
 



Petrov zdar. 
Stretávame sa na týchto stránkach po tretí krát a chceme Vám aj teraz prostredníctvom tohto spravodaja zaželať v mene 
celej organizácie všetko dobré, veľa šťastia a tiež v neposlednej rade zdravia a veľa úspechov v Novom roku 2013 či už 
v rybárskom, alebo osobnom živote. Sezóna v minulom roku bola pre niekoho úspešná, pre niekoho menej, niekto mal 
viac času na ryby, iní sa dostali k vode sporadicky a ja sa Vám aj tentokrát pokúsim priblížiť činnosť našej organizácie za 
roky 2011 a 2012. Pýtali ste sa prečo úlovky a zarybnenia sú až z ročným omeškaním....na to môžem len odpovedať, že 
v čase keď píšem tento buletín ,tak ešte nemáte odovzdané papiere a tým pádom nie sú ani zrátané úlovky, keďže je ešte 
december, tak ešte trávite zvyšok roka pri vode. Neviem teraz ako to bude s informačnou tabulou čo bola v meste, vraj ich 
mesto bude rušiť všetky, ale na našich web stránkach nájdete vždy čerstvé informácie a že je stránka pomerne obľúbená 
svedčí aj počet návštev, ktorý sa k 20.12.2012 vyšplhal na 137 500 návštev. Ak by vás čokoľvek zaujímalo, kľudne napíšte 
do diskusného fóra, alebo kontaktujte, ktorého kohokoľvek člena MO SRZ Púchov, ktorého kontakt nájdete aj v rybárskom 
poriadku, alebo aj na web stránkach www.puchovskyrybar.wbl.sk 
 
 

S pozdravom Miroslav Mikáč. 
Roky 2011 – 2012 

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! 
 
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 boli povolenky vydané v takomto zložení: 
Miestne kaprové                           478 ks + 64 ks pre deti 
Miestne kaprové zľavnené        185 ks 
Zväzové kaprové                           305 ks + 10 ks pre deti 
Pstruhové povolenia                    260 ks 
Lipňové povolenia                          2 ks 
 
23 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 33 členov požiadalo o prerušenie členstva v SRZ. 
V roku 2011 činnosť organizácie riadil 13 členný Výbor a 3 – členná kontrola komisia. 
 
Výbor po VČS pracoval v tomto zložení: 
Predseda: Ing.Jozef Kalus 
Podpredseda/ref.ČV : Pavol Beniak 
Tajomník: Ing.Dalibor Piška 
Hlavný hospodár: Rastislav Šajdák 
Pokladník: Jozef Valach 
Správa majetku: Ján Ladecký 
Investičná   činnosť: Ing.Miloš Šerý 
Brigádnická činnosť: Jozef Kalma 
 
 



Vedúci RS: Bohuslav Kačík 
Šport a kult.činnosť : Miroslav Mikáč 
Deti a mládež: Radovan 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 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. 
 
Vydávanie duplikátov 
Dňa 26.3.2011 Rada SRZ prijala Uznesenie č. 21/2011, ktorým bolo opakovane zavedené vydávanie duplikátov za 
poškodené alebo odcudzené povolenia na rybolov. 

 Z dôvodu jednotného postupu pri ich vydávaní upozorňujeme ZO SRZ, že duplikát sa vydáva za poškodené alebo 

odcudzené povolenia. V prípade odcudzenia povolenia je poškodený člen SRZ povinný predložiť potvrdenie policajného 

orgánu, v prípade poškodenia musí poškodené povolenie doniesť organizácii. Za duplikát povolenia sa považuje riadne 

nalepená známka v zázname o dochádzke opatrená pečiatkou organizácie a označenie duplikát. ZO SRZ musí v termíne do 

31. 8. kalendárneho roku dokladovať Rade SRZ vydanie takéhoto duplikátu spolu so zaslaním kópie zápisu od príslušného 

policajného orgánu o odcudzení a potvrdením organizácie, že menovanému bolo vydané povolenie s číslom ...... za 

poškodené alebo odcudzeného povolenie č. ...... . Takto dokladované vydanie duplikátu nebude zaťažené žiadnymi 

odvodmi. 
 

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 

Vážení priatelia určite sa budete pýtali, ako dopadli rokovania s fy Biely potok. Len 

pripomeniem, sa jedná  o nelegálne  oplotenie  lovného potoka v hornej časti 

Pružinky. 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 obdŕžala 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 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 Pov. Bystrici a syn 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

v predošlom roku. Tri rybárske stráže, ktoré si neplnili svoje povinnosti tak ako treba, boli z

strane by som chcel spomenúť dvoch našich najaktívnejších členov RS za minulý rok a

Každý z týchto  pánov popri rybárskej stráži zastáva ešte nejakú ďalšiu funkciu v

časť svojho voľného času. Svojimi aktivitami sú veľkým prínosom pre našu organizáciu a

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 občas dopúšťali menších prehreškov, ako 

napr.: nevyškrtávanie vychádzok, nezapisovanie hmotnosti 

ulovených rýb, ktoré boli riešené dohovorom a

si loviaci chýbajúce údaje doplnili. 

Tak ako už býva každoročne zvykom, tak aj minulú 

sezónu sme vykonávali spoločné kontroly spolu s

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. Tým slušným to určite nevadí a

druhých to snáď odradí od nekalých úmyslov.

Určite mi dáte za pravdu, že každoročne sa na našich zväzových 

vodách ako je napríklad Váh a kanál uloví veľa pekných úlovkov. Je preto na nás všetkých aby sme sa o

v nich starali a chránili ich pred pytliactvom. Iba spoločnými silami sa nám to môže podariť, aby sme aj v

mohli doma zažiť peknú rybačku a nemuseli 

  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 priestu

Rybárskej stráže, ktorá svojimi službami eliminuje výskyt previnení, ako aj zvyšujúcim sa právnym vedomím našich členov.

Aby sme to nechápali, že všetko je v poriadku. Pri kontrole a

zisťuje, že pomerne veľká skupina našich členov nevypisuje názov ulovených rýb, nevyplnené sumáre, neuvádzané počty 

vychádzok, nevyškrtávanie vychádzok a  prepisovanie dátumov. Toto konštatovanie dáva priestor výboru na

opatrení, aby sa zlepšila situácia a aby sa podobné nedostatky neopakovali. Ak  sa aj v

opakovať neostáva nám nič iné, len uplatňovať disciplinárne sankcie a

a priestupky, ktorým bol bolo odobrané povolenie na rybolov  budú pozvaný na preškolenie , aby sa predišlo opakovaným 

porušeniam.   

Disciplinárna komisia bude i naďalej dbať, aby boli všetky zistené porušenia predpisov o

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

 

 

minulom roku vykonávalo činnosť rybárskej stráže v našej organizácii 34 členov, čo je o tri rybárske stráže menej ako 

predošlom roku. Tri rybárske stráže, ktoré si neplnili svoje povinnosti tak ako treba, boli z funkcie odvolané. Na druhej 

našich najaktívnejších členov RS za minulý rok a to sú: p. Kalma 

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 

našich rybárov vykonaných 700 

kontrol, pri ktorých nebolo zistené žiadne závažné porušenie 

nebolo počas celého roka odobraté žiadne povolenie 

na rybolov. Rybári sa občas dopúšťali menších prehreškov, ako 

nevyškrtávanie vychádzok, nezapisovanie hmotnosti 

ulovených rýb, ktoré boli riešené dohovorom a po napomenutí 

Tak ako už býva každoročne zvykom, tak aj minulú 

sezónu sme vykonávali spoločné kontroly spolu s políciou. Išlo 

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 

rybári si už zvykli na našich revíroch stretávať rybársku 

stráž spolu s políciou. Tým slušným to určite nevadí a tých 

druhých to snáď odradí od nekalých úmyslov. 

Určite mi dáte za pravdu, že každoročne sa na našich zväzových 

kanál uloví veľa pekných úlovkov. Je preto na nás všetkých aby sme sa o

chránili ich pred pytliactvom. Iba spoločnými silami sa nám to môže podariť, aby sme aj v

nemuseli sme za rybami cestovať niekam do zahraničia. 

V roku 2011nebolo  disciplinárnou  komisiou ani jedno disciplinárne previnenie.Za posledných 10rokov je to prvý krát, že 

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.

poriadku. Pri kontrole a sumarizácií Záznamov o dochádzke k

zisťuje, že pomerne veľká skupina našich členov nevypisuje názov ulovených rýb, nevyplnené sumáre, neuvádzané počty 

vychádzok, nevyškrtávanie vychádzok a  prepisovanie dátumov. Toto konštatovanie dáva priestor výboru na

aby sa podobné nedostatky neopakovali. Ak  sa aj v tomto roku budú tieto zistenia 

opakovať neostáva nám nič iné, len uplatňovať disciplinárne sankcie a zavolať týchto členov na preškolenie. Za porušenie 

stupky, ktorým bol bolo odobrané povolenie na rybolov  budú pozvaný na preškolenie , aby sa predišlo opakovaným 

naďalej dbať, aby boli všetky zistené porušenia predpisov o rybárstve  spravodlivo  posúdené 

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

i rybárske stráže menej ako 

funkcie odvolané. Na druhej 

: p. Kalma a Marián Mierny. 

našej organizácii, ktorej venujú nemalú 

môžu byť dobrým vzorom pre 

kanál uloví veľa pekných úlovkov. Je preto na nás všetkých aby sme sa o tieto vody a ryby 

chránili ich pred pytliactvom. Iba spoločnými silami sa nám to môže podariť, aby sme aj v budúcich rokoch 

V roku 2011nebolo  disciplinárnou  komisiou ani jedno disciplinárne previnenie.Za posledných 10rokov je to prvý krát, že 

pok našich členov. Toto konštatovanie pripisujeme členom 

Rybárskej stráže, ktorá svojimi službami eliminuje výskyt previnení, ako aj zvyšujúcim sa právnym vedomím našich členov. 

dochádzke k vode sa opakovane 

zisťuje, že pomerne veľká skupina našich členov nevypisuje názov ulovených rýb, nevyplnené sumáre, neuvádzané počty 

vychádzok, nevyškrtávanie vychádzok a  prepisovanie dátumov. Toto konštatovanie dáva priestor výboru na prijatie 

tomto roku budú tieto zistenia 

zavolať týchto členov na preškolenie. Za porušenie 

stupky, ktorým bol bolo odobrané povolenie na rybolov  budú pozvaný na preškolenie , aby sa predišlo opakovaným 

rybárstve  spravodlivo  posúdené 



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, k tomu treba dodať len toľko, že z našich revírov bolo vyvezené  4,9  ton odpadu.  

V roku 2011   boli  vylovený  odchovný  rybník  č.2  – Prúdy – Led.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- 15 

  

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. 

 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. 

Pripomíname, dodržiavanie poriadku na lovnom mieste je povinnosťou každého člena SRZ, ale skutočnosť je iná, že po 

ukončení lovu zanechávame neporiadok čo svedčí o nekultúrnom správaní väčšiny nás rybárov. A čo stým, musíme si 

všetci položiť ruku na srdce, aby sne  po ukončení lovu nechali po sebe  poriadok.  



Deti  a mládež 
 

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v

v Led. Rovniach,  v Zariečí,  v  Horných Kočkovciach,  v

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, kto

oprávňovali loviť ryby. 

Hospodárenia s majetkom  MO 

  
              Inventarizácia HIM a DHM za rok 2011 bola vykonaná v
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
v roku 2011 pokračovali rekonštrukčné  práce 
        Na základe uznesení z predchádzajúcich členských schôdzi o
Odkúpenia priľahlých pozemkov ku chate môžeme konštatovať, že snaženie je na veľmi dobrej dobrej ceste a
čase očakávame, že celý proces bude ukončený.
     Aký majetok a  nehnuteľnosti   v súčasnosti  MO SRZ vlastní :
 
Nehnuteľnosti  MO SRZ  
Dva rybníky a rekreačnú chatu Alpína v Ihriš
Lednické Rovne,garáž v areáli Makyta,areál v
 
 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
 
Niekoľkými  slovami  pripomeniem  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 prijímat

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

tieto 2 % sa tieto peniaze stratia  niekde  v  štátnej pokladni. V roku 2011  získala naša organizácia čiastku  4. 302, 11  E

Všetkým  Vám  a Vašim  príbuzným  a známym  ako aj

pekne  a úprimne ďakuje. 

  

Dovoľte, aby som  poďakoval  i našim sponzorom:

fy  JAXON  Slovakia  Nimnica,  p. Miroslav Belás

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

fy  RAMI s.r.o., Púchov, p. Rastislav  Šajdák,  OU Led. Rovné

     Fermont – Ing. Kováč, Continentál, Matador, MsÚ Púchov

 

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

 

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v septembri 2010. Krúžky pracovali v Púchove,  v Beluši,  

Led. Rovniach,  v Zariečí,  v  Horných Kočkovciach,  v D. Lieskove a v Lysej pod Makytou.   Deti pod vedením poverených 

vedúcich pracovali podľa schválené harmonogramu a plánu práce. 

Práca bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Pri priaznivom počasí chodili k vode na besedy, na lov rýb a tak si 

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, kto

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

práce -    
predchádzajúcich členských schôdzi o pokračovaní v realizácií 

Odkúpenia priľahlých pozemkov ku chate môžeme konštatovať, že snaženie je na veľmi dobrej dobrej ceste a
me, že celý proces bude ukončený. 

súčasnosti  MO SRZ vlastní : 

Ihrišťoch, odchovné rybníky 
areál v Lednických Rovniach 

HIM a DHM slúžia ku hospodárskej činnosti :  
3 rybolovné agregáty , 1 elektrocentrálu, 2 motorové píli, 5 

rybársku sieť a celý rad menšieho pracovného 
náradia, ktoré slúži pri zabezpečovaní hospodárenia a starostlivosti 

priestoroch ubytovne SISI  a 
príslušenstvom . 

Niekoľkými  slovami  pripomeniem  Zákon 595/2003 Z.z. o dani z 

príjmov, ktorý v § 50 umožňuje určeným prijímateľom medzi ktoré 

í 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

tieto 2 % sa tieto peniaze stratia  niekde  v  štátnej pokladni. V roku 2011  získala naša organizácia čiastku  4. 302, 11  E

známym  ako aj firmám, ktoré poskytli tieto finančné prostriedky, výbor  

Dovoľte, aby som  poďakoval  i našim sponzorom: 

fy  JAXON  Slovakia  Nimnica,  p. Miroslav Belás 

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

fy  RAMI s.r.o., Púchov, p. Rastislav  Šajdák,  OU Led. Rovné 

Ing. Kováč, Continentál, Matador, MsÚ Púchov 

vecnými darmi na hospodársku činnosť organizácie . 

septembri 2010. Krúžky pracovali v Púchove,  v Beluši,  

Deti pod vedením poverených 

Práca bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Pri priaznivom počasí chodili k vode na besedy, na lov rýb a tak si 

mesiacoch marec, apríl 2011 sa uskutočnili vedomostné  skúšky formou testov. 

Do kategórie Mládež prešlo 29 detí.Po skončení vedúci svojich krúžkov odovzdali deťom povolenie na rybolov, ktoré ich 

19. 02. 2012. Inventarizačná komisia nezistila 

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 

Odkúpenia priľahlých pozemkov ku chate môžeme konštatovať, že snaženie je na veľmi dobrej dobrej ceste a v krátkom 

eľovi, 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 2011  získala naša organizácia čiastku  4. 302, 11  EUR.  

firmám, ktoré poskytli tieto finančné prostriedky, výbor  MO   veľmi  



6.5.2012 Štrkovisko Lednické Rovne/Horenická Hôrka

Tak ako pred rokom, tak aj v roku 2012 sa uskutočnili jarné preteky na štrkoviskách Led.Rovne. Ako už býva zvykom na 

jarných pretekoch , súťažilo sa o najťažšieho kapra. Ú

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

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 ako vždy bodovaný a zúčastniť sa ho mohli aj neregistrovaní

Aj tento rok sa ho zúčastnila slovenská a česká elita prívlačiarov, ktorím však dali 

tento rok pstruhy dobre zabrať , pretože ich nástrahy pomerne ignorovali a

sa ulovilo len 156 kusov rýb, čo bolo najmenej zo všetkých ročníkov. Pohár z

miesto tento rok putoval do Košíc, keď celkovým víťazom sa stal Patrik Urban. Nás 

potešil mladý Púchovčan Marek Šedý, ktorý obsadil výborné druhé miesto.

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 

Rybárske preteky 2012. 

6.5.2012 Štrkovisko Lednické Rovne/Horenická Hôrka 

2012 sa uskutočnili jarné preteky na štrkoviskách Led.Rovne. Ako už býva zvykom na 

najťažšieho kapra. Účasť bola pomerne malá, keď preteku sa zúčastnilo len 156 rybárov. 

Ryby však boli pri chuti a

kaprov. Víťazom sa stal Peter Kanderka, ktorý 

ulovil kapra o hmotnosti 6,20 kg, ktorého aj 

následne pustil naspäť.

na našich web stránkach.

Celkové výsledky:

1.miesto Peter Kanderka

ryba pustená 

 2.miesto Milan Ma

pustená 

 3.miesto Miroslav Polacký /

ryba pustená 

4.miesto Marian Majerík  /

5.miesto Ján Gažo /

 

 

13.5.2012 Štrkoviská Odhánky / Detské preteky 

po pretekoch dospelých MO SRZ Púchov zorganizovala aj preteky detí. Od 

rána privítalo  zubaté slniečko našich mladých rybárov na štrkoviskách Odhánky . 

peknom počasí a na záver boli odmenené 

lí lovci aj rybárskymi cenami. 

Už po štvrtý krát naša organizácia usporiadala prívlačový pretek Púchovský pstruh. 

iť sa ho mohli aj neregistrovaní pretekári. 

česká elita prívlačiarov, ktorím však dali 

obre zabrať , pretože ich nástrahy pomerne ignorovali a celkovo 

sa ulovilo len 156 kusov rýb, čo bolo najmenej zo všetkých ročníkov. Pohár za prvé 

celkovým víťazom sa stal Patrik Urban. Nás 

, ktorý obsadil výborné druhé miesto. 

2012 sa uskutočnili jarné preteky na štrkoviskách Led.Rovne. Ako už býva zvykom na 

preteku sa zúčastnilo len 156 rybárov. 

Ryby však boli pri chuti a celkovo sa ulovilo 169 

Víťazom sa stal Peter Kanderka, ktorý 

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 – 

2.miesto Milan Majerík / kapor  6,18 kg – ryba 

3.miesto Miroslav Polacký / kapor 4,38 kg – 

4.miesto Marian Majerík  / kapor 3,68 kg 

5.miesto Ján Gažo / kapor 2,83 kg 



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: 

Ako minulí rok, tak aj 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. 

 

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 minulí 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 

 

 

 

Zarybnenie a úlovky v roku 2011. 

Celkové úlovky našich členov v kaprových vodách MO SRZ Púchov: 

Nosicko-Kočkovský kanál 3-2520-1-1 

Kapor (380ks/997,84kg),Pleskáč vysoký (50 ks/64,40kg),Jalec hlavatý (2/1,50kg),Mrena severná (2 ks/1,50 ks),Nosál 

(179ks/38,25kg),Karas (6 ks/2 kg),Boleň (13 ks/32kg),Šťuka (37 ks/76 kg),Zubáč (106 ks/257,90kg),Sumec (1 ks/11 

kg),Ostriež (19 ks/2,50 ks),Úhor (4 ks/3kg),Pstruh dúhový (4 ks/1,91 kg),Jeseter (1 ks/1kg),Ostatné ryby (25 ks/0,80 

kg),Jalec ostatné (1 ks/1 kg)....spolu 830 ks/1495,10 kg 

 

Štrkovisko Horenická Hôrka 3-4030-1-1 

Kapor (1021 ks/2396,52 kg),Lieň (21 ks/11,25 kg),Pleskáč vysoký (1 ks/1 kg),Jalec hlavatý (2 ks/3 kg),Nosáľ (1 ks/1kg),Karas 

(5 ks/4,30),Šťuka (57 ks/117 kg),Zubáč (6 ks/14 kg),Sumec (1 ks/11 kg),Ostriež (7 ks/0,34),Úhor (22 ks/20,85 kg),ostatné 

ryby (20 ks/2 kg).....spolu 1165 ks/2583 kg 

 

Štrkovisko Lednické Rovne 3-4040-1-1 

Kapor (212 ks/435,75kg),Lieň (4 ks/3,40 kg),Karas (5 ks/4,60 kg),Šťuka (16 ks/30 kg),Zubáč (3ks/6 kg),Úhor (14 ks/11,30 

kg),ostatné ryby (8 ks/0,80kg)......spolu 262 ks/491kg 

 

Štrkovisko pod železničným mostom 3-4171-1-1 

Kapor (121ks/227,87kg),Šťuka (2ks/4kg),Zubáč (1ks/2kg),Úhor (5ks/3,50kg).....spolu (129 ks/237 kg) 

 

Štrkoviská Odhanky 3-4161-1-1 

Kapor (471 ks/934kg),Lieň (5ks/3,50kg),Pleskáč vysoký (10ks/4,66kg),Jalec hlavatý (2ks/0,50kg),Karas  

((24ks/12,10kg),Bolen (2ks/3kg),Amur (3ks/14kg),Tolstolobik (4ks/43kg),Šťuka(21ks/51,68kg),Zubáč (13ks/25,97),Ostriež 

(60 ks/6,4kg),Úhor (6ks/4,35),ostatné ryby (5ks/0,20kg)......spolu 626ks/1104,79kg 

 

VN Dolné Kočkovce – Balaton 3-5020-1-1 

Kapor (270ks/504,40kg),Lieň (1ks/1,20kg),Karas (46ks/6kg),Amur (1ks/5kg),Šťuka (1ks/1kg),Zubáč (5ks/15kg),Úhor 

(9ks/7,5kg),....spolu 333ks/540,10kg 

 



Váh č.10 3-4580-1-1 

Kapor (2224ks/5890,30kg),Lieň(59ks/44,90kg),Pleskáč vysoký (208ks/203,60kg),Jalec(114 ks/100,52kg),Podustva 

(17ks/16,60kg),Mrena (33ks/65kg),Nosál (101ks/41,20kg),Karas (39ks/12,30kg),Bolen (69ks/170,26kg),Tolstolobik 

(6ks/22kg),Šťuka (119ks/278,25kg),Zubáč (115ks/249kg),Sumec (9ks/49,90kg),Ostriež (134ks/14,40kg),Úhor 

(17ks/21kg),Pstruh potočný (65ks/17,38kg),Pstruh dúhový (200ks/7615kg),ostatné ryby (256ks/4,16kg),Pleskáč ostatné 

(4ks/1kg),Jalec ostatné (2ks/0,70kg),Mrena švkrnitá (3ks/6kg),.....spolu 3824ks/7284,90kg 

 

VN Ihrište 3-5070-1-1 č.1&2 

Kapor (960ks/2073,89kg),Lieň (2ks/0,64kg),Pleskáč vysoký (38ks/10,50kg),Nosál (3ks/1kg),Karas (1ks/0,60kg),Tolstolobik 

(2ks/18kg),Šťuka (15/31,81kg),Zubáč (30ks/48kg),Sumec (1ks/3kg),Úhor (9ks/7,70kg),Pstruh potočný (16ks/4,80kg),Pstruh 

dúhový (721ks/249,22kg),Pleskáč ostatné (35ks/8kg),......spolu 1833ks/2457,65kg. 

 

Úlovky našich členov na vlastných pstruhových revíroch v roku 2011 

 

Biela Voda (– 3-0120-4-1) 

Jalec Hlavatý (31ks/15kg),Pstruh potočný (1064ks/293,40kg),Pstruh dúhový (740ks/222kg),Lipeň (2ks/1kg),Ostatné ryby 

(120ks/0,80kg)......spolu 1957ks/532,61kg 

 

Lednica (3-1900-4-1) 

Pstruh potočný (207ks/55,67kg),Pstruh dúhový (225ks/66,58kg),ostatné ryby (40ks/0,10kg)...spolu 

(472ks/122,35kg)....spolu (472ks/122,35kg) 

 

Pružinka (3-3040-4-1) 

Jalec hlavatý (1ks/0,50kg),Pstruh potočný (807ks/202,36kg),Pstruh dúhový (481ks/143kg),Lipeň (2ks/0,70kg),ostatné ryby 

(85ks/0,55kg)......spolu (1376ks/347,94kg) 

 

Zarybnenie revírov MO SRZ Púchov: 

Váh.č10 (3-4580-1-1) 

Kapor K2 (800kg/2080 eur),Zubáč 5cm rýchlený (15000ks/1275 eur),Šťuka plôdik (90 000ks/171 eur),Šťuka 2 ročná 

(300kg/2040 eur),Jeseter 1 ročný (600ks/1000 eur),Pstruh potočný 2 ročný (100kg/990 eur),Pstruh dúhový 2 ročný (300 

kg /975 eur).....spolu 8501 eur 

 

VN Ihrište – 3-5070-1-1 

Kapor K2 (300kg/780 eur),Kapor K3 (1800kg/4338 eur),Zubáč 1 ročný (1000 ks/465 eur),Šťuka 2 ročná (150 kg/1020 

eur),Pstruh dúhový 2 ročný (400kg/1300 eur),Lieň 2 ročný (12kg/54 eur)....spolu 7903 eur 

 

VN Dolné Kočkovce – Balatón 3-5020-1-1 

Kapor K2 (400kg/1040 eur),Kapor K3 (350kg/843 eur),Zubáč 1 ročný (500 ks/232 eur)Šťuka 2 ročná (40kg/272 eur), 

spolu....2495,93 eur 

 

Štrkovisko Lednické Rovne 3-4040-1-1 

Kapor  K2 (200 kg/520 eur),Kapor K3 (100 kg/247 eur).....spolu 767,50 euri 

 

Štrkovisko Horenická Hôrka 3-4030-1-1 

Kapor K2 (800 kg/2080 euro),Kapor K3 (1400 kg/3419 eur),Zubáč 1 ročný (1000 ks/636 eur),Šťuka 2 ročná (113kg/679 

eur)....spolu 6814,70 eur 

 

Nosicko- Kočkovský kanál 3-2520-1-1 

Kapor K2 (1000kg/2600 eur),Zubáč 1 ročný (1000ks/504 eur),Šťuka plôdik (10 000ks/190eur)....spolu 3123 eur 

 

 



Štrkoviská Odhánky 3-4161-1-1 

Kapor K2 (400kg/1040 eur),Kapor K3 (650kg/1595 eu)....spolu 2635 eur 

 

Štrkovisko pod železničným mostom 3-4171-1-1 

Kapor K2 (100kg/260 eur),Kapor K3 (100kg/247 eur),Šťuka 2 ročná (10kg/67,90 eur).....spolu 575,40 eur 

 

Štrkoviská na prúdoch Led. Rovne 

Kapor rýchlený (7000 ks/sponzor) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarybnenie .....spolu Kaprové revíry MO SRZ Púchov 

Kapor K2 (4000kg/10400 eur),Kapor K3 (4400kg/10558 eur),Zubáč 1 ročný (3500ks/2094 eur),Lieň 2 ročný (12kg/54 

eur),Šťuka 2 ročná (617kg/4104 eur),Šťuka plôdik (10 000ks/190 eur),Jeseter ročný (600ks/1713 eur),Pstruh dúhový 2 

ročný (600kg/1950 eur),Pstruh potočný 2 ročný (100kg/990 eur).....spolu 32 054 eur 

 

Zarybnenie z Rady na Váh č.10  

Kapor K2 (1800kg/4662 eur), Podusta 1 ročná (10 000ks/840 eur).....spolu 5502 eur!  

 

 Pre rok 2011 sa na kaprových revíroch MO SRZ Púchov počítalo s celkovou sumou na zarybnenie v množstve 32 321 eur 

z vlastných prostriedkov, skutočnoť 32 054,18 eur.Celkom sme zarybnili kaprové vody spolu   dotáciou z Rady 

a dochovanou šťukou 13 kg za čiastku 37 647,08 eur. 

 

Zarybnenie revírov MO SRZ  Púchov v roku 2011 – Pstruhové revíry 

 

Biela Voda 3-0120-4-1 

Pstruh potočný 2 ročný (100kg/990 eur),Pstruh potočný z výlovu (1042 ks),Pstruh potočný plôdik (15 000ks/162 eur 

eur),Pstruh dúhový 2 ročný (300 kg/975,28 eur),Lipeň (1000 ks/220 eur)....spolu 2347,42 eur 

 

Lednica 3-1900-4-1 

Pstruh potočný 2 ročný (50kg/495 eur),Pstruh potočný z výlovu (623ks),Pstruh potočný plôdik (10 000ks/108,10 

eur).Pstruh dúhový 2 ročný (100kg/325 eur), .....spolu 928,10 eur 

 

 Pružinka 3 -3040-4-1 

Pstruh potočný 2 ročny (50 kg/495 eur),Pstruh potočný z výlovu (2778 ks),Pstruh dúhový 2 ročný (200 kg/650,20 

eur),Lipen 1ročný (3500 ks/770 eur)....spolu 1915,20 eur 

 

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

Odchovné potoky 

Biela Voda 

Pstruh potočný plôdik (30 000ks/324,29 eur) 

Lednica 

Pstruh  potočný  (10 000 ks/108,10 eur) 

Váh č.10 

Pstruh potočný plôdik (5000 ks/54,05 eur) 

Pružinka 

Pstruh potočný plôdik (50 000ks/540,10 eur) 

Slatinka 

Pstruh potočný plôdik (20 000 ks/216,19 eur) 

 

Spolu lososové revíry MO SRZ Púchov : 

Pstruh potočný plôdik (140 000 ks/1513,38 eur) 



Pstruh potočný 2 ročný (200 kg/1980 eur) 

Pstruh potočný z výlovu (4443 ks) 

Pstruh dúhový 2 ročný (600g/1950,48 eur) 

Lipeň 1 ročný (4500 ks/990 eur) 

Spolu.....6433,86 eur 

 

Pre rok 2011 sa na pstruhových revíroch MO SRZ Púchov plánovalo sa zarybnenie v sume 6415,20 eur, v skutočnosti 

64333,86 eur. Zároveň sa počítalo so zarybnením aj sz vlastných odchovných potokov v počte 3500 kusov, skutočnosť 

4443 ks(2089,17 eur). 

 

 
 Výbor MO SRZ 

Púchov  
  

    
  telefón email 

Predseda Ing.Jozef Kalus 0949 206 925 kalus.st@gmail.com 
Tajomník Ing.Dalibor Piška 0949 356 228 dalibor.piska@azet.sk 
Podpredseda a referent čistoty vôd Pavol Beniak 0904 587 270 palo.bel@gmail.com 
Pokladník Jozef Valach 0904 226 553  
Hlavný hospodár Rastislav Šajdák  0905 358 703 rasto.sajdak@gmail.com 
Správca majetku Ján Ladecký 0903 695 711  
    
Referent pre Investičnú činnosť Ing. Miloš Šerý 0902 152 509 milos.sery@svp.sk 
Referent pre kultúru a šport činnosť Miroslav Mikáč 0948 453 880 miromikac@gmail.com 
Zástupca hospodára Milan Ďurčík 0908 737 252  
Vedúci rybárskej stráže Bohumil Kačík 0904 829 945  
Vedúci detí a mládeže Radoslav Šedý 0908 737 695 radoslav.sedy@zoznam.sk 
Člen výboru Ing.Stanislav Ondruš 0903 528 885  

    
 Kontrolná komisia:    

    
Predseda Kontrolnej komisie Jozef Liška 0908 394 017 nash@zoznam.sk 
Člen Miroslav Gajdoš 0907 252 822 miroslav.gajdos@conti.sk 
Člen Ing.František Crkoň 0905 354 878 f.crkon@conti.sk 

    
    
    
 MO SRZ Púchov    
 Svätoplukova 1015    
 P.O.Box 78    
 020 01 Púchov    
    
 www.puchovskyrybar.wbl.sk   

 
 

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

 

 

 

 

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

 



             Miestny rybársky poriadok pre rok 2013  

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. Zákaz rybolovu v označenom neresisku na prítoku na hornej nádrži. 
 

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 Ihrište 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 2013 

Druh 
povolenky  Miestna 

kaprová 

Miestna 
zľavnená 

dôch.,ženy,
inval.dôch.  

Miestna K 
mládež  

do 18.r. 

Zväzová 
kaprová 

Zväzová K   

mládež  

do 18.r. 

Euro  Euro  Euro  Euro  Euro  

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

Mim.znám.  0,50  0,50   0,50   

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

MO ryb. 
poriadok+ 
spravodaj  

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

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

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

Spolu K 65,00 52,00 45,50 95,50 89,00 

 

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

Spolu K+P  88,00 75,00 - 118,50 - 

 

K týmto poplatkom záujemcovia o Zväzovú lip ňovú povolenku zaplatia plus za 
povolenku 73,00 EURO a Lip ňový zväzový poriadok 0,50 EURO – teda spolu 
73,50 EURO. 

Rybári Z ŤPS s červeným pruhom na preukaze Z ŤPS, s nutným doprovodom a 
vozí čkári, ktorí požadujú iné z ľavy, než miestnu z ľavnenú povolenku pod ľa 
predchádzajúcej tabu ľky, musia o to písomne požiada ť výbor MO k posúdeniu. 

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

Stanovy SRZ – 1,00 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. 

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

Ďalej výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za známky a povolenky je každý povinný zaplatiť 
najneskôr do konca marca.Ak tak neurobí, bude mu v príslušnom roku zaúčtovaný extra manipulačný 
poplatok vo výške 20,00 EURO. 
   V Púchove      2.11.2013                                                                   Výbor MO SRZ 

 


