
 



Úvodom dovoľte aby som Vám v mene celej MO SRZ Púchov zaželal všetko dobré, 
v Novom roku 2012. Stretávame sa na týchto stránkach po druhý krát a
formát tohto informačného spravodaja na A5 už len s
lajstrá a aby to bolo pre Vás spratnejšie. Aj v
organizácie za roky 2010 a 2011 či už sa to týka práce samotného výboru, alebo pretekárskych družstiev, nájdete tu aj 
kompletné správy o zarybnení za rok 2010 a
pripomienky,nápady,otázky,vylepšenia....ohľadne
alebo kontaktujte členov Výboru našej organizácie. Ostatné potrebné veci nájdete ako vždy na našej webovej stránke 
www.puchovskyrybar.wbl.sk , kde návštevnosť nášho webu už prekročila 

V roku 2010 tvorilo našu členskú základňu   1 097 
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 diev
Lednické Rovne: Dospelý a mládež (155) + Deti (9)
Beluša + Pružina: Dospelý a mládež (167) + Deti (32 / 2 diev
Dolné Kočkovce: Dospelý a mládež (42) + Deti (1 / 1 diev
 
 K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady.
 p. Krško Karol a Švach Jozef 
 
V roku 2010 boli  povolenky  vydané v takomto zložení:
 
miestne  kaprová                         438  ks  +  84 ks pre detí
miestne  kaprové zľavnené        185  ks   
zväzové  kaprové                         330  ks   +  7 ks pre detí
pstruhové povolenia                    274 ks   
lipňové  povolenia                             0 ks   
 
15 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a
členstva v SRZ. 
V roku 2010 činnosť organizácie po minuloro
 
Výbor  po VČS   pracoval  v tomto zložení: 
 
 

 Predseda: Ing. Jozef Kalus
Podpredseda/ refer.ČV: Pavol Beniak
Tajomník: Ing. Dalibor Piška
Hlavný hospodár: Rastislav Šajdák
Pokladník Ing. Ľ
Člen výboru: Ing. Stanislav  Ondruš     
Správa majetku: Ján Ladecký
Investičná činnosť: Ing. Miloš 
Brigádnická činnosť: Jozef Kalma
Vedúci RS: Bohuslav  Ka
Deti a mládež: Rado Šedý
Zástupca hospodára: 
Šport a kult. činnosť: 

Milan 
Miroslav Miká
 

Od marca 2011  došlo k zmene vo výbore na funkcií pokladníka. 
výbor o uvoľnenie z funkcie a ako dôvod uviedol zdravotné 
Na funkciu pokladníka bol kooptovaný p. Jozef Valach

Petrov zdar. 
mene celej MO SRZ Púchov zaželal všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a

Novom roku 2012. Stretávame sa na týchto stránkach po druhý krát a po minulom vydaní, som sa rozhodol zmenšiť 
informačného spravodaja na A5 už len s toho dôvodu, aby ste pri vydávaní dokladov nemuseli nosiť 

olo pre Vás spratnejšie. Aj v tomto informačnom bulletine sa Vám pokúsim priblížiť činnosť našej 
2011 či už sa to týka práce samotného výboru, alebo pretekárskych družstiev, nájdete tu aj 

a myslím, že všetko potrebné aby ste získali aký –
ohľadne nasledujúceho vydania píšte na môj email 

j organizácie. Ostatné potrebné veci nájdete ako vždy na našej webovej stránke 
, kde návštevnosť nášho webu už prekročila hranicu  111 500 návštev.

Roky 2010 - 2011 

lenskú základňu   1 097 členov.   

mládež (624) + Deti (58 / 8 dievčat) 
mládež (155) + Deti (9) 
mládež (167) + Deti (32 / 2 dievčatá) 

mládež (42) + Deti (1 / 1 dievča) 

členoch, ktorí opustili naše rady. 

takomto zložení: 

miestne  kaprová                         438  ks  +  84 ks pre detí 
avnené        185  ks    

kaprové                         330  ks   +  7 ks pre detí 
pstruhové povolenia                    274 ks    

ové  povolenia                             0 ks    

lenov si zaplatilo len udržiavaciu známku a  33  členov požiadalo o prerušenie 

 organizácie po minuloročných voľbách riadil 13 členný výbor a 3

 

Ing. Jozef Kalus 
Pavol Beniak 
Ing. Dalibor Piška 
Rastislav Šajdák 
Ing. Ľubomír Molitor   
Ing. Stanislav  Ondruš      
Ján Ladecký 
Ing. Miloš Šerý     
Jozef Kalma 
Bohuslav  Kačík 
Rado Šedý 
Milan Ďurčík 
Miroslav Mikáč 

zmene vo výbore na funkcií pokladníka. Ing. Ľubomír Molitor   
ako dôvod uviedol zdravotné problémy. 

Jozef Valach, ktorý vo voľbách obsadil pozíciu náhradníka.  

zdravia, šťastia a veľa úspechov 
po minulom vydaní, som sa rozhodol zmenšiť 

toho dôvodu, aby ste pri vydávaní dokladov nemuseli nosiť veľké 
tomto informačnom bulletine sa Vám pokúsim priblížiť činnosť našej 

2011 či už sa to týka práce samotného výboru, alebo pretekárskych družstiev, nájdete tu aj 
–taký prehľad. Vaše 

email miromikac@gmail.com  
j organizácie. Ostatné potrebné veci nájdete ako vždy na našej webovej stránke 

návštev. 
S pozdravom Miroslav Mikáč. 

lenný výbor a 3-členná kontrolná komisia. 

 

  písomne požiadal 

bách obsadil pozíciu náhradníka.   

 



Kontrolná komisia: 
 
Predseda: Jozef Liška     
Člen: Ing. František Crko
   Miroslav Gajdoš   

 

              
Činnosť rybárskej stráže 

V roku  2010  vykonávalo činnosť rybárskej stráže  37 členov a

spoločných kontrol bolo vykonaných v počte troch a

porušenia rybárskych predpisov. Niektoré menšie previnenia ako napr. nezapisovanie hmotnosti ulovených rýb alebo 

nevyškrtávanie vychádzok boli riešené len dohovorom a

závažnejších previneniach boli odobraté povol

v predchádzajúcich rokoch, tak aj v minulom roku sme spolupracovali s

kontroly.  Konkrétne bolo vykonaných  5- nočných kontrol počas ktorých bol zist

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
Celkom riešila  4 -  previnenia  členov našej organizácie.                                                      
Vo všetkých prípadoch sa jednalo sa o porušenia zákona o
 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
- peňažná pokuta vo výške  1 krát - 50 EUR za nedodržanie dennej dob
a nemal pri sebe rybársky lístok  
-v jednom prípade disciplinárna komisia zastavila  konanie pre formálne chyby v
Disciplinárna komisia bude i naďalej dbať, aby boli
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. Organ

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 rô

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

V roku 2010   boli  vylovené  odchovné rybníky 

550kg kapra bolo presadených do Štrkoviska Horenická Hôrka.

Pstruhové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Biela Voda  ..... 824 hod.  Nové kaskády 

Revír Zubák - Lednica... 328 hod. Nové kaskády

Revír Pružinka-Slatinka...1634 hod. Nové kaskády 

  

Výlovy na odchovných potokoch :  

Lovná skupina Doležal František  526  hod.                                  

 Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 

Ing. František Crkoň  
Miroslav Gajdoš    

roku  2010  vykonávalo činnosť rybárskej stráže  37 členov a spolu vykonali viac ako 800 jednotlivých kontrol . 34 

počte troch a viac členov rybárskej stráže. Pri týchto kontrolách boli zistené viaceré 

skych 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 doplnené. Pri 

závažnejších previneniach boli odobraté povolenia na rybolov a postúpené na disciplinárne konanie.  Tak, ako 

minulom roku sme spolupracovali s príslušníkmi polície a

nočných kontrol počas ktorých bol zistený jeden prípad trestného činu 

nečlena SRZ, ktorý lovil ryby bez potrebných povolení, polícia túto osobu predviedla na oddelenie 

misia pracovala v trojčlennom zložení.  
previnenia  členov našej organizácie.                                                       

porušenia zákona o rybárstve a vykonávacej 
eho rybárskeho poriadku. 

zmysle disciplinárneho poriadku, disciplinárna komisia uložila tieto potrestania: 
nevydanie povolenia na lov rýb na dobu dvoch rokov za to, že lovil  3- prúty  

50 EUR za nedodržanie dennej doby lovu  a  1 krát  70  EUR za nezapísanie vychádzky 

v jednom prípade disciplinárna komisia zastavila  konanie pre formálne chyby v oznámení o
naďalej dbať, aby boli všetky zistené porušenia predpisov o rybárstve spravodlivo posúdené 

potrestané, ale zároveň aj, aby boli dodržané všetky práva členov MO SRZ.  

V roku 2010  bolo na revíroch MO SRZ Púchov organizovaných  84  spoločných brigád. Organ

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 rô

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 

tomu treba dodať len toľko, že z našich revírov bolo vyvezené  3,7  ton odpadu. 

roku 2010   boli  vylovené  odchovné rybníky – Prúdy.  

550kg kapra bolo presadených do Štrkoviska Horenická Hôrka. 

..... 824 hod.  Nové kaskády – 18  opravené - 31  

Lednica... 328 hod. Nové kaskády- 12  opravené - 17  

Slatinka...1634 hod. Nové kaskády - 28 opravené- 23 

526  hod.                                     Lovná skupina Ing. Novosad  Ľubomír

Celkom na pstruhových revíroch bolo odpracovaných 3 909  brigádnických hodín. 

 

spolu vykonali viac ako 800 jednotlivých kontrol . 34 

viac členov rybárskej stráže. Pri týchto kontrolách boli zistené viaceré 

skych predpisov. Niektoré menšie previnenia ako napr. nezapisovanie hmotnosti ulovených rýb alebo 

po upozornení boli chýbajúce údaje na mieste doplnené. Pri 

postúpené na disciplinárne konanie.  Tak, ako 

príslušníkmi polície a vykonávali spoločné 

ený jeden prípad trestného činu – 

nečlena SRZ, ktorý lovil ryby bez potrebných povolení, polícia túto osobu predviedla na oddelenie 

1 krát  70  EUR za nezapísanie vychádzky 

oznámení o previnení z  MO  SRZ  Nitra 
rybárstve spravodlivo posúdené 

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 

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 

našich revírov bolo vyvezené  3,7  ton odpadu.  

Ing. Novosad  Ľubomír  597 hod. 



  

Kaprové revíry MO SRZ Púchov  

Revír Váh-4580+4164+4162 -2 078  hod.    Reví

hod.     Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030         1005    hod.

Celkom na  kaprových revíroch  bolo odpracovaných  4

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 činnosťo

ako rybárov). 

Ochrana a čistota našich vôd. 

MO požiadala o prešetrenie vzniku nepovoleného smetiska v

Lednické Rovne.  

OÚŽP 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

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 Lednické Rovne, ktorý svojím konan

porušil Zákon o vodách, lebo nedovolene vypúšťal odpadov

rozhodnutia OÚŽP bolo vydané rozhodnutie , že pán Tanuška bol uznaný vinným vzhľadom k

konaním naplnil skutkovú podstatu priestupku a

zákona o priestupkoch.  

Na požiadanie Štátneho veterinárneho ústavu boli v

Dol.Kočkovce a Plotica vodné dielo Nosice. Po 

škodlivých látok, ktoré s protokolu sú nám nejasné, preto sme požiadali štátny ústav o

stanovujú hygienické predpisy. 

Výbor doporučuje ČS prijať uznesenie túto problematiku prejednať so štát

centrálnymi orgánmi štátnej správy s podporou Rady SRZ.

    „ Plašenie a odstrel kormorána „  

2 078  hod.    Revír Ihrište+chata-5070/1,2   813 hod.  Revír VN Dolné Kočkovce 5020 

hod.     Revír Štrk. Led.Rovne  4040+4030         1005    hod. 

Celkom na  kaprových revíroch  bolo odpracovaných  4 463  brigádnických hodín. 

Celkom bolo v MO SRZ Púchov v roku 2010  

členmi MO SRZ Púchov odpracovaných  10 337  

brigádnických hodín,  čo predstavuje prínos pre 

hodiny práce  

Účasť na bežných rokovaniach na obecných 

(domové čistiarne odpadových vôd, vypúšťanie vôd do tokov a stavebné činnosti ktoré sa nás svojou činnosťo

prešetrenie vzniku nepovoleného smetiska v lokalite Prúdy pri odchovných rybníkoch MO v

OÚŽP 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

dnenie zabezpečí obec na vlastné náklady. Termín odstránenie bol stanovený do 

Na OÚŽP bolo postúpené oznámenie vo veci priestupku pána Mariána Tanušku Lednické Rovne, ktorý svojím konan

nedovolene vypúšťal odpadové vody do rybničnej sústavy chovných rybníkov. Na základe 

rozhodnutia OÚŽP bolo vydané rozhodnutie , že pán Tanuška bol uznaný vinným vzhľadom k

konaním naplnil skutkovú podstatu priestupku a bola mu uložená poriadková pokuta a uhradenie trov

Na požiadanie Štátneho veterinárneho ústavu boli v minulom roku odchytené ryby – Pleskáč

Plotica vodné dielo Nosice. Po laboratórnom rozbore pleskáča a plotice boli údajne prekročené limity 

protokolu sú nám nejasné, preto sme požiadali štátny ústav o spresnenie

Výbor doporučuje ČS prijať uznesenie túto problematiku prejednať so štátnou veterinárnou správou a

podporou Rady SRZ. 

5070/1,2   813 hod.  Revír VN Dolné Kočkovce 5020 -567  

(domové čistiarne odpadových vôd, vypúšťanie vôd do tokov a stavebné činnosti ktoré sa nás svojou činnosťou dotýkali 

lokalite Prúdy pri odchovných rybníkoch MO v katastri obce 

OÚŽP 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 

dnenie zabezpečí obec na vlastné náklady. Termín odstránenie bol stanovený do 

Na OÚŽP bolo postúpené oznámenie vo veci priestupku pána Mariána Tanušku Lednické Rovne, ktorý svojím konaním 

é vody do rybničnej sústavy chovných rybníkov. Na základe 

rozhodnutia OÚŽP bolo vydané rozhodnutie , že pán Tanuška bol uznaný vinným vzhľadom k tomu, že svojím protiprávny 

uhradenie trov konania v zmysle 

Pleskáč a kapor vo Váhu 

boli údajne prekročené limity 

spresnenie limitných hodnôt, ktoré 

nou veterinárnou správou a príslušnými 



  S touto úlohou zápasíme už viac rokov. Naša MO každý rok žiada o

naše revíry od tohto nepríjemného predátora, preto výbor rozhodol, že uvoľní z

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

členovia, ktorí sú organizovaní v susedných poľovníckych združeniach.

Tým členom, ktorí sa zúčastňovali na týchto akciách patrí verejné poďakovanie.    

Školenie a skúšky nových členov sa uskutoč
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 52 nových záujemcov o
Vedomosti boli overené formou testov a po vyhodnotení skúšobná komisia skonštatovala, že preukázané vedomosti zvládli 
a po zaplatení stanovených poplatkov sa stali 
 
 
 
 Hospodárenia s majetkom  MO 
  
Inventarizácia HIM a DHM za rok 2010 bola vykonaná v
rozdiely medzi skutočným stavom majetku a stavom eviden
 Čo sa týka nového majetku v r. 2010 bol zakúpený nový krovinorez pre hospodárov v
Ihrišťoch a na Lednických Rovniach. Pre hospodára v
v roku 2010 pokračovali rekonštrukčné  práce 
a nový drevený obklad stien.   
 Na hornom rybníku v Ihrišťoch sa aj napriek snahe
o viditeľné, voľné priesakové  miesta, ktoré treba 
a bezpečnosť rybárov. 
 
Nehnuteľnosti  MO SRZ  
-dva rybníky a rekreačnú chatu Alpína v Ihrišti
- odchovné rybníky Lednické Rovne 
-garáž v areáli Makyta 
- areál v Lednických Rovniach 
 
 HIM a DHM slúžia ku hospodárskej činnosti :
 -3 rybolovné agregáty , 1 elektrocentrálu, 2 motorové píli, 4 krovinorezy , 
pracovného náradia, ktoré slúži pri zabezpeč

- inventárne zariadenie  kancelárie  v  priestoroch ubytovne SISI 
 a pre vedenie  agendy  dva počítače s príslušenstvom
 
 

 

3. Jurenka Jaroslav, št. číslo 174, kapor 59 cm, hmotnos

touto úlohou zápasíme už viac rokov. Naša MO každý rok žiada o takúto výnimku, aby sme aspoň čiastočne ochránili 

evíry 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 

tým spojené sa priebežné plnili a čo je veľmi  dôležité, že k

susedných poľovníckych združeniach. 

Tým členom, ktorí sa zúčastňovali na týchto akciách patrí verejné poďakovanie.     

sa uskutočnili v dňoch 14.02. a 21.02. 2010.                                     
astnilo 52 nových záujemcov o členstvo v SRZ.                                            

po vyhodnotení skúšobná komisia skonštatovala, že preukázané vedomosti zvládli 
po zaplatení stanovených poplatkov sa stali členmi našej MO.     

Inventarizácia HIM a DHM za rok 2010 bola vykonaná v dňoch 19. - 20. 02. 2011. Inventariza
ným stavom majetku a stavom evidenčným. 

o sa týka nového majetku v r. 2010 bol zakúpený nový krovinorez pre hospodárov v 
na Lednických Rovniach. Pre hospodára v Ihrišťoch bola zakúpená aj motorová píla.  Na chate v

práce -  bolo zrealizované zateplenie prízemia, nový rozvod elektrickej inštalácie 

och sa aj napriek snahe hospodára nepodarilo celkom utesni
miesta, ktoré treba čo najskôr eliminovať, s cieľom zabezpe

Ihrišti 

činnosti :  
3 rybolovné agregáty , 1 elektrocentrálu, 2 motorové píli, 4 krovinorezy , čln,  rybársku sieť

pracovného náradia, ktoré slúži pri zabezpečovaní hospodárenia a starostlivosti o revíry 
priestoroch ubytovne SISI  
príslušenstvom   

Rybárske preteky 2011 

1.5.2011 Štrkovisko Lednické Rovne
Po dlhšej dobe, 
organizované na štrkoviskách Odhanky sa Výbor 
rozhodol usporiadať
Horenická Hôrka. Sú
jarných pretekoch o
z rána počasie pre mierny 
naklonené rybárom aj tak sa preteku zú
rybárov, ktorý si mohli vybra
uváženia. Celkovo sa ulovilo 107 kaprov (s ktorých 
si rybári privlastnili 70) a
k danému preteku nájdete na našich web stránkach.
Celkové výsledky:
 
1. Puš Peter (MsO TN), št.
hmotnosť 6,75 kg 
2. Puš Peter, št. číslo 
5,12 kg 

174, kapor 59 cm, hmotnosť 3,88 kg 

takúto výnimku, aby sme aspoň čiastočne ochránili 

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 

čo je veľmi  dôležité, že k spolupráci sa hlásia aj naši 

.                                      
SRZ.                                             

po vyhodnotení skúšobná komisia skonštatovala, že preukázané vedomosti zvládli 

2011. Inventarizačná komisia nezistila žiadne 

zakúpená aj motorová píla.  Na chate v Ihrišťoch aj 
bolo zrealizované zateplenie prízemia, nový rozvod elektrickej inštalácie 

nepodarilo celkom utesniť priesaky hrádze. Jedná sa 
om zabezpečiť funkčnosť rybníka 

rybársku sieť a celý rad menšieho 

1.5.2011 Štrkovisko Lednické Rovne 
Po dlhšej dobe, keď bývali jarné preteky 
organizované na štrkoviskách Odhanky sa Výbor 
rozhodol usporiadať preteky na štrkovisku  

. Súťažilo sa ako to býva na 
o najťažšieho kapra. Aj keď 

asie 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 

danému preteku nájdete na našich web stránkach. 
Celkové výsledky:  

1. Puš Peter (MsO TN), št.číslo 77, kapor 71 cm, 

 77, kapor 62 cm, hmotnosť 



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, ktorý vybrali 
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, ale 
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. 
 
 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  



 
 2.10.2001 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 
jedine v tom, že tento krát sa chytalo na 4 kolá, pričom jedno kolo trvalo 45 minút. Lovilo sa ako vždy podľa pravidiel 
prívlačovej ligy, takže 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 tentoraz Peter Horňák s Liptovského Mikuláša. Druhé 
miesto patrilo Žilinčanovi Lukášovi Nekorancovi a bronz si vybojoval mladý Peter Augustín z Drahoviec. S Púchovčanov 
sa najviac darilo neregistrovanému pretekárovi 
Karolovi Gargulákovi, ktorý obsadil celkové 16 
miesto. 
Ďalšie poradie Púchovčanov: 

17.Juraj Smatana  
18.Rastislav Janík  
23.Miroslav Luhový  
32.Marek Šedý  
33.Miroslav Mikáč  
36.Lubomír 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 

 
 
 
9.10.2001 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 a to spôsobom 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 (1320 bodov) 
3.miesto Milan Mitašík (1032 bodov) 
4.miesto Jozef Gajdoš (720 bodov) 
5.miesto Juraj Konrád (553 bodov) 
 
 
 
 
 
 



Prívlačová liga 
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. 
 
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 – Klub prívlače 

8.Želiezovce                                         8.Drahovce 

9.Piešťany A                                         9.Bratislava 

10.Vranov nad Topľou 

11.Senec 

12.Martin 

 
 
 
 
Muškárska liga 
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 

 
 
 
 

 



 
 

Zarybnenie a úlovky v roku 2010 
 

Celkové úlovky našich členov v kaprových vodách MO SRZ Púchov: 
Kapor  ( 6050 ks/15,386 kg) , Lieň (499 ks/482 kg) ,Pleskáč (1030 ks/924 kg) , Jalec (256 ks/205 kg) ,Podustva (11 
ks/8kg),Mrena (44 ks/91 kg) , Nosáľ (637 ks/253 kg) ,Karas (161 ks/115 kg), Boleň (73 ks/207 kg) ,Amur  (12 ks/79 
kg),Tolstolobik (7 ks/79 kg) ,Šťuka (221 ks/530 kg) ,Zubáč (272 ks/614 kg) ,Sumec (30 ks / 212 kg) ,Ostriež (414 ks/43 
kg) ,Úhor (134 ks/131 kg) ,Mieň (1 ks/0,90 kg) ,Pstruh potočný (120 ks/40 kg) , Pstruh dúhový (1068 ks/361 kg) 
,Ostatné (1249 ks/185 kg), Pleskáč ostatné druhy (118 ks/39 kg) , Jalec ostatné druhy (14 ks/ 7 kg) 
Spolu: 12 421 kusov v celkovej váhe 19 968,54 kg. Pre porovnanie, v roku 2009 bolo ulovených 14 009 kusov v celkovej 
váhe 17 719,37 kg. 
 
Celkové úlovky na pstruhových vodách v MO SRZ Púchov: 
Pstruh potočný (2178 ks/569 kg) , Pstruh dúhový (1324 ks/389 kg) , Lipeň Tymianový (5 ks/ 1,44kg) , Sivoň (1 ks/,30 
kg), Jalec (29 ks/6 kg) , Ostriež (13 ks/3,82 kg) , Kapor  (3 ks/1,90 kg) , Boleň (1 ks/4kg) , Mrena (1 ks/1kg), Úhor (1 
ks/0,30kg) ,Jalec ostatné druhy (6 ks/1 kg) , Ostatné druhy (160 ks/0,40 kg). 
Spolu: 3722 kusov v celkovej váhe 979,99 kg. Pre porovnanie, v roku 2009 bolo ulovených 2871 kg v celkovej váhe 
918,67 kg. 
 
Najväčšie úlovky našich členov v roku 2010: 
Sumec (150 cm / 20 kg) – Mikáč Miroslav – Váh č.10 
Sumec (150 cm / 19 kg) – Andrej Huliaček – Váh č.10 
Sumec (123 cm / 14 kg) – Šajdák Miroslav – Váh č.10 
Šťuka (110 cm / 13,5 kg) – Paroha Kamil – štrk.Lednické Rovne 
Šťuka (110 cm / 10,5 kg) – Belobrad Stanislav – Nosicko-kočkovský kanál 
Šťuka (99 cm / 10,5 kg) – Kadlečík Miroslav – Váh č.10 
Zubáč (93 cm / 8 kg) – Riljak Rado – Váh č.10 
Zubáč (91 cm / 9 kg) – Murárik Anton – Nosicko-kočkovský kanál 
Zubáč (91 cm / 8,3 kg) – Mikloši Peter – Nosicko-kočkovský kanál 
Kapor (108 cm) – Tobola František – Liptovská Mara (Pustený späť) 
Kapor (92 cm) – Tomáš Miroslav – Nosicko-kočkovský kanál (Pustený späť) 
Kapor (90 cm)- Majoroš Andrej – Nosicko-kočkovský kanál (Pustený späť) 
Pstruh potočný (63 cm/1,5 kg) – Zbín Branislav – Pružinka 
Pstruh potočný (53 cm/1,3 kg) – Zbín Pius – Váh č.10 
Pstruh potočný (52 cm/1,4 kg) – Binka Peter – Pružinka 
Amur (101 cm/11 kg) – Filiač Vlado – VN Dolné Kočkovce 
Lieň (57 cm/1,6 kg) –Kalma Pavol – Váh č.10 (Pustený späť) 
 
Úlovky našich rybárov na jednotlivých revíroch MO SRZ Púchov: 
 
Váh.č10 3-4580-1-1 
Kapor  (1957 ks/5806 kg),Lieň (407 ks/392 kg),Pleskáč (896 ks/772 kg),Jalec (243 ks/198 kg),Podustva (11 ks/8,45 
kg),Mrena (41 ks/85 kg),Nosáľ (438 ks/176 kg),Karas (102 ks/60 kg),Boleň (65 ks/183 kg),Amur (4 ks/25 
kg),Tolstolobik (3 ks/9 kg),Šťuka (136 ks/332 kg),Zubáč (137 ks/278 kg),Sumec (26 ks/176 kg),Ostriež (269 ks/29 
kg),Úhor (77 ks/86 kg),Mieň (1 ks/0,90kg),Pstruh potočný (119 ks/39 kg),Pstruh dúhový (256 ks/87 kg) 
Spolu: 6331 ks/8953,36 kg 
 
Štrkovisko Led.Rovne 3-4040-1-1 
Kapor  (263 ks/569 kg),Lieň (9 ks/8,65 kg),Pleskáč (1 ks/0,68 kg),Karas (9 ks/8,30 kg),Tolstolobik (1 ks/6 kg),Šťuka (6 
ks/12,15 kg), Zubáč (1 ks/1,60 kg),Úhor (1 ks/ 0,40 kg) 
Spolu: 306 ks/610,23 kg 
 
Štrkoviská Hor.Hôrka 3-4030-1-1 
Kapor  (1178 ks/2750 kg),Lieň (18 ks/14 kg),Pleskáč (6 ks/4,19 kg),Karas (26 ks/25 kg),Amur  (3 ks/22 kg),Šťuka (42 
ks/86 kg),Zubáč (18 ks/48 kg),Ostriež (3 ks/0,50 kg),Úhor (26 ks/23 kg) 
Spolu: 1362 ks/2979 kg 
 
VN Dolné Kočkovce 3-5020-1-1 
Kapor  (334 ks/690 kg),Amur  (1 ks/11 kg),Mrena (1 ks/1,50 kg),Tolstolobik (1 ks/8 kg),Zubáč (1 ks/3kg),Úhor (6 
ks/4,55 kg), ostatné (40 ks/0,50 kg) 
Spolu: 387 ks/719,42 kg 



 
VN Ihrište 3-5070-1-1 
Kapor (1069 ks/2472 kg),Lieň (1 ks/0,50 kg),
kg),Tolstolobik (1 ks/11 kg),Šťuka (8 ks/19 kg),
potočný (1 ks/0,30 kg),Pstruh dúhový (801 ks/270 kg),
Spolu: 1992 ks/2843,14 kg 
 
Štrkoviská Odhánky 3-4161-1-1 
Kapor  (849 ks/2061 kg),Lieň (40 ks/30,78 kg),
(16 ks/10,70 kg),Boleň (1 ks/2,50 kg),Amur
kg),Ostriež (119 ks/8,90 kg),Úhor (1 ks/0,35 kg),
druhy (4 ks/1,80 kg) 
Spolu: 1184 ks/2235,08 kg 
 
Štrkovisko pod želez.mostom 3-4171-1-1 
Kapor  (88 ks/177 kg),Lieň (1 ks/0,40 kg),Šť
(2 ks/0,41 kg) 
Spolu: 102 ks/189 kg 
 
Nosicko-Kočkovský kanál 3-2520-1-1 
Kapor  (312 ks/858 kg),Lieň (23 ks/35 kg),
kg),Karas (1 ks/1,20 kg),Boleň (7 ks/21 kg),
ks/3,50 kg), 
Spolu: 757 ks/1438,17 kg 
 
Úlovky cudzích organizácií v revíroch MO SRZ Púchov:
 
3-2520-1-1 (Nosicko-Kočkovský kanál) 
Kapor (85 ks/236 kg),Lieň (8 ks/6 kg),Pleská
(2 ks/7 kg),Tolstolobik (1 ks/5,30 kg),Šťuka (13 ks/47 kg),Zubá
Spolu: 299 ks/471 kg 
 
3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka 
Kapor (155 ks/357 kg),Lieň (2 ks/1,30 kg),Pleská
kg),Úhor (5 ks/2,70 kg) 
Spolu: 177 ks/378 kg 
 
3-4040-1-1 Štrkoviská Lednické Rovne 
Kapor (7 ks/13 kg),Lieň (1 ks/0,40 kg),Pstruh dúhový (3 ks/1 kg)
Spolu: 11 ks/14 kg 
 
3-4161-1-1 Štrkoviská Odhánky 
Kapor (11 ks/19,50 kg),Lieň (4 ks/1,20 kg),Mrena (1 ks/2 kg),Karas (2 ks/0,50 kg),Mie
Spolu: 20 ks/24 kg 
 
3-4580-1-1 Váh č.10 
Kapor (170 ks/410 kg),Lieň (132 ks/115 kg),Pleská
(17 ks/32 kg),Nosáľ (208/69 kg),Karas (8 ks/5,60 kg),Bole
(20 ks/3,50 kg),Úhor (36 ks/26 kg),Mieň (1 ks/0,40 kg),Pstruh dúhový (10 ks/4,20 kg),ostané (
Spolu: 1136 ks/1089 kg 
 
3-5020 -1-1 VN Dolné Kočkovce 
Kapor (4 ks/9,70 kg),Šťuka (2 ks/4 kg),Úhor (2 ks/3 kg)
Spolu: 8 ks/17 kg 
 
3-5070-1-1 VN Ihrište 
Kapor (8 ks/17,90 kg),Pstruh dúhový (9 ks/2,10)
Spolu: 17 ks/20 kg 
 
3-0120-4-1 Biela Voda 
Pstruh potočný (25 ks/7,80 kg),Pstruh dúhový (16 ks/7 kg)
 

(1 ks/0,50 kg),Pleskáč (5 ks/4,24 kg),Karas (7 ks/9,23 kg),
(8 ks/19 kg),Zubáč (20 ks/34 kg),Ostriež (3 ks/1,70 kg),

(801 ks/270 kg),Pleskáč ostatné druhy (36 ks/5,50 kg)...

(40 ks/30,78 kg),Pleskáč (48 ks/40,39 kg),Jalec (3 ks/2,50 kg),
Amur  (4 ks/20 kg),Tolstolobik (1 ks/10 kg),Šťuka (16 ks/28 kg),

(1 ks/0,35 kg),Pstruh dúhový (9 ks/3,20 kg),ostatné 

,Šťuka (2 ks/4,10 kg),Zubáč (1 ks/1,50 kg),Úhor 

Pleskáč (71 ks/102 kg),Jalec (9 ks/4 kg),Mrena
(7 ks/21 kg),Šťuka (11 ks/47 kg),Zubáč (93 ks/244 kg),Sumec

revíroch MO SRZ Púchov: 

(8 ks/6 kg),Pleskáč (63 ks/42 kg),Jalec (3 ks/3 kg),Mrena (2 ks/6 kg),Nosá
ťuka (13 ks/47 kg),Zubáč (41 ks/92 kg) 

Pleskáč (2 ks/1,60 kg),Karas (8 ks/5,50 kg),Šťuka (2 ks/5 kg),Zubá

 (1 ks/0,40 kg),Pstruh dúhový (3 ks/1 kg) 

 (4 ks/1,20 kg),Mrena (1 ks/2 kg),Karas (2 ks/0,50 kg),Mieň (2 ks/1 kg)

 (132 ks/115 kg),Pleskáč (290 ks/238 kg),Jalec (58 ks/26 kg), Podustva (19 ks/18 kg),Mrena 
 (208/69 kg),Karas (8 ks/5,60 kg),Boleň (4 ks/8 kg),Šťuka (23 ks/62 kg),Zubá

ň (1 ks/0,40 kg),Pstruh dúhový (10 ks/4,20 kg),ostané (

uka (2 ks/4 kg),Úhor (2 ks/3 kg) 

Kapor (8 ks/17,90 kg),Pstruh dúhový (9 ks/2,10) 

ný (25 ks/7,80 kg),Pstruh dúhový (16 ks/7 kg) 

(7 ks/9,23 kg),Jalec (1 ks/0,40 
(3 ks/1,70 kg),Úhor (15 ks/10 kg),Pstruh 
(36 ks/5,50 kg)... 

(3 ks/2,50 kg),Nosáľ (6 ks/1,50 kg),Karas 
(16 ks/28 kg),Zubáč (1 ks/1,80 
 (65 ks/9,52 kg),Jalec ostatné 

 (8 ks/5,18 kg),Pstruh dúhový 

Mrena (2 ks/4 kg),Nosáľ (193 ks/75 
Sumec (4 ks/36 kg),Ostriež (20 

 (63 ks/42 kg),Jalec (3 ks/3 kg),Mrena (2 ks/6 kg),Nosáľ (81 ks/24 kg),Boleň 

ťuka (2 ks/5 kg),Zubáč (3 ks/4,50 

 (2 ks/1 kg) 

(58 ks/26 kg), Podustva (19 ks/18 kg),Mrena 
uka (23 ks/62 kg),Zubáč (17 ks/47 kg),Ostriež 

 (1 ks/0,40 kg),Pstruh dúhový (10 ks/4,20 kg),ostané (122 ks/21 kg) 



3-3040-4-1 Pružinka 
Pstruh potočný (35 ks/9 kg),Pstruh dúhový (13 ks/4,25 kg),Lipe
.....................................................................................................

Zarybnenie revírov MO SRZ Púchov v

Váh.č 10 / 3-4580 – 1 -1  
Kapor K/2 (800kg/1777 eur), Amur – 2 roč
(90 000 ks / 161,72 eur), Jeseter 1 ročný (1250 ks/2750 eur) , Pstruh poto
2 ročný (200 kg/618,09 eur) 
Spolu cena : 7758,22 eur 
 
VN Ihrište / 3-5070-1-1 
Kapor K/3 (1800 kg/4444,90 eur), Zubáč 1 ro
(100 kg/Rada SRZ),Pstruh dúhový 2 ročný (400 kg/1236,17 eur)
Spolu cena: 7134,07 eur 
 
VN Dolné Kočkovce / 3-5020 – 1 -1 
Kapor K/2 (400 kg/888,53 eur) , Kapor K/3 (350 kg/866
Spolu cena: 2079,65 eur 
 
Štrkoviská Lednické Rovne / 3-4040 -1 -1 
Kapor K/2 (200 kg/444,26 eur) , Kapor K/3 (100 kg/247 eur)
Spolu cena: 691,76 eur 
 
Štrkoviská Horenická Hôrka / 3-4030-1-1 
Kapor K/2 (800 kg/1777 eur) , Kapor K/3 (1250 kg/2398,90 eur), Zubá
kg/312,37 eur), Šťuka 2 ročná (65 kg/Rada SRZ)
Spolu cena: 5612,51 eur 
 
Nosicko-Kočkovský kanál 3-2520 -1 -1 
Kapor K/2 (1000 kg/2221,51 eur) , Zubáč 1 ro
Spolu cena: 2889,22 eur 
 
Štrkoviská Odhánky / 3-4161 – 1 – 1 
Kapor K/3 (1500 kg/3749,10 eur) 
 
Štrkovisko pod železničným mostom / 3-4171
Kapor K/2 (100 kg/222,10 eur), Kapor K/3 (100 kg/247,50 eur)
Spolu cena: 469,60 eur 
 
Štrkoviská na Prúdoch Lednické Rovne 
Kapor K/2 (300 kg/666,40 eur) 
 
Zarybnenie  z Rady SRZ: 
Váh č.10,Hor.Hôrka,VN Hoštiná,Pružinka
Kapor K/2 (1500 kg/3885 eur), Podustva 1 ro
(250 ks/550 eur),Pstruh potočný 1 ročný (10
Cena spolu: 9459,50 euro 
 
Spolu kaprové revíry MO SRZ Púchov 
Kapor K/2 (4800 kg/7330,40 eur), Kapor K/3 (5100 kg/5073 euro),Zubá
(125 kg/1115,63 eur),Šťuka  2 ročná (165 kg/ RADA SRZ),Š
kg/299,88 eur),Jeseter 1 ročný (1500 ks/2750 + Rada), Pstruh dúhový 2 ro
(200 kg/1501,80 eur),Pstruh potočný 1 ročný (5000 ks/Rada SRZ),Podustva 1 ro
Cena spolu: 29 884,64 eur 
 

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov:
 
Biela voda 3-0120-4-1 
Pstruh potočný 2 ročný (150 kg/1126,33),Pstruh poto
eur),Pstruh dúhový 2 ročný (300 kg/927,13 eur),Lipe
Cena spolu:2430,01 eur 

ný (35 ks/9 kg),Pstruh dúhový (13 ks/4,25 kg),Lipeň (2 ks/1 kg) 
............................................................................................................................................................................

Zarybnenie revírov MO SRZ Púchov v roku 2010 
Kaprové revíry: 

2 ročný (100 kg/299,88 eur), Zubáč – 1 ročný (1000 ks/649,74 
ný (1250 ks/2750 eur) , Pstruh potočný 2 ročný (200 kg/1501,79 eur), Pstruh dúhový 

č 1 ročný (1000 ks/649,74 eur), Zubáč 2 ročný (90 kg/803,26 eur),Š
čný (400 kg/1236,17 eur) 

Kapor K/2 (400 kg/888,53 eur) , Kapor K/3 (350 kg/866,25 eur), Zubáč 1 ročný (500 ks/324 eur)

Kapor K/2 (200 kg/444,26 eur) , Kapor K/3 (100 kg/247 eur) 

 
eur) , Kapor K/3 (1250 kg/2398,90 eur), Zubáč 1 ročný (1000 ks/649,74 eur), Zubá

ná (65 kg/Rada SRZ) 

č 1 ročný (1000 ks/649,74 eur), Šťuka plôdik (10 000 ks/17,97 eur)

4171-1-1 
Kapor K/2 (100 kg/222,10 eur), Kapor K/3 (100 kg/247,50 eur) 

.10,Hor.Hôrka,VN Hoštiná,Pružinka 
Kapor K/2 (1500 kg/3885 eur), Podustva 1 ročná (52 500 ks/2520 eur), Šťuka 1 ročná (165 kg/1204,50 

ný (10 000 ks/1300 euro) 

Kapor K/2 (4800 kg/7330,40 eur), Kapor K/3 (5100 kg/5073 euro),Zubáč 1 ročný (4500 kg/2923,83 eur),Zubá
ná (165 kg/ RADA SRZ),Šťuka plôdik (100 000 ks/179,69 eur),Amur 2 ro

ný (1500 ks/2750 + Rada), Pstruh dúhový 2 ročný (600 kg/1854,26 eur),
čný (5000 ks/Rada SRZ),Podustva 1 ročná (52 500 ks/Rada SRZ)

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov: 

ný (150 kg/1126,33),Pstruh potočný z výlovov (2052 ks),Pstruh potoč
ný (300 kg/927,13 eur),Lipeň tymianový 1 ročný (1000 ks/215,76eur)

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

ný (1000 ks/649,74 eur), Šťuka plôdik 
ný (200 kg/1501,79 eur), Pstruh dúhový 

ný (90 kg/803,26 eur),Šťuka 2 ročná 

ný (500 ks/324 eur) 

ný (1000 ks/649,74 eur), Zubáč 2 ročný (35 

000 ks/17,97 eur) 

ná (165 kg/1204,50 eur), Jeseter 2 ročný 

ný (4500 kg/2923,83 eur),Zubáč 2 ročný 
000 ks/179,69 eur),Amur 2 ročný (100 

ný (600 kg/1854,26 eur),Pstruh potočný 2 ročný 
500 ks/Rada SRZ) 

uh potočný plôdik (15 000 ks/160,79 
ný (1000 ks/215,76eur) 



 
Pružinka 3-3040-4-1 
Pstruh potočný 2 ročný (100 kg/750,89 eur),Pstruh poto
eur),Pstruh dúhový 2 ročný (200 kg/618 eur),Pstruh poto
ks/863,05 eur) 
Cena spolu:2285,63 eur 
 
Lednica 3-1900-4-1 
Pstruh potočný 2 ročný (50 kg/375,45 eur),Pstruh 
Cena spolu: 684,49 eur 
 
Biela voda – odchovné potoky 3-0100-4-1 
Pstruh potočný plôdik (Dešná – 40 000 ks) , Lazy potok (20
Cena celkom: 643,17 eur 
 
Lednica – odchovné potoky 3-1820-4-1 
Zubák,Vankov,Černušov (20 000 ks/214/39 eur)
 
Váh č.10 – odchovné potoky 3-4590-4-2 
Pstruh potočný plôdik - Nimnica (5000 ks/53,60)
 
Pružinka – odchovné potoky 3-3050-4-2 
Pstruh potočný plôdik – Strážov (40 000 ks), Konopný potok (5000 ks)
Spolu cena: 482,38 eur 
 
Celková cena zarybnenia za rok 2010 je 6793,67 eur
.............................................................................................................................
 
 
 Výbor MO SRZ 

Púchov
 
 

Predseda 
Tajomník 
Podpredseda a referent čistoty vôd 
Pokladník 
Hlavný hospodár 
Správca majetku 
Referent pre Brigadnicku činnosť 
Referent pre Investičnú činnosť 
Referent pre kultúru a šport činnosť 
Zástupca hospodára 
Vedúci rybárskej stráže 
Vedúci detí a mládeže 
Člen výboru 

 
 Kontrolná komisia:
 

Predseda Kontrolnej komisie 
Člen 
Člen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 www.puchovskyrybar.wbl.sk

ný (100 kg/750,89 eur),Pstruh potočný z výlovov (729 ks),Pstruh p
ný (200 kg/618 eur),Pstruh potočný 1 ročný (5000 ks/Rada SRZ), Lipe

ný (50 kg/375,45 eur),Pstruh dúhový 2 ročný (100 kg/309 eur) 

 
000 ks) , Lazy potok (20 000 ks) 

ks/214/39 eur) 

Nimnica (5000 ks/53,60) 

000 ks), Konopný potok (5000 ks) 

6793,67 eur 
........................................................................................................................................................................................

Výbor MO SRZ 
Púchov  

 
 telefón 

Ing.Jozef Kalus 0949 206 925 
Ing.Dalibor Piška 0949 356 228 

Pavol Beniak 0904 587 270 
Jozef Valach 0904 226 553 

Rastislav Šajdák  0905 358 703 
Ján Ladecký 0903 695 711 
Jozef Kalma 0905 951 994 

Ing. Miloš Šerý 0902 152 509 
Miroslav Mikáč 0908 739 606 
Milan Ďurčík 0908 737 252 

Bohumil Kačík 0904 829 945 
Radoslav Šedý 0908 737 695 

Ing.Stanislav Ondruš 0903 528 885 
  

Kontrolná komisia:   

  
Jozef Liška 0908 394 017 

Miroslav Gajdoš 0907 252 822 
Ing.František Crkoň 0905 354 878 

 
 
 

MO SRZ Púchov  
Svätoplukova 1015  

P.O.Box 78  
020 01 Púchov  

 
www.puchovskyrybar.wbl.sk  

výlovov (729 ks),Pstruh potočný plôdik (5000 ks/53,60 
ný (5000 ks/Rada SRZ), Lipeň tymianový 1 ročný (4000 

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

  

  
email 

 kalus.st@gmail.com 
 dalibor.piska@azet.sk 
 palo.bel@gmail.com 
  
 rasto.sajdak@gmail.com 
  
  
 milos.sery@svp.sk 
 miromikac@gmail.com 
  
  
 radoslav.sedy@zoznam.sk 
  

 
 

 
 nash@zoznam.sk 
 miroslav.gajdos@conti.sk 
 f.crkon@conti.sk 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Rybárska Chata:  

Prenájom rybárskej chaty pri  VN Ihrište (Viac info na tel.čísle 0905 917 904 Jaro Hriadeľ) 

 

 

 

 

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

 

Preparácia rybárskych trofejí.. 
Kontakt: miromikac@gamail.com  tel: 0908 739 606 

 
 
 

 

 

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

Majstrovstvá sveta v prívla či 2011 (Taliansko) 
Poradie družstiev:  
1.Taliansko 
2.Chorvátsko 
3.Slovensko 
4. Česko 
5.Rusko 
6.Bulharsko 
7.Ukrajina 
8.Bosna a Hercegovina 
9.Po ľsko 
10.Portugalsko , 11.Bielorusko , 12.Lotyšsko , 13.R umunsko , 14.Moldavsko,15.Brazília,16.Kazachstan 
Poradie jednotlivcov:  1.Herrman Arno (Tal.),2.Muin Giacomo (Tal.),3.Šani n Alex (Rus.),12.Smatana 
Juraj (SK),13.Hor ňák Peter (SK),15.Mrázik Juraj (SK),20.Forbak Martin  (SK) 



        Miestny rybársky poriadok pre rok 2012  

Loviaci je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č.139/2002 Z.z. a Vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia SR zo 17.3.2006 k tomuto zákonu. 

 

Loviaci je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č.139/2002 Z.z. a Vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia SR zo 17.3.2006 k tomuto zákonu.Loviaci je povinný udržiavať poriadok a čistotu na svojom 

lovnom mieste počas výkonu rybárského práva a aj po jeho ukončení! Nedodržovanie poriadku  je dôvodom 

na disciplinárne riešenie loviaceho. 

VODY KAPROVÉ: 

3-4580-2-1 Váh č. l0  
Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice.V úseku od sútoku Váhu 
a Nosicko-kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz 
rybolovu od 16.3. do 1.6.-neresisko rýb. Lovná miera: lieň 35 cm. 
 
3-4171-1-1 Štrkovisko Pod železničným mostom 
Vodná plocha štrkoviska pod železničným mostom v meste Púchov pri sídle firmy Matador, a.s.Výnimka na 
skorší lov kapra od 15. mája. Lovná miera : Lieň 35 cm 

3-4161-1-1 Štrkovisko Odhánky 
Vodná plocha deviatich (9) štrkovísk nachádzajúcich sa pod cestným mostom v oddychovej zóne mesta Púchov. 
Na odhánkach 1,2,3,4  ZÁKAZ RYBOLOVU  od ochrannej hrádze Váhu. Výnimka na skorší lov kapra od 15. 
mája. Lovná miera : Lieň 35 cm 
 
3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál  
Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom 
Váhu po priehradné teleso VN Nosice. Chránená rybárska oblasť od telesa hrádze VN Nosice po oplotenie 
správcom toku cca 150 m - ZÁKAZ RYBOLOVU . Lovná miera: Lieň 35 cm 
 
3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka  
Vodná plocha troch samostatných štrkovísk (13 ha) pri obci Horenická Hôrka (pôvodné čísla 3,4,5) 
Zákaz rybolovu v neresisku (pôvodné číslo 5) . Lovná miera : Lieň 35 cm 
 
3-4040-1-1 Štrkovisko Lednické Rovne 
Vodná plocha jedného samostatného štrkoviska (2 ha) pri obci Lednické Rovne (pôvodné číslo 2). 0,1 sú  
vlastníctvom inej  osoby. Výnimka na skorší lov kapra od 15. mája.Lovná miera : Lieň 35 cm 
 
3-5070-1-1 VN Ihrište č.1,2 
Vodná plocha nádrží (3 ha) pri obci Ihrište. Lovná miera: lieň 35 cm. Zákaz vjazdu motorových vozidiel na 
hrádze. 

3-5020-1-1 VN Dolné Kočkovce – Balatón 
Vodná plocha nádrže (1,2 ha) pri obci Dolné Kočkovce. Výnimka na skorší lov kapra od 15. mája. 
Zákaz vjazdu motorových vozidiel na hrádzu.) Lovná miera : Lieň 35 cm 
 
VODY LOSOSOVÉ – PSTRUHOVÉ: 

3-0120-4-1 Biela Voda č.2 



Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene. Lovná miera : Lipeň 30 cm 
 
3-3040-4-1 Pružinka 
Potok Pružinka od ústia do rieky Váh pri obci Beluša po dolné oplotenie zvernice pod obcou Pružina.  
Zákaz brodenia od kanála po 1. cestný most od Púchova od 16.4 do 1.6 v roku. Lovná miera : Lipeň 30 cm 
 
 
3-1900-4-1 Lednica 
Potok Lednica (Zubák) od ochrannej hrádze /Topoľky/ pri rieke Váh po pramene. 
 
 

CHOVNÉ POTOKY A CHRÁNENÉ RYBIE OBLASTI: 

3-0110-4-3 Biela Voda č.1 - chránená rybárska oblasť - ZÁKAZ RYBOLOVU 
Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka. 
 
3-2520-1-1 Nosicko-kočkovský kanál – chránená rybárska oblasť -  ZÁKAZ RYBOLOVU 
od telesa hrádze VN Nosice po oplotenie správcom toku cca 150 m. 
 

3-4590-4-2 Váh č.10 – chovné potoky  
Potoky Nimnický, Kebliansky od ústia do starého koryta Váhu po pramene. 
 
3-0100-4-2 Biela Voda – chovné potoky  
Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštínsky, mimo VN Hoštiná I,II, ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, 
Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka BielaVoda po pramene. 
 
3-3770-4-2 Slatinský potok  
Slatinský potok od ústia do rieky Váh po pramene. 
 
3-3050-4-2 Pružinka – chovné potoky  
Potoky Konopný, Visolajský, Slopniansky, Kamenický, Zakopčianka, Podskalský, Pružinka od dolného 
oplotenia zvernice pod obcou Pružina po pramene. 
 
3-1820-4-2 Kýčerský potok  
Kýčerský potok od ústia do potoka Lednica (Zubák) po pramene. 
 

 

V prípade znečistenia, otravy alebo inej nepredvídanej okolnosti v revíroch našej MO je nutné ihneď 

oboznámiť Odbor životného prostredia (tel. 4634493,4602213,4602214,4602215), Políciu a hospodára 

príslušného revíru. 

 

 

 

 



POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2012  

 

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

Výmena členského preukazu, prípadne jeho duplikát – 0,50 EU RO. 

Stanovy SRZ – 1,00 EURO. Zákon a Vykonávacia vyhláš ka – 1,00 EURO. 

Poplatky je možné realizova ť formou Poštového pe ňažného poukazu U, ktorý je 
k dispozícii v kancelárii MO, v rybárskych predajni ach na území Púchova, 
prípadne u členov výboru a hospodárskeho aktívu. V prípade plat by prevodom 
z ú čtu bude dodato čne ú čtovaný pri výdaji povolenky poplatok 0,50 EURO, 
ktorý nám ú čtujú banky za prevod.V poplatkoch nie je uvedená su ma za Štátny 
rybársky lístok, ktorý si bude možné zakúpi ť pri vydávaní dokladov 
v kancelárii MO SRZ, alebo na mestských alebo obecn ých úradoch v sumách 
podľa d ĺžky platnosti – jednoro čný 6.50 €, trojro čný 16.50 €. Rybár, ktorý 
si príde pre povolenku do kancelárie MO musí ma ť platný štátny rybársky 
lístok na príslušný rok so sebou.  

Ďalej výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za známky a povolenky je 

každý povinný zaplatiť najneskôr do konca marca. Ak tak neurobí, bude mu 

v príslušnom roku zaúčtovaný extra manipulačný poplatok vo výške 20,00 EUR 
 
 

Druh 
povolenky  Miestna 

kaprová 

Miestna 
zľavnená 

dôch.,ženy,
inval.dôch.  

Miestna K 
mládež  

do 18.r. 

Zväzová 
kaprová 

Zväzová K   

mládež  

do 18.r. 

Euro  Euro  Euro  Euro  Euro  

Členská 
znánka 20,00 20,00 14,00 20,00 14,00 

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

MO ryb. 
poriadok+ 
spravodaj  

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

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

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

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

 

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

Spolu K+P  87,50 74,50 - 118,00 - 


