučil prehodnotiť systém a pravidlá zarybnenia 

revírov,kde sa budú konať preteky. 

V rámci MO pracovalo 9 krúžkov detí a mládeže. Tento úspešne ukončilo 221 detí , pre ktoré boli zorganizované 

preteky na revíry č.529 v Dolných Kočkovciach. Zúčastnilo sa ich 199 detí, ktoré si odniesli okrem úlovkov aj hodnotné 

ceny. 

Disciplinárna komisia zasadala 4 krát a riešila priestupky našich členov, ktorých sa dopustili na revíry č.509. Posúdené 

boli ako nedodržanie domáceho rybolovného poriadku a potrestané finančnou pokutou v celkovej sume 1500 SK. 

I v tomto roku pokračovalo plánované zarybňovanie našich revírov. Na nepstruhových revíroch boli dané násady 

v hodnote viac ako 815 000 SK a na pstruhových za viac ako 137 000 SK. Zarybnenie z odchovných potokov bolo 

v sume takmer 836 000 SK. 

Lovné skupiny pracovali pod vedením Františka Doležala a Ing. Ľ.Novosada.Tieto vylovili spolu takmer  17 000 

pstruhov. 

Čo sa týka úlovkov našich rybárov, tie boli i tento krát veľmi pekné. Najväčší počet lososovitých rýb ulovil Ing.Novosad 

(152 ks). Na nepstruhových revíroch Luboš Jurík (81 kaprov). Najväčšie úlovky v našej MO zaznamenali : M.Hrajko 

(Kapor 80 cm/11kg), D.Galbavý (Šťuka 114 cm/14 kg), L.Lašo (Zubáč 94 cm/10 kg). 

Spolu bolo v našich revíroch ulovených 20 190 ks rýb o hmotnosti takmer 19 ton. Spolu úlovky na revíroch MO SRZ 

a iných revíroch, alebo revíroch Rady SRZ boli viac ako 21 000 ks o hmotnosti viac ako 21 ton. 
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2001 
V tomto roku tvorilo mašu členskú základňu 1169 členov , čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 53 členov. 

Členská základňa mala zloženie: 

Členovia nad 18 rokov – 859 

Mládež od 16 do 18 rokov – 58 

Deti od 10 do 16 rokov – 252 

Z počtu 859 dospelých je 13 žien , 74 dôchodcov, 31 ZŤP a z toho 2 vozíčkari. 

V tomto roku zomrel Ing.arch.Jozef Valach , ktorý pracoval vo funkcií predsedu od roku 1969 do roku 1990. 

Organizovaný bol v SRZ od roku 1949. Zaslúžil sa o organizačné stmelenie púchovských rybárov , rozvoj materiálnych 

podmienok a najmä o výstavbu VN na Hoštinskom potoku. 

V tomto roku činnosť organizácie riadil 12 členný výbor a 3 členná kontrolná a revízna komisia. 

Predseda: Ing.Jozef Kalus 

Podpredseda: Ján Heriban 

Tajomník : Ing.Dalibor Piška 

Hlavný hospodár : Peter Cipko 

Pokladník : Miroslav Gajdoš 

Čistota vôd : Rastislav Šajdák 

Správca majetku: Ing. Lubomír Novosad 

Investičná činnosť: Ing. Martin Faktor 

Brigádnická činnosť : Jozef Kalma 

Vedúci rybárskej stráže : Oldřich Roučka 

Člen výboru: Jozef Štefina 

                       Milan Ďurčík 

Kontrolná a revízna komisia: 

Predseda : Ing. Juraj Ižvolt 

Člen: Ing. František Crkoň 
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Pred zahájením sezóny sa dňa 6.mája zorganizovali preteky v love rýb udicou pre dospelých. Pretekalo sa o najťažšiu 

rybu a jednotlivé ceny získali: 

1.cena Stanislav Ondruš  

2.cena Pavol Krajčo 

3.cena Štefan Kútny 

Všetci traja získali ceny za ulovených kaprov a mimoriadnu cenu získal Pavol Golis za úlovok úhora. 

 
Krúžky detí pracovali v Led.Rovniach, Záriečí, Lysej pod Makytou, Pružine, v Púchove 3-krúžky.  Krúžky ukončilo 

úspešne 252 detí, čo je oproti minulému roku nárast o 31 detí. Dňa 4.mája boli pre deti usporiadané preteky na 

štrkovisku v Lednických Rovniach , kde sa zúčastnilo 198 detí. V novembri boli organizované komisionálne skúšky detí 

prechádzajúcich do kategórie „mladý rybár“ . Zúčastnilo sa ich 33 detí v Púchove a 8 detí v Pružine. Touto výchovou 

detí dochádza ku skvalitneniu členskej základne. 

Disciplinárna komisia pracovala v pôvodnom zložení. Riešila 13 prípadov. Previnenia sa dopustili dvaja dorastenci – 

riešené pohovorom , jeden žiak ZŠ – riešené pohovorom. Jeden prípad ostal otvorený – nedoriešený, nakoľko išlo o tri 

osoby, ktorým sa dokazuje trestný čin pytliactva. Ostatné prípady boli riešené formou pokút v celkovej výške 5250 SK. 

Jeden z potrestaných dostal zastavenie činnosti na 1 rok. 

Čo sa týka zarybňovania , tak bolo v našich revíroch do násad investovaná suma 686 750 Sk. Celkovo bolo v revíroch 

MO SRZ Púchov vysadených násad v sume 1 735 314 Sk. 

Lovné skupiny p.Novosada a p.Doležala vylovili v odchovných potokoch celkom 13 755 ks lososovitých rýb v hodnote 

takmer 688 000 Sk.  

Úlovková bilancia v tomto roku bola na pomerne slušnej úrovni. Na pstruhových vodách MO sa ulovilo celkom 8973 ks 

rýb o hmotnosti 2119 kg. Na nepstruhových vodách sa ulovilo celkom 13 357 kusov o hmotnosti  18 238 kg. Celkovo 

bolo na našich revíroch ulovených 22 330 ks o váhe 20 357 kg. Spolu úlovky na našich revíroch, revíroch Rady SRZ, 

alebo iných revíroch boli 23 285 ks o hmotnosti 22 550 kg. Pri počte 860 dospelých členov je to priemer na jedného 

člena 27 kusov o váhe 26,2 kg. 

Najväčšie úlovky našich rybárov:  Pavol Crkoň (Šťuka 105 cm/8,5 kg), Anton Procházka (Zubáč 103 cm/12,8 kg), Ľuboš 

Berky (Sumec 122 cm / 12 kg). 
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Brigádnická činnosť v MO bola 

organizovaná hospodármi jednotlivých 

revírov. Spoločných brigád bolo 

dohromady 89. Už tradične boli zamerané 

na stavby a opravy kaskád, výlovy, čistenie 

brehov od porastov a nánosov dreva 

a odpadu. Na pstruhových revíroch bolo 

odpracovaných 4319 hodín a na 

nepstruhových 4237 brigádnických hodín. 

Na úseku čistoty vôd bol zaznamenaný len 

jeden prípad úhynu rýb. V obci Čertov 

došlo na ľavostrannom prítoku Bielej Vody 

k úhynu asi 20 kusov lososovitej ryby 

z dôvodu umývania pracovného náradia od 

vápna a cementu v potoku. Prípad bol 

riešený na OÚ ŽP v Púchove. Podarilo sa 

nám uzavrieť aj dá sa povedať prípad desaťročia a to otravy, ktorú spôsobila  s.r.o. Pálenica Záriečie a na účet MO SRZ 

Púchov bola vyplatená čiastka 100 000 Sk. 

V novembri si SRZ pripomenie 65.výročie svojho vzniku. Následný vývoj sa musel často prispôsobovať spoločenským 

zmenám, kým napokon dospel do svojej dnešnej podoby. Ďalším dôležitým dokumentom bolo prijatie zákona 

o rybárstve – do NR bola predložená jeho príprava. 

2002 
Tento rok sa výrazne zapíše do histórie Slovenského rybárskeho zväzu a to vďaka schváleniu dlho očakávaného zákona 

o rybárstve č.139/2002 Z.z. , ktorý naďalej zabezpečil existenciu SRZ a je zárukou zachovania rekreačného rybolovu pre 

našich členov. Nový zákon nadobudol účinnosť 1.apríla 2002 a VIII.Snemom SRZ bol hodnotený ako zákon zohľadňujúci 

potreby širokej rybárskej verejnosti. Tým, že spĺňa  podmienky Európskej únie na výkon rybárskeho práva , sa stáva 

platnou súčasťou európskej legislatívy. Od 15.mája je účinná i Vyhláška č.238/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

o rybárstve. 

Naša MO mala členské zastúpenie: 

Členovia nad 18 rokov (921 členov) , mládež od 16 do 18 rokov (72 členov),deti od 10 do 16 rokov (244 členov). 

Z počtu dospelých je 14 žien, 110 dôchodcov, 27 ZŤP a 1 vozíčkar. 

V tomto roku naše rady opustili viacerý členovia. Pripomenúť treba zvlášť p.Jozefa Karasa , ktorý pracoval vo výbore vo 

viacerých funkciách od roku 1968. Organizovaný bol 

v SRZ od roku 1958. 

Činnosť organizácie riadil 13 členný výbor a 3 členná 

kontrolná komisia. 

Výbor pracoval v tomto zložení: 

Predseda: Ing.Jozef Kalus 

Podpredseda: Ján Heriban 

Tajomník : Ing.Dalibor Piška 

Hlavný hospodár: Peter Cipko 

Zástupca hl.hospodára : Rasťo Šajdák 

Pokladník : Miroslav Gajdoš 

Čistota vôd: Jozef Ptáček 

Správca majetku: Ing.Lubomír Novosad 

Investičná činnosť : Ing.Miloš Šerý 

Brigádnická činnosť : Jozef Kalma 

Vedúci rybárskej stráže : Oldřich Roučka 
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Deti a mládež : Ján Juris 

Člen výboru: Milan Ďurčík 

Kontrolná komisia: 

Predseda: Jozef Liška 

Člen: Ing.František Crkoň 

          Ing.Martin Faktor 

V dňoch 23-24.2.2002 sa uskutočnili školenia a skúšky nových členov. Zúčastnilo sa 87 záujemcov o členstvo v SRZ. 

Všetci boli dobre pripravený, nakoľko spolu s prihláškou obdržali stanovy SRZ a domáci rybolovný poriadok, z ktorých 

sa mali možnosť vopred pripraviť, čo potvrdili aj výsledky ich testov, v ktorých všetci vyhoveli. Pre ďalšie obdobie bolo 

výboru doporučené zvážiť možnosť  prijatia obmedzeného počtu uchádzačov a skvalitňovanie základne. 

Pred zahájením sezóny dňa 12.mája sa zorganizovali preteky v love rýb udicou pre dospelých na revíroch 494/3-4 

Štrkoviská Lednické Rovne. Na tomto podujatí sa zúčastnilo približne 600 rybárov a to i z okolitých organizácií. Pretek 

sprevádzalo príjemné počasie. Vo vymedzenom čase sa ulovilo 150 kaprov, niekoľko úhorov a bielych rýb. Pretekalo sa 

o najťažšiu rybu a jednotlivé ceny získali nasledovný rybári: 

1.cena – Smataník Stanislav ml. (Kapor /4,4 kg)  

2.cena – Zúbek Pavol (Kapor / 3,62 kg) 

3.cena – Krovina Peter (Kapor / 3,59) 

Ženám bola udelená  1 cena: získala ju Natália Valocká za úlovok dvojkilového kapra. Mimoriadnu cenu získal p.Marián 

Skaloš za úlovok úhora (0,47 kg). Víťazi boli ohodnotení hodnotnými cenami. 

Krúžky detí pracovali v Lednických Rovniach,Zariečí,Lazoch pod Makytou,Pružine,Púchove,Beluši a v Dolných 

Kočkovciach. Krúžok ukončilo 

úspešne 244 detí. Na záver krúžkov 

boli pre deti zorganizované preteky 

v LRU na revíry Odhánky. Dopadli na 

výbornú, k čomu prispelo aj 

počasie, prítomnosť rodičov, 

organizácia a ocenenie víťazov. 

V kategórii chlapcov zvíťazil Martin 

Crkoň z Púchova a v kategórii 

dievčat Monika Ptáčková z Dolných 

Kočkoviec. Celkom bolo ulovených 

312 kusov kapra a veľa iných 

druhov. Poďakovanie patrí všetkým 

vedúcim krúžkov, ktorí naším deťom 

trpezlivo a obetavo odovzdávali 

svoje dlhoročné skúsenosti. Veríme, 

že táto činnosť sa bude naďalej 

rozvíjať a spoločne budeme 

vychovávať našich mladých rybárov. 

Disciplinárna komisia pracovala v zložení: 

Predseda – Mgr.Imrich Sulík 

Členovia – Jozef Liška a Jozef Petrík 

Komisia prejednala 2 previnení členov našej MO. Prevažná časť priestupkov spočívala v nesprávnom, prípadne 

žiadnom alebo neúplnom uvádzaní údajov v povoleniach na rybolov. V troch prípadoch bolo uložené pokarhanie, 

v dvoch prípadoch peňažná pokuta vo výške 500 Sk a v siedmych prípadoch pokuta vo výške 1000 Sk. V jednom 

prípade bolo podané proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie odvolanie pre administratívnu chybu v rozhodnutí. 

Brigádnická činnosť bola organizovaná 94 krát. Zameraná bola na tradičné práce – stavby a opravy kaskád, výlovy, 

čistenie brehov od porastov atd...Celkom bolo na pstruhových vodách odpracovaných 6666 hodín a na nepstruhových 

vodách sa odpracovalo 5514 brigádnických hodín. 
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Počas uplynulého obdobia nebolo zistené väčšie znečistenie vody ani úhyn rýb, kde by bol možný predpoklad otravy. 

Jedno podozrenie sa riešilo – v tesnej blízkosti pri vodnom toku Biela Voda bol odstavený autobus. K znečisteniu vody 

nedošlo, vodič dostal blokovú pokutu od polície. 

Činnosť rybárskej stráže bola vykonávaná na kaprových vodách, kde bolo 654 kontrol z toho 13 spoločných. Na 

pstruhových vodách bolo 175 kontrol. Po dohode s tunajším oddelením PZ Púchov vznikla dobrá spolupráca za účelom 

kontroly našich revírov. OO PZ Púchov vykonalo  41 kontrol na pstruhových revíroch , kde boli zaznamenané dva 

trestné činy pytliactva. Na kaprových vodách nezaznamenali ani jeden trestný čin. 

V júni bolo kolaudačné konanie na stavbu BEŇADÍN – úprava a oprava vodného toku a rekonštrukcia prehrádzky. 

Stavba bola skolaudovaná bez pripomienok. Realizáciou tejto stavby sa zlepšili podmienky pre ryby v danom úseku 

vodného toku. 

Plánované zarybňovanie pokračovalo aj v tomto 

roku. Objem finančných prostriedkov na 

zarybnenie pstruhových revírov dosiahol 189 360 

Sk. Výlovy predstavovali 16 556 kusov v hodnote 

662 240 Sk. Náklady na zarybnenie kaprových vôd 

boli vo výške 968 236 Sk. Celkom na zarybnenie 

revírov MO bolo objemovo vyjadrené na 1 819 836 

Sk. 

Úlovková bilancia v tomto roku je nasledovná: 

Ulovilo sa 23 567 kusov rýb o hmotnosti takmer 

23,5 tony. Spolu úlovky na našich revíroch 

a revíroch Rady SRZ sú takmer 24 000 kusov 

o hmotnosti viac ako 24 ton. Priemer na dospelého 

člena je 26 kusov o hmotnosti 26,5 kg. 

 

2003 
 

Tento rok sa výrazne zapíše do histórie SRZ a to vďaka schváleným novým stanovám nášho zväzu na mimoriadnom 

sneme v Žiline. Viaceré zmeny sa týkajú aj priamej činnosti našej organizácie. V programe tohtoročného rokovania 

členskej schôdze bola mimo iného aj voľba členov výboru na obdobie rokov 2003 – 2006. Dôvodom opakovania volieb 

bola podaná sťažnosť na Radu SRZ v Žiline,ohľadom porušenia volebného poriadku. Rada SRZ dala podnet revíznej 

komisií pri Rade SRZ, ktorá preverila predmetnú sťažnosť a skonštatovala, že sťažnosť je opodstatnená. Doporučila 

Rade SRZ voľby členov výboru a KK opakovať. 

Porušenie volebného poriadku treba pripísať na 

vrub predsedovi volebnej komisie, ktorý dopustil , 

že do volebných urien boli vhodené volebné lístky 

počas rokovania VČS, teda skôr. Po voľbách 

pracoval výbor v zložení 

Predseda: Ing.Jozef Kalus 

Podpredseda : Ján Heriban 

Tajomník : Ing.Dalibor Piška 

Hlavný hospodár : Rastislav Šajdák 

Pokladník : Miroslav Gajdoš 

Čistota vôd : Jozef Ptáček 

Správa majetku : Ján Ladecký 

Investičná činnosť : Ing.Miloš Šerý 

Brigádnická činnosť : Jozef Kalma 

Vedúci RS : Oldřich Roučka 
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Deti a mládež : Pavol Beniak 

Člen výboru : Milan Ďurčík 

Kontrolná komisia pracovala v zložení: 

Predseda : Jozef Liška 

Člen: Ing.František Crkoň a Miroslav Luhový 

 

Výrazným problémom sú škody spôsobené kormoránom veľkým na všetkých revíroch zväzu. Nálety zimujúcich kolónií 

vtákov systematicky likvidujú násady a staršie vekové kategórie pôvodných druhov rýb. Tento tlak spôsobuje priame 

škody našim organizáciám, ktoré v súčasnej dobe nie je možné preukázať hodnoverným písomným materiálom. 

V rámci celého zväzu bolo zavedené do systému dlhodobé sledovanie kormorána na celom území Slovenska. 

Monitoring, ktorý vykonávajú naši členovia na našich revíroch od januára hovorí, že sa u nás usídľuje približne 500-600 

kusov kormoránov. 

Naša členská základňa zaznamenala oproti iným rokom pokles členov. 

Členov nad 18 rokov bolo 915 

Mládež od 16 do 18 rokov – 64 členov 

Deti od 10 do 16 rokov – 238 členov 

Spolu bolo v MO 1217 členov, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o 20 členov. Žien bolo 12, dôchodcov 81, ZŤP 

39 z toho ZŤP s doprovodom 4. 

Počas tohto roku nás opustili navždy viacerí členovia. Medzi tými, ktorí zomreli treba pripomenúť p. Petra Cipku , ktorý 

pracoval od roku 1992 ako člen hospodárskeho aktívu RS, vo výbore od roku 1997 – čistota vôd na kaprových vodách 

a od roku 1998 vo funkcií hlavného hospodára. Členom MO SRZ bol registrovaný od roku 1990. 

Dňa 22.-23.marca sa uskutočnili školenia a skúšky nových členov. Zúčastnilo sa ich 53 záujemcov o členstvo. Všetci boli 

dobre pripravení , čo potvrdili aj výsledky ich testov, v ktorých všetci vyhoveli. 

Športová činnosť bola orientovaná na organizovanie pretekov, či už dospelých alebo mládeže, ktoré otvárali vstup do 

tejto sezóny. Pre dospelých sa konali preteky v love rýb udicou na revíroch 494/3-4 Lednické Rovne. Na tomto podujatí 

sa zúčastnilo 452 rybárov nielen z našej MO, ale aj z okolitých organizácií. Pretekalo sa o najťažšiu rybu a jednotlivé 

ceny získali: 

1.miesto Jaroslav Polacký (Kapor / 4kg) 

2.miesto Marián Junga (Kapor / 3 kg) 

3.miesto Jozef Rusnák (Kapor / 2,90 kg) 

Mimoriadnu cenu získal Miroslav Štefina za úlovok úhora (0,80 kg). Víťazi získali hodnotné ceny. 

Ako každý rok i teraz s deťmi 

pracovali krúžky „Mladých rybárov“. 

Svoju činnosť začali začiatkom 

októbra pod vedením svojich 

vedúcich podľa pôsobnosti bydliska. 

V mesiacoch marec-apríl sa 

uskutočnilo komisionálne preskúšanie 

pomocou testov. Začiatkom mája sa 

uskutočnili spoločné preteky členov 

krúžkov v love rýb udicou na revíry 

Odhánky, kde mali deti pripravené 

ideálne podmienky. Celkovo 

v krúžkoch úspešne ukončilo činnosť 

237 detí , z toho v Púchove 104, 

v Beluši  41, Led.Rovniach 39 , na 

Lazoch pod Makytou 13 , v Zariečí 13, 

v Dol.Kočkovciach 9 a v Pružine 18 detí. Poďakovanie patrí všetkým vedúcim krúžkov. 
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Disciplinárna komisia pracovala v zložení: Imrich Sulík,Jozef Liška a Jozef Petík. Riešila 10 prípadov podozrení 

z previnenia. V 6 prípadoch bola uložená celková pokuta 19 000 Sk, v dvoch prípadoch bol uložený trest dočasného 

vylúčenia z členstva vo zväze na 3 roky, v jednom prípade bol daný návrh na trvalé vylúčenie z členstva a jeden prípad 

bol postúpený inej organizácií, nakoľko sa nejednalo o nášho člena. 

Taktiež pokračovala brigádnická činnosť. Bolo zorganizovaných 97 spoločných brigád. Na pstruhových revíroch bolo 

odpracovaných 7028 hodín, z toho na 

výlovoch 3356 hodín. Na nepstruhových 

revíroch bolo odpracovaných 4940 

brigádnických hodín. Pri ostatnej 

brigádnickej činnosti 1932 hodín. 

Dohromady bolo odpracovaných 13 910 

brigádnických hodín, čo predstavuje 

prínos pri cene jednej brigádnickej 

hodiny (70 Sk) sumu 973 700 Sk. 

Na úseku čistoty vôd bolo v apríli 

nahlásené vyvážanie hnojovice 

v blízkosti toku Biela voda v Mladoňove, 

kde bola privolaná hliadka polície. Na 

mieste bol zadržaný znečisťovateľ a vec 

bola daná k šetreniu. K znečisteniu toku 

nedošlo. K veľmi závažnému znečisteniu 

došlo 22.8.2003. Z hnojiska v Mestečku, ktoré spravuje miestne PD došlo k úniku močovky, následkom prerazenia 

bočnej strany hnojiska, s následným vtokom do Bielej vody a otrave celého úseku tohto toku od PD Mestečko až po 

vtok do Váhu. Došlo k hromadnej otrave rýb. Táto havária sa zapíše v našej histórii ako jedna z najväčších. Po 

odbornom preskúmaní bolo skonštatované , že prišlo k úplnému zničeniu nielen rýb, ale i biotopu. Pozbierané boli 

stovky kilogramov uhynutých rýb a mnohé odniesla voda do Váhu. Kým sa Biela voda z tohto úderu spamätá potrvá 

ešte dlho...Až takto ďaleko zájde ľudská ľahostajnosť a nedôslednosť.  

 

 

2004 
Tento rok bol pre SRZ úspešný z hľadiska prezentácie schopnosti zväzu usporiadať na vysokej organizačnej 

a spoločenskej úrovni 24.Majstrovstvá sveta seniorov v love rýb na umelú mušku, ktoré sa uskutočnili 30.augusta až 

6.septembra v Liptovskom Mikuláši. Družstvo Slovenska sa v konkurencií 23 štátov umiestnilo na 1.mieste pred 

družstvami Česka a Francúzska.  
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Pre slovenské rybárstvo je veľkým problémom kormorán a najmä škody , ktoré spôsobuje organizáciám na revíroch. 

Máme problémy s premnoženým predátorom rybej osádky na nami obhospodarovaných revíroch. V priebehu roka 

sme vykonávali monitoring výskytu kormorána na našich vodách a výsledky celoslovenského monitoringu boli 

podnetom pre uskutočnenie rokovania, kde by bolo možné preukázať škody spôsobené kormoránom. V novembri sa 

v Žiline uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou. Táto splnila svoj účel, čoho následkom je podpora 

o udelenie výnimky na odstrel kormorána na revíroch SRZ. 

Našu členskú základňu tvorilo 1199 členov. V porovnaní s minulým rokom je to opäť pokles o 18 členov. 

Členov nad 18 rokov bolo – 900 

Mládež od 16 do 18 rokov – 71 

Deti od 10 do 16 rokov – 228 

Z počtu dospelých bolo 12 žien,83 dôchodcov,38 ZŤP a z toho 10 ZŤP s doprovodom.  

Rybársky aktív tvorilo 17 hospodárov a ich zástupcov a 26 členov rybárskej stráže. Výbor pracoval v tom istom zložení 

ako v minulom roku a tak isto aj kontrolná komisia. 

Záujem o športový rybolov je pretrvávajúci a tak i v tomto roku 27.februára sa uskutočnilo školenie nových členov. 

Zúčastnilo sa ho 25 záujemcov, ktorí šiesteho marca úspešne absolvovali záverečné skúšky. 

Do nového majetku sme nadobudli formou sponzorských darov motorovú pílu v hodnote 18 000 Sk, krovinorez za 

17 000 Sk a batérie na osvetlenie buniek na Led.Rovniach v hodnote 12 000 Sk. V rámci zveľaďovania majetku MO sa 

zrealizovala rekonštrukcia vnútorného vybavenia chaty v Ihrištoch v hodnote 168 000 Sk. V ďalšej činnosti bola 

zrealizovaná výmena dlhodobo nefunkčného výpustu na dolnom rybníku v Ihrišťoch. Realizácia bola taktiež 

zabezpečená sponzormi v celkovej hodnote 40 000 Sk. 

Z ekonomických dôvodov došlo k presťahovaniu sídla MO z priestorov Centra voľného času do priestorov Makyta 

(bývalá vojenská správa). Pre činnosť sú k dispozícií tri miestnosti – učebňa, kancelária a kuchynka. Súčasne bola 

presťahovaná aj garáž a táto bola kompletne zrekonštruovaná.  Nepodarilo sa zrealizovať plánované vybudovanie 

elektrickej prípojky ku chate a nebola dosiahnutá dohoda o znovu pripojení vody. Problematika sa bude naďalej riešiť, 

vrátane odkúpenia priľahlého pozemku pre táborisko a detské ihrisko. Stav nášho majetku je v hodnote 4 647 942 Sk. 

Za posledné roky bola pozornosť venovaná organizovaniu pretekov dospelých a mládeže, ktoré otvárali vstup do novej 

sezóny. Nebolo tomu inak ani teraz, keď pred zahájením sezóny sa zorganizovali preteky v love rýb udicou pre 

dospelých na revíry Váh č.10 pod Salašom,hrázda č.3 a časť hrádze č.2. Pretekalo sa o najťažšiu rybu. Prvú cenu získal 

p. Juraj Marcinko. 

Preteky sa uskutočnili aj v jesennom období , 3.októbra na VN Hoštiná, ako 1.ročník Memoriálu Petra Cipku. Pretek 

bol dohodnutý ako bodovací a lovilo sa na jeden rybársky prút. 1.cenu získal p. Ján Svorada. 

Spoločné preteky členov detských krúžkov sa uskutočnili 8.mája na VN Hoštiná. Zúčastnilo sa ich 180 mladých rybárov. 

Celkovo v krúžkoch pri MO SRZ Púchov ukončilo činnosť 205 detí. Do kategórie dorastenec prešlo 39 detí. 

Disciplinárna komisia riešila 6 previnení proti Zákonu o rybárstve, prípadne porušenia Vyhlášky, alebo porušenie 

miestneho rybárskeho poriadku. Najvážnejšie bolo lov na viac ako dve udice. V troch prípadoch bola uložená pokuta 

po 3000 Sk, v jednom 1000 Sk , v ďalšom 500 Sk a v jednom išlo o disciplinárne opatrenie. 
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Spoločné brigády sú tradične každý rok organizované hospodármi na jednotlivých revíroch. Bolo zorganizovaných 107 

brigád. Lovné skupiny odpracovali pri výlovoch 3420 hodín. Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 7631 

hodín. Na nepstruhových revíroch sa odpracovalo 5364 hodín. Ostatná brigádnická činnosť predstavovala 2210 hodín. 

Celkovo bolo odpracovaných 15 205 hodín, čo predstavuje prínos pre našu MO pre cene prace 80 Sk za hodinu sumu 

1 216 400 Sk. 

Začiatkom roka bolo vykonané mapovanie revírov a pobrežných pozemkov z hľadiska zistenia potencionálneho 

znečistenia vôd pri dlhotrvajúcich dažďoch. 

V mesiaci apríl bolo zistené vypúšťanie močovky 

v obci Lysá pod Makytou v blízkosti toku Biela 

voda. K znečisteniu nedošlo, no i tak bola 

upovedomená polícia a vec prešetrená. Z hľadiska 

čistoty vôd bolo konštatované, že Biela voda sa po 

otrave v minulom roku vyčistila a postupne 

nadobúda znovu charakter kvalitného pstruhového 

revíru. Avšak potrvá ešte určitý čas, kým 

nadobudne pôvodný stav.  

Rybárske stráže vykonali na našich revíroch 267 

kontrol. Počas celého roka bolo zaznamenaných 

viacero prípadov nedodržania zákona o rybárstve. 

9 prípadov bolo riešených disciplinárne a 2 prípady 

riešila polícia, z toho 1 priestupok a 1 trestný čin. 

 

2005 
V roku 2005 tvorilo našu členskú základňu 1141 členov, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o 58 členov. 

Členovia nad 18 rokov (884) 

Mládež od 16 do 18 rokov (69) 

Deti od 10 do 16 rokov (188) 

Z počtu dospelých členov bolo 11 žien, 83 dôchodcov, 31 ZŤP z toho 13 ZŤP s doprovodom. 

V rámci regionálneho zloženia to vyzeralo takto: 

Púchov (613 dospelých a mládež a 102 detí) 

Lednické Rovne (149 dospelých a mládež a 37 detí) 

Beluša (143 dospelých a mládež a 41 detí) 

Dolné Kočkovce (48 dospelých a mládež a 8 detí) 

Rybársky aktív tvorilo 17 hospodárov a ich zástupcov a 26 členov rybárskej stráže.  Výbor pracoval v tom zložení ako 

minulí rok a tiež aj kontrolná komisia. 

V tomto roku zomreli : F.Filiač,V.Červenák,Ing.Ľ.Gabčo,K.Uhlárik,V.Pilátik,R.Korbel,L.Mušák st.,J.Vicena 

st.,J.Kalma,J.Janičík (p.Kalma a p.Janičík boli v minulosti členmi Výboru) 

Čo sa týka nového majetku, naša MO zakúpila videorekordér a tel. prijímač pre potreby činnosti rybárskeho krúžku. 

Zrealizovaná bola rekonštrukcia zábradlia na hornom rybníku v Ihrišťoch a tiež výroba a montáž nového rebríka 

v šachte pri vypúšťací šúber. Bol postavený aj nový prístrešok. Na chate v Ihrišťoch bolo položené na hornom poschodí 

nové linoleum a z vonku boli zrekonštruované 2 štíty nabitím nového obkladu. Na chate bolo zrealizovaných 12 

ubytovaní v hodnote 10 800 Sk, ale stále chýba elektrická prípojka.  

MO má vo vlastníctve 2 rybníky a chatu Alpina v Ihrišťoch, garáž v areáli Makyta a areál v Lednických Rovniach. 

K hospodárskej činnosti slúžia 3  rybolovné agregáty, 2 elektrocentrály, 2 motorové píly, 4 krovinorezy,čln,rybárska sieť 

a rad drobného náradia. 

Športová činnosť bola venovaná preteku dospelých  8.5.2005 , kedy sa zorganizovali preteky v love rýb udicou pre 

dospelých na revíry Štrkoviská Lednické Rovne. Súťažilo  sa o najťažšiu rybu. 
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Celkové umiestnenie: 

1.miesto Pavol Šťastný 

2.miesto Juraj Smatana 

3.miesto Luboš Levko 

Krúžky mladých rybárov začali činnosť 

v septembri. V mesiacoch marec 

a apríl sa uskutočnili komisionálne 

skúšky a 7.5.2005 sa uskutočnili 

preteky pre mladých rybárov na VN 

Ihrište č.2. Počasie prialo a zúčastnilo 

sa 170 mladých rybárov. Každý 

obdržal diplom a balíček sladkostí. 

Celkovo v krúžkoch ukončilo úspešne 

prácu 206 detí a do kategórie 

dorastenec prešlo 25 detí. 

Disciplinárna komisia MO zasadala 2 

krát. Vo svojich rozhodnutiach 

rozhodla v jednom prípade o odpustení zvyšku trestu a v druhom prípade dvom mladistvým uložila trest nevydania 

povolenia na dobu 3 rokov za lov v pstruhovom revíry v zakázanom čase. V roku 2005 bol zaznamenaný najmenší 

počet disciplinárnych previnení za posledných 10 rokov. 

Brigádnická činnosť:  

V roku 2005 bolo zorganizovaných 94 brigád. Na pstruhových revíroch boli zamerané na stavbu a opravy kaskád, výlovy 

a na čistenie brehov od porastov. Na 

nepstruhových bolo zimné prevzdušňovanie 

zamrznutých vôd, čistenie brehov od porastov 

a nánosov dreva a rôzneho odpadu. Ďalej kosenie 

trávy a udržiavanie poriadku. Lovné skupiny 

odpracovali 1399 hodín. Na pstruhových revíroch 

bolo odpracovaných 4511 hodín a na 

nepstruhových 5059 hodín. Celkovo bolo v MO 

odpracovaných 11 529 brigádnických hodín.  

Čistota vôd: 

V kontrole čistoty vodných tokov a nádrží boli 

vykonávané náhodné odbery. V septembri bol 

nahlásený únik močovky do potoka v Horenickej 

Hôrke. Nakoľko nebol rozsiahly , nedošlo k otrave 

rýb vo vode. Vinníkom bol nájomník bývalého PD. 

Rybárska stráž: 

Činnosť rybárskej stráže bola zameraná na všetky revíry. Podieľali sa na nich aj príslušníci policajného zboru. Na 

kaprových vodách bolo 184 kontrol a 1 spoločná, na pstruhových 68 a 3 spoločné. S príslušníkmi polície bolo 

uskutočnených  29 kontrol spolu s našimi členmi RS. Boli zaznamenané drobné priestupky, ktoré sa riešili priamo na 

mieste. 

Výlovy na chovných potokoch boli plánované na 17 000 kusov odchovaných rýb, no v skutočnosti sa vylovilo iba 

necelých 8500 kusov. Lovnou skupinou p.Novosada bolo zlovených 4905 kusov a lovnou skupinou p.Doležala 3507 

kusov. 

Náklady na zarybnenie kaprových a pstruhových revírov predstavovali objem 1 346 110 Sk. 

Na pstruhových revíroch našej MO sa ulovilo 5360 kusov rýb o hmotnosti 1365 kg a na nepstruhových vodách 13 425 

kusov o hmotnosti 17 005 kg. 
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Aj v tomto roku zaznamenali naši rybári bohaté úlovky. Najväčšie dosiahli: Maroš Jelčic (Sumec 150 cm/24 kg) , Roman 

Revák (Šťuka 115 cm / 12 kg), Augustín Zigo (Šťuka 105 cm / 10,5 kg). Najväčšie množstvo rýb ulovili : Ing.Ľ.Jurík (83 ks 

/ 211,4 kg) , Tomáš Moško (199 ks/ 198,4 kg) a Marek Šedý (72 ks / 178,4 kg). 

Prívlačová liga: 

V roku 2005 vznikla celoslovenská športová liga v odvetví  LRU – prívlač. V prvom ročníku bola len jedna skupina do 

ktorej sa zaregistrovalo celkom 24 družstiev s celého Slovenska. 3 ligové kolá sa konali postupne v Piešťanoch, na 

Kysuci a na Čiernej Vode. Našu organizáciu reprezentovali dve prívlačové družstvá. Púchov A v zložení František 

Doležal,Robert Crkoň,Juraj Václavík a Juraj Smatana a druhý team Púchov B v zložení Andrej Huliaček,Jaroslav 

Kodaj,Peter Mikloši a Jozef Stopka. 

Celkové poradie prívlačovej ligy v roku 2005: 

1.Žilina A                                                              13.Púchov A 

2.Piešťany                                                           14.Levice 

3.Prešov                                                              15.Kysucké Nové Mesto B 

4.Dunajská Streda                                             16.Kysucké Nové Mesto A 

5.Trenčín A                                                         17.Bratislava 

6.Žilina B                                                             18.Želiezovce 

7.Vranov nad Topľou                                        19.Trnava 

8.Dubnica nad Váhom                                     20.Zvolen 

9.Ružomberok                                                  21.Trenčín B 

10.Liptovský Mikuláš                                      22.Púchov B 

11.Banská Bystrica                                          23.Nová Baňa 

12.Martin                                                         24.Kežmarok 

2006 
V tomto roku našu členskú základňu tvorí 1144 členov, z toho je 901 (16 žien) , dospelých , 177 detí (12 dievčat), 66 

mládež, 99 dôchodcov a 13 ZŤP s doprovodom. Rybársky aktív tvoril 17 hospodárov a ich zástupcov. Rybárskych stráží 

v našej MO bolo 26. V tomto roku bolo 17 zasadnutí výboru a 1 zasadnutie predsedníctva, na ktorých sa prijalo 140 

uznesení. V tomto roku zomreli naši členovia: Baláž M st.,Džima M. , Korbel R.,Luhový A.,Makovský M.,Nemček 

R.,Rosina P., Šlesár M. 

Činnosť organizácie riadil  13 členný Výbor  a 3 členná kontrolná komisia v nezmenenom obsadení oproti minulému 

roku. 

26.3.2006 sa v Dome Kultúry konala výročná členská schôdza na ktorej sa zvolili nový členovia výboru a kontrolná 

komisia na ďalšie 4 roky. Do Výboru boli zvolený: 

Predseda: Ing.Jozef Kalus 

Tajomník: Ing.Dalibor Piška 

Podpredseda: Radoslav Prokop 

Hlavný hospodár : Rastislav Šajdák 

Pokladník : Miroslav Gajdoš 

Čistota vôd: Ing.Stanislav Ondruš 

Správa majetku: Ján Ladecký 

Investičná činnosť: Ing.Miloš Šerý 

Brigádnická činnosť : Jozef Kalma 

Vedúci RS: Bohuslav Kačík 

Deti a mládež: Pavol Beniak 

Člen výboru: Milan Ďurčík 

Člen výboru: Pavol Golis 

Kontrolná komisia: 

Predseda: Jozef Liška 

Člen: Ing.František Crkoň a Miroslav Luhový 



93 
 

 

Dôležité uznesenie, ktoré výbor prijal a odsúhlasil bolo , že na základe ponuky od urbárskej obce Lednické Rovne 

odkúpime pozemky pod odchovnými rybníkmi na Prúdoch o výmere 5582 metrov štvorcových. 

V mesiaci august bol zaznamenaný úhyn rýb na Bielej vode v úseku Vieska po vtok do Váhu. Dôsledok úhynu bola 

vysoká teplota vody, ktorá v priebehu týždňa neklesala ani v noci pod 21 stupňov Celzia a cez deň dosahovala až 24 

stupňov. Uhynulo približne 200 kusov pstruha potočného a 50 kusov lipňa. Po ochladení sa situácia znormalizovala. 

V októbri bol zaznamenaný prípad znečistenia Váhu olejovou škvrnou od VN Nosice. Našťastie nespôsobila úhyn rýb. 

Celú situáciu monitoroval p.Kalma , hospodár na tomto revíri a operatívne zabezpečoval úlohy s tým spojené začo mu 

platí poďakovanie. Inšpekcia ŽP skonštatovala, že sa jednalo o technickú poruchu a uložili pokutu  vo výške 150 000 Sk. 

Dňa 27.2. a 6.3.2006 sa uskutočnili školenia a skúšky nových členov. Zúčastnilo sa ich 57 záujemcov. Po uskutočnenom 

testovaní všetci vyhoveli. 

V rámci plnenia plánu zveľaďovania majetku MO sa podarilo zrealizovať elektrickú prípojku chaty v Ihrišťoch. 

Zrealizovaných bolo 21 ubytovaní v hodnote 21 325 Sk. Na jar došlo k poškodeniu okapových žľabov, škoda bola 

uhradená prostredníctvom poistenia. 

Činnosť rybárskej stráže vykonávalo 26 členov. Zistených bolo niekoľko menších priestupkov. Boli riešené pohovorom 

na mieste. Žiaľ ,boli zaznamenané dva prípady, kedy museli byť odobrané aj povolenky. V prvom prípade rybár lovil 

v rybochode, za čo mu bola udelená finančná pokuta. V druhom si rybár privlastnil dvoch podmierových kaprov, začo 

dostal zákaz vykonávať rybárske právo na dobu troch rokov. 

V brigádnickej činnosti bolo zorganizovaných 111 brigád. Okrem každoročných prác bolo v tomto roku odpracovaných 

aj 740 hodín pri zlovovaní a prevezení 3,5 tony rýb pri vypustení revíru 3-2520 od hate Dolné Kočkovce. Ryby boli 

vrátené do vody nosického kanála. Bol to najväčší výlov v histórii MO, nakoľko Povodie Váhu vypúšťalo kanálovú 

sústavu po Trenčín. Celkom bolo členmi odpracovaných 13 289 hodín, čo predstavuje sumu 1 328 900 Sk.   

 
Pri výlovoch na odchovných potokoch bolo zlovených lovnou skupinou Ferka Doležala 1972 kusov pstruha potočného 

a lovnou skupinou p.Novosada celkom 4274 kusov pstruha potočného. 

Na spodnej nádrži VN Ihrište bol odlovený Kapor K1 a K2 o hmotnosti 420 kg, ktorý bol premiestnený do hornej nádrže. 

Naši rybári sa mohli aj v tomto roku pochváliť krásnymi úlovkami .Najväčšie množstvo mal Marek Šedý (72 ks/206,5 

kg),  Štefan Hudec (142ks/183kg) a Karol Gargulák (152ks/150kg). Najväčším úlovkom sa môže pochváliť Pavol 

Javorek keď na Odhankach vytiahol sumca o hmotnosti 25 kg a dĺžke 135 cm. Spolu naši rybári ulovili skoro 20 ton rýb, 

čo predstavuje 17 kusov o hmotnosti 20,24 kg na jedného člena. 
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V športovej činnosti sa pred zahájením sezóny zorganizovali preteky 7.5.2006 v love rýb udicou pre dospelých na revíry 

štrkoviská Lednické Rovne. Pretekov sa zúčastnilo 251 členov, čo je najmenšia účasť za posledné roky. Pretekalo sa 

o najťažšiu rybu. 

Celkové umiestnenie: 

1.miesto Peter Riecky (kapor – 3,46 kg) 

2.miesto Ján Svorada (kapor – 2,82 kg) 

3.miesto  Jaroslav Klučka (kapor – 2,24 kg) 

Preteky sa uskutočnili aj v jesennom období. Prvého októbra sa na VN Ihrište už tradične organizoval Memoriál Petra 

Cipku a pretek bol bodovaný. Lovili sa prevažne kapry a nasadené pstruhy dúhové. Ryby boli pri chuti a rybári si prišli 

na svoje. Na prvých piatich priečkach sa však neobjavil ani jeden 

Púchovčan a všetky ceny si odniesli Považsko Bystrický 

pretekári. 

 

Celkové výsledky: 

1.Milan Zelenák (60 pstruhov + 1 kapor) 

2.Lubomír Krekáč (48 pstruhov)  

3.Juraj Konrád (19 pstruhov) 

4.Jaroslav Bednár (11 pstruhov) 

5.Jozef Belás (11 pstruhov) 

Taktiež aj v tomto roku boli zorganizovane preteky pre mladých 

rybárov. Konali sa 13.5. na Odhánkach a zúčastnilo sa ich 168 

mladých rybárov. 

Ku koncu roka 2006 začala fungovať aj naša prvá internetová stránka www.puchovskyrybar.wbl.sk , ktorej 

administrátorom je Miroslav Mikáč. Takže okrem vývesnej tabule v meste môžete nájsť všetko potrebné aj 

v elektronickej podobe. 

 

Prívlačová liga: 

V roku 2006 našu organizáciu zastupovalo v 1.prívlačovej lige iba jedno družstvo v zložení Juraj Václavík, Juraj Smatana, 

František Doležal, Andrej Huliaček a Robert Crkoň. Liga mala 4 kolá. V Piešťanoch,Bešeňová,Martin a Čierna voda. 

Celkové poradie: 

1.Dubnica nad Váhom 

2.Piešťany 

3.Trenčín A 

4.Liptovský Mikuláš 

5.Vranov nad Topľou 

6.Senec 

7.Žilina B 

8.Martin 

9.Žilina A 

10.Ružomberok 

11.Púchov 

12.Prešov 

Aj v súťaži LRU – mucha nás reprezentovalo jedno družstvo. V divízii v skupine A naši muškári v zložení Miloš Šerý, 

Jaroslav Kodaj, Jozef Ptáček, Ludevít Kodaj a MUDr.Ivan Juršták obsadili v celkovej konkurencií 12 družstiev skvelé 

4.miesto. 

 

 

http://www.puchovskyrybar.wbl.sk/
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2007 
V roku  2007 sme dosiahli výrazný  pokrok  pri  riešení  problému  s kormoránom veľkým. Už  v minulom roku  sme   

informovali , že  MŽP  SR pripravuje novelizáciu  Zákona  č. .543/2002  Zb.  o ochrane  prírody.  Novela  vylučuje  

kormorána  veľkého  z celoročného  chránenia  a tento  druh  bude  zaradený  do  celoročného  regulačného  odstrelu,  

ktorý  sa bude  realizovať  cestou  poľovníckych  združení. Vtedy  sa  predpokladalo,  že  proces  pripomienkovania  

a následného  schvaľovania by  mal  byť  ukončený  do  konca júna  roku  2007 . Tento  termín  sa  však  posúval  z  

dôvodu  jednostranného  postoja  Spoločnosti  pre  ochranu  vtáctva  na  Slovensku,  ktorý  nahrádzal ochranu jedného 

druhu  nad  inými  živočíšnymi  druhmi.  Ale  nakoniec  sa  dobrá  vec  predsa  podarila  a Ministerstvo  

pôdohospodárstva  SR  povolilo  dňa  8.11.2007  podľa  §  14  vyhlášky  č. 172/1975  Zb.  o ochrane  a o čase, spôsobe  

a podmienkach  lovu  niektorých  druhov  zveri  výnimku  na  regulovaný  odstrel  800  kusov  kormorána  veľkého  

v čase  od  21. novembra  2007  do  31.  marca 2008  a od  1.  októbra  2008  do  31.  marca  2009, na  revíroch  tých 

rybárskych  organizáciách,  ktoré  o to  požiadali  v stanovenom  čase.  Po  obdŕžaní  písomného  povolenia  z Rady  SRZ  

sme  sa dňa  13.  decembra  zúčastnili spoločnej  porady,  ktorú zorganizovali funkcionári  susednej MsO  SRZ  Pov. 

Bystrica.  Na  porade  sa  zúčastnili  hospodári  Regionálnych  poľovníckych  združení  a zástupcovia  rybárskych  

organizácií  Považská  Bystrica  a Púchov  s cieľom  dohodnúť  sa  o spoločnom   postupe  realizácie  a dodržania  

podmienok  povolenia  na  regulovaný  odstrel  kormorána. Podmienkou  realizácie  odstrelu  bolo  podpísanie  Zmluvy  

o spolupráci  pri  realizácií  výnimky  na  plašenie  a odstrel  medzi  poľovníckymi  združeniami  a rybárskou  

organizáciou.  Za  našu  organizáciu  bol  koordináciou  spolupráce  s poľovníckymi  združeniami  pri  realizácií  tejto  

výnimky poverený predseda  KK  p. Jozef  Liška. 
 

Rozsah platnosti nových rybárskych povolení bol 

ustanovený tak, že držiteľ uvedených povolení je 

oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku, 

spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča 

velkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, alebo 

lieňa sliznatého. Privlastnením si stanoveného počtu 

ušlachtilých rýb platnosť povolenia končí a na toto 

povolenie už nie je možné ďalej loviť ryby, ale 

v prípade záujmu si môže člen kúpiť nové povolenie. 

 

V roku 2007 tvorilo našu členskú základňu 1145 

členov, čo je s porovnaním z rokom 2006 nárast o 1 

člena. 

Zloženie členskej základne: Členovia nad 18 rokov (932 členov z toho 16 žien), mládež od 16 do 18 rokov (96), deti od 

10 do 16 rokov (117). 

Regionálne zloženie:  

Púchov (665 dospelých + 46 detí) 

Lednické Rovne (155 + 28) 

Beluša (163 + 35) 

Dolné Kočkovce (45 + 8) 

Rybársky aktív tvoril 17 hospodárov a ich zástupcov a 34 členov rybárskej stráže. 

K štatistickým údajom patria aj informácie o bývalých členoch, ktorí už nie sú medzi nami. V roku 2007 a do 16.3.2008 

zomreli naši členovia : Jozef Chudada, Ladislav Ďurech, Jozef Kováčik, Martin Fedor a Rudolf Gašpar. 

V roku 2007 činnosť organizácie riadil 13 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia: 

Predseda: Ing.Jozef Kalus 

Podpredseda: Radoslav Prokop 

Tajomník: Ing.Dalibor Piška 
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Hlavný hospodár: Rastislav Šajdák 

Pokladník: Miroslav Gajdoš 

Čistota vôd: Ing.Stanislav Ondruš 

Správa majetku: Ján Ladecký 

Investičná činnosť: Ing.Miloš Šerý 

Brigádnická činnosť: Jozef Kalma 

Vedúci rybárskej stráže: Bohuslav Kačík 

Deti a mládež: Pavol Beniak 

Členovia výboru: Milan Ďurčík a Pavol Golis 

Kontrolná komisia: 

Predseda: Jozef Liška 

Členovia: Ing.František Crkoň a Miroslav Luhový 

 

Výbor MO v roku 2007 zasadal 16 krát a predsedníctvo 1 krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 141 uznesení, ktoré sa 

týkali prípravy členskej schôdze v roku 2007, prípravy a vydávania povolení na rybolov, prípravy školenia a skúšok 

nových členov, prípravy  rybárskych pretekov, prevádzkovanie chaty na Ihrišťoch a ďalších činností, ktoré súviseli 

s výlovmi, zarybnením, hospodárkou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.  

Uznesenie, ktoré výbor prijal a odsúhlasil pod č. 133 zo dňa 4.12.2006, že na základe ponuky od urbárskej obce 

Lednické Rovne, že odkúpime pozemky  pod odchovnými rybníkmi na Prúdoch o výmere s plochy  5 582 m2  v cene 40 

Sk za m2, čo predstavuje sumu 231.987.,Sk vrátane podielu na vklad a vypracovanie geometrického plánu.  Kúpno-

predajná zmluva, bola odsúhlasená a podpísaná štatutármi MO. Listom zo dňa 7.1.2008  MO obdržala informáciu od 

Správy katastra Púchov o   prerušení konania a vyzvala účastníkov  na  odstránenie nedostatkov v návrhu na vklad do 

katastra nehnuteľnosti. Dňa 10.1.2008 požiadali účastníci zmluvy o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov, 

ktorému Správa katastra vyhovela 

 Členská schôdza  v roku 2007 prijala formou uznesení  11 - úloh.  

Úlohy sa týkali: 

         -zabezpečiť stanovené ciele MO vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2006,  

- zorganizovať preteky pre dospelých a deti,  
- zvyšovať odbornú prípravu členov výboru, hospodárskeho aktívu a členov RS,  
- zorganizovať školenia a skúšky pre nových členov,  
- postupne získavať informácie o vlastníkoch pôdy, ktoré sa nachádzajú pod vodnými plochami na štrkoviskách 

Lednické Rovne 
- vyrovnanie s firmou FISHrelax a získané prostriedky použiť na odkúpenie pozemkov 
- zakúpiť tlačiareň k PC 
- doplniť podpisy zodpovedných osôb v pokladničnej knihe a aktualizovať údaje 
- riešiť prietok Kamenického potoka 
- pri organizovaní podujatí venovať väčšiu pozornosť výberu dodávateľa občerstvenia 
- vypracovať dotaz na Radu SRZ ohľadne lovu rýb na kanále počas vypustenia vody  
 

 
Z prijatého uznesenia 9 úloh hodnotíme ako splnené, 2 úlohy ako rozpracované resp. čiastočne splnené. 
 
Jedna úloha sa týka vlastníkov pôdy pod vodnými plochami LR, kde  poverený  štatutár  MO rokoval s riaditeľkou  Slov. 
pozem. Fondu v Považskej Bystrici, ktorá v krátkom období poslala MO nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú v ich 
správe v katastrálnom území Beluša, Horenice a Hôrka. Čísla  parciel,  ktoré  sú  uvedené  v návrhu  nájomnej  zmluvy  
budeme  konzultovať  s pracovníkom  geodézie, aby  sme  presne  vedeli  kde  sa nachádzajú. Úloha  naďalej  trvá. 
 
Druhá úloha sa týka vyrovnania s firmou FISHrelax. I napriek tomu, že po viacnásobných rokovaniach došlo k dohode  
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RADA  SRZ  neschválila dohodu a vrátila ju firme FISHrelax na dopracovanie. Úloha naďalej trvá. 
. 
Kamenický potok – úloha bola konzultovaná s pracovníkom, ktorý sa zaoberá uvedenou problematikou a vyslovil 
názor, že koryto potoka sa prirodzenou cestou – sedimentáciou upraví. Otázkou však ostáva, že pri ročných výkyvov 
počasia, keď nám v priebehu leta vysychajú aj iné odchovné  potoky bude možné túto situáciu perspektívne riešiť. 
  
Uznesenie, ktoré bolo prijaté na  základe  diskusného  vystúpenia  Ing. Novosáda , bude  prezentované  v  rámci  
diskusie. Je  to odpoveď Ministerstva  ŽP  SR  zo  dňa 4.2.2008. 
 
 
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili 18. 02.  a  25.02. 2007.  Školenia a skúšok sa zúčastnilo 57 záujemcov 
o členstvo v SRZ. Všetci záujemcovia o členstvo v testoch vyhoveli.    

 
Činnosť hospodárenia s majetkom za rok 
2007 
Inventarizácia HIM a DHM za rok 2007 bola 
vykonaná 23. - 24. 02. 2008. Inventarizačná 
komisia nezistila žiadne rozdiely medzi 
skutočným  stavom majetku a stavom 
evidenčným. Čo sa týka nového majetku v 
r. 2007  bol zakúpený od Matadoru  starší 
počítač, boli zakúpené  dve sady vysielačiek  
pre zabezpečovanie  výlovov a pretekov, 
boli zakúpené  dva  500  litrové plastové  
sudy pre potreby zarybňovania. Firma  
Gimax venovala  ako  sponzorský dar  4 
kusy halogénových svietidiel  pre  potreby  
rybárskej stráže. 
Na rekreačnej chate v Ihrišťoch bolo 
zrealizovaných celkom 27 ubytovaní 
v celkovej sume 25 000 Sk. 

Nehnuteľnosti MO:  
-dva rybníky a rekreačná chata Alpina v Ihrišťoch 
-garáž v areáli Makyta 
-areál na Lednických Rovniach 
HIM a DHM slúžiace k hospodárskej činnosti: 
- 3 rybolovné agregáty, 2 elektrocentrály, 1 motorovú pílu, 4 krovinorezy , čln, rybársku sieť a celý rad menšieho 
pracovného náradia, ktoré slúži pri zabezpečovaní hospodárenia a starostlivosti o revíry  

- inventár, ktorý sa nachádza v prenajatých kancelárskych priestoroch Makyta  + 3 počítače s príslušenstvom                                 

Činnosť rybárskej stráže MOSRZ Púchov za rok 2007. 

 V roku  2007  vykonávalo činnosť rybárskej stráže 34 členov čo bol oproti roku 2006 nárast o 7 členov. Viac členov, 

viac kontrol na revíroch, ktoré spolu počas roka vykonávali. Bolo zorganizovaných  23 spoločných kontrol v počte troch 

až  piatich členov RS.  Najčastejšie  zistenia  boli  nevyškrtávanie predošlých vychádzok, nezapisovanie hmotností 

ulovených rýb. Stále si rybári nechcú uvedomiť, že aj zdanlivo malé previnenia môžu mať za následok začatie 

disciplinárneho konania. Všetky tieto nedostatky boli riešené len napomenutím RS a na  mieste boli  chýbajúce údaje 

doplnené. Bolo by najlepšie, keby si rybári tieto povinnosti už osvojili a začali k nim pristupovať zodpovednejšie a tým 

sa vyhnú zbytočnej konfrontácií s členmi RS. 

Ďalším nemalým problémom je neporiadok pri vode. Je v záujme nás všetkých, keď si na začiatku sezóny na brigádach 

brehy od odpadkov vyčistíme, aby sme ich dokázali udržať v čistote počas celého roka. 
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 V minulom roku sme opäť spolupracovali aj s políciou a to formou spoločných kontrol, ktoré sa vykonávali prevažne 

v noci. Takto bol odhalený jeden prípad prečinu pytliactva, kedy mal rybár zasieťkovaný jeden kus kapra rybničného, 

ktorý nedosahoval najmenšiu stanovenú lovnú mieru. Za tento skutok mu bol udelený trest zákaz vykonávať rybárske 

právo na dobu troch rokov. 

Do budúcnosti si želáme a zároveň želáme všetkým členom, aby sme sa s takýmito zisteniami stretávali čo najmenej 

a tak si rybárstvo zachovalo charakter športového rybolovu. 

Brigádnická činnosť v MO SRZ Púchov v roku 2006  

V roku 2007 bolo na revíroch MO SRZ Púchov organizovaných 103 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 nepstruhových revíroch boli zamerané na zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných plôch, 

na jarné čistenie brehov od porastov a taktiež od nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to bolo 

pravidelné kosenie trávnatých porastov okolo rybníkov a štrkovísk, k tomu treba dodať len toľko, že z našich revírov 

bolo vyvezené 3,5 tony odpadu. Počas celého roku taktiež udržiavanie poriadku tak, aby sme sa pri našom spoločnom 

koníčku "rekreačnom rybolove" cítili čo najlepšie.  

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Biela Voda-0120 831hod. nové kaskády- 41 opravené- 77 Revír Zubák-Lednica-1900 375hod. nové kaskády- 36 

opravené- 50 Revír Pružinka-Slatinka-3040...1209hod. nové kaskády- 44 opravené- 62  

Výlovy na odchovných potokoch :  

Lovná skupina Doležal František 950 hod.                        Lovná skupina Ing.Novosád Ľubomír 1290 hod.  

Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 4655 brigádnických hodín. 

  

Kaprové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Váh-4580+4164+4162   3192 hod.   Revír Ihrište+chata-5070  830hod.  Revír VN Dolné Kočkovce-5020  600 hod. 

Revír Štrk.Led.Rovne-4040+4030 1152hodín. 

Celkom na  kaprových revíroch bolo odpracovaných 5 774 brigádnických hodín. 

Zarybňovanie revírov 550 hod.  Vydávanie dokladov 820hod.  

Ostatná brigádnická činnosť 1120 hodín.  

Spolu 1875hodín 

  

Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2007 členmi MO SRZ Púchov odpracovaných 12 919 brigádnických hodín, čo 

predstavuje prínos pre našu organizáciu pri cene 1 hodiny práce 100Sk sumu 1 291 900 Sk. 
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  Investičná činnosť za rok 2007   

 Bola zrealizovaná stavba  Malej vodnej elektrárne Dolné Kočkovce, ktorá je v činnosti od októbra 2007 pri prietoku  

sedem metrov kubických za sekundu. Táto  skutočnosť  je  schválená  manipulačným  poriadkom  pre  kaskádu  Dolné  

Kočkovce – Ladce – Ilava – Dubnica – Trenčín .  

Bola  spustená do prevádzky  Čistička odpadových vôd v Beluši z vyústením vyčistených vôd do zhybky Slatinského 

potoka.  

Účasť na bežných rokovaniach na obecných a mestskom úrade pre stavebné povolenia ( domové čistiarne odpadových 
vôd, vypúšťanie vôd do tokov a stavebné činnosti ktoré sa nás svojou činnosťou dotýkali ako rybárov). 

 

 Činnosti disciplinárnej komisie   

V roku 2007 disciplinárna komisia pracovala v zložení Mgr. Imrich Sulik, Jozef Liška a Jozef Petík. Celkom  prerokovala  6  

previnení členov našej organizácie.  Jednalo sa o porušenia zákona o rybárstve alebo miestneho rybárskeho poriadku. 

Bolo uložených 5 peňažných pokút v celkovej výške  10 000  Sk  a jedno dočasné vylúčenie na dobu troch rokov.  

Treba uviesť, že jednotlivé previnenia jednoznačne vyplývali z neznalosti predpisov, pretože : 

v dvoch prípadoch išlo o nedodržanie lovnej miery rýb, ktorá bola oproti predchádzajúcemu obdobiu zmenená, 

v dvoch prípadoch prekročenie počtu ročného limitu ulovených kaprov,v jednom prípade sprevádzajúca osoba, osoby 

mladšej ako 15  rokov, neskontrolovala zapísané nepravdivé údaje  v zázname o úlovkoch – ulovená ryba nedosahovala 

stanovenú lovnú mieru a v jednom prípade išlo o prepisovanie záznamu o úlovkoch  takým spôsobom,  že záznamy sa 

stali nečitateľné. 
Čistota našich vôd. 
V mesiaci august 2007  došlo k znečisteniu vodného toku – potok  Vydrná  ČOV, ktorú prevádzkuje  Obecný úrad Lúky 
pod Makytou. Vďaka rýchlemu oznámeniu a zásahu našich rybárov nedošlo k úhynu rýb – tieto boli včas premiestnené 
do toku Biela Voda. Opakovane o niekoľko dní došlo opäť k znečisteniu potoka Vydrná, kde pri čistení a vyplachovaní 
nádrže neznámou kvapalinou, ktorá zafarbila potok na jasne modrú farbu. Situácia bola monitorovaná našimi členmi. 
K úhynu  rýb nedošlo.  
 
Práca s deťmi a mládežou  

 Krúžky Mladých rybárov pri MO SRZ Puchov začali svoju činnosť v septembri 2006.Krúžky pracovali v Púchove, v 

Beluši, v Led, Rovniach, v Záriečí, v Dolných a Horných Kočkovciach a v Dolnom Lieskove. Deti pod vedením poverených 

vedúcich pracovali podlá 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 2007 sa uskutočnili záverečné skúšky formou testov. 

 12.5.2007 sa uskutočnili spoločné preteky v love rýb udicou  na  revíry  3 – 5070 Hoštiná. Počasie bolo priaznivé. 

Pretekov sa zúčastnilo 84 mladých rybárov. Najlepší z nich boli odmenení vecnými cenami. Každý účastník obdržal 

diplom za účasť a balíček sladkosti. Po skončení vedúci svojich krúžkov odovzdali deťom povolenie na rybolov, ktoré ich 

oprávňovali loviť ryby. 

Celkovo prácu v krúžkoch pri MO SRZ Puchov úspešne ukončilo 118 deti. Do kategórie dorastenec prešlo 19 deti. 

 

Rybárske preteky: 

Tohtoročné jarné preteky pre dospelých sa po dlhšej dobe organizovali v meste na štrkoviskách Odhánky. Pred 

zahájením sezóny 6.5.2007 sa tu stretlo 242 členov, čo je najnižšia účasť za posledné roky. V roku 2006 bola účasť 251 

členov. Pretekalo sa o najťažšiu rybu a nechýbala bohatá tombola. 

1.miesto Ján Monček (Kapor -4,37 kg) 

2.miesto Jozef Rosina (Kapor – 4,07 kg) 

3.miesto Dušan Marták (Kapor – 4,00 kg) 



100 
 

 

Dňa 8.5.2007 naša organizácia zorganizovala na brehoch VN Ihrište preteky funkcionárov Trenčianskeho kraja. Súťaž 

bola bodovacia systémom chyť a pusť  a zúčastnilo sa  10 družstiev jednotlivých organizácií trenčianskeho kraja. 

Púchovskému družstvu v zložení Rastislav Šajdák, Radovan Prokop a Dalibor Piška sa podarilo na domácej vode 

z veľkým náskokom zvíťaziť. 

Celkové poradie: 

1.Púchov (1573 bodov) 

2.Nové Mesto nad Váhom (644) 

3.Považská Bystrica (504) 

4.Prievidza (471) 

5.Bánovce na Bebravou (496) 

6.Handlová (359) 

7.Partizánske (257)  

8.Stará Turá (219) 

9.Dubnica nad Váhom (196) 

10.Trenčín (116) 

Poradie jednotlivcov: 

1.Rastislav Šajdák (MO SRZ Púchov) 838 bodov 

2.Ing.Dalibor Piška (MO SRZ Púchov) 403 b. 

3.Radoslav Prokop (MO SRZ Púchov) 332 b. 

4.Juraj Dobiáš (MO SRZ Pov.Bystrica) 262 b. 

5.Rudolf Kolár (MO SRZ Prievidza) 261 b. 
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Dalšiepreteky sa uskutočnili  v jesennom období 30.9.2007 na VN Ihrište ,ako 3.ročník Memoriálu Petra Cipku. 

Zúčastnilo sa ho iba 210 pretekárov. Pretek bol bodovaný. 

1.miesto Peter Šumega (Pov.Bystrica) /1179 bodov 

2.miesto Pavol Valášek (Pov.Bystrica) /1161 bodov 

3.miesto Jozef Rusnák / 962 bodov 

 

 

V roku 2007 našu MO reprezentovali aj dve súťažné družstvá. Družstvo LRU – mucha – divízia A, v ktorej sa zúčastnilo 

12 družstiev. Družstvo našej MO v zložení Jaroslav Kodaj, Ing.Miloš Šerý, Jozef Ptáček , Ludevít Kodaj ml. a Mudr. 

Ivan Juršták sa umiestnilo na celkovom 6 mieste. Družstvo LRU – prívlač 1.liga pod vedením Roberta Crkoňa sa 

umiestnilo na 8 mieste, kde v skupine súťažilo taktiež 12 družstiev.

 
 



102 
 

2008 
 

V roku 2008 tvorilo našu členskú základňu   1 140 členov, čo je s porovnaním z rokom 2007  pokles o 5 členov.   

Rybársky aktív tvoril 15 hospodárov a ich zástupcov a 34 členov rybárskej stráže.  
 
 K štatistickým  údajom patria aj informácie o členoch, ktorí opustili naše rady. 
 
V roku 2008 a do 22.03.2009 zomreli naši členovia:  Jozef  Ozimý, Miroslav  Holubek  a František Rosina 
 
V roku 2008 boli  povolenky  vydané v takomto zložení: 
 
miestne  kaprová                         451 ks  + deti 105 ks 
miestne  kaprové zľavnené        192 ks    
zväzové  kaprové                         326 ks   +deti 13 ks 
pstruhové povolenia                    282 ks    
lipňové povolenia                             2 ks    
 
39 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 8 členov požiadalo o prerušenie členstva v SRZ. 
 
Výbor a KK komisia pracovala v nezmenenom obsadení 
oproti minulému roku. 
 
Výbor MO v roku 2008 zasadal 14 krát a predsedníctvo 

3 krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 124 uznesení, 

ktoré sa týkali prípravy členskej schôdze v roku 2009, 

prípravy a vydávania povolení na rybolov, prípravy 

školenia a skúšok nových členov, prípravy  rybárskych 

pretekov, prevádzkovanie chaty na Ihrišťoch a ďalších 

činností, ktoré súviseli s výlovmi, zarybnením, 

hospodárkou činnosťou a hospodárením s majetkom, 

ktorý MO spravuje.  

 Uznesenie, ktoré výbor prijal a odsúhlasil pod č. 133 zo 

dňa 4.12.2006, že na základe ponuky od urbárskej obce Lednické Rovne,  odkúpime pozemky  pod odchovnými 

rybníkmi na Prúdoch o výmere s plochy  5 582 m2  v cene 40 Sk za m2, čo predstavuje sumu 231 987 Sk vrátane 

podielu na vklad a vypracovanie geometrického plánu.  Kúpno-predajná zmluva, bola odsúhlasená a podpísaná 

štatutármi MO. Dnes môžeme konštatovať,  že odchovné rybníky sú majetkom našej organizácie a budú slúžiť pre 

odchovanie násadovej ryby. 

 
Členská schôdza  v roku 2008 prijala formou uznesení  5 - úloh.  
 
Úlohy sa týkali: 

- zabezpečiť stanovené ciele MO vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2008,  
- zorganizovať preteky pre dospelých (04.05.2008 Odhánky ) a deti (10.05.2008 LR ) a jesenné preteky ako 

memoriál Petra Cipku na rybníku Ihrište.  
- zorganizovať školenia a skúšky pre nových členov,  
- pokračovať v úlohe identifikácie  vlastníkov pôdy, ktoré sa nachádzajú pod vodnými plochami na štrkoviskách 

LR 
- výboru,  získané prostriedky finančné za ryby – vyrovnanie s firmou FISHrelax použiť na odkúpenie pozemkov a 

ryby 
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Z prijatého uznesenia 3 úlohy hodnotíme ako splnené, 2 pretrvávajú ako úlohy rozpracované. 
 
Jedna úloha sa týkala vlastníkov pôdy pod vodnými plochami na štrkoviskách Lednické Rovne. Členovia výboru z obce 
Lednické Rovne rokovali s Urbariátom  Horenická Hôrka a informovali výbor, že sú naklonení uzatvoriť nájomnú zmluvu 
za prijateľných podmienok. Úloha je rozpracovaná a  naďalej  trvá. 
 
Druhá úloha sa týka vyrovnania s frmou FISHrelax. Aktuálny stav je nasledovný:   RADA  SRZ  neschválila dohodu a 
vrátila ju firme  FISHrelax na dopracovanie .FISCHrelax nedoplnil pripomienky Rady SRZ a tak nedošlo k finančnému 
vyrovnaniu s  MO SRZ. Začiatkom mája 2008 sme obdržali výzvu na úhradu za užívanie pozemkov vo výške 93.000 Sk za 
každý rok užívania počnúc rokom 2007. Uvedená čiastka predstavuje zaplatenú daň z nehnuteľností za pozemky, ktoré 
majú vo vlastníctve. Výbor túto výzvu  samozrejme neakceptoval a požiadal firmu FISHrelax o spresnenie údajov, ktoré 
mali predstavovať hektárovú výmeru pozemkov pod vodnými plochami štrkovísk č.1 a 0. Naša požiadavka bola 
akceptovaná a na návrh spoločnosti frmy FISHrelax pripravili návrh nájomnej zmluvy za ročnú odplatu 68 794,-Sk za 
pozemky o celkovej výmere 34 397 m2 pri cene 2.00,-Sk/m2/rok. Po prerokovaní návrhu nájomnej zmluvy výbor prijal 
uznesenie : 

a. neakceptuje návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti   
b. výbor poveruje predsedu organizácie zrealizovaním dohody o finančnom vyrovnaní zo dňa 20.12.2007 

s dodatkom zapracovania pripomienok Rady SRZ 
 
Toto uznesenie s novou dohodou o finančnom 
vyrovnaní bolo dňa 4.11.2008 odovzdané 
konateľovi spoločnosti FISCHrelax. Odpoveď 
sme nedostali preto výbor na zasadnutí dňa 
6.2.2009 skonštatoval, že nedošlo k uzatvoreniu 
zmluvy o finančnom vyrovnaní a že sme povinný 
podľa § 6Zákona o rybárstve č.139 pokračovať 
v hospodárskej činnosti pravidelným 
zarybňovaním uvedených revírov.  
O dva týždne sme dostali od advokátskej 
kancelárie výzvu na aktívne konanie vo veci 
finančného vyrovnania. V predmetnej veci sa 
ďalej pokračuje a  úloha naďalej trvá. 
 
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili  
3. 02.  a  10 .02. 2008.Školenia a skúšok sa 
zúčastnilo  48 záujemcov o členstvo v SRZ. V 

testoch uspeli všetci záujemcovia o členstvo v MO SRZ.    
 
 

Činnosť' hospodárenia s majetkom za rok 2008  

Inventarizácia HIM a DHM za rok 2008 bola vykonaná 14. - 15. 02. 2008. Inventarizačná komisia nezistila žiadne 

rozdiely medzi skutočným stavom majetku a stavom evidenčným. Čo sa týka nového majetku v r. 2008 tento rok bol 

prelomovým, nakoľko sa nám podarilo odkúpiť odchovné rybníky na Lednických Rovniach, o ktoré sme sa už dlho 

usilovali.  Na rekreačnej chate  v Ihrišti  bolo zrealizovaných celkom  5 ubytovaní  v cene 4 285 Sk nakoľko je chata 

v rekonštrukcii. Rekonštrukcia chaty je momentálne predmetom projektu pre EÚ. V prvom podlaží chaty bol 

zrealizovaný nákup a rozvod novej elektroinštalácie – svojpomocne. 

Na základe zistenia, považujem za potrebné upozorniť na nepriaznivú situáciu, čo sa týka netesnosti horného rybníka 
v Ihrišťoch. Na tejto hrádzi sú viditeľné voľné priesakové miesta, ktoré treba čo najskôr eliminovať, s cieľom zabezpečiť 
funkčnosť rybníka a bezpečnosť rybárov. V tomto roku sa pokúsime doriešiť odkúpenie okolitého pozemku pri 
rybárskej chate.                                                                                                                                                                                                                    
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Nehnuteľnosti  MO   

 - dva rybníky a rekreačnú chatu Alpina v Ihrišťoch, garáž v areáli Makyta, areál na Lednických Rovniach a odchovné 
rybníky na Lednických  Rovniach          

HIM a DHM slúžia ku hospodárskej činnosti :  

- 3 rybolovné agregáty, 1 elektrocentrálu, 1 motorové pílu, 4 krovinorezy , 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 tri počítače s príslušenstvom 

Veríme, že aj v budúcom období sa bude tento náš spoločný majetok zveľaďovať a bude narastať.  

 Činnosť rybárskej stráže  

V roku  2008 vykonávalo činnosť rybárskej stráže v našej organizácii 34 členov. Spolu vykonali 810 jednotlivých kontrol 

našich rybárov. 

Organizovalo sa aj 30 spoločných kontrol v počte najmenej troch a viac členov rybárskej stráže. Štyri kontroly sme 

organizovali v spolupráci s políciou, ktorá po našom oslovení ochotne spolupracovala s našou organizáciou. Jednalo sa 

najmä o večerné kontroly, kedy by sa dalo čakať, že tma bude našich rybárov skôr zvádzať k  porušovaniu zákona. 

Našťastie sa nič také nepotvrdilo a počas týchto nočných výjazdov po našich revíroch nebolo zistené žiadne nezákonné 

počínanie loviacich. Svedčí o tom, že naši rybári sú z roka na 

rok na vyššej úrovni a snažia sa dodržiavať rybársky zákon 

a riadiť sa rybárskym poriadkom. Žiaľ, jeden prípad sme predsa 

len zaznamenali, kedy rybár ulovil dva kusy pstruha dúhového 

a nezapísal si ch do povolenky a lovil ďalej. Bol mu udelený 

trest disciplinárnou komisiou a to zákaz vykonávať ryb. Právo 

na dobu tri roky. Je prianím všetkých členov rybárskej stráže, 

aby sme sa takýmto počínaním rybárov stretávali v budúcnosti 

čo najmenej, alebo najlepšie vôbec. 

    Nedá sa  nespomenúť dlhoročný problém, ktorým je 

neporiadok pri vode. Stále si rybári nechcú uvedomiť, že aj toto zdanlivo malé previnenie, môže mať za následok 

začatie disciplinárneho konania. Zatiaľ tento priestupok komisia nemusela riešiť, lebo rybárske stráže sa snažia na 

tento problém loviacich upozorňovať. Loviaci si musia svoje miesto udržiavať v čistote už počas lovu a nie až po jeho 

ukončení. Je len na nás všetkých, aby sme si brehy našich rybníkov a potokov udržiavali v čistote, aby sme sa pri pobyte 

pri vode dobre cítili. 

Brigádnická činnosť  

V roku 2008 bolo na revíroch MO SRZ Púchov organizovaných 147 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 nepstruhových revíroch boli zamerané na zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných plôch, 

na jarné čistenie brehov od porastov a taktiež od nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to bolo 

pravidelné kosenie trávnatých porastov okolo rybníkov a štrkovísk.Z našich revírov bolo vyvezené 7,5 tony odpadu. Je 

potrebné počas celého roku udržiavať poriadok tak, aby sme sa pri našom spoločnom koníčku "rekreačnom rybolove" 



105 
 

cítili čo najlepšie. V roku 2008 v jesenných mesiacoch sme sa pokúsili odloviť ryby na revíry v Ledednických Rovniach 

Štrkovisko 0 – 1. Pokus bol neúspešný. 

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Biela Voda-0120 900hod. nové kaskády- 78 opravené- 58  

Revír Zubák-Lednica-1900 490hod. nové kaskády- 18 opravené- 22  

Revír Pružinka-Slatinka-3040...1550hod. nové kaskády- 126 opravené- 88  

Výlovy na odchovných potokoch :  

Lovná skupina Doležal František  333 hod.                           Lovná skupina Ing. Novosad Ľubomír 1094 hod.  

Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 4367 brigádnických hodín. 

 Kaprové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Váh-4580+4164+4162   2688 hod.   Revír Ihrište+chata-5070/1,2  780hod.  Revír VN Dolné Kočkovce-5020  650 

hod. Revír Štrk.Led.Rovne-4040+4030 1070hodín. 

Celkom na  kaprových revíroch bolo odpracovaných 5 188 brigádnických hodín.  

Zarybňovanie revírov 1050 hod.  Vydávanie dokladov 800hod.  

Ostatná brigádnická činnosť 920 hodín.      Spolu 2770hodín 

 Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2008 členmi MO SRZ Púchov odpracovaných 12 325 brigádnických hodín, čo 

predstavuje prínos pre našu organizáciu pri cene 1 hodiny práce 100Sk(3,32€) sumu 1 232 500 Sk( 40911,51€). 
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Investičná činnosť    

V rámci údržby a opráv každý rok plánujeme časť prostriedkov na zlepšenie podmienok a kultúry rekreácie na chate 

v Ihrišťoch. Práce, ktoré boli doteraz vykonané sa realizovali svojpomocne . Nie vždy sa nám darilo zabezpečiť 

remeselníkov, aby práce pokračovali svižnejším tempom a to bol dôvod, aby sme prijali ponuku  Rybárskeho zväzu 

Luhačovice ísť do spoločného projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý bude financovaný s fondov EÚ vo výške 90% 

nákladov. Projekt bol vypracovaný na generálnu opravu rybárskej chaty vo výške nákladov zhruba 3 milióny Sk. V 

tomto období očakávame stanovisko od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Ak projekt bude odsúhlasený 

okamžite začneme s rekonštrukciou. Projekt obsahuje: zateplenie, vnútorné stavebné úpravy vrátane obloženia stien, 

rozvody vody a el. inštalácie studňu, čističku odpadových vôd, zastrešenie terasy a vnútorné vybavenie vrátane krbu. 

Ďalej v rámci investičnej činnosti to bola účasť na bežných rokovaniach na obecných a mestskom úrade pre stavebné 
povolenia ( domové čistiarne odpadových vôd, vypúšťanie vôd do tokov a stavebné činnosti ktoré sa nás svojou 
činnosťou dotýkali ako rybárov). 

 Činnosti disciplinárnej komisie   

V roku 2008 disciplinárna komisia pracovala v trojčlennom zložení Mgr. Imrich Sulik, Jozef Liška a Jozef Petík.  

Celkom  prerokovala  5  previnení členov našej organizácie. Išlo o porušenie zákona o rybárstve alebo miestneho 

rybárskeho poriadku. Bolo uložené 4 peňažné pokúty v celkovej výške  3 000  Sk  a jedno dočasné vylúčenie na dobu 

troch rokov.  

Jednotlivé previnenia jednoznačne vyplývali z neznalosti predpisov : 

- v dvoch prípadoch nevyplnenie celoročného sumáru úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov  

- v dvoch prípadoch  nezapísanie miery a hmotnosti úlovkov 

po skončení rybolovu 

- v jednom prípade neboli úlovky zapísané do povolenia  

Čistota našich vôd. 

V roku 2008 sme nezaznamenali žiadnu haváriu ani 

mimoriadne znečistenie našich revírov. 

Práca s deťmi a mládežou  

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju 

činnosť v septembri 2007. 

Krúžky pracovali v Púchove, v Beluši, v Lednických Rovniach, v Záriečí, v Dolných a Horných Kočkovciach a v Dolnom 

Lieskove. 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 2008 sa uskutočnili záverečné skúšky formou testov. 

 10.5.2008 sa uskutočnili spoločné preteky v love rýb udicou  na  revíry  3 – 4030 štrkovisku Horenická Hôrka. Počasie 

bolo priaznivé. Pretekov sa zúčastnilo 84 mladých rybárov. Najlepší z nich boli odmenení vecnými cenami. Každý 

účastník obdržal diplom za účasť a balíček sladkostí.  Po skončení vedúci svojich krúžkov odovzdali deťom povolenie na 

rybolov, ktoré ich oprávňovali loviť ryby. 

Celkovo prácu v krúžkoch pri MO SRZ Púchov úspešne ukončilo 114 deti. Do kategórie Mládež prešlo 28 detí. 
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Športová činnosť: 

Za posledné roky bola pozornosť venovaná organizovaniu pretekov dospelých a mládeže, ktoré otvárali vstup do novej 
sezóny. Nebolo tomu inak ani v roku 2008, keď pred zahájením sezóny sa dňa 4.5.2008 zorganizovali preteky v love rýb 
udicou pre dospelých na revíry  Odhánky. Pretekov sa zúčastnilo len  300 členov, 
čo je veľmi nízka účasť.  
         
Pretekalo sa o najťažšiu rybu:  
 

1. cenu  10 000 sk  získal p. Pavol  Borišinec – kapor  60cm/ 4, 79  kg 
2. cenu    2 000 Sk  získal p. Dušan  Brtiš  – kapor  59cm/ 3, 68  kg   
3. cenu   1 000 Sk  získal p. Patrik  Miko  – kapor  58cm/ 3,26  kg 

 
Preteky sa uskutočnili aj v jesennom období  08.09. 2008 na VN Hoštiná ako 5. ročník Memoriálu Petra Cipku.  Pretek 

bol bodovací na ktorom sa zúčastnilo  200  rybárov. 

 
1. cenu  získal p. Milan  Zelenák  - 886 bodov /28 ks Pstruha dúhového/ 
2. cenu  získal p. Juraj  Konrád  - 534 bodov /8 ks Pd. + 6 kaprov / 
3. cenu  získal p. Miroslav  Sýkora  - 428 bodov /5 ks Pd. + 6 kaprov / 
   

Prvý traja boli odmenení hodnotnými vecnými cenami.  
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Prívlačová liga: 

V roku 2008 nás v privlačovej 1.lige zastupovalo družstvo v zložení (Juraj Smatana,Juraj Václavík, Robert 

Crkoň,Rastislav Šajdák,Andrej Huliaček,Miroslav Mikáč,Pavol Kadlec  a Ferko Doležal). V 1.lige súťažilo 12 družstiev 

a konali sa 3 preteky (Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom a Vranov nad Topľou). Nášmu družstvu sa darilo a získalo 

prvú historickú medailu za celkové druhé miesto. 

Celkové poradie LRU – prívlač 1.liga rok 2008 

1.Liptovský Mikuláš 

2.Púchov 

3.Piešťany A 

4.Želiezovce 

5.Vranov nad Topľou 

6.Trenčín A 

7.Dubnica nad Váhom 

8.Senec 

9.Ružomberok 

10.Žilina 

11.Martin 

12.Trnava A 

Muškárska liga: 

V roku 2008 našu organizáciu v muškárskej lige Divízia A zastupovalo družstvo v zložení  Jaroslav Kodaj, Ludevít Kodaj 

ml., Ing.Miloš Šerý, Jozef Ptáček a MUDr.Ivan Juršták.  Naše družstvo sa umiestnilo na celkom 6.mieste za účasti 

dvanástich družstiev. 
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2009 
     V roku 2009 tvorilo našu členskú základňu   1 114 členov, čo je s porovnaním z rokom 2008  pokles o 26  členov.   
Rybársky aktív tvoril 15 hospodárov a ich zástupcov a 37 členov rybárskej stráže, 
čo je o troch viac oproti roku 2008.  
 
K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. 
V roku 2009 a do 28.03.2010  zomreli naši členovia: Stanislav Ondruš  starší, Vladimír Štraus,  Július Košecký, Jozef 
Líner, Vladimír Jakubík, Jaroslav Šponiar, Ľubomír Kvasnička mladší, Ján Svorada, František Jakuš, Pavol Luhový 
, Štefan CHumchal starší a Vladimír Pecho.   
                                                                                     
 
V roku 2009 boli  povolenky  vydané v takomto zložení: 
miestne  kaprová                         442 ks  +  98 ks pre detí 
miestne  kaprové zľavnené        188 ks    
zväzové  kaprové                         322 ks   +  8 ks 
pre detí 
pstruhové povolenia                    278 ks    
lipňové povolenia                             0 ks    
 
43 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku 
a 16 členov požiadalo o prerušenie 
členstva v SRZ. 
 
 
 V roku 2009 činnosť organizácie riadil 13 
členný výbor a 3-členná kontrolná komisia. 
Počas uplynulého obdobia nedošlo k žiadnym 
zmenám. 
Výbor MO v roku 2009 zasadal 15 krát a predsedníctvo 5 krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 159 uznesení, ktoré sa 
týkali prípravy členskej schôdze v roku 2009, prípravy a vydávania povolení na rybolov, prípravy školenia a skúšok 
nových členov, prípravy  rybárskych pretekov, prevádzkovanie chaty na Ihrišťoch a ďalších činností, ktoré súviseli 
s výlovmi, zarybnením, hospodárkou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.  
Uznesenia, ktoré výbor priebežne prijímal sa netýkali len úloh, ktoré boli bežnou agendou, ale riešil úlohy, ktoré mali 

dôležitosť z hľadiska obsahu a termínov plnenia. 

Medzi takéto úlohy patrili:  

Riešenie a vyrovnanie sa so spoločnosťou Fishrelax, ktorá celú záležitosť zadala advokátskej kancelárie, ktorá MO 

vyzývala na uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní. Túto úlohu výbor riešil a viackrát konzultoval s Radou SRZ. Na 

základe argumentov, ktoré vybor predkladal advokátovi nakoniec došlo k dohode a výbor na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 7.9.2009 prerokoval a odsúhlasil znenie dohody o finančnom vyrovnaní. Podpísaním dohody 

a finančnom vyrovnaní štrkoviská č. 0 a 1. už nie sú revírmi MO čo znamená, že naši členovia nemôžu loviť na 

uvedených revíroch.  

Uznesením č. 62/2009 boli poverení členovia výboru, aby sa preverili listy vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorý je 

vo vlastníctve MO. Uznesenie po administratívnych úkonoch a súhlasu Rady SRZ, boli rybníky a chata IHRIŠTE zapísané 

na liste vlastníctva našej MO.  

Výbor na základe na základe získaných informácií kontaktoval majiteľa rodinného domu, ktorý sa objavil v ponuke na 

predaj. Stretnutie bolo dohodnuté a stretnutie sa uskutočnilo s majiteľom rodinného domu v Horných Kočkovciach 

vedľa firmy  LUKAN.    Po obhliadke stavby  zúčastnení členovia výboru zhodne konštatovali, že objekt by spĺňal 

požiadavky, ako rybársky dom. Výbor na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.6.2009 odsúhlasil, záujem o túto 
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nehnuteľnosť. Uskutočnili sa ďalšie rokovania a dohoda o kúpe bola na dohľad. Situácia sa zmenila vtedy, keď exekútor 

zablokoval účty majiteľovi a naša snaha ostala na mŕtvom bode.  

 

 

Na jednom zo zasadnutí sa výbor zaoberal 

aj myšlienkou vytvorenia revíru „ CHYŤ 

A PUSŤ „a prijal úlohu, ktorý z našich 

revíroch by takéto podmienky spĺňal. 

Úlohou boli poverení všetci členovia výboru, 

ktorí po konzultáciách a zrelom uvážení 

navrhli a do poručili revír Štrkovisko č. 2  

Lednické Rovne. Ak  VČS schváli tento revír, 

ako revír „ CHYŤ A PUSŤ „ doprajeme  

rybárom možnosť uloviť väčšiu rybu 

a samozrejme pekný športový zážitok.  

 

Uznesenie „ Plašenie a odstrel kormorána „  

S touto úlohou zápasíme už viac rokov. Naša MO každý rok žiada o takúto výnimku, aby sme aspoň čiastočne ochránili 

naše revíry od tohto nepríjemného predátora, preto výbor rozhodol, že zakúpime cca 400 kusov nábojov, ktoré 

poskytneme našim členom, ktorí sú aj členmi poľovníckych združení. Pod vedením nášho člena výboru p. Lišku, boli 

akcie  pod kontrolou a úlohy s tým spojené sa 

priebežné plnili a čo je veľmi  dôležité, že k spolupráci 

sa hlásia aj naši členovia, ktorí sú organizovaní 

v susedných poľovníckych združeniach. Tým členom, 

ktorí sa zúčastňovali na týchto akciách patrí 

poďakovanie  všetkých nás .   

Jedno s prijatých uznesení bolo riešenie zákazu vjazdu 

motorovými vozidlami k revíru Váh pri Športovom 

centre.  Výbor požiadal  Mestský úrad v Púchove 

o vyjadrenie a stanovisko, ktoré bolo jednoznačné, MÚ 

v Púchove sa k osadeniu značky nevyjadroval a ani 

o takéto stanovisko žiadna organizácia  nepožiadala. 

Rozhodnutie či vchádzať alebo nevchádzať je na 

vlastnom uvážení členov MO. 
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Členská schôdza  v roku 2009 prijala formou uznesení  7 - úloh.  
Úlohy sa týkali: 

- zabezpečiť stanovené ciele MO vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2009,  
- zorganizovať preteky pre dospelých,  deti  a jesenné preteky ako memoriál Petra Cipku na rybníku Ihrište.  
- zorganizovať školenia a skúšky pre nových členov, 
- uzatvoriť nájomnú zmluvu s  Urbariátom  Horenická Hôrka a následne pokračovať v rokovaní so Slovenským 

pozemkový Fondom 
- výboru,  získané prostriedky finančné za ryby – vyrovnanie s firmou FISHrelax použiť na odkúpenie pozemkov  
- preveriť možnosť odkúpenia časť pozemku pri rybárskej chate 
 

 
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili v dňoch 15.02. a 22.02. 2009.                                      
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 56 nových záujemcov o členstvo v SRZ. Vedomosti boli overené formou testov a po 
vyhodnotení skúšobná komisia skonštatovala, že preukázané vedomosti zvládli na výbornú a po zaplatení stanovených 
poplatkov sa stali členmi našej MO.   
   

Činnosť' hospodárenia s majetkom  

  Inventarizácia HIM a DHM za rok 2009 bola vykonaná v dňoch 13. - 14. 02. 2010. Inventarizačná komisia nezistila 

žiadne rozdiely medzi skutočným stavom majetku a stavom evidenčným. 

                 Čo sa týka nového majetku v r. 2009 bol zakúpený nábytok a elektrospotrebiče na vybavenie kuchynky na 
chate v Ihrišťoch. Na chate v Ihrišťoch aj v roku 2009 pokračovali rekonštrukčné  práce -  boli osadené nové odkvapové 
ríny, bola položená dlažba .   
       Od roku 1. Januára 2010 sme prestali byť užívateľmi dvoch rybníkov na Lednických Rovniach, ktoré prevzal majiteľ 
pozemkov firma FishRelax.  
   Na hornom rybníku v Ihrišťoch sa nepodarilo ani napriek snahe hospodára zrealizovať utesnenie priesakov. Jedná sa 
o viditeľné, voľné priesakové  miesta, ktoré treba čo najskôr eliminovať, s cieľom zabezpečiť funkčnosť rybníka 
a bezpečnosť rybárov. 
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Činnosť rybárskej stráže 

 V roku  2009  vykonávalo činnosť rybárskej stráže  34 členov. V minulom roku  na jeseň sme zvýšili počet  RS o troch 

členov, ktorí po absolvovaní školenia a po  úspešnom vykonaní štátnej skúšky boli ustanovení za členov RS. Spolu bolo  

vykonaných približne 800  jednotlivých kontrol na  našich  revíroch.  30 spoločných kontrol bolo vykonaných v počte 

troch a viac členov rybárskej stráže. Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v minulom roku sme spolupracovali 

s príslušníkmi polície a vykonávali spoločné kontroly. 

V roku 2009 bolo zistených viacero previnení a preto aj disciplinárna komisia musela viackrát zasadať a udeľovať 

disciplinárne tresty. 

RS v jednom prípade zistila, že rybár ulovil a za sieťkoval šťuku severnú, ktorá merala 49 cm, ďalšie porušenie,  ktoré 

bolo zistené u rybára, ktorý ulovil a za sieťkoval  2 ks pstruha dúhového a nepovažoval za nutné ulovené ryby zapísať 

do záznamu o úlovkoch. 

Až neuveriteľné  s akými porušeniami sa RS musí popasovať, keď pri kontrole je rybár  neskutočne drzý a pritom  

porušuje zákon o rybárstve a vyhráža sa RS fyzickým násilím. Pri tejto kontrole, ktorá bola v nočných hodinách bolo 

zistené, rybár pri love nemal pri sebe rybársky lístok  ani  povolenie na rybolov a nebolo osvetlené  lovné miesto aj  keď 

už bolo po  22 hodine.  Po výzve člena  RS odmietol predložiť požadované doklady a nešetril ani vyhrážkami. Tento člen 

bol už aj v minulosti disciplinárne riešený a trestaný. Disciplinárna komisia uvedené počínanie riešila jednoznačne 

a predložila výboru návrh na trvalé vylúčenie s členstva SRZ. Výbor tento návrh schválil. 

Aj ďalšia nočná kontrola potvrdila, že 

v nočných hodinách sa porušujú predpisy, 

keď dvaja rybári z organizácie Čadca mali 

ulovené po jednom kuse ušľachtilej ryby, 

ktoré nemali zapísané v záznamoch 

o úlovkoch. Týmto rybárom boli odobraté 

povolenky a s písomným záznamom 

odoslané na organizáciu do Čadce na 

disciplinárne doriešenie. 

     Rybárov z iných organizácií na našich 

revíroch stále pribúda a každoročne sa 

zväčšuje tlak na naše revíry. Prichádzajú 

takmer s celého Slovenska a to svedčí 

o tom, že naše revíry máme dobre 

zarybnené a to si musíme dobré chrániť pred nedisciplinovanými rybármi. Preto by malo byť samozrejmosťou  

častejšie stretávanie sa  RS  pri vode a to nie len v denných ale aj v nočných hodinách.  

Činnosti disciplinárnej komisie   

Celkom riešila a prerokovala  9 oznámení o  previnení členov našej organizácie. Vo všetkých prípadoch sa jednalo sa 

o porušenia zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky ,alebo miestneho rybárskeho poriadku. 

V zmysle disciplinárneho poriadku, disciplinárna komisia uložila tieto potrestania: 

-Nevydanie povolenia na lov rýb na dobu dvoch rokov za ulovenú a  za sieťkovanú rybu, ktorá nemala stanovenú lovnú 

mieru  
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Vylúčenie z členstva SRZ za opakované porušovanie predpisov o rybárstve, odmietnutie  predložiť  požadované doklady 

a vyhrážanie sa fyzickým násilím RS 

3 krát peňažná pokuta vo výške  50  EUR 

V jednom prípade disciplinárna komisia upustila od potrestania 

3 prípady obvinenia pre nedostatok dôkazov  boli zastavené. V týchto prípadoch išlo o postúpenie priestupkov z inej 

MO SRZ. Rybárska stráž nezaistila dôkazy v takej forme, aby jednoznačne dokazovali, že sa podozriví previnenia 

dopustili 

 

 

Brigádnická činnosť  

V roku 2009 bolo na revíroch MO SRZ Púchov organizovaných 122 spoločných brigád. Organizovali ich a viedli 

hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, alebo vedúci lovných skupín. Na pstruhových revíroch boli už 

tradične zamerané hlavne na stavby a opravy kaskád, výlovy na odchovných potokoch, ako aj na čistenie brehov od 

rôznych porastov. Na nepstruhových revíroch boli zamerané na zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných plôch, 

na jarné čistenie brehov od porastov a taktiež od nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to bolo 

pravidelné kosenie trávnatých porastov okolo rybníkov a štrkovísk. Z našich revírov bolo vyvezené 10,5 ton odpadu, čo 

je o 3 tony viac ako v roku 2008. V roku 2009 v jesenných  mesiacoch  boli  zlovované štrkoviská  0 a 1  revíry  Led. 

Rovné.  

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Biela Voda - 0120..... 1383 hod.  Nové kaskády – 56  opravené - 68  

Revír Zubák - Lednica -1900... 444 hod. Nové kaskády- 39  opravené - 50  

Revír Pružinka-Slatinka -3040...1489 hod. Nové kaskády - 103 opravené- 75 

  

Výlovy na odchovných potokoch :  

Lovná skupina Doležal František  282  hod.                                     Lovná skupina Ing. Novosad  Ľubomír  1370 hod. 

 Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 4968  brigádnických hodín. 

 Kaprové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Váh-4580+4164+4162 -2380  hod.   Revír Ihrište+chata-5070/1,2  980 hod.  Revír VN Dolné Kočkovce 5020 -530 

hod.  Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030 977 hodín. 

Celkom na  kaprových revíroch  bolo odpracovaných  4 968  brigádnických hodín. 

Zarybňovanie revírov  1100 hod.  Vydávanie dokladov 800 hod.  

Ostatná brigádnická činnosť  870 hodín.  

Spolu  2770 hodín 

  

Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2009  členmi MO SRZ Púchov odpracovaných 12 605  brigádnických hodín, čo 

predstavuje prínos pre našu organizáciu pri cene  1 hodiny práce  3,32 EUR  sumu  41.840  EUR. 
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 Investičná činnosť 

  1. V tomto roku sa uskutočnila celková rekonštrukcia interiéru rybárskej chaty v Ihrišťoch. Plánované a realizované 

práce pozostávajú z nového obloženia stien - zatepleným tatranských profilom, podlaha - nová dlažba, výmena -  nové 

schodisko a kuchyňa. 

2. Účasť na bežných rokovaniach na obecných a mestskom úrade pre stavebné povolenia (domové čistiarne 

odpadových vôd, vypúšťanie vôd do tokov a stavebné činnosti ktoré sa nás svojou činnosťou dotýkali ako rybárov). 

Čistota našich vôd.  

Výbor obdŕžal oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vypúšťanie odpadových vôd  z  a.s. RONA  Lednické 
Rovne. Po preskúmaní podmienok za ktorých sa odpadové vody mali  vypúšťať,  výbor  zaslal stanovisko, že súhlasí so 
zmenou množstva vypúšťaných odpadových vôd, ale nesúhlasí s počtom vykonávaných  analýz o kvalite odpadových 
vôd, ktoré boli stanovené len 2 krát ročne. Nesúhlas bol odôvodnený tým, že v priebehu roka sústavne dochádza 
k zníženiu kvality vôd pod výpustami kanalizačných prípojok na toku  Lednica, preto žiadame  častejšiu kontrolu  
vypúšťaných  vôd a to 4 krát ročne. Naša požiadavka bola Obvodným úradom ŽP akceptovaná. 

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

Práca s deťmi a mládežou 
 

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v septembri 2008. Krúžky pracovali v Púchove,  v 

Beluši,  v Lednických Rovniach,  v Zariečí,  v Dolných  a  Horných Kočkovciach,  v Dolnom Lieskove a po dlhšej dobe 

začal pracovať krúžok aj 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 2009 sa uskutočnili 

vedomostné  skúšky formou testov. 

 08.05.2009  sa uskutočnili spoločné preteky v love rýb udicou  na  revíry  3 – 5070  VN  Hoštiná. Počasie opäť deťom 

prialo. Pretekov sa zúčastnilo 84 mladých rybárov. Najlepší z nich boli odmenení vecnými cenami.  Každý účastník 

obdŕžal  diplom za účasť a 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 114 deti. 

 Do kategórie Mládež prešlo 16 detí. 
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Rybárske preteky 2009 

3.5.2009 Štrkoviská Odhánky    

Aj v tomto roku MO poriadala preteky pre dospelých vrátane mládeže na štrkoviskách Odhánky. Pretekov sa zúčastnilo 

len 268 členov. Počasie tento rok prialo a aj úlovky boli bohaté. Pretekalo sa o najťažšiu rybu. 

Celkové umiestnenie: 

1.miesto a cenu v hodnote 332 eur získal Tibor Orgoník  (Kapor -2,97 kg) 

2.miesto a cenu v hodnote 166 eur získal Karol Gargulák ml. (Kapor – 2,90 kg) 

3.miesto a cenu v hodnote 66 eur získal Dušan Brtiš ml. (Kapor – 2,86kg) 

 

8.5.2009 Preteky funkcionárov Trenčianskeho kraja (11.ročník) 

Desať trojčlenných družstiev funkcionárov MO Stredoslovenského kraja si zmeralo sily tento krát na vodných nádržiach 

obhospodarovaných Považsko Bystrickou MO a to v Považskej Teplej.  30 súťažiacich ulovilo a pustilo naspäť do vody 

celkom 161 rýb (najmä kaprov a pstruhov dúhových).Našu MO zastupovali Rastislav Šajdák , Jozef Kalus a Dalibor 

Piška. Obsadili celkovo  4.miesto.Vyhrali domáci pretekári. 

Celkové poradie: 

1.MO Považská Bystrica (2115 bodov) – 50 rýb 

2.MO Nové mesto nad Váhom (907 b) – 24 rýb 

3.MO Partizánske (896 b) – 23 rýb 

4.MO Púchov (763 b) – 17 rýb 

5.MO Handlová (752 b) – 16 rýb 

6.MO Dubnica nad Váhom (340 b) – 9 rýb 

7.MO Prievidza (336 b) – 8 rýb 
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8.MO Bánovce nad Bebravou (223 b) – 5 rýb 

9.MO Stará Turá (185 b) – 5 rýb 

10.MO Trenčín (161 b) – 4 ryby 

 

20.9.2009 Púchovský pstruh – VN Ihrište (1.ročník) 

Naša organizácia spolu s Klubom prívlače zorganizovala prvý pretek v love rýb udicou v disciplíne prívlač. Zúčastnilo sa 

ho 64 pretekárov z celého Slovenska. Chytalo sa podľa pravidiel LRU-prívlač, teda systémom chyť a pusť a na umelé 

nástrahy bez protihrotov. Lovili sa prevažne pstruhy dúhové. Pohár za prvé miesto si odniesol  Jozef Vetrík z Piešťan. 

Farby našej organizácie hájilo 10 pretekárov z ktorých sa najlepšie umiestnil Juraj Václavík na 14.mieste. Celkovo sa 

ulovilo a pustilo späť do vody 470 rýb (437 pstruhov, 22 ostriežov,6 šťúk, 2 zubáči ,2 jalci a 1 plotica). 

Výsledky púchovský pstruh 2009. 

1.Jozef Vetrík (Piešťany) 

2.Marek Varchula (Svidník) 

3.František Csémi (Senec) 

Umiestnenia Púchovčanov: 

14.Juraj Václavík 

23.František Doležal 

25.Andrej Huliaček 

32.Miroslav Mikáč 

36.Rastislav Šajdák 

40.Pavol Kadlec 

42.Miroslav Maslák 

50.Robert Crkoň 

53.Juraj Smatana 

57.Karol Gargulák 

 

27.9.2009 VI.ročník Memoriál Petra Cipka /VN Ihrište 

Ako vždy na jeseň sú naši rybári zvyknutí na Memoriál Petra Cipku .Tento rok sa ho zúčastnilo iba 171 rybárov aj keď 

organizátori pripravili 250 loviacich miest. Pretek bol bodovaný a počasie ideálne. Ryby boli pri chuti a celkovo sa 

ulovilo 659 kusov pstruha dúhového a 73 kusov kapra. 

Celkové výsledky: 

1.Rudolf Kalma (1050 bodov) 35 pstruhov 

2.Milan Mitašík (930 b) 31 pstruhov 

3-4.Miloš Hozdek (780 b) 26 pstruhov 

3-4.Marián Mierny (780 b) 26 pstruhov 
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Súťažné družstvá: 

Aj v roku 2009 nás reprezentovali dve súťažné družstvá. V 1.lige LRU – Prívlač sa spomedzi 12 tich družstiev naši 

Púchovčania umiestnili na 5.mieste a v lige Divízia LRU – mucha v ktorej sa zúčastnilo 15 družstiev sa naši umiestnili na 

celkovom 7.mieste. 

 

2010 
V roku 2010 tvorilo našu členskú základňu   1 097 členov.   
Členovia nad 18 rokov – 932 
Mládež od 16 do 18 rokov – 56 
Deti od 10 do 16 rokov - 91 
 
S počtu 932 dospelých je: 
19 žien , 137 dôchodcov a 28 ZŤPS  
 
Regionálne  zloženie 2010 : 
Púchov: Dospelý a mládež (624) + Deti (58 / 8 dievčat) 
Lednické Rovne: Dospelý a mládež (155) + Deti (9) 
Beluša + Pružina: Dospelý a mládež (167) + Deti (32 / 2 dievčatá) 
Dolné Kočkovce: Dospelý a mládež (42) + Deti (1 / 1 dievča) 
 
 K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady: p. Krško Karol a Švach Jozef 
 
Dňa 28.3.2010 sa na Vysokej škole na Kolonke uskutočnila výročná členská schôdza, ktorá bola tentoraz po 4 rokoch 
opäť volebná. Prítomní členovia našej organizácie si do ďalšieho 4.ročného obdobia zvolili do funkcií 13 členov 
a trojčlennú kontrolnú komisiu. 
 
Výbor  po VČS   pracoval  v tomto zložení: 
Predseda MO :  Ing.Jozef Kalus 
Tajomník:  Ing.Dalibor Piška 
Hlavný hospodár:  Rastislav Šajdák 
Pokladník:  Ing.Ľubomír Molitor 
Ref.pre ČV :  Pavol Beniak 
Správa majetku:  Ján Ladecký 
Investičná činnosť:  Ing.Miloš Šerý 
Brigádnická činnosť:  Jozef Kalma 
Vedúci RS: Bohuslav Kačík 
Deti a mládež: Rado Šedý 
Šport a kult.a web/info :  Miroslav Mikáč 
Zást.hospodára : Milan Ďurčík 
Člen výboru :  Stanislav Ondruš 
 
Kontrolná komisia: 
Predseda: Jozef Liška 
Členovia: Ing.František Crkoň a Miroslav Gajdoš 
 
 
Činnosť rybárskej stráže 

V roku  2010  vykonávalo činnosť rybárskej stráže  37 členov a spolu vykonali viac ako 800 jednotlivých kontrol . 34 

spoločných kontrol bolo vykonaných v počte troch a viac členov rybárskej stráže. Pri týchto kontrolách boli zistené 

viaceré porušenia rybárskych predpisov. Niektoré menšie previnenia ako napr. nezapisovanie hmotnosti ulovených rýb 

alebo nevyškrtávanie vychádzok boli riešené len dohovorom a po upozornení boli chýbajúce údaje na mieste 
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doplnené. Pri závažnejších previneniach boli odobraté povolenia na rybolov a postúpené na disciplinárne konanie.  

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v minulom roku sme spolupracovali s príslušníkmi polície a vykonávali 

spoločné kontroly.  Konkrétne bolo vykonaných  5- nočných kontrol počas ktorých bol zistený jeden prípad trestného 

činu – pytliactva. Keďže išlo o nečlena SRZ, ktorý lovil ryby bez potrebných povolení, polícia túto osobu predviedla na 

oddelenie na výsluch a ďalšie vyšetrovanie.  

Činnosti disciplinárnej komisie   

V roku 2010  disciplinárna  komisia pracovala v trojčlennom zložení.  
Celkom riešila  4 -  previnenia  členov našej organizácie.                                                       
Vo všetkých prípadoch sa jednalo sa o porušenia zákona o rybárstve a vykonávacej 
 vyhlášky alebo miestneho rybárskeho poriadku. 
V zmysle disciplinárneho poriadku, disciplinárna komisia uložila tieto potrestania: 
-nevydanie povolenia na lov rýb na dobu dvoch rokov za to, že lovil  3- prúty  
- peňažná pokuta vo výške   - 50 EUR za nedodržanie dennej doby lovu  a    70  EUR za nezapísanie vychádzky a nemal 
pri sebe rybársky lístok  
-v jednom prípade disciplinárna komisia zastavila  konanie pre formálne chyby v oznámení o previnení z  MO  SRZ  
Nitra 
Disciplinárna komisia bude i naďalej dbať, aby boli všetky zistené porušenia predpisov o rybárstve spravodlivo 
posúdené a potrestané, ale zároveň aj, aby boli dodržané všetky práva členov MO SRZ.  
 

Brigádnická činnosť  

V roku 2010  bolo na revíroch MO SRZ Púchov organizovaných  84  spoločných brigád. Organizovali ich a viedli 

hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, alebo vedúci lovných skupín. Na pstruhových revíroch boli už 

tradične zamerané hlavne na stavby a opravy kaskád, výlovy na odchovných potokoch, ako aj na čistenie brehov od 

rôznych porastov. Na kaprových revíroch boli zamerané na zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných plôch, na 

jarné čistenie brehov od porastov a taktiež od nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to bolo 

pravidelné kosenie trávnatých porastov okolo rybníkov a štrkovísk, k tomu treba dodať len toľko, že z našich revírov 

bolo vyvezené  3,7  ton odpadu.  

V roku 2010   boli  vylovené  odchovné rybníky – Prúdy.  

550kg kapra bolo presadených do Štrkoviska Horenická Hôrka. 

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Biela Voda  ..... 824 hod.  Nové kaskády – 18  opravené - 31  

Revír Zubák - Lednica... 328 hod. Nové kaskády- 12  opravené - 17  

Revír Pružinka-Slatinka...1634 hod. Nové kaskády - 28 opravené- 23 

  

Výlovy na odchovných potokoch :  

Lovná skupina Doležal František  526  hod.                                     Lovná skupina Ing. Novosad  Ľubomír  597 hod. 

 Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 3 909  brigádnických hodín. 

  

Kaprové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Váh-4580+4164+4162 -2 078  hod.    Revír Ihrište+chata-5070/1,2   813 hod.  Revír VN Dolné Kočkovce 5020 -567  hod.     

Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030         1005    hod. 

Celkom na  kaprových revíroch  bolo odpracovaných  4 463  brigádnických hodín. 
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Zarybňovanie revírov  960 hod.  Vydávanie dokladov  620 hod.  

Ostatná brigádnická činnosť  385  hodín.  

Spolu  1965  hodín 

  

Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2010  členmi MO SRZ Púchov odpracovaných  10 337  brigádnických hodín,  čo predstavuje 

prínos pre našu organizáciu pri cene             1 hodiny práce  3,32 EUR  sumu  44.318, 84 EUR. 

 

  Investičná činnosť 

Účasť na bežných rokovaniach na obecných 

a mestskom úrade pre stavebné povolenia 

(domové čistiarne odpadových vôd, vypúšťanie 

vôd do tokov a stavebné činnosti ktoré sa nás 

svojou činnosťou dotýkali ako rybárov). 

Ochrana a čistota našich vôd. 

MO požiadala o prešetrenie vzniku 

nepovoleného smetiska v lokalite Prúdy pri 

odchovných rybníkoch MO v katastri obce 

Lednické Rovne.  

OÚ ŽP vykonal dňa 8.12.2010 miestnu 

obhliadku, kde bolo potvrdené nedovolené odloženie komunálneho odpadu. Uvedený odpad sa nachádzal vedľa 

koryta vodného toku v mieste osadenia tabule ,,zákaz sypania smetí“. Z dôvodu, že sa jednalo o komunálny odpad 

zneškodnenie zabezpečí obec na vlastné náklady. Termín odstránenie bol stanovený do 31.5.2011.  

Na OÚŽP bolo postúpené oznámenie vo veci priestupku pána Mariána Tanušku z obce Lednické Rovne, ktorý svojím 

konaním porušil Zákon o vodách,  nedovolene vypúšťal odpadové vody do rybničnej sústavy chovných rybníkov. Na 

základe rozhodnutia OÚŽP bolo vydané rozhodnutie ,  pán Tanuška bol uznaný vinným , svojím protiprávny konaním 

naplnil skutkovú podstatu priestupku a bola mu uložená poriadková pokuta a uhradenie trov konania v zmysle zákona 

o priestupkoch.  

Na požiadanie Štátneho veterinárneho ústavu boli v minulom roku odchytené ryby – pleskáč a kapor vo Váhu Dolné 

Kočkovce a plotica vo vodnom  diele Nosice. Po laboratórnom rozbore pleskáča a plotice boli údajne prekročené limity 

škodlivých látok, ktoré s protokolu sú nám nejasné, preto sme požiadali štátny ústav o spresnenie limitných hodnôt, 

ktoré stanovujú hygienické predpisy. 

Výbor doporučuje ČS prijať uznesenie túto problematiku prejednať so štátnou veterinárnou správou a príslušnými 

centrálnymi orgánmi štátnej správy s podporou Rady SRZ. 

    „ Plašenie a odstrel kormorána „  

  S touto úlohou zápasíme už viac rokov. Naša MO každý rok žiada o takúto výnimku, aby sme aspoň čiastočne ochránili 

naše revíry od tohto nepríjemného predátora, preto výbor rozhodol, že uvoľní z rozpočtu 170 EUR na nákup nábojov, 

ktoré sme poskytli našim členom, ktorí sú aj členmi poľovníckych združení. Pod vedením nášho člena výboru p. Lišku, 

boli akcie  pod kontrolou a úlohy s tým spojené sa priebežné plnili a čo je veľmi  dôležité, že k spolupráci sa hlásia aj 

naši členovia, ktorí sú organizovaní v susedných poľovníckych združeniach. 
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Tým členom, ktorí sa zúčastňovali na týchto akciách patrí poďakovanie.     

Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili v dňoch 14.02. a 21.02. 2010.                                      
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 52 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.     
 
 Hospodárenia s majetkom  MO 
  
Inventarizácia HIM a DHM za rok 2010 bola vykonaná v dňoch 19. - 20. 02. 2011. Inventarizačná komisia nezistila 
žiadne rozdiely medzi skutočným stavom majetku a stavom evidenčným. 
 Čo sa týka nového majetku v r. 2010 bol zakúpený nový krovinorez pre hospodárov v 
Ihrišťoch a na Lednických Rovniach. Pre hospodára v Ihrišťoch bola zakúpená aj motorová píla.  Na chate v Ihrišťoch aj 
v roku 2010 pokračovali rekonštrukčné  práce -  bolo zrealizované zateplenie prízemia, nový rozvod elektrickej 
inštalácie a nový drevený obklad stien.   
 Na hornom rybníku v Ihrišťoch sa aj napriek snahe hospodára nepodarilo celkom utesniť priesaky hrádze. Jedná sa 
o viditeľné, voľné priesakové  miesta, ktoré treba čo najskôr eliminovať, s cieľom zabezpečiť funkčnosť rybníka 
a bezpečnosť rybárov. 
 
Nehnuteľnosti  MO SRZ  
-dva rybníky a rekreačnú chatu Alpina v Ihrišti 
- odchovné rybníky Lednické Rovne 
-garáž v areáli Makyta 
- areál v Lednických Rovniach 
 
 HIM a DHM slúžia ku hospodárskej činnosti :  
 -3 rybolovné agregáty , 1 elektrocentrálu, 2 motorové píli, 4 krovinorezy , čln,  
rybársku sieť a celý rad menšieho pracovného náradia, ktoré slúži pri zabezpečovaní 
hospodárenia a starostlivosti o revíry 
- inventárne zariadenie  kancelárie  v  priestoroch ubytovne SISI  
 a pre vedenie  agendy  dva počítače s príslušenstvom  
 
Od roku 2010  MO SRZ začína vydávať koncoročný spravodaj o činnosti našej 
organizácie. Na starosti ho má Miroslav Mikáč a nájdete v ňom každý rok info o práci 
výboru, rybárskej stráže o pretekoch a všetko podstatné. 
 
Športová činnosť a Rybárske preteky 2010: 
 
2.5.2010 Odhánky 
Už tradičný jarný pretek o najťažšiu rybu sa uskutočnil na štrkoviskách Odhánky. Slabšiu účast pretekárov malo na 
svedomí určite aj počasie, ktoré tentokrát vôbec nevyšlo podľa predstáv a už od rána pršalo, ale ani to neodradilo 
pretekárov aby si zmerali sily a umenie v rybolove. Lovilo sa na jednu udicu na plávanú,alebo na položenú a ryby boli 
aktívne hlavne z rána a tak niektorí pretekári ťahali rybu za rybou, iným sa zase menej darilo. Počasie ovplyvnilo aj 
divákov, kterých bolo teraz pomenej , ale prišli 
si na svoje po vyhlásení výsledkov, kde sa 
žrebovala bohatá tombola. Celkovo sa za účasti 
204 pretekárov ulovilo 165 kusov kapra. 
Celkové výsledky: 
1.Pagáč Pavol (Kapor – 62 cm/4,68 kg) 
2.Rusnák Jozef (Kapor – 62 cm/ 4,36 kg) 
3.Trenčan Miroslav (Kapor – 59 cm/3,83 kg) 
Ďalšie vážené ryby: 
4.Ninis Matej (Kapor – 54 cm/3,64 kg) 
5.Sýkora Marián (Kapor – 56 cm/3,38 kg) 
6.Rosina Jozef (Kapor – 57 cm/ 3,36 kg) 
7.Horečný Rastislav (Kapor – 58 cm /3,09 kg) 
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5.5.2010 Partizánske / Preteky funkcionárov Trenčianskeho  kraja./ VN Velké Uherce  
Netradične vo štvrtok sa konal 12.ročník pretekov funkcionárov TN Kraja. V malebnom prostredí VN Uherce sa 
zúčastnilo 10 organizácií , ktoré si zmerali svoje rybářské umenie . Púchovskú organizáciu zastupovali na preteku 
Rastislav Šajdák, Miroslav Mikáč a Marián Mierny. Už krátko po štarte sa púchovčanom po zvolení správnej taktiky 
začalo dariť a na breh dostávali kapra za kaprom. Ešte hodinu pred koncom poteku jasne viedli , no po krátkej búrke sa 
otočil aj smer vetra a ryby sa už nepodarilo udržať na lovnom mieste a nasťahovali sa do susednej  zátoky, kde ich 
s prehľadom začali loviť domáci, ktorí púchovčanov 
v závere predbehli. Avšak aj druhé miesto bolo 
zaslúžené a tiež Rasťo Šajdák vyhral v súťaži 
jednotlivcov s najviac ulovenými rybami. 
Celkové poradie: 
1.Partizánske (2379 bodov)43 kaprov+20 bielych rýb 
2.Púchov (2105 b.) 39 kaprov + 7 bielych rýb 
3.Bánovce nad Bebravou (1802 b.) 35 K + 3 BR 
4.Trenčín (1490 b.) 28 Kaprov 
5.Dubnica nad Váhom (1173 b.) 22 K + 7 BR 
6.Považská Bystrica (1089 b.) 18 K + 27 BR 
7.Stará Turá /1043 b) 20 K + 2 Biele ryby 
8.Nové Mesto nad Váhom (962 b) 18 K+7 BR 
9.Handlová (762 b) 11 K + 2 biele ryby 
10.Prievidza (374 b) 6 K + 1 biela ryba 
 
 
 

8.5.2010 Detské rybárske preteky / Štrkoviská Odhánky 
O týždeň po pretekoch dospelých rybárov sa znova na Odhánkach 
pretekalo a tentoraz súťažili medzi sebou naše ratolesti. Počasie 
tentokrát vyšlo a za hrejivého slniečka sa deti, či už pod dohľadom 
rodičov, starších skúsenejších rybárov, alebo vedúcich krúžkov 
ukazovali, že z nich vyrastá nová generácia rybárov, ktorým nerobí 
problém po ulovení rybu pustiť späť do vody. Deti sa zamerali na rôzne 
druhý rýb. Niekto chytal kapríkov, niekto beličky, ale na tom až tak 
nezáležalo. Skôr bolo zaujímavé sledovať u najmladších rybárov či 
rybáriek tú radosť v očiach při ulovení každej rybky a násedné šetrné 
pustenie rybky na slobodu. Deti boli za účasť odmenené sladkosťami a 
najlepší z nich aj rybárskymi a vecnými cenami. 
 
Konečné poradie chlapci: 
1.Samuel Rosina (1431 bodov) 
2.Kamil Baláž (1181 bodov) 
3.Miroslav Jašek (1175 bodov) 
Najlepšie dievča  
Kristínka Kováčiková (580 bodov) 
 

 

15.5.2010 Turčianske Teplice (S - Ryba Cup – 2.ročník) 
V máji sa poriadal ešte jeden pretek funkcionárov, tento krát 
v Turčianskych Tepliciach s názvom S-Ryba Cup. Bol to vlastne 
druhý ročník pretekov o putovný pohár Slovenskej rybárskej 
agentúry. Za našu organizáciu sa preteku zúčastnilo družstvo 
v zložení Dalibor Piška, Jozef Kalma a Pavol Beniak, ktorí sa 
umiestnili na celkovom 5.mieste. Pohár si odniesli Zvolenčania, na 
druhom mieste bolo družstvo Hlohovca a tretí domáci 
s Turčianskych Teplíc. 
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18.9.2010 Púchovský pstruh  2. Ročník /VN Ihrište 
Druhý ročník prívlačového preteku sa opäť konal na VN Ihrišťe a zúčastnilo sa ho 75 pretekárov s celého Slovenska. 
Lovilo sa podľa pravidiel LRU – prívlač na umelé nástrahy bez protihrotu. Pretek bol bodovaný a započítavali sa body 
do tabuľky jednotlivcov v prívlačovej ligy. Preteku sa však mohli zúčastniť aj neregistrovaný pretekári. Oproti minulému 
roku, však ryby neboli až tak aktívne a spolu sa ulovilo 278 kusov. Bodovalo sa systémom určeným pre prívlač na 
pstruhových vodách , teda čo dravá ryba to 1 bod. Všetky ulovené ryby boli vrátené späť do vody. Celkovým víťazom sa 
stal Vlado Kožuškanič s Liptovského Mikuláša, na druhom mieste sa umiestnil košičan Laco Zamba a tretie miesto si 
vybojoval pezinčan Peter Pavlov. 
Farby púchovčanov hájilo 11 
pretekárov s ktorých sa najlepšie 
umiestnil Miroslav Mikáč na 
6.mieste. 
Celkové výsledky: 
1.Vlado Kožuškanič (Lip.Mikuláš)  
2.Ladislav Zamba (Košice) 
3.Peter Pavlov (Pezinok) 
Umiestnenia púchovčanov: 
6.Miroslav Mikáč 
16.Peter Kováčik 
24.Pavol Kadlec 
25.Juraj Václavík 
31.Miroslav Maslák 
32.Juraj Smatana 
36.Rastislav Šajdák 
38.Robert Crkoň 
43.Miroslav Luhový 
60.Andrej Huliaček 
64.Ferko Doležal 
 
26.9.2010 Memoriál Petra Cipka / VN Ihrišťe 
Tak jako na jarných pretekoch na Odhánkach , 
tak aj na jesenných v Hoštinej si počasie 
pohralo s nervami rybárov. Od rána výdatný 
dážď im znepríjemňoval rybolov a poniektorí 
ani do konca preteku nevydržali.Rybám však 
počasie nevadilo a na niektorých úsekoch tešili 
pretekárov hlavne kapry a pstruhy dúhové. 
Najvytrvalejší pretekári a diváci sa dočkali aj 
záverečnej tomboly a odniesli si vecné dary od 
sponzorov. 
Celkové výsledky: 
1.Juraj Pagáč (771 bodov) 
2.Peter Jandúch (658 bodov) 
3.Jaroslav Bednár (646 bodov) 
4.Jozef Belás (643 bodov) 
5.Andrej Živčic (582 bodov) 
 
Prívlačová liga 2010: 
V roku 2010 našu organizáciu zastupovali v Lige LRU – prívlač dve družstvá. V prvej lige ako po ostatné roky družstvo 
Púchov A v zložení: Juraj Smatana,Juraj Václavík,Rastislav Šajdák,Andrej Huliaček a Ferko Doležal. V Divizií nás 
zastupovalo družstvo Púchov B v zložení: Pavol Kadlec,Miroslav Mikáč,Miroslav Luhový,Miroslav Maslák a Rastislav 
Janík. V prvej lige sa konali 3 preteky (V Dubnici,v Želiezovciach a tretie kolo na domácej vode v Púchove) a v divizií sa 
konali dva preteky (v Drahovciach a vo Svidníku). Pretekári sa tiež zúčastnili pohárových bodovaných pretekov, ako 
napríklad na Striebornici, Púchovskom pstruhovi či Turenskom ostriežovi. Pokiaľ družstvu A sa darilo a zaslúžene sa 
stali po prvý krát víťazom 1.ligy LRU-prívlač, tak mužstvo Púchov B si vybralo nováčikovskú daň a o lepší výsledok sa 
pokúsia zabojovať v dalšom ročníku, v ktorom by sa malo predstaviť aj družstvo Púchov C. 
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Celkové poradie LRU-prívlač za rok 2010 
1.liga                                                           Divízia 
1.Púchov A                                                1.Piešťany C 
2.Trenčín                                                   2.Košice B 
3.Piešťany                                                  3.Svidník 
4.Žilina                                                       4.Bratislava B 
5.Želiezovce                                              5.Drahovce 
6.Senec                                                      6.Púchov B 
7.Vranov nad Topľou 
8.Kysucké nové Mesto B 
9.Dubnica nad Váhom 
10.Liptovský Mikuláš 
11.Kysucké nové Mesto A 
12.Ružomberok 
 
 
Muškárska liga 2010 
V súťaži LRU – mucha nás ako po iné roky zastupovali v Divizií družstvo v zložení: Jaroslav Kodaj, Ing.Miloš Šerý , Jozef 
Ptáček, Ľudevít Kodaj ml., Mudr.Ivan Juršták, Michal Hajdúch, Slavomír Jahoda a Robert Piška. 
Divízia LRU-mucha rok 2010 
1.Dolný Kubín 
2.Trstená 
3.Námestovo B 
4.Trnava A 
5.MK Kysuca C 
6.Stará Turá 
7.Trnava B 
8.Žilina B 
9.Púchov 
10.Banská Bystrica B 
11.Považská Bystrica B 
12.MK Kysuca A 
13.Námestovo C 
14.Žilina C 
 
V roku 2010 sa našim členom podarilo uloviť na našich kaprových revíroch celkom  12 421 kusov rýb o hmotnosti 
19 968,54 kg a na pstruhových revíroch našej MO celkom 3722 kusov o hmotnosti 979,99 kg. Medzi najväčšie úlovky 
patrili Sumec 150 cm/20 kg (Miroslav Mikáč), sumec 150 cm/19 kg (Andrej Huliaček), sumec  123cm/14 kg (Miroslav 
Šajdák, Zubáč 93 cm/8 kg (Rado Riljak) , Pstruh potočný 63 cm/1,5 kg (Zbín Branislav), Lieň 57 cm/1,6 kg (Kalma Pavol), 
Kapor 108 cm (František Tobola),Šťuka 110 cm/10,5 kg (Belobrad Stanislav), Šťuka 110 cm/13,5 kg (Paroha Kamil) 
 

2011 
V roku 2011 tvorilo našu členskú základňu   1 074 členov, čo je oproti roku 2010 pokles o 23 členov   
Členovia nad 18 rokov – 953 
Mládež od 16 do 18 rokov – 47 
Deti od 10 do 16 rokov – 74 
 
S počtu 953 dospelých je 18 žien,140 dôchodcov a 28 ZŤPS 
 
Regionálne zloženie 2011: 
Púchov : Dospelý a mládež (628) + Deti (45 s toho 8 dievčat) 
Lednické Rovne : Dospelý a mládež (158) + Deti (7) 
Beluša + Pružina : Dospelý a mládež (170) + Deti (19 s toho 2 dievčatá) 
Dolné Kočkovce : Dospelý a mládež (44) + Deti (3) 
Počet detí v roku 2010 bol 100 a v roku 2011 to bolo len 74 detí s toho 10 dievčat, čo je pokles o 26 detí! 
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K štatistike pridávame aj informáciu a členoch , ktorí opustili naše rady: 
Rok 2011 
Čurík Ján z Beluše a Čemeš Jozef s Púchova. 
Rok 2012  
Jozef Gabčo, Hošman Miroslav a dlhoročný člen Výboru MO SRZ Púchov Jozef Kalma. 
Česť ich pamiatke! 
 
V roku 2011 činnosť organizácie riadil 13 členný Výbor a 3 – členná kontrola komisia. Výbor a kontrolná komisia 
pracovali v nezmenenej podobe oproti minulému roku. Od marca 2011 došlo k zmene na funkcií 
pokladníka.Ing.Ľubomír Molitor písomne požiadal výbor o uvoľnenie z funkcie a ako dôvod uviedol zdravotné 
problémy. Na funkciu pokladníka bol kooptovaný p. Jozef Valach, ktorý vo voľbách obsadil miesto náhradníka. 
Výbor MO v roku 2011 zasadal 14 krát a predsedníctvo 4 krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 177 uznesení , ktoré sa 
týkali prípravy členskej schôdze v roku 2011, prípravy a vydávania povolení na rybolov, prípravy školenia a skúšok 
nových členov, prípravy rybárskych pretekov, prevádzkovanie chaty v Ihrišťoch a dalších činností , ktoré súviseli 
s výlovmi, zarybnením, hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje. 

 
Uznesenie - Plašenie a odstrel kormorána  

S touto úlohou SRZ  zápasí  už viac rokov. Naša MO každý rok žiada o takúto výnimku, aby sme aspoň čiastočne 

ochránili naše revíry od  nepríjemného predátora, preto výbor rozhodol, že uvoľní z rozpočtu  200 EUR na nákup 

nábojov, ktoré sme poskytli našim členom, ktorí sú aj členmi poľovníckych združení. Úlohy  s tým spojené sa priebežné 

plnili a čo je veľmi  dôležité, že k spolupráci sa hlásia aj naši členovia, ktorí sú organizovaní v susedných poľovníckych 

združeniach. Tým členom, ktorí sa zúčastňovali na týchto akciách patrí verejné poďakovanie.     

Zmluva s fy Biely Potok 

Minulý rok sa uskutočnilo niekoľko rokovaní s právnym zástupcom spoločnosti Raven a výsledkom bolo uzatvorenie 

a podpísanie nájomnej  Zmluvy o práve vstupu na účely výlovu. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon rybárskeho práva 

sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške ročnej náhrady maximálne 1.656,- EUR 

Rozhodnutím MŽSR zo dňa 21.12.2010 poveril štátny vodohospodársky podnik o výkon odborného technicko-

bezpečnostného dohľadu  nad vodnými stavbami, ktoré sú majetkom MsO a MO. Jedná sa o inventarizáciu 

a kategorizáciu vodných stavieb. Naša organizácia obdržala podklady na vyplnenie údajov o stavbách - rybníkoch, ktoré 

sú majetkom našej organizácie, konkrétne vodné nádrže Ihrište, rybníky číslo 1 a 2. Otázky sa týkajú typu stavieb 
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užívateľ a technických parametrov. Výbor MO poveril člena výboru Ing. Miloša Šeryho, aby tieto požadované podklady 

pripravil a odoslal kompetentným úradom. Splnenie nebolo jednoduché, pretože dokumentácia nebola úplná a musel 

sa navštíviť štátny archív v Považskej Bystrici a syna zomrelého p. Valacha. Podarilo sa dokumentáciu čiastočne doplniť, 

aby sa mohli dostupné informácie uviesť do dotazníka. Tlačivá boli vyplnené a odoslané.  K dnešnému dňu sme spätnú 

informáciu neobdržali.  

 

Činnosť rybárskej stráže 

 V minulom roku vykonávalo činnosť rybárskej stráže v našej organizácii 34 členov, čo je o tri rybárske stráže menej ako 

v predošlom roku. Tri rybárske stráže, ktoré si neplnili svoje povinnosti tak ako treba, boli z funkcie odvolané. Na 

druhej strane by som chcel spomenúť dvoch našich najaktívnejších členov RS za minulý rok a to sú: p. Kalma a Marián 

Mierny. Každý z týchto  pánov popri rybárskej stráži zastáva ešte nejakú ďalšiu funkciu v našej organizácii, ktorej 

venujú nemalú časť svojho voľného času. Svojimi aktivitami sú veľkým prínosom pre našu organizáciu a môžu byť 

dobrým vzorom pre všetkých našich členov. 

Spoločne bolo u našich rybárov vykonaných 700 kontrol, pri ktorých nebolo zistené žiadne závažné porušenie 

zákona a nebolo počas celého roka odobraté žiadne povolenie na rybolov. Rybári sa  dopúšťali menších prehreškov, 

ako napr.: nevyškrtávanie vychádzok, nezapisovanie hmotnosti ulovených rýb, ktoré boli riešené dohovorom a po 

napomenutí si loviaci chýbajúce údaje doplnili. 

Tak ako už býva každoročne zvykom, tak aj minulú sezónu sme vykonávali spoločné kontroly spolu s políciou. 

Išlo o nočné kontroly v letných mesiacoch, keď je na naše revíry najväčší tlak aj od rybárov iných organizácii. Ani pri 

týchto kontrolách nebolo zistené žiadne závažné porušenie zákona. Je to možno dané aj tým, že táto naša spolupráca 

trvá už niekoľko rokov a rybári si už zvykli na našich revíroch stretávať rybársku stráž spolu s políciou.  

 

 



126 
 

 

Činnosť disciplinárnej komisie   

V roku 2011nebolo  disciplinárnou  komisiou ani jedno disciplinárne previnenie.Za posledných 10rokov je to prvý krát, 

že počas celého roku nebol v MO zaznamenaný žiadny priestupok našich členov. Toto konštatovanie pripisujeme 

členom Rybárskej stráže, ktorá svojimi službami eliminuje výskyt previnení, ako aj zvyšujúcim sa právnym vedomím 

našich členov. 

Disciplinárna komisia bude i naďalej dbať, aby boli všetky zistené porušenia predpisov o rybárstve  spravodlivo  

posúdené a potrestané, ale zároveň aj, aby boli dodržané všetky práva členov MO SRZ.  

Brigádnická činnosť  

V roku 2011  bolo na revíroch MO SRZ Púchov organizovaných  92  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 pravidelné 

kosenie trávnatých porastov okolo rybníkov a štrkovísk. Z našich revírov bolo vyvezené  4,9  ton odpadu.  

V roku 2011   boli  vylovený  odchovný  rybník  č.2  – Prúdy – Lednicke Rovne. 

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Biela Voda - 0120..... 705 hod.       Nové kaskády  25   -   opravené - 27  

Revír Zubák - Lednica -1900... 426 hod. Nové kaskády   15  -    opravené - 10  

Revír Pružinka-Slatinka -3040...1427 hod. Nové kaskády  28 -   opravené- 1 

Výlovy na odchovných potokoch :  

Lovná skupina Doležal František  354  hod.                       Lovná skupina Ing. Novosad  Ľubomír  986 hod. 

Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 3 880  brigádnických hodín. 
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Kaprové  revíry MO SRZ  Púchov  

Revír Váh-4580+4164+4162 -2 088  hod.    Revír Ihrište+chata-5070/1,2  -  1 191 hod.  Revír VN Dolné Kočkovce 5020 -

710  hod.     Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030 -    876   hod. 

Celkom na  kaprových revíroch  bolo odpracovaných  4 865  brigádnických hodín. 

Zarybňovanie revírov  990 hod.  Vydávanie dokladov  580 hod.  

Ostatná brigádnická činnosť  350  hodín.  

Spolu  1720  hodín 

  

Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2011  členmi MO SRZ Púchov odpracovaných  10 465  brigádnických hodín,  čo 

predstavuje prínos pre našu organizáciu pri cene             1 hodiny práce  3,32 EUR  sumu  37.743, 80 EUR. 

Investičná činnosť 

Na základe uznesenia z členskej schôdze MO SRZ Púchov v roku 2011 dostal výbor MO úlohu vykonať prípravné práce 

na možnú revitalizáciu toku Pružinka v intraviláne obce Beluša.V priebehu minulého roku začali prípravné práce na 

zadanej úlohe, ktoré pozostávali v zabezpečení podkladov a oslovení  správcu vodného toku Pružinka. V lete bolo 

začaté vodoprávne a stavebné konanie na pripravovanú akciu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom 

– Púchov, žel. km 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160km/h“. Naša organizácia bola účastníkom jednotlivých 

konaní, ako dotknutý orgán, súčasťou projektovej dokumentácie je križovanie vodných tokov Pružinka, Slatinský potok, 

Mlynský náhon. V projektovej dokumentácii nebola zohľadnená ochrana našich záujmov ,ako užívateľa rybárskeho 

práva, tak sme časti PD pripomienkovali a odvolali sa na schvaľovací orgán. Do súčasnej doby nebol celý proces 

ukončený a čakáme na stanovisko OÚ ŽP ako rozhodne v danej veci. 

Odôvodnenie: 

Na základe týchto skutočnosti, že akcia „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom –Púchov“ sa nachádza 

v úseku potoka, na ktorom chceme realizovať možnú revitalizáciu Pružinky dostali sme sa do polohy čakajúcich na 

stanovisko OÚ ŽP. Ak v predmetnom úseku začnú stavebné práce v rámci ŽSR, je zbytočné pokračovať v zadanej úlohe 

bez poznania podmienok a zmeny jestvujúceho stavu na toku Pružinka. Pokračovať v zadanej úlohe sa môže, až keď 

budú známe hraničné podmienky za ktorých je možné vykonať revitalizačné úpravy na toku Pružinka našou MO. 

Z tohto dôvodu úloha nebola ukončená.  Návrh do uznesenia: po vyjasnení daného stavu na toku Pružinka Výbor MO, 

bude pokračovať na splnení zadanej úlohy . 

Ochrana a čistota našich vôd.  

 V roku 2011 v našej MO nebolo zaznamenané vážne 

znečistenie vôd s následkom úhynu rýb. 

Vypúšťanie šedého kalu z kameňolomu v Belušských 

Slatinách do vodného toku Slatinka a skladovanie fekálií 

a trusu od sliepok z družstva pána  Janeka v blízkosti 

vodného toku je v štádiu riešenia s O Ú Ž P. 
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Deti  a mládež 

 

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v septembri 2010. Krúžky pracovali v Púchove,  v 

Beluši,  v Lednických Rovniach,  v Záriečí,  v  Horných Kočkovciach,  v Dolnom 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 2011 sa uskutočnili vedomostné  skúšky formou testov. 

Celkovo  v krúžkoch pri  MO SRZ Púchov úspešne ukončilo  72  

deti. 

 Do kategórie Mládež prešlo 29 detí.Po skončení vedúci svojich 

krúžkov odovzdali deťom povolenie na rybolov, ktoré ich 

oprávňovali loviť ryby. 

Hospodárenia s majetkom  MO 

  Inventarizácia HIM a DHM za rok 2011 bola vykonaná v dňoch 
18. - 19. 02. 2012. Inventarizačná komisia nezistila žiadne rozdiely 
medzi skutočným stavom majetku a stavom evidenčným. 
                 Čo sa týka nového majetku v r. 2011 bol zakúpený nový 
krovinorez  pre hospodársku činnosť na revíry Odhánky. 
Prostriedky na zakúpenie boli na základe žiadosti výboru 
poskytnuté Mestským úradom Púchov.  Na chate v Ihrišťoch aj 
v roku 2011 pokračovali rekonštrukčné  práce -    
        Na základe uznesení z predchádzajúcich členských schôdzi 
o pokračovaní v realizácií 
Odkúpenia priľahlých pozemkov ku chate môžeme konštatovať, 
že snaženie je na veľmi dobrej dobrej ceste a v krátkom čase očakávame, že celý proces bude ukončený. 
     V súčasnosti  MO SRZ vlastní : 
 
Nehnuteľnosti  MO SRZ  
Dva rybníky a rekreačnú chatu Alpina v Ihrišťoch, odchovné rybníky Lednické Rovne,garáž v areáli Makyta,areál 
v Lednických Rovniach 
 
 HIM a DHM slúžia ku hospodárskej činnosti :  
   3 rybolovné agregáty , 1 elektrocentrálu, 2 motorové píli, 5 krovinorezy , čln,  rybársku sieť a celý rad menšieho 
pracovného náradia, ktoré slúži pri zabezpečovaní hospodárenia a starostlivosti o revíry 
    inventárne zariadenie  kancelárie  v  priestoroch ubytovne SISI  a pre vedenie  agendy  dva počítače 
s príslušenstvom .
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Rybárske preteky 2011 
 
1.5.2011 Štrkovisko Lednické Rovne 
Po dlhšej dobe, keď bývali jarné preteky organizované na štrkoviskách Odhanky sa výbor rozhodol usporiadať preteky 
na štrkovisku  Horenická Hôrka. Súťažilo sa,ako to býva na jarných pretekoch o najťažšieho kapra. Aj keď z rána počasie 
pre mierny dážď nevyzeralo príliš naklonené rybárom aj tak sa preteku zúčastnilo 212 rybárov, ktorý si mohli vybrať 
miesto podľa svojho uváženia. Celkovo sa ulovilo 107 kaprov (s ktorých si rybári privlastnili 70) a 1 úhor. Viac info 
a fotiek k danému preteku nájdete na našich web stránkach. 
Celkové výsledky:  
 

1. Puš Peter (MsO TN), št.číslo 77, kapor 71 cm, hmotnosť 6,75 kg 
2. Puš Peter, št. číslo 77, kapor 62 cm, hmotnosť 5,12 kg 
3. Jurenka Jaroslav, št. číslo 174, kapor 59 cm, hmotnosť 3,88 kg 
4. Zálešák Roman, št. číslo 17, kapor 59 
cm, hmotnosť 3,73 kg 
5. Beláň Matej, št. číslo 85, kapor 61 cm, 
hmotnosť 3,63 kg  
 

Ďalšie vážené ryby: 
Chachula Jaroslav - kapor 58 cm, 3,57 kg 
Marušinec Andrej - kapor 60 cm, 3,39 kg 
Klučka Ľudovít - kapor 58 cm, 3,25 kg 
Binka Peter - kapor 57 cm, 3,20 kg 
Jurenka Jaroslav - kapor 54 cm, 3,13 kg 
Kačík Pavol – kapor 3,10 kg 
Rusňák Jozef - kapor 55 cm, 2,80 kg 
Ivaniš Karol - kapor 52 cm, 2,52 kg 
Orgoník Tibor - kapor 55 cm, 2,18 kg 
Okrem víťaza všetci ostatní lovci vážených rýb 
boli z MO SRZ Púchov. 

 
1.5.2011 Preteky funkcionárov Trenčianskeho kraja / Nové Mesto nad Váhom 
Tohtoročné preteky Výborov SRZ Trenčianskeho kraja organizovala MO SRZ Nové Mesto nad Váhom, ktorá vybrala 
štrkovisko za Zelenou Vodou na ktorej sa niekoľko rokov nechytalo a v ktorom sa vyskytovali kapitálne ryby. Lovilo sa 
v trojčlenných družstvách na dve udice na 
položenú, alebo na plavanú. Chladné ráno 
a vietor nepridávalo na optimizme,  počasie sa 
do obeda vylepšilo, ale očakávania s úlovkoch 
kapitálnych rýb sa nenaplnili. Každé družstvo 
ulovilo jedného,maximálne dvoch kaprov 
a nebodovaných karasov. Našu organizáciu 
zastupovala trojica Dalibor Piška,Rastislav 
Šajdák a Miroslav Mikáč. V závere preteku sa 
nášmu hospodárovi podarilo uloviť dvoch 
kaprov čo nám vynieslo konečné druhé miesto, 
ako minulí rok a jemu celkové prvenstvo medzi 
jednotlivcami. Víťazom sa stalo družstvo 
z Prievidze a tretí skončili Partizánčania. Budúci 
rok sa preteky funkcionárov uskutočnia na 
hornom rybníku v Prejte , ktorý obhospodaruje 
MO SRZ Dubnica nad Váhom. 
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 Celkové poradie družstvá: 

 1.Prievidza (152 bodov)  
 2.Púchov  (147 b.)  
 3.Partizánske ( 98 b.)  
 4.Handlová (71 b.)  
 5.Nové Mesto nad Váhom (69 b.)  
 6.Považská Bystrica (67 b.)  
 7.Dubnica nad Váhom (60 b.)  
 8.Trenčín (0 bodov)  

poradie jednotlivcov: 

 1.Rastislav Šajdák (Púchov)  
 2.Ladislav Beňačka (Partizánske)  
 3.Oto Findor (Prievidza) 

 

 
8.5.2011 Detské rybárske preteky / Štrkoviská Odhánky 
Ako už býva v posledných rokoch zvykom, po upršaných pretekoch dospelých sa slniečko vždy vytiahne pre naše 
ratolesti a spríjemní im pretek. 
Deti ani tento krát nič nepodcenili a od 7 hodiny do 11 
 ukázali všetkým , že sú súťaživé a vyrastá z nich dobrá 
generácia. Poďakovať treba aj vedúcim krúžkov, ktorý 
deti po celý rok pripravovali a venovali im svoj čas. Deti 
ako vždy boli odmenené sladkosťami a rybárskymi 
cenami a z ich očí bolo vidieť, že prežili príjemné 
dopoludnie pri vode.  
Celkové poradie:  

1. Rosina Samuel    
2. Galbavý Andrej    
3. Krátky Patrik a Luhový Branislav 
 A na prvom mieste za dievčatá : 1. Kováčíková 
Kristínka  

 
 2.10.2011 Púchovský pstruh (VN Ihrište) 
V prvú októbrovú nedeľu sa konal už po tretí krát 
prívlačový pretek Púchovský pstruh , na ktorom 
sa aj tento krát zúčastnili pretekári s celého 
Slovenska a českých reprezentantov zastupoval 
skúsený reprezentačný pretekár Standa 
Pernický.Celkovo sa preteku zúčastnilo 73 
pretekárov, po väčšinou registrovaních 
v prívlačovej lige. Oproti minulým ročníkom bola 
zmena  v tom, že tento krát sa chytalo na 4 kolá, 
pričom jedno kolo trvalo 45 minút. Lovilo sa ako 
vždy podľa pravidiel prívlačovej ligy,  na umelé 
nástrahy bez protihrotov a každá ryba bola 
vrátená späť do vody. Oproti minulému roku sa 
ulovilo omnoho viac rýb . Celkovým víťazom 
tretieho ročníka sa stal Peter Horňák 
s Liptovského Mikuláša. Druhé miesto patrilo 
Žilinčanovi Lukášovi Nekorancovi a bronz si vybojoval mladý Peter Augustín z Drahoviec. Z Púchovčanov sa najviac 
darilo neregistrovanému pretekárovi Karolovi Gargulákovi, ktorý obsadil celkové 16 miesto. 
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Ďalšie poradie Púchovčanov:  
17.Juraj Smatana ,18.Rastislav Janík ,23.Miroslav Luhový ,32.Marek Šedý ,33.Miroslav Mikáč ,36.Ľubomír Miko 
41.Rastislav Šajdák ,53-54.Pavol Kadlec a Miroslav Maslák ,55-56.Peter Kováčik ,57.Robert Crkoň ,62.Miroslav 
Štefina ,64.František Doležal ,70.Juraj Václavík ,73.Andrej Huliaček 

 

 
9.10.2011 7 ročník Memoriál Petra Cipka (VN Ihrište) 
V druhú októbrovú nedeľu sa na VN Hoštiná konal už 7 ročník rybárskeho preteku Memoriál Petra Cipku. Aj keď pár dní 

pred pretekom sa zmenilo počasie a prudko sa ochladilo, aj tak si cestu k hoštinskému rybníku našlo 250 rybárov. 

Súťažilo sa v love rýb udicou  na plavanú, alebo na ťažko. Po rozplynutí rannej hmly sa zdalo, že vykukne aj slniečko, no 

nestalo sa a celý deň prevládalo typické pochmúrne jesenné počasie, no rybám to zjavne nevadilo a začali byť aktívne 

už od rána. Lovili sa hlavne pstruhy 

dúhové a pri hrádzi spoľahlivo brali aj 

kapry. Dokonca sa ulovil aj jeden 

úhor. Celkovo sa ulovilo 498 kusov 

pstruha a 61 kusov kapra. Najviac sa 

darilo rybárom loviacim na plavanú 

a prvé miesto si zaslúžene vybojoval 

domáci pretekár Miloš Hozdek , 

ktorému sa podarilo uloviť celkom 46 

pstruhov. Po pretekoch už 

nasledovalo žrebovanie tradičnej 

tomboly. 

Celkové výsledky: 

1.miesto Miloš Hozdek (1380 bodov) 

2.miesto Miroslav Kvašay (1320b) 
3.miesto Milan Mitašík (1032 bodov) 
4.miesto Jozef Gajdoš (720 bodov) 
5.miesto Juraj Konrád (553 bodov) 
 
 
 
 

 
 
Prívlačová liga 2011 
O tom,že prívlač je u nás stále populárnejšia svedčí aj fakt, že v roku 2011 sme mali v súťažiach až tri prívlačové 
družstvá. V prvej lige obhajovalo Púchovské A-čko (v zložení Juraj Smatana,Juraj Václavík,Rasťo Šajdák a Andrej 
Huliaček) svoj prvé víťazstvo z roku 2010. Prvý pretek v Kežmarku začali s prehľadom, aj keď kvôli počasiu sa odchytalo 
iba polovica preteku a muselo sa potom kolo dochytávať v októbri. V druhom kole na Váhu v Trenčíne a v treťom 
v Liptovskom Mikuláši si už chalani urobili veľký náskok a zdalo sa že 
s prehľadom vyhrajú aj tento ročník. No v dochytávke prvého kola 
v Dubnici sa im až tak nedarilo, no nakoniec aj keď len o 0,5 boda 
pred druhou Žilinou titul obhájili. V divízií sme mali dve družstvá. Už 
s minulého ročníka zostalo nezmenené B-čko ( v zložení Pavol 
Kadlec,Miroslav Mikáč,Miroslav Luhový,Rastislav Janík a Miroslav 
Maslák) a tento rok do súťaže sa prihlásilo aj Púchovské C-čko – 
Klub prívlače ( v zložení Robert Crkoň,Marek Šedý,Rado Šedý 
a Peter Kováčik). V divízií boli dva preteky. Prvý v Gabčíkove na 
Dunaji a druhý u nás v Púchove na Váhu. Viac sa darilo B-čku, ktoré 
vybojovalo bronzové medaile. 
 



132 
 

Celkové poradie  LRU – prívlač 2011 

1.liga                                                     Divízia: 

1.Púchov                                              1.Košice B 

2.Žilina                                                  2.Námestovo 

3.Kysuca A                                            3.Púchov B 

4.Trenčín                                              4.Svidník 

5.Liptovský Mikuláš                            5.Trenčín B 

6.Kysuca B                                            6.Hlohovec 

7.Dubnica                                             7.Púchov C 

8.Želiezovce                                         8.Drahovce 

9.Piešťany A                                         9.Bratislava 

10.Vranov nad Topľou 

11.Senec 

12.Martin 

 

 
Muškárska liga 2011 
Aj v divízií muškárskej ligy mala naša organizácia zastúpenie v podobe družstva , ktoré tvorili Jaroslav Kodaj,Ing.Miloš 
Šerý,Jozef Ptáček,Ludevít Kodaj,Robert Piška,Mudr.Ivan Juršták a Mudr.Slavomír Jahoda. Oproti minulému roku keď 
naši muškári skončili na 9.mieste sa im tento rok darilo viac a vybojovali v silnej konkurencií krásne 3.miesto. 
Celkové poradie Divízia A v roku 2011 

 1.MK Kysuca C 
 2.Trstená B 
 3.Púchov 
 4.MK Kysuca A 
 5.Považská Bystrica B 
 6.Trnava A 
 7.Stará Turá A 
 8.Trnava B 
 9.Banská Bystrica 
 10.Potočník C 
 11.Potočník B 
 12.Stará Turá B 
 13.Námestovo B 
 14.Námestovo C 

 
 

 

2012 
 
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, 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 
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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.  

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 “.  

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.  
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 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 ZŤP 
 
 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, počas roku 2012  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 Jozef 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.  
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 činnosť organizácie  riadil 13 členný a od mája 12  členný výbor a 3-členná kontrolná komisia.  
 
      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 Slovenským 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.  
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Výbor dňa 7. mája sa zaoberal informáciou, ktorú predstavil hlavný hospodár , 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.  

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. Naša žiadosť 
spoločne s výsledkami OÚ ŽP bola doručená 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 .      
     
 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. 
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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 Alpina - 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.  

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,  išlo o dôkladné nočné kontroly na všetky naše revíry. Ani pri 

týchto kontrolách nebolo zistené žiadne pytliactvo, čo je veľmi pozitívny jav. 
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 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.   Nedostatky sa však vyskytujú aj naďalej. 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.  

 

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 Lednické Rovne, 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. 
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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 tabuli. Koryto sa má 

vyčistiť, zrovnať na šírku v dne 9,0m. Toto riešenie je nevhodné pre život rýb a s tým sme nesúhlasili.  

Závažnejším problémom je druhý. V rámci  budovaného križovania Pružinky železnicou a nadjazdom 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 zúčastneným. To znamená, že 

naše pripomienky môžu akceptovať, ale  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.  
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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 OÚ ŽP.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.  

Rybárske preteky 2012. 

6.5.2012 Štrkovisko Lednické Rovne/Horenická Hôrka 

V roku 2012 sa uskutočnili jarné preteky 

na štrkoviskách Lednické Rovne. Ako už 

býva zvykom na jarných pretekoch , 

súťažilo sa o najťažšieho kapra. Účasť bola 

pomerne malá, keď preteku sa zúčastnilo 

len 156 rybárov. Ryby však boli pri chuti 

a celkovo sa ulovilo 169 kaprov. Víťazom 

sa stal Peter Kanderka, ktorý ulovil kapra 

o hmotnosti 6,20 kg, ktorého aj následne 

pustil naspäť. Fotky s preteku nájdete na 

našich web stránkach. 

Celkové výsledky:  

1.miesto Peter Kanderka  / kapor 6,20 kg 

– ryba pustená 

 2.miesto Milan Majerík / kapor  6,18 kg – 

ryba pustená 

 3.miesto Miroslav Polacký / kapor 4,38 

kg – ryba pustená 

4.miesto Marian Majerík  / kapor 3,68 kg 

5.miesto Ján Gažo / kapor 2,83 kg 

 

 

13.5.2012 Štrkoviská Odhánky / Detské preteky 

Týždeň po pretekoch dospelých MO SRZ Púchov zorganizovala aj preteky detí. Od 

rána privítalo  zubaté slniečko našich mladých rybárov na štrkoviskách Odhánky . Deti 

si od rána užívali rybolov v peknom počasí a na záver boli odmenené sladkosťami 

a najúspešnejší malí lovci aj rybárskymi cenami. 

 

30.9.2012 Púchovský pstruh / VN Ihrište 

Už po štvrtý krát naša organizácia usporiadala prívlačový pretek Púchovský pstruh. 

Pretek bol bodovaný a zúčastniť sa ho mohli aj neregistrovaní pretekári. Tento rok sa 

ho zúčastnila slovenská a česká elita prívlačiarov, ktorím však dali tento rok pstruhy 

dobre zabrať , pretože ich nástrahy pomerne ignorovali a celkovo sa ulovilo len 156 

kusov rýb, čo bolo najmenej zo všetkých ročníkov. Pohár za prvé miesto tento rok 

putoval do Košíc, keď celkovým víťazom sa stal Patrik Urban. Nás potešil mladý 

Púchovčan Marek Šedý, ktorý obsadil výborné druhé miesto. 
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Celkové poradie: 

1.miesto Patrik Urban (Košice) 

2.miesto Marek Šedý (Púchov) 

3.miesto Gabriel Beňo (Senec)  

Dalšie umiestnenia Púchovčanov....  

12.Miroslav Štefina,31.Marián Mierny,35.Juraj 

Smatana,37.Juraj Václavík,47.Andrej Huliaček,49.Luboslav 

Miko,54.Rastislav Šajdák,55.Ferko Doležal,57.Karol 

Gargulák,59.Miroslav Luhový,64.Peter Kováčik,69.František 

Čacho,72.Miroslav Ondrička,74.Robert Crkoň,76.Adam 

Horvath,77.Pavol Kadlec,80.Roman Rovný,81.Marían 

Zábojník,82.Rastislav Janík,83.Miroslav Mikáč 

 

7.10.2012 Memoriál Petra Cipku /VN Ihrište 

8 ročník memoriálu Petra Cipka  sa niesol 

ako obvykle v sychravom jesennom 

počasí, a ako sme si už zvykli nechýbal ani 

dážď. Víťazom sa tentokrát stal Bystričan 

Juraj Konrád, ktorému sa podarilo uloviť 

39 kaprov a jedného pstruha. Druhé 

a tretie miesto zostalo v Púchove, keď ho 

vybojovali Jozef Rusnák a Luboš Novosad. 

Výsledky:  

1.miesto Juraj Konrád (PB) 1732 bodov / 

39 kaprov + 1 pstruh 

                  2.miesto Jozef Rusnák  (PU) 

1273 bodov / 28 kaprov + 1 pstruh 

                  3.miesto Luboš Novosad (PU) 

1047 bodov / 22 kaprov 

                  4.miesto Miroslav Kvaššay 902 

bodov / 10 kaprov +10 pstruhov 

                  5.miesto Jaroslav Bednár 612 bodov / 11 kaprov + 4 pstruhov 

 

Prívlačová liga 2012: 

V roku 2012 za našu organizáciu bojovali v prívlačovej lige 3 družstvá. V 1.lige 

sa snažili obhájiť minuloročné aj predminuloročné víťazstvo družstvo Púchov 

A v zložení (Juraj Smatana,Juraj Václavík,Rastislav Šajdák a Andrej 

Huliaček). Áčkari zabojovali v troch dvojkolových pretekoch vo Svite,Žiline 

a v Želiezovciach. Do posledného kola sa zdalo že sa stanú víťazmi aj po tretí 

krát za sebou, no nakoniec ich s naskokom 4 bodov predbehol Liptovský 

Mikuláš a naši chalani obsadili striebornú priečku. V Divizií sme mali dve 

družstvá: Púchov B v zložení (Pavol Kadlec,Miroslav Luhový,Adam 

Horváth,Rastislav Janík a Miro Mikáč), ktorý obsadili minulí rok bronzové 

priečky, sa tentoraz umiestnili až na 7.mieste a družstvo Púchov C v zložení 

(Robert Crkoň,Marek Šedý,Rado Šedý,Paťo Kováčik a Lubo Miko), ktorí si 

vybojovali celkové 6.miesto. 
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Celkové poradie LRU-prívlač 2012 

1.Liga                                                   Divízia 

 

1.Liptovský Mikuláš                          1.Svidník 

2.Púchov A                                        2.Trenčín B 

3.Trenčín A                                        3.Nové Mesto nad Váhom 

4.Žilina                                                4.Námestovo 

5.Piešťany A                                       5.Prešov 

6.Dubnica nad Váhom                      6.Púchov C 

7.Kysuca B                                           7.Púchov B 

8.Piešťany B                                        8.Hlohovec 

9.Kysuca A                                          9.Vrbové A 

10.Senec                                            10.Nálepkovo 

11.Vranov nad Tpľou                        11.Bratislava 1B 

12.Želiezovce                                     12.Vrbové B 

 

 

Muškárska liga: 

Muškári minulý rok obsadili skvelé tretie miesto a tento rok poriadali aj pretek na domácej vode Váh. Tento ročník im 

však nevyšiel podľa predstáv a skončili celkovo na 8 mieste. Družstvo Púchova reprezentovali (Jaroslav Kodaj,Ing.Miloš 

Šerý,Jozef Ptáček,Ľudevít Kodaj ml,Mudr.Ivan Juršták,Mudr.Slavomír Jahoda,Róbert Piška a Ing.Dalibor Piška) 

Celkové poradie LRU Mucha – Divízia 2012 A 

1.Kysuca A 

2.Piešťany 

3.Trstená A 

4.Trnava B 

5.Stará Turá A 

6.Námestovo B 

7.Trstená C 

8.Púchov 

9.Pov.Bystrica B 

10.Banská Bystrica 

11.Trnava A 

12.Partizánske 

13.Žilina – MK Potočník B 

 

 

V roku 2012 naši rybári ulovili na našich kaprových vodách celkom 12 238 kusov rýb o hmotnosti 19 215,49,kg. Na 

pstruhových revíroch ulovili celkom 2568 kusov o hmotnosti 776,22 kg. Medzie najväčšie úlovky patrili sumec 132 

cm/15 kg (Patrik Miko), zubáč 88 cm/8,1 kg (Ľudovít Valach), kapor 89 cm/16,5 kg (Pavol Struhár ml.). 

 

2013. 
 
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.   
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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 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 
 
 
    
            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.  
 

Členovia výboru sú poverení úlohami, ktoré garantujú plnenie a  fungovanie organizácie a pritom si musíme uvedomiť, 

že okrem osoby predsedu , členovia výboru sú zamestnaný ba dokonca pracujú v 3 a 4 zmennej prevádzke. 
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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  
- vo vývesnej skrinke v Púchove  aktualizovať oznamy o činnosti organizácie  
- realizovať návrh výboru, že účastníci I. preteku dňa 5.5. 2013 budú môcť loviť aj 12.5.2013 
      

 
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.  
Preto sa členovia výboru  rozhodli, že informačnú skrinku dajú vyrobiť a po dohode z majiteľom prevádzky ARMY PUB 
na Moravskej ulici tam bude umiestnená. 
 
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 Lednických Rovniach,  v Záriečí,   v Dolnom Lieskove a  v Lysej 

pod Makytou.  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 marec, apríl 2013 sa 

uskutočnili vedomostné  skúšky formou testov. Touto cestou  

chceme  poďakovať  vedúcim  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  Lednické Rovne. 
Pre lovné skupiny sa zakúpil nový elektrický agregát novej generácie. 
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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 Alpina 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 špicom, 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.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 previnilci 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 riešila 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. 
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         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, 
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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, ak by bolo treba zasypaný 
kamenným záhozom s lomového kameňa. 
   Tento návrh bol zapísaný do stavebného denníka dodávateľa. 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 pod Makytou. Sťažnosť bola 

prešetrená  OÚ ŽP a spoločne s majiteľom chaty sa realizovali nápravné opatrenia. 

Dlhšie trvajúce znečistenie spôsobilo čistenie požiarnej nádrže  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, ktorí na tento stav upozornili boli sklamaní že si toho nevšimli naši rybári a túto skutočnosť  neoznámili 

hospodárovi revíru. 

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

  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  vybudovaním  usadzovacej  jamy. Tým zamedzí sa ich priamemu vypúšťaniu do vodného toku. 

Termín realizácie vykonania opatrení určil OÚŽP do 15.09. 2013. Termín nebol  dodržaný. OÚ ŽP potvrdil, že realizácia  

schváleného projektu začne v jarných mesiacoch. Úlohu ako aj realizáciu prostredníctvom hospodára budeme  

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  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,   ďakujeme. 
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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 a naši členovia, ktorí 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 
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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) 5.ročník 

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 
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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 n.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 

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 
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V roku 2013 sa na kaprových revíroch MO SRZ Púchov ulovilo celkovo 13 618 kusov rýb o hmotnosti 20 071,7 kg a na 

pstruhových revíroch MO Púchov sa ulovilo celkom 2494 kusov rýb a hmotnosti 745,95 kg rýb. Medzi najväčšie úlovky 

našich členov patrili hlavátka 114 cm/16 kg (Lukáš Crkoň), sumec 152 cm/28 kg (Miroslav Perlovský), kapor 94 cm/17,5 

kg (Jozef Rosina) , zubáč 89 cm/7,5 kg (Vladimír Janco) , zubáč 96 cm/9,5 kg (Gabriela Gašpárková), šťuka 118 cm/19 kg 

(Marián Golítko) . 

2014 

Na úvod si predstavme  výsledky volieb 11. snemu a prijaté závery , ktoré delegáti snemu formou uznesenia schválili.   
11. snem SRZ sa konal 29.11.2014 v Hornom Smokovci za účasti 244 delegátov zo všetkých ZO Slovenska. Našu 
organizáciu  zastupovali Ing.Jozef Kalus- predseda a tajomník Ing.Dalibor Piška 
Delegáti snemu zvolili v druhom kole za prezidenta Rady SRZ  RsDr. Rudolfa Boroša, ktorý získal 129 hlasov a za 
tajomníka Rady SRZ Ing. Ľuboša Javora, ktorý získal od delegátov snemu 125 hlasov.  
Predsedom KK bol zvolený Ing. Pavol Trokan - Trnava a podpredsedom KK František Jaššo - Partizánske  
Za TN kraj boli do Rady SRZ zvolení zástupcovia: Antal Miroslav, Stará Turá - získal 18 hlasov a stal sa viceprezidentom 
Rady SRZ. Broniš Marián, Bánovce nad Bebravov -  s počtom 16 hlasov – člen Rady, Estergájoš Ivan, Nové Mesto N/V -  
14 hlasov – člen Rady, Ing. Kalus Jozef – 12 hlasov – člen Rady.  
 
V roku 2014 tvorilo našu členskú základňu   1 094 členov, 74 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 40 členov 
požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ.   
 
Zloženie členskej základne v roku 2014 
 
Dospelí a mládež  
Púchov  648   
Lednick Rovne       169  
Beluša+Pružina      169 
Dolné Kočkovce      38 
Spolu dospelí a mládež : 1024 Z toho 40 mládež, 21 žien a 155 dôchodcov  
 
Deti rok 2014 
Púchov  34      z  toho   3 dievčatá  
Lednické Rovne 7        z  toho    0 dievčat 
Beluša+Pružina      27      z  toho    5 dievčat 
Dolné Kočkovce      2       z  toho    0 dievčat 
Spolu:                       70 detí ( 8 dievčat )                                       
 
 
  Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a  26  členov rybárskej stráže                                         
K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. 
V roku 2014 a do 29.03.2015  zomreli naši členovia: 
Miroslav Hanic vo veku 69 rokov- členom od r.1980, Ladislav Švach vo veku 62 rokov- členom od r. 1974, Ing.Ľubomír 
Jurík vo veku 57 rokov – členom od r.1994, Anton Luhový vo veku 79 rokov – člen od r. 1957 Eva Vadrnová vo veku 63 
rokov – členka od r. 1987, Tomáš Baška vo veku 24 rokov – člen od r. 2012, Ladislav Kresánek vo veku 52 rokov – člen 
od r. 2012, MUDr. Karol Miškay vo veku 62 rokov – člen od r. 1980 
  
 
V roku 2014 činnosť organizácie po voľbách riadil 13 členný výbor a 3-členná kontrolná komisia. Od júla o jedného 
člena výboru menej. 
 
 Výbor MO v roku 2014 zasadal  13 krát a predsedníctvo  3  krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 213 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 
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hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.  
Členovia výboru sú poverený úlohami, ktoré sú definované v Stanovách SRZ a vykonávacích predpisoch pre základné 

organizácie a pritom si musíme uvedomiť, že okrem mojej osoby ostatný  členovia výboru sú zamestnaný ba dokonca 

pracujú v 3 a 4 - zmennej prevádzke. 

Členská schôdza  v roku 2014 prijala formou uznesení  6  - úloh.  
 
Úlohy sa týkali: 

zabezpečiť stanovené ciele MO,  vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2014,  

zorganizovať preteky pre dospelých,  deti  a jesenné preteky ako memoriál Petra Cipku na rybníku Ihrište.  

pripraviť a zorganizovať školenia a skúšky pre nových členov, 

rozpracovať závery 11. Snemu na podmienky našej organizácie 
účastníci pretekov, ktorý sa bude konať 4.5. budú môcť loviť- pretekať aj nasledujúcu nedeľu  11.5.2014 na lístok zo 
dňa 4.5.2014  
V rámci pripomienkovania zákona, zistiť možnosť sprevádzania detí rodičmi, ktorí boli preskúšaní z rybárskych 
predpisov – táto požiadavka bola postúpená legislatívnej komisií pri  Rade SRZ 
Prijaté uznesenia  hodnotíme ako splnené 
 
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili v dňoch 16.02. a 23.02. 2014.                                      
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 52 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 2013. Krúžky pracovali v Púchove,  v Beluši, 
 v Lednických Rovniach, v Dolnom Lieskove a v Lysej pod Makytou.   Práca s deťmi  bola rozdelená na teoretickú a 
praktickú časť.  
V mesiaci, apríl 2014 sa uskutočnili 
vedomostné  skúšky formou testov . 
Celkovo  v krúžkoch pri  MO SRZ Púchov 
úspešne ukončilo 73 deti. 
 Do kategórie mládež prešlo 11 detí. 
 Touto cestou  chceme  poďakovať 
 vedúcim krúžkov ako aj výboru  za 
vytvorené podmienky na prácu, 
finančnú a odbornú pomoc. 
Poďakovanie patrí všetkým stálym 
sponzorom a  rodičom. 
Veríme, že vychováme veľa dobrých 
nástupcov športového rybárstva  a to je 
jedna z hlavných úloh ktorú Snem 
adresoval všetkým MO.  
 

Činnost' hospodárenia s majetkom  
  
              Inventarizácia HIM a DHM za rok 2014 bola vykonaná v dňoch 16.a 17. 02. 2015. 
Inventarizácia bola vykonaná fyzickým porovnávaním skutočného stavu so súhrnnými inventarizačnými kartami 
a evidenčnými kartami. 
Inventarizačná komisia v zložení : Peter Riecky – predseda,  Peter Ninis a Jozef Liška – členovia za účasti správcu 
majetku Mgr.Pavlom Kadlecom  nezistila žiadne rozdiely medzi skutočným stavom majetku a stavom evidenčným. 
V roku 2014 sa podarilo zrealizovať dlhodobý zámer zásobovanie chaty pitnou vodou – ako súčasť revitalizácie chaty 
samostatný  zdrojom navŕtaním na našom pozemku. 
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Čo sa týka nového majetku v r. 2014 boli zakúpené: krbové kachle, čerpadlo kalové a čerpadlo na pitnú vodu – chata 
Ihrište 
 
Majetok organizácie: 
    
Nehnuteľnosti  
  

dva rybníky a rekreačnú chatu Alpina v Ihrištoch 
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 2014 vykonávalo činnosť rybárskej stráže 25 členov, čo je oproti roku 2013 pokles o sedem členov. Dvaja 

členovia požiadali o ukončenie z osobných dôvodov, štyrom členom bol  odobraný preukaz z dôvodu neplnenia si 

povinností RS a jeden člen naše rady opustil. Aj napriek zníženiu počtu členov stráže, bolo vykonaných 911 kontrol 

(r.2013 – 700 kontrol).  Počas týchto kontrol  sa členovia RS zamerali nie len na dodržiavanie vyhlášky a rybárskeho 

zákona, ale aj na to, aby brehy našich vôd zostávali po neporiadnych rybároch čisté. Aj keď boli zistené menšie 

nedostatky, ktoré boli vyriešené na mieste, môžeme povedať, že sa situácia pomaly zlepšuje a rybári sa správajú 

disciplinovane. Iná situácia nastala na jesenných pretekoch – Cipkov memoriál, kde jeden rybár nezvládol  účinky 

alkoholu, nestrpel výkon rybárskej stráže a vulgárne ju urážal, za svoj čin predvolaný na disciplinárnu komisiu. 

Činnosti disciplinárnej komisie  

V roku 2014 disciplinárna komisia prejednávala 8 oznámení o previneniach členov našej MO SRZ. Vo všetkých 

prípadoch išlo o porušenie rybárskeho poriadku na území našej organizácie. Z iných organizácií nebol daný ani jeden 

podnet na prerokovanie previnenia nášho člena, čo je oproti minulosti pozitívny jav. Z hľadiska povahy previnení, išlo 

o nevyplnenie sumáru v zázname o úlovkoch a v jednom prípade išlo o vulgárne urážanie člena rybárskej stráže. Vo 

všetkých prípadoch boli vykonané rozhodnutia v zmysle disciplinárneho poriadku SRZ. 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 2014 bolo na revíroch SRZ MO Púchov zorganizovaných 65 spoločných a množstvo individuálnych brigád. Bolo 

odpracovaných 8547 brigádnických hodín.Organizovali ich a viedli hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, 

garanti brigád alebo vedúci lovných skupín. 

 Na pstruhových revíroch boli  práce  zamerané hlavne na opravy a stavby nových kaskád, výlovy na odchovných 

potokoch,  čistenie brehov od porastov a naplavených nečistôt. 
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Na Bielej Vode bolo postavených 15 nových kaskád a 11 bolo opravených. 
Na odchovnom Nimnickom potoku bolo postavených 8 nových kaskád a ďalších 8 bolo opravených. 
Na revíre Pružinka bolo postavených 12 nových kaskád a 5 bolo opravených.  
Na odchovnom potoku Slatinka bolo postavených 6 nových kaskád a 2 boli opravené. 
Na revíri Lednica –Zubák bolo vybudovaných 19 nových kaskád a ďalšie 3 boli opravené. 
 

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 kopanie brehov a budovanie schodíkov, 

kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, sadenie stromčekov, dovoz hnoja na rybníky , oprava oplotenia na 

odchovných rybníkoch na Prúdoch a zarybňovanie našich revírov.

 

Pstruhové revíry SRZ MO Púchov:  

Revír 3 – 0120 Biela Voda + odchovné potoky: 555 hod. 
Revír 3 – 1900 Lednica: 273 hod. 
Revír 3 – 3040 Pružinka + Slatinka: 1479 hod. 
Výlovy na odchovných potokoch: 
Lovná skupina: Mgr. Kadlec Pavol 6 výlovov : 206 brigádnických hodín 
Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš 8 výlovov : 636 brigádnických hodín 
Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných  3149 brigádnických hodín. 
 

Kaprové revíry SRZ MO Púchov: 

Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520) 1893  hod. 
Revír VN Ihrište + chata (5070) 1208 hod. 
Revír štrkovisko Lednické Rovne + Prúdy (4040+4030) 1827 hod. 
Revír VN Dolné Kočkovce (5020) 470 hod . 
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 5398 brigádnických hodín.   
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Odchovný potok Slatinka  

  V minulom roku pokračovali jednania z prevádzkovateľom kameňolomu Mojtín o zamedzení vtekaniu kalu z priestoru 
kameňolomu do potoka Slatinka. Koncom roka prevádzkovateľ vykonal opatrenia, aby zamedzil vytekaniu kalu do 
potoka. Z nášho rybárskeho pohľadu boli tieto opatrenia (ochranný val, odvodňovacia ryha) nedostatočné. Počas 
daždivého počasia sa vynáša kal na kolesách nákladných aut z priestoru kameňolomu na štátnu cestu, ktorá je 
v súbehu so Slatinkou a s nej kal vteká do potoka. Na základe obhliadky miesta bolo dohodnuté, že kal z cesty nebude 
voľne vtekať do potoka, ale cez cestný rigol a usadzovací objekt. Návrh a technické riešenie usadzovacieho  objektu 
bude riešiť prevádzkovateľ kameňolomu. 
Dňa 4 februára 2015 sa konalo pracovné stretnutie na OÚ ŽP za účasti MO a prevádzkovateľom Lomu Mojtín, kde 
všetci prítomní sa dohodli, že prevádzkovateľ Lomu zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie sedimentačnej 
šachty, následne celý schvaľovací proces, ako aj realizáciu predmetnej stavby. Harmonogram realizácie sme zatiaľ 
neobdŕžali. 
 

Čo sa týka Pružinky  

Minulý rok sa uskutočnilo rokovanie  z dodávateľom stavby Váhostav – SK a investora kde sa dohodla zmena 
opevnenia koryta dna potoka Pružinka pod mostným objektom ŽSR.  
   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. 
Listom naša organizácia požiadala Správcu 
vodných tokov š.p. Piešťany o súhlasné 
stanovisko k zmene opevnenia koryta, že sa 
nemení veľkosť prietočného profilu, nezhoršuje 
odtokové pomery a nevytvára prekážky v koryte 
ba dokonca zlepšuje životné prostredie v rieke 
voči pôvodnému stavu. 
Čakáme na vyjadrenie a stanovisko Správcu.  
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 

Dňa 17.12. 2014  došlo k úhynu rýb, ktorý bol zistený vo Váhu pod  MVE Dolné Kočkovce. Z miestnej obhliadky bolo 
zistené a následne konštatované, že na MVO sa od 1.12 2014 do 17.12. 2014 konala  oprava  generátora. Dňa 17.12. 
bolo spustené stavidlo na hornej hladine, dolné hradidlo bolo otvorené asi 3 dni, potom bolo uzatvorené. 
Pravdepodobnou príčinou bolo, že v tomto období vplávali do priestoru turbínovej rúry aj do obtoku ryby. Po otvorení 
dolného a horného stavidla a spustení malej MVE dňa 17.12 približne o 10:30 bol zistený už spomínaný  úhyn rýb vo 
Váhu pod MVE. . Nahlásené to bolo na OÚ Púchov odbor  starostlivosti o životnéprostredie  rybárskym zväzom. 
Obhliadky sa zúčastnili Rastislav Šajdák – hlavný hospodár MO a Marián Mierny – vedúci rybárskej stráže. Podľa 
vyjadrení našich zástupcov ryby v zimnom období hľadajú hlbšie miesta na prezimovanie a preto vplávali do MVE, kde 
boli po spustení dolného stavidla uzavreté a pre nedostatok kyslíka došlo k ich úhynu. Schválený a platný manipulačný 
poriadok pre MVE takúto situáciu nerieši a preto  bol podaný návrh na zmenu MP, aby sa predišlo vzniku takýchto 
situácií. Podľa vyjadrenia hlavného hospodára v prevažnej miere   uhynuté ryby boli mreny približne 90 % , ostatné 
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druhy : nosále, podustvy a sumce. Uhynuté ryby boli spozorované až  3 - 4 km  pod výtokom MVE. Množstvo 
uhynutých rýb sa  sa odhadoval na viac ako 5 000 kusov. 

 Dňa 25.2. 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci doriešenia problému zmeny manipulačného poriadku pre 
MVE Dolné Kočkovce. Na stretnutí bol dohodnutý postup, aby sa neopakovala situácia a nedošlo k úhynu rýb v prípade 
vykonávania opráv na MVE.  Po dohode s fy Dmi TRADE a.s. a  SVP bude vykonané praktické  vyskúšanie možných 
riešení ohľadom na priepustnosť minimálneho prietoku za účelom eliminácie negatívnych dopadov v prípade 

zahradenia obtoku počas odstávok MVE .Dmi 
TRADE vypracuje na základe dohody s SVP 
návrh zmeny MP ktorý bude predložený na 
schválenie OÚ Trenčín, odboru staroslivosti 
o ŽP. Pracovného stretnutia sa za našu 
organizáciu zúčastnil R. Šajdák a Ing. Šerý.   
 

 Plašenie a odstrel kormorána  

  S touto úlohou  zápasíme   každý rok, aby sme 
aspoň čiastočne ochránili naše revíry od  
nepríjemného predátora 
Poďakovanie patrí všetkým rybárom, 
poľovníkom ktorí používali pyrotechniku, a  

zapojili sa do lovu a plašenia kormoránov. Týmto naši členovia prispeli kminimalizovaní škody , ktoré nám tento 
predátor spôsobuje. Počet kormoránov tento rok bol oveľa menší ako po minulé roky. Pravdepodobne  je spôsobené aj 
tým, že pravidelne boli tieto rybožravé vtáky vyrušované na našich revíroch a nebolo im umožnené drancovať naše 
revíry  o ktoré sa staráme. Veríme, že tento trend v znižovaní počtu kormoránov bude pokračovať a situácia sa bude 
zlepšovať v prospech rýb a športový rybárov.  
Za obdobie od 1. 10. 2014  do dnešného dňa bolo odstrelených 48 kormoránov. 
Ešte raz všetkým  členom, ktorí sa zúčastňovali a zúčastňujú na týchto akciách patrí poďakovanie. 

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) 
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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  6 odst. 2  písm. i) stanov SRZ.  Poplatok za 

každú neodpracovanú hodinu VČS 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 
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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 

Lednické 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  

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, ktorí 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) 
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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 funkcionári z Považskej Bystrice. 

Naše družstvo sa umiestnilo na bronzovej 

priečke a okrem toho si odniesli aj 

individuálnu cenu za najväčšieho kapra, 

ktorého ulovil Marián Mierny , 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  

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 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, ktorí si zakúpili štartovací lístok bol pripravený 

rybník v Ihrišťoch aj o dva týždne. 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. 
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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,16.Juraj Václavík,20.Rastislav Šajdák,21.Juraj Smatana,27.Lubo Miko ,34.Karol 

Gargulák,37.Pavol Kadlec,38.Adam Horvath,50.František Čacho,55.Peter Kováčik,59.Miroslav Štefina,63.Miroslav 

Mikáč,66.Andrej Huliaček,68.Robert Crkoň        

                              

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  
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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 

 

V roku 2014 sa na kaprových a pstruhových revíroch MO SRZ Púchov ulovilo celkovo 16 158 kusov rýb o celkovej 

hmotnosti  21 663 kg . Medzi najväčšie úlovky našich členov patrili sumec 194 cm/55 kg (Vladimír Botola) , sumec 156 

cm/25 kg (Jaroslav Zbín), kapor 103 cm/16,5 kg (Ladislav Mušák ml.), kapor 96 cm/25 kg (Jaroslav Ondruš) ,tolstolobik 

100 cm/19,5 kg (Roman Bartoš), zubáč 90 cm/6,50 kg (Ladislav Lašo), boleň 85 cm/5 kg (Matej Smutný), mrena 79 

cm(Ladislav Pavlech). 

  2015 
Rybárske preteky 2015  

Detské preteky 2.5.2015 Štrkoviská Odhánky 

Ako prvé preteky našej organizácie v roku 2015 odštartovali naše 

ratolesti v sobotu v meste na štrkoviskách Odhánky. Májové počasie 

deťom ako po ostatné roky prialo a bola radosť sledovať ako si mladí 

rybári a rybárky poradili pri zdolávaní kapríkov či bielych rýb. Vedúci 

krúžkov ako po iné roky aj teraz pripravili deti aj k spokojnosti ich 

rodičov. Odmenou deťom neboli len štedré úlovky, ale aj zaverečné 

vyhodnotenie s množstvom cien ,či už vo forme rybárskych potrieb, 

alebo balíčkov sladkostí. Rodičia v dnešnej dobe by mohli pochopiť, 

že je určite lepšie keď sú deti v prírode  a nesedia doma pri počítači. 

Určite príroda im dá viac a to bolo vidieť aj na týchto 

pretekoch.Detská radosť je ovela uprimnejšia  

Celkové umiestnenie: 

1.miesto Tomáš Gažo (248 bodov) 

2.miesto Michal Bušík (138 bodov) 

3.miesto Marek Medňanský (125 bodov) 
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3.5. a 10.5.2015 VN Ihrište – Jarné preteky 

Ako sa už stalo zvykom aj jarné preteky sa konajú dvojfázovo. Prvý pretek je určený pre všetkých rybárov a druhý 

pretek môžu odchytať len členovia našej organizácie, ktorí si zakúpili   štartovné lístky aj na prvý pretek. Samozrejme 

ako vždy na jar sa pretekalo o najťažšieho kapra. Tento rok ryby neboli moc pri chuti a pri celkovom počte 178 

pretekárov, chytilo rybu len 70 členov a bez 

úlovku bolo 108 členov. Celkovo sa ulovilo 165 

kusov kaprov s čoho bolo privlastnených 70 

a ostatné boli pustené vode. 

Celkové výsledky -3.5.2015 

1. Rastislav Šajdák (kapor 58 cm/2,95 kg) 

2.Jozef Luhový (kapor 57 cm/ 2,69 kg) 

3.Miroslav Kvaššay (kapor 53 cm/ kg) 

4.Rudolf Crkoň (kapor 52 cm/2,36 kg) 

5.Ján Lukajka (kapor 52 cm / 2,35 kg) 

 

Druhý pretek 10.5.2015 celkové umiestnenie: 

1.Helena Marcinková (kapor – 2,68 kg) 

2.Luboš Novosad (kapor – 2,57 kg) 

3.Jozef Ondrička (kapor – 2,43 kg) 

4.Peter Pazdernatý (kapor – 2,36 kg) 

5.František Nemček (kapor – 2,34kg) 

 

4.10.2015 Memoriál Petra Cipka XI. ročník (VN Ihrište) 

Už 11 ročník memoriálu Petra Cipka sa konal ako 

obvykle na VN Hoštiná a súťažilo sa na body. 

Pretek bol znova trojdňový, teda ten kto si 

zakúpil štartovný lístok na prvý pretek mal 

možnosť loviť ryby aj nasledujúci víkend v 

sobotu aj v nedeľu. Lovili sa prevažne kapri a 

pstruhy dúhové. Občas na udici skončili šťuky či 

pleskáče. Najviac sa darilo Dubničanovi Jurajovi 

Pagáčovi, ktorý aj celý pretek vyhral , keď ulovil 

celkovo ryby za 990 bodov. 

Celkové umiestnenie: 

1.Juraj Pagáč (Dubnica - 990 bodov) 

2.Jozef Rusnák (PU - 914 b.) 

3.Peter Jandúch (PU - 757 b.) 

4.Roman Jurík (PU - 566 b.) 

5.Jozef Ondrička (PU - 558 b.) 

 

 

10.10.2015 Púchovský pstruh (VN Ihrište) 

Na Ihrišťoch sa aj tento rok konal bodovaný prívlačový pretek , ktorý mal už siedme pokračovanie. Zúčastnili sa ho opäť 

pretekári s celého Slovenska a Čiech. Lovilo sa na umelé nástrahy bez protihrotov a ryby boli pustené šetrne späť do 

vody. Lovili sa prevažne šťuky a pstruhy dúhové. Celkovo sa ulovilo 757 kusov rýb a po prvý krát v historii ostal pohár v 

Púchove keď sa o to postaral domáci Juraj Smatana. 

Celkové umiestnenie:1.Juraj Smatana 2.Dávid Drančák 3.Marián Kosmeľ 
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Ďalšie umiestnenia púchovčanov: 

15.Rastislav Šajdák, 36.Miroslav Luhový, 37.Pavel Kubík, 38.Juraj Václavík, 41.Andrej Huliaček, 42.Adam Horváth, 

48.František Čacho, 53.Miroslav Štefina , 60.Robert Crkoň, 68.Miroslav Mikáč, 73.Pavol Kadlec, 78.Peter Kováčik, 

79.Marek Šedý 

 

Prívlačová liga 2015 

V roku 2015 našu organizáciu opäť reprezentovali tri družstvá. V prvej lige Púchovské Áčko. Púchovské A v zložení 

(Juraj Smatana,Juraj Vaclávík,Martin Forbak a Rastislav Šajdák) absolvovali 3 dvojkolové preteky. V máji na Hornáde,   

v júli vo Svite a v septembri na Váhu v Piešťanoch. Tento rok tiež nesiahli na medaily, ale obsadili nepopulárne štvrté 

miesto. V divízii nás reprezentovali dve družstvá. Púchov B v zložení (Pavol Kadlec,Miroslav Luhový,Adam 

Horváth,Andrej Huliaček a Miroslav Mikáč) a Púchov C v zložení (Robert Crkoň,Peter Kováčik,Pavel Kubík,Rado 

Šedý).V divízii absolvovali dve dvojkolové preteky. Prvé v Humennom a druhé dvojkolo na Váhu v Hlohovci. Ani týmto 

družstvám sa v lige moc nedarilo a Béčko skončilo na 5 mieste a C na poslednom 8. Jediné čo nás v tomto ročníku môže 

tešiť, že v jednotlivcoch vyhral prvú ligu Juraj Smatana a v divízii bol najlepší jednotlivec Miroslav Luhový. 

Celkové poradie: 

1.liga LRU - prívlač 2015                                                       Divízia - LRU prívlač 2015 

1.Levice                                                                                               1.Partizánske 

2.Svidník                                                                                              2.Hlohovec 

3.Trenčín A                                                                                           3.Humenné 

4.Púchov A                                                                                           4.Banská Bystrica 

5.Piešťany A                                                                                         5.Púchov B 

6.Dubnica                                                                                             6.Prešov 

7.Kysuca A                                                                                                                   7.Vrbové 

8.Bratislava A                                                                                                              8.Púchov C 

9.Liptovský Mikuláš 

10.Piešťany B 

11.Trenčín  

12.Košice 

 

Muškárska liga 2015 

Púchovské družstvo sa minulí rok prebojovalo do druhej ligy, keď vyhralo v roku 2014 divíziu. Tento rok púchovčania v 

zložení (Robert Piška, Filip Mrázik, Ľudevít Kodaj,Ing.Miloš Šerý) absolvovali dva preteky a celkovo sa umiestnili na 7 

mieste. 

2.liga LRU- mucha 2015 

1.SK Muškár 

2.Námestovo 

3.Kežmarok  

4.Liptovský Mikuláš 

5.Piešťany 

6.Stará Lubovňa 

7.Púchov 

8.Trstená 

9.Spišská Teplá 

10.Spišská Nová Ves 

11.Humenné B 

12.Svit 
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Činnosť rybárskej stráže 2015 

V roku 2015 vykonávalo činnosť rybárskej stráže 26 členov. Spoločne vykonali u našich rybárov 730 jednotlivých 

kontrol. Počas týchto kontrol, bolo zistených niekoľko menších prehreškov, ktoré boli riešené na mieste dohovorom. 

Žiaľ, boli zistené aj štyri prípady závažnejšieho porušenia predpisov.  

V prvom išlo o partiu stanujúcich rybárov z MO Považská Bystrica, ktorí lovili ryby na našom úseku Váhu, kde urobili 

otrasný neporiadok. Vedúci RS priestupok zdokumentoval a všetky podklady odoslal do ich organizácie, kde to riešila 

disciplinárna komisia. 

V druhom prípade išlo o skupinu troch mladíkov, ktorí lovili v starom koryte Váhu na prívlač v dobe zákazu tejto ryb. 

techniky. Taktiež aj tu vedúci RS prípad odoslal do organizácie v Medzilaborciach.  

Tretí prípad sa stal tiež na rieke Váh, kde dvaja rybári z Čadce lovili z člna sumce za pomoci vábničky v čase 

individuálnej ochrany, kedy je jeho lov zakázaný. Túto skutočnosť nahlásil neďaleko sediaci rybár a po krátkej chvíli 

tam prišli hospodár revíru, hl. hospodár, ved. RS a svedok. Prípad bol taktiež riešený v ich MO.  

Štvrtý prípad sa stal na revíri Ihrišťe, kde rybár po privlastnení dvoch kusov kapra, ulovil tretieho, ktorého odniesol 

inému rybárovi. Na toto konanie však zareagoval neďaleko sediaci športový rybár, ktorý ho upozornil a po ignorovaní 

tejto skutočnosti kontaktoval RS. Vďaka jeho svedectvu mohla prípad potrestať disciplinárna komisia.  

Avšak nie každý je ochotný chrániť naše spoločné revíry a tak to bolo aj v tomto prípade, kedy ďalší svedok pre svoju 

ľahostajnosť odmietol vypovedať. Preto by sme chceli poďakovať ľuďom, ktorým nie je ľahostajné čo bude s našimi 

revírmi v budúcnosti a neboja sa za to bojovať. 

 

Brigádnická činnosť 2015 

 

V roku 2015 bolo na revíroch SRZ MO Púchov zorganizovaných 34 spoločných a množstvo individuálnych brigád. Bolo 
odpracovaných 8538 brigádnických hodín. 
Organizovali a viedli ich hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, garanti brigád alebo vedúci lovných 
skupín. 
  
Na pstruhových revíroch boli  práce  zamerané hlavne na opravy zničených kaskád prívalovými dažďami a stavby 
nových kaskád, výlovy na odchovných potokoch,  čistenie brehov od porastov a naplavených nečistôt. 
Na Bielej Vode v časti potoka Klecenec boli postavené 10 nových kaskád a 12 bolo opravených. 
Na potoku Martinkovec boli postavené 2 nové kaskády a 9 opravených. 
Na Zborskom potoku bolo vybudovaných 6 nových kaskád a 10 bolo opravených. 
V časti Lazy-Lamže bolo 7 kaskád opravených. 
V časti Lysá-Strelenka boli 3 kaskády opravené. 
Na odchovnom Nimnickom potoku  bolo postavených 25 nových kaskád. 
Na revíre Pružinka bolo postavených 5 nových kaskád a 9 bolo opravených. 
Na Pružinke v časti od skaly po Tŕstie bolo postavených 10 nových kaskád a 4 opravené. 
Na odchovnom potoku Slatinka bolo postavených 6 nových kaskád a 2 boli opravené. 
Na revíri Lednica –Zubák bolo vybudovaných 13 nových kaskád a  9 bolo opravených. 
 
Na kaprových revíroch boli brigády zamerané na  čistenie brehov od porastov  a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej 
to bolo spevňovanie brehov, budovanie schodíkov a chodníkov, kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, 
sadenie stromčekov, zarybňovanie. 
Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických Rovniach sa uskutočnil dovoz hnoja na rybníky , výmena prívodovej 
rúry, kosenie brehov, oprava ohrady, budovanie chodníkov.   
 
 
...tak to by bol skrátený prehlad 80 ročnej histórie Miestnej organizácie rybárskeho zväzu v púchove. Dúfame, že táto 
kniha poteší ako starších rybárov, tak aj mladším urobí predstavu o tom ako vznikla naša MO od začiatku až do 
súčasnej doby. 
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