
 



Petrov zdar. 

Máme za sebou ďalší rok 2015 a v rukách držíte už šieste číslo spravodaja púchovských rybárov. 
Zase sme o rok starší a „múdrejší“ ☺ , každopádne máme za sebou ďalšiu rybársku sezónu, ktorá 
bola možno pre niekoho úspešná, pre niekoho menej, niekto bol pri vode stále a niekto mal iné 
povinnosti či prácu. Niekto si ide k vode oddýchnuť, niekto ide za účelom naplniť mrazák. Taký 
sme mi rybári a iný ani nebudeme. Niekto chodí k vode sám aby mal pokoj, niekto stanovať 
s rodinou , každopádne všetci z organizácie máme možnosť vykonávať rybárske právo a mali by 
sme byť k sebe ohľaduplnejší nielen pri vode, ale aj v živote. Závisť medzi rybármi a ohováranie 
bolo odjakživa a neverím , že sa to zmení, taktiež zbytočné vymyslené reči o našom Výbore popri 
vode počúvam dosť  často..a to je aj úlohou tohto spravodaja..načrtnúť Vám činnosť našej 
organizácie aspoň takto na papieri, keďže nie každý člen našej organizácie má prístup na internet. 
Čo sa týka tohto 6 čísla, zase je tu sumár dvoch rokov, pretože v čase keď toto píšem ešte nie je 
koniec roka a nemám ani podklady o zarybnení či úlovkoch z roku 2015 takže vždy je to o rok 
pozadu, ale keďže chcem aby tento spravodaj dostal každý pri vydávaní dokladov na rok 2016, 
tak sa ani inak nedá. Ďakujem za pochopenie. Čerstvé info o našej organizácií, či už aktuálne 
oznamy, úlovky, fotografie či brigády nájdete aj naďalej na našej webovej stránke 
www.puchovskyrybar.wbl.sk , alebo v tabuli umiestnenej na Moravskej ulici pri Army Pube. 
Nápady , alebo akékoľvek pripomienky k tomuto spravodaju mi môžete posielať na email: 
miromikac@gmail.com  

 Za MO SRZ Púchov s pozdravom Miroslav Mikáč 

2014 - 2015 

Na úvod si predstavme  výsledky volieb 11. Snemu a prijaté závery , ktoré delegáti snemu 
formou uznesenia schválili.   
11. snem SRZ sa konal 29.11.2014 v Hornom Smokovci za účasti 244 delegátov zo všetkých ZO 
Slovenska. Našu organizáciu na sneme zastupovali predseda Ing.Jozef Kalus a tajomník 
Ing.Dalibor Piška 
Delegáti snemu zvolili v druhom kole za prezidenta Rady SRZ  RsDr. Rudolfa Boroša, ktorý získal 
129 hlasov a za tajomníka Rady SRZ Ing. Ľuboša Javora, ktorý získal od delegátov snemu 125 
hlasov.  
Predsedom KK bol zvolený Ing. Pavol Trokan - Trnava a podpredsedom KK František Jaššo - 
Partizánske  
Za TN kraj boli do Rady SRZ zvolení zástupcovia: Antal Miroslav, Stará Turá - získal 18 hlasov 
a stal sa viceprezidentom Rady SRZ. Broniš Marián, Bánovce nad Bebravov -  s počtom 16 hlasov 
– člen Rady, Estergájoš Ivan, Nové Mesto N/V -  14 hlasov – člen Rady, Ing. Kalus Jozef – 12 
hlasov – člen Rady.  
 
V roku 2014 tvorilo našu členskú základňu   1 094 členov, 74 členov si zaplatilo len 
udržiavaciu známku a 40 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, 
bod 8 Stanov SRZ.   
 
Zloženie členskej základne v roku 2014 
Dospelí a mládež  
Púchov  648   
Lednicke  Rovne     169  
Beluša+Pružina      169 
Dolné Kočkovce      38 
Spolu dospelí a mládež : 1024 Z toho 40 mládež, 21 žien a 155 dôchodcov  
 
Deti rok 2014 
Púchov  34      z  toho   3 dievčatá  
Lednické Rovne 7        z  toho    0 dievčat 
Beluša+Pružina      27      z  toho    5 dievčat 
Dolné Kočkovce      2       z  toho    0 dievčat 
Spolu:                       70 detí ( 8 dievčat )                                       



Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a  26  členov rybárskej stráže                                        
K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. 
V roku 2014 a do 29.03.2015  zomreli naši členovia: 
Miroslav Hanic vo veku 69 rokov- členom od r.1980, Ladislav Švach vo veku 62 rokov- členom 
od r. 1974, Ing.Ľubomír Jurík vo veku 57 rokov – členom od r.1994, Anton Luhový vo veku 
79 rokov – člen od r. 1957 Eva Vadrnová vo veku 63 rokov – členka od r. 1987, Tomáš Baška 
vo veku 24 rokov – člen od r. 2012, Ladislav Kresánek vo veku 52 rokov – člen od r. 2012, 
MUDr. Karol Miškay vo veku 62 rokov – člen od r. 1980 
  
 
V roku 2014 činnosť organizácie po voľbách riadil 13 členný výbor a 3-členná kontrolná komisia. 
Od júla o jedného člena výboru menej. V roku 2015 na vlastnú žiadosť odstúpil Pavol Beniak. 
 
 Výbor MO v roku 2014 zasadal  13 krát a predsedníctvo  3  krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 
213 uznesení, ktoré sa týkali prípravy členskej schôdze v roku 2013, vykonanie inventúry, 
prípravy a vydávania povolení na rybolov,  prípravy školenia a skúšok nových členov, 
objednávanie násad pre zarybnenie revírov, prípravy  rybárskych pretekov, prevádzkovanie chaty 
na Ihrišťoch a ďalších činností, ktoré súviseli s výlovmi, zarybnením, hospodárskou činnosťou a 
hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.  
Členovia výboru sú poverený úlohami, ktoré sú definované v Stanovách SRZ a vykonávacích 
predpisoch pre základné organizácie a pritom si musíme uvedomiť, že okrem mojej osoby ostatný  
členovia výboru sú zamestnaný ba dokonca pracujú v 3 a 4 - zmennej prevádzke. 

Členská schôdza  v roku 2014 prijala formou uznesení  6  - úloh.  
 
Úlohy sa týkali: 

zabezpečiť stanovené ciele MO,  vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2014,  
zorganizovať preteky pre dospelých,  deti  a jesenné preteky ako memoriál Petra Cipku na 
rybníku Ihrište.  
pripraviť a zorganizovať školenia a skúšky pre nových členov, 
rozpracovať závery 11. Snemu na podmienky našej organizácie 
účastníci pretekov, ktorý sa bude konať 4.5. budú môcť loviť- pretekať aj nasledujúcu nedeľu t.j. 
dňa 11.5.2014 na lístok zo dňa 4.5.2014  
v rámci pripomienkovania zákona, zistiť možnosť sprevádzania detí rodičmi, ktorí boli preskúšaní 
z rybárskych predpisov – táto požiadavka bola postúpená legislatívnej komisií pri  Rade SRZ 
Prijaté uznesenia  hodnotíme ako splnené 
 
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili v dňoch 16.02. a 23.02. 2014.                                     
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 52 nových záujemcov o členstvo v SRZ.  
Prednášky boli zamerané na výklad Stanov SRZ, zákona, vykonávacej vyhlášky a disciplinárneho 
poriadku.  
Vedomosti boli overené formou testov a po vyhodnotení skúšobná komisia skonštatovala, že 
preukázané vedomosti zvládli  a po uhradení stanovených poplatkov sa stali členmi našej MO.  

 



Práca s deťmi a mládežou 
Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ 
Púchov začali svoju činnosť 
v septembri 2013. Krúžky pracovali v 
Púchove,  v Beluši,  v Led. Rovniach, 
v D. Lieskove a v Lysej pod Makytou. 
  Práca s deťmi  bola rozdelená na 
teoretickú a praktickú časť.  
V mesiaci, apríl 2014 sa uskutočnili 
vedomostné  skúšky formou testov . 
Celkovo  v krúžkoch pri  MO SRZ 
Púchov úspešne ukončilo 73 deti. 
 Do kategórie Mládež prešlo 11 detí. 
    Touto cestou  chceme  poďakovať 
 ved. krúžkov ako aj výboru  za 
vytvorené podmienky na prácu, 
finančnú a odbornú pomoc. 
Poďakovanie patrí všetkým stálym 
sponzorom a  rodičom. 
Veríme, že vychováme veľa dobrých nástupcov športového rybárstva  a to je jedna z hlavných úloh 
ktorú Snem adresoval všetkým ZO  
 
Činnost' hospodárenia s majetkom  
  
              Inventarizácia HIM a DHM za rok 2014 bola vykonaná v dňoch 16.a 17. 02. 2015. 
Inventarizácia bola vykonaná fyzickým porovnávaním skutočného stavu so súhrnnými 
inventarizačnými kartami a evidenčnými kartami. 
Inventarizačná komisia v zložení : Peter Riecky – predseda,  Peter Ninis a Jozef Liška – 
členovia za účasti správcu majetku Mgr.Pavlom Kadlecom  nezistila žiadne rozdiely medzi 
skutočným stavom majetku a stavom evidenčným. 
V roku 2014 sa podarilo zrealizovať dlhodobý zámer zásobovanie chaty pitnou vodou – ako súčasť 
revitalizácie chaty samostatný  zdrojom navŕtaním na našom pozemku. 
Čo sa týka nového majetku v r. 2014 boli zakúpené: Krbové kachle, čerpadlo kalové a čerpadlo 
na pitnú vodu – chata Ihrište 
 
Majetok organizácie: 
    
Nehnuteľnosti  
  

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

       garáž v areáli Makyta 
areál v Lednických Rovniach 

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



Činnosť rybárskej stráže 
V roku 2014 vykonávalo činnosť rybárskej stráže 25 
členov, čo je oproti roku 2013 pokles o sedem 
členov. Dvaja členovia požiadali o ukončenie 
z osobných dôvodov, štyrom členom bol  odobraný 
preukaz z dôvodu neplnenia si povinností RS 
a jeden člen naše rady opustil. Aj napriek zníženiu 
počtu členov stráže, bolo vykonaných 911 kontrol 
(r.2013 – 700 kontrol).  Počas týchto kontrol  sa 
členovia RS zamerali nie len na dodržiavanie 
vyhlášky a rybárskeho zákona, ale aj na to, aby 
brehy našich vôd zostávali po neporiadnych 
rybároch čisté. Aj keď boli zistené menšie 
nedostatky, ktoré boli vyriešené na mieste, 
môžeme povedať, že sa situácia pomaly zlepšuje 
a rybári sa správajú disciplinovane. Iná situácia 
nastala na jesenných pretekoch – Cipkov memoriál, 
kde jeden rybár nezvládol  účinky alkoholu, nestrpel 
výkon rybárskej stráže a vulgárne ju urážal, za čo 
bol predvolaný na disciplinárnu komisiu. 

Činnosti disciplinárnej komisie  

V roku 2014 disciplinárna komisia prejednávala 8 oznámení o previneniach členov našej MO SRZ. 
Vo všetkých 8 prípadoch išlo o porušenie rybárskeho poriadku na území našej organizácie. 
Z iných organizácií nebol daný ani jeden podnet na prerokovanie previnenia nášho člena, čo je 
oproti minulosti pozitívny jav. Z hľadiska povahy previnení, išlo o nevyplnenie sumáru v zázname 
o úlovkoch a v jednom prípade išlo o vulgárne urážanie člena rybárskej stráže. Vo všetkých 
prípadoch boli vykonané rozhodnutia v zmysle disciplinárneho poriadku SRZ. Disciplinárna 
komisia pri svojich rozhodnutiach dbala na to, aby boli zistené všetky okolnosti porušenia 
predpisov o rybárstve a pri vyhlásení rozhodnutia o previnení, prihliadala na závažnosť konania 
a jeho následkov, ale zároveň aj aby boli dodržiavané všetky práva členov MO SRZ. 

 Brigádnická činnosť  

V roku 2014 bolo na revíroch SRZ MO Púchov zorganizovaných 65 spoločných a množstvo 
individuálnych brigád. Bolo odpracovaných 8547 brigádnických hodín.Organizovali ich a viedli 
hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, garanti brigád alebo vedúci lovných skupín. 

 Na pstruhových revíroch boli  práce  zamerané hlavne na opravy a stavby nových kaskád, výlovy 
na odchovných potokoch,  čistenie brehov od porastov a naplavených nečistôt. 

Na Bielej Vode bolo postavených 15 nových kaskád a 11 bolo opravených. 
Na odchovnom Nimnickom potoku bolo postavených 8 nových kaskád a ďalších 8 bolo 
opravených. 
Na revíre Pružinka bolo postavených 12 nových kaskád a 5 bolo opravených.  
Na odchovnom potoku Slatinka bolo postavených 6 nových kaskád a 2 boli opravené. 
Na revíri Lednica –Zubák bolo vybudovaných 19 nových kaskád a ďalšie 3 boli opravené. 
 
Na kaprových revíroch boli brigády zamerané na zimné prevzdušňovanie zamrznutých vodných 
plôch, čistenie brehov od porastov a nánosov dreva a rôzneho komunálneho odpadu. Ďalej to 
bolo kopanie brehov a budovanie schodíkov, kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, 
sadenie stromčekov, dovoz hnoja na rybníky , oprava oplotenia na odchovných rybníkoch na 
Prúdoch a zarybňovanie našich revírov. 
 



 
 
Pstruhové revíry SRZ MO Púchov:  

Revír 3 – 0120 Biela Voda + odchovné potoky: 555 hod. 
Revír 3 – 1900 Lednica: 273 hod. 
Revír 3 – 3040 Pružinka + Slatinka: 1479 hod. 
Výlovy na odchovných potokoch: 
Lovná skupina: Mgr. Kadlec Pavol 6 výlovov : 206 brigádnických hodín 
Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš 8 výlovov : 636 brigádnických hodín 
Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných  3149 brigádnických hodín. 
 
Kaprové revíry SRZ MO Púchov: 

Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520) 1893  hod. 
Revír VN Ihrište + chata (5070) 1208 hod. 
Revír Štrk. Lednické Rovne + Prúdy (4040+4030) 1827 hod. 
Revír VN Dolné Kočkovce (5020) 470 hod . 
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 5398 brigádnických hodín.   

 
Odchovný potok Slatinka  

  V minulom roku pokračovali jednania z prevádzkovateľom kameňolomu Mojtín o zamedzení 
vtekaniu kalu z priestoru kameňolomu do potoka Slatinka. Koncom roka prevádzkovateľ vykonal 
opatrenia, aby zamedzil vytekaniu kalu do potoka. Z nášho rybárskeho pohľadu boli tieto 
opatrenia (ochranný val, odvodňovacia ryha) nedostatočné. Počas daždivého počasia sa vynáša 
kal na kolesách nákladných aut z priestoru kameňolomu na štátnu cestu, ktorá je v súbehu so 
Slatinkou a z nej kal vteká do potoka. Na základe obhliadky miesta bolo dohodnuté, že kal z cesty 
nebude voľne vtekať do potoka, ale cez cestný rigol a usadzovací objekt. Návrh a technické 
riešenie usadzovacieho  objektu bude riešiť prevádzkovateľ kameňolomu. 



Dňa 4 februára 2015 sa konalo pracovné stretnutie na OÚ ŽP za účasti MO a prevádzkovateľom 
Lomu Mojtín, kde všetci prítomní sa dohodli, že prevádzkovateľ Lomu zabezpečí vypracovanie 
projektovej dokumentácie sedimentačnej šachty, následne celý schvaľovací proces, ako aj 
realizáciu predmetnej stavby. Harmonogram realizácie sme zatiaľ neobdržali. 
 
Čo sa týka Pružinky  

Minulý rok prebehlo rokovanie  z dodávateľom stavby Váhostav – SK a investora kde sa dohodla 
zmena opevnenia koryta dna potoka Pružinka pod mostným objektom ŽSR.  
   Náš návrh vychádza z toho, že je zbytočne opevňovať celé koryto, keď tam dochádza k 
zanášaniu  prietočného profilu sedimentami. Pri navrhovanom tvrdom opevnení dna v tvare 
jednoduchého lichobežníka bez sústredenia prúdnice vznikne v predmetnom úseku vodného toku 
migračná bariéra. Pri 
súčasnom stave netečie v 
potoku dostatok vody, ktorý 
by dokázal pri navrhovanej 
prietočnej šírke 9,0m vytvoriť 
dostatočný vodný stĺpec (cca 
0,3m) pre migráciu rýb na 
svoje neresiská.  
S dodávateľom sme dohodli, 
že dno potoka by sa 
neopevňovalo celé. Mostné 
opory by sa opevnili 
predsadenými pätkami 
z navrhovanej kamenej dlažby 
na šírku cca 3,0m so 
sústredným sklonom ku stredu 
koryta o 0,2m.  Priestor 
v strede dna, medzi pätkami 
ľavej, pravej opory na šírku 
cca 3,0m by zostal 
neopevnený, alebo, ak by bolo 
treba zasypaný kamenným 
záhozom s lomového kameňa. 
Listom naša organizácia 
požiadala Správcu vodných 
tokov š.p. Piešťany o súhlasné 
stanovisko k zmene opevnenia 
koryta, že sa nemení veľkosť 
prietočného profilu, nezhoršuje 
odtokové pomery a nevytvára 
prekážky v koryte ba dokonca 
zlepšuje životné prostredie 
v rieke voči pôvodnému stavu. 
Čakáme na vyjadrenie 
a stanovisko Správcu.  
Ďalšou činnosťou je účasť na 
bežných rokovaniach na 
Obvodnom úrade ŽP a 
obecných úradoch 
vydávajúcich stavebné 
povolenia na objekty, ktoré sa 
svojou činnosťou zasahujú 
do užívania rybárskych revírov 
MO SRZ Púchov.  
 
 



Životné prostredie a čistota vôd 

Dňa 17.12. 2014  došlo k úhynu rýb, ktorý bol zistený vo Váhu pod  MVE Dolné Kočkovce. 
Z miestnej obhliadky bolo zistené a následne konštatované, že na MVO sa od 1.12 2014 do 
17.12. 2014 konala  oprava  generátora. Dňa 17.12. bolo spustené stavidlo na hornej hladine, 
dolné hradidlo bolo otvorené asi 3 dni, potom bolo uzatvorené. Pravdepodobnou príčinou bolo, že 
v tomto období vplávali do priestoru turbínovej rúry aj do obtoku ryby. Po otvorení dolného 
a horného stavidla a spustení malej MVE dňa 17.12 približne o 10:30 bol zistený už spomínaný  
úhyn rýb vo Váhu pod MVE. . Nahlásené to bolo na OÚ Púchov odbor  star. O ŽP  rybárskym 
zväzom. Obhliadky sa zúčastnili Rastislav Šajdák – hlavný hospodár MO a Marián Mierny – 
vedúci rybárskej stráže. Podľa vyjadrení našich zástupcov ryby v zimnom období hľadajú hlbšie 
miesta na prezimovanie a preto vplávali do MVE, kde boli po spustení dolného stavidla uzavreté 
a pre nedostatok kyslíka došlo k ich úhynu. Schválený a platný Manipulačný poriadok pre MVE 
takúto situáciu nerieši a preto  bol podaný návrh na zmenu MP, aby sa predišlo vzniku takýchto 
situácií. Podľa vyjadrenia hlavného hospodára v prevažnej miere   uhynuté ryby boli mreny 
približne 90 % , ostatné druhy : 
nosále, podustvy a sumce. Uhynuté 
ryby plávajúce hore  bruchom boli 
spozorované až  3 - 4 km  pod 
výtokom MVE. Množstvo uhynutých rýb 
sa  sa odhadoval na viac ako 5 000 
kusov. 

 Dňa 25.2. 2015 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie vo veci doriešenia 
problému zmeny manipulačného 
poriadku pre MVE Dolné Kočkovce. Na 
stretnutí bol dohodnutý postup, aby sa 
neopakovala situácia a nedošlo 
k úhynu rýb v prípade vykonávania 
opráv na MVE.  Po dohode s fy Dmi 
TRADE a.s. a  SVP bude vykonané 
praktické  vyskúšanie možných riešení ohľadom na priepustnosť minimálneho prietoku za účelom 
eliminácie negatívnych dopadov v prípade zahradenia obtoku počas odstávok MVE .Dmi TRADE 
vypracuje na základe dohody s SVP návrh zmeny MP ktorý bude predložený na schválenie OÚ 
Trenčín, odboru staroslivosti o ŽP. Pracovného stretnutia sa za našu organizáciu zúčastnil R. 
Šajdák a Ing. Šerý.   
 
 Plašenie a odstrel kormorána  

  S touto úlohou  zápasíme   každý rok, aby sme aspoň čiastočne ochránili naše revíry od  
nepríjemného predátora 
Chcem sa poďakovať všetkým rybárom poľovníkom aj poľovníkom nerybárom a aj rybárom ktorý 
požívali pyrotechniku, a  zapojili sa na love a plašení kormoránov. Týmto naši členovia prispeli 
minimalizovať škody , ktoré nám tento predátor spôsobuje. Ako ste si iste všimli, počet 
kormoránov tento rok bol oveľa menší ako po minulé roky. Pravdepodobne  je spôsobené aj tým, 
že pravidelne boli tieto rybožravé vtáky v dostatočnej miere vyrušované na našich revíroch 
a nebolo im umožnené drancovať naše revíry  o ktoré sa staráme. Dúfam, že tento trend 
v znižovaní počtu kormoránov bude pokračovať a situácia sa bude zlepšovať v prospech rýb 
a športový rybárov.  
Za obdobie od 1. 10. 2014  do 1.3.2015  bolo odstrelených 48 kormoránov. 
Ešte raz všetkým  členom, ktorí sa zúčastňovali a zúčastňujú na týchto akciách patrí verejné 
poďakovanie a moja vďaka.  
 

 

 



Rybárske preteky 2015  

Detské preteky 2.5.2015 Štrkoviská Odhánky 
Ako prvé preteky našej organizácie v roku 2015 
odštartovali naše ratolesti v sobotu v meste na 
štrkoviskách Odhánky. Májové počasie deťom ako po 
ostatné roky prialo a bola radosť sledovať ako si mladý 
rybári a rybárky poradili pri zdolávaní kapríkov či bielych 
rýb. Vedúci krúžkov ako po iné roky aj teraz pripravili deti 
aj k spokojnosti ich rodičov. Odmenou detom neboli len 
štedré úlovky ale aj zaverečné vyhodnotenie 
s množstvom cien či už vo forme rybárskych potrieb alebo 
balíčkov sladkostí. Rodičia v dnešnej dobe by mohli 
pochopiť, že je určite lepšie ked s deti aktivnejšie vonku 
a nesedia doma pri počítači. Určite príroda im dá viac a to 
bolo vidieť aj na týchto pretekoch...detská radosť je ovela 
uprimnejšia ☺ 
Celkové umiestnenie: 
1.miesto Tomáš Gažo (248 bodov) 
2.miesto Michal Bušík (138 bodov) 
3.miesto Marek Medňanský (125 bodov) 
....................................................................................................................................... 
3.5. a 10.5.2015 VN Ihrište – Jarné preteky 
Ako sa už stalo zvykom aj jarné preteky sa konajú dvojfázovo. Prvý pretek je určený pre 
všetkých rybárov a druhý pretek môžu odchytať len členovia našej organizácie, ktorý si zakúpili   
štartovné lístky aj na prvý pretek. Samozrejme ako vždy na jar sa pretekalo o najťažšieho kapra. 
Tento rok ryby neboli moc pri chuti a pri celkovom počte 178 pretekárov, chytilo rybu len 70 
členov a bez úlovku bolo 108 členov. Celkovo sa ulovilo 165 kusov kaprov s čoho bolo 
privlastnených 70 
a ostatné boli pustené 
vode. 
Celkové výsledky -
3.5.2015 
1. Rastislav Šajdák 
(Kapor 58 cm/2,95 kg) 
2.Jozef Luhový (Kapor 
57 cm/ 2,69 kg) 
3.Miroslav Kvaššay 
(Kapor 53 cm/ kg) 
4.Rudolf Crkoň (Kapor 
52 cm/2,36 kg) 
5.Ján Lukajka (Kapor 
52 cm / 2,35 kg) 
 
Druhý pretek 10.5.2015 
celkové umiestnenie: 
1.Helena Marcinková (Kapor – 2,68 kg) 
2.Luboš Novosad (Kapor – 2,57 kg) 
3.Jozef Ondrička (Kapor – 2,43 kg) 
4.Peter Pazdernatý (Kapor – 2,36 kg) 
5.František Nemček (Kapor – 2,34kg) 
........................................................................................................................................ 



4.10.2015 Memoriál Petra Cipka XI. ročník (VN Ihrište) 
Už 11 ročník memoriálu Petra Cipka sa konal ako obvykle na VN Hoštiná a súťažilo sa na body. 
Pretek bol znova trojdňový, teda ten kto si zakúpil štartovný lístok na prvý pretek mal možnosť 
loviť ryby aj nasledujúci víkend v 
sobotu aj v nedeľu. Lovili sa 
prevažne kapri a pstruhy dúhové. 
Občas na udici skončili šťuky či 
pleskáče. Najviac sa darilo 
Dubničanovi Jurajovi Pagáčovi, 
ktorý aj celý pretek vyhral , keď 
ulovil celkovo ryby za 990 bodov. 
Celkové umiestnenie: 
1.Juraj Pagáč (Dubnica - 990 
bodov) 
2.Jozef Rusnák (PU - 914 b.) 
3.Peter Jandúch (PU - 757 b.) 
4.Roman Jurík (PU - 566 b.) 
5.Jozef Ondrička (PU - 558 b.) 
 
........................................................................................................................................ 
10.10.2015 Púchovský pstruh (VN Ihrište) 
Na Ihrišťoch sa aj tento rok konal bodovaný prívlačový pretek 
, ktorý mal už siedme pokračovanie. Zúčastnili sa ho opäť 
pretekári s celého Slovenska a Čiech. Lovilo sa na umelé 
nástrahy bez protihrotov a ryby boli pustené šetrne späť do 
vody. Lovili sa prevažne šťuky a pstruhy dúhové. Celkovo sa 
ulovilo 757 kusov rýb a po prvý krát zostal pohár v Púchove 
keď sa o to postaral domáci Juraj Smatana. 
Celkové umiestnenie: 
1.Juraj Smatana 
2.Dávid Drančák 
3.Marián Kosmeľ 
Ďalšie umiestnenia púchovčanov: 
15.Rastislav Šajdák, 36.Miroslav Luhový, 37.Pavel Kubík, 
38.Juraj Václavík, 41.Andrej Huliaček, 42.Adam Horváth, 
48.František Čacho, 53.Miroslav Štefina , 60.Robert Crkoň, 
68.Miroslav Mikáč, 73.Pavol Kadlec, 78.Peter Kováčik, 
79.Marek Šedý 
........................................................................................................................................ 
Prívlačová liga 2015 
V roku 2015 našu organizáciu opäť reprezentovali tri družstvá. V prvej lige Púchovské Áčko. 
Púchovské A v zložení (Juraj Smatana,Juraj Vaclávík,Martin Forbak a Rastislav Šajdák) 
absolvovali 3 dvojkolové preteky. V máji na Hornáde,   v júli vo Svite a v septembri na Váhu v 
Piešťanoch. Tento rok tiež nesiahli na medaily, ale obsadili nepopulárne štvrté miesto. V divízii 
nás reprezentovali dve družstvá. Púchov B v zložení (Pavol Kadlec,Miroslav Luhový,Adam 
Horváth,Andrej Huliaček a Miroslav Mikáč) a Púchov C v zložení (Robert Crkoň,Peter 
Kováčik,Pavel Kubík,Rado Šedý).V divízii absolvovali dve dvojkolové preteky. Prvé v 
Humennom a druhé dvojkolo na Váhu v Hlohovci. Ani týmto družstvám sa v lige moc nedarilo a 
Béčko skončilo na 5 mieste a C na poslednom 8. Jediné čo nás v tomto ročníku môže tešiť, že v 
jednotlivcoch vyhral prvú ligu Juraj Smatana a v divízii bol najlepší jednotlivec Miroslav Luhový. 
 



Celkové poradie: 
1.liga LRU - prívlač 2015                                                       Divízia - LRU prívlač 2015 
1.Levice                                                                                               1.Partizánske 
2.Svidník                                                                                              2.Hlohovec 
3.Trenčín A                                                                                           3.Humenné 
4.Púchov A                                                                                           4.Banská Bystrica 
5.Piešťany A                                                                                         5.Púchov B 
6.Dubnica                                                                                             6.Prešov 
7.Kysuca A                                                                                           7.Vrbové 
8.Bratislava A                                                                                       8.Púchov C 
9.Liptovský Mikuláš 
10.Piešťany B 
11.Trenčín  
12.Košice 
 
........................................................................................................................................ 
Muškárska liga 2015 
Púchovské družstvo sa minulí rok prebojovalo do druhej ligy, keď vyhralo v roku 2014 divíziu. 
Tento rok púchovčania v zložení (Robert Piška, Filip Mrázik, Ľudevít Kodaj,Ing.Miloš Šerý) 
absolvovali dvoje preteky a celkovo sa umiestnili na 7 mieste. 
 
2.liga LRU- mucha 2015 
1.SK Muškár 
2.Námestovo 
3.Kežmarok  
4.Liptovský Mikuláš 
5.Piešťany 
6.Stará Lubovňa 
7.Púchov 
8.Trstená 
9.Spišská Teplá 
10.Spišská Nová Ves 
11.Humenné B 
12.Svit 
 
....................................................................................................................................... 



Zarybnenie a úlovky v roku 2014. 
 

Celkové úlovky našich členov v kaprových vodách MO SRZ Púchov v roku 2014: 
 
Kapor (6183 ks/14054,81kg), Lieň (161ks/186,14kg), Pleskáč (656ks/526,62kg),Jalec 
(109ks/110,73kg),Podustva (11ks/15,09kg),Mrena (81ks/136,3Okg),Nosáľ 
(411ks/130,70kg),Karas (216ks/126,38kg),Boleň (43kg/93,38kg), Amur 
(7ks/71kg),Tolstolobik (11ks/134,75kg),Šťuka (411ks/1O13,28kg),Zubáč 
(333ks/637,26kg),Sumec (38ks/210,10kg),Ostriež (354ks/40,95kg),Úhor 
(51ks/49,75kg),Pstruh potočný (108ks/38,33kg),Pstruh dúhový (1011ks/379,78kg),Sivoň 
potočný (1ks/0,3Okg),Ostatné (560ks/87,90kg),Pleskáč ostat.druhy (14ks/7,72kg),Jalec 
ostatné druhy (2ks/O,9kg). 
Cudzí rybári u nás ulovili 2959 kusov rýb o hmotnosti 2823,16 kg. 
Celkovo sa na našich revíroch ulovilo 16158 kusov rýb o hmotnosti 21 663,03 kg. 
 

Celkové úlovky na pstruhových vodách MO SRZ Púchov v roku 2014: 
 
Pstruh potočný (1216ks/330,58kg), Pstruh dúhový (1030kg/437,61kg), Lipeň tymianový 
(5ks/1,40kg), Jalec (3ks/1,10kg), Ostatné (165ks/1,60kg). 
Spolu: (2419ks/772,29kg). 
 
 
 

 
 
 
 
 



Najväčšie úlovky našich členov za rok 2014: 
Sumec -194cm/55kg (2-0560 Dunaj č.3) Vladimír Botola - Ryba vrátená vode! 
Sumec - 126cm/12kg (3-4580 Váh č.10) Jozef Ondrička st. 
Sumec - 140cm/17,8kg (3-4580 Váh č.10) Miloš Hozdek 
Sumec - 156cm/25kg (3-4580 Váh č.10) Jaroslav Zbín 
Sumec - 133cm/13kg (3-4580 Váh č.10) Jaroslav Zbín 
Šťuka - 107cm/9,9kg (3-4161 Odhánky) Milan Ondrašech 
Šťuka - 106cm (3-4580 Váh č.10) Stano Luhový - Ryba vrátená vode! 
Šťuka - 96cm/7,5kg (3-5070 VN Ihrište) Michal Hajňuk 
Šťuka - 99cm/9kg (3-4580 Váh č.10) Martin Karas 
Šťuka - 92cm/6,5kg (3-2520 NK Kanál) Rado Krajčovič 
Šťuka - 91cm/6,7kg (3-2640) Ľudevít Kodaj 
Kapor - 103cm (3-4580 Váh č.10) Ladislav Mušák ml. - Ryba vrátená vode! 
Kapor - 96cm/25kg (3-4580 Váh č.10) Stanislav Ondruš - Ryba pustená vode! 
Kapor - 92cm/14kg (3-4580 Váh č.10) Miroslav Bartek - Ryba pustená vode! 
Kapor - 87cm/18,2kg (3-4580 Váh č.10) Marián Michálek - Ryba pustená vode! 
Amur - 90cm/10kg (3-4580 Váh č.10) Štefan Zitta 
Amur - 105cm/15,5kg (3-4030 Led.Rovne) Peter Jambor 
Amur - 103cm/13,5 kg (3-4030 Led.Rovne) Peter Jambor 
Amur - 106cm/14kg (3-4030 Led.Rovne) Peter Jambor 
Tolstolobik - 100cm/15kg (3-5070 VN Ihrište) Vladimir Brtiš ml. 
Tolstolobik - 100cm/19,50kg (3-5070 VN Ihrište) Roman Bartoš 
Tolstolobik - 104cm/15kg (3-5070 VN Ihrište) Miroslav Šajdák 
Zubáč - 90cm/8kg (3-4580 Váh č.10) Tibor Michalec 
Zubáč - 82cm/6,50kg (3-2520 NK Kanál) Ladislav Lašo 
Zubáč - 81cm/6,80kg (3-4580 Váh č.10) Ľudevít Kodaj 
Zubáč - 80cm/5,42kg (3-4030 Led.Rovne) Ján Gažo ml. 
Úhor - 101cm/2,3kg (3-4580 Váh č.10) Jaroslav Mrenica 
Boleň - 85cm/5kg (3-4580 Váh č.10) Matej Smutný 
Mrena - 79cm (3-4580 Váh č.10) Ladislav Pavlech - Ryba pustená vode ! 
 
 
Úlovky našich rybárov na kaprových vodách MO SRZ Púchov v roku 2014 podľa revírov: 
 
3-2520-1-1 Nosicko Kočkovský Kanál 
Návštevnosť:2773 
Kapor (330ks/743,88kg),Lieň (2ks/2,40kg),Pleskáč vysoký (64ks/65,49kg),Jalec hlavatý 
(2ks/2,40kg),Mrena severná (1ks/1kg),Nosáľ (102ks/26,10kg),Karas (2ks/1,40kg),Boleň 
(6ks/12,40kg),Šťuka (39ks/89,08kg),Zubáč (114ks/225,83kg),Sumec (4ks/16kg),Ostriež 
(20ks/2,50kg),Úhor (2ks/1,65kg),Pstruh dúhový (8ks/4,14kg),Ostatné ryby 
(50ks/2kg),Pleskáč-ostatné (4ks/2kg),Jalec-ostatné (2ks/0,90kg) 
Spolu:752ks/1199,17kg 
 
3-4040-1-1 Štrkoviská Lednické Rovne 
Návštevnosť: 152 
Kapor (26ks/65,59kg),Lieň (1ks/0,40kg),Karas(6ks/6kg),Šťuka(2ks/3,60kg),Úhor(1ks/0,70kg) 
Spolu:36ks/76,29kg 
 
 
 
 



3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka 
Návštevnosť: 3448 
Kapor (833ks/1877,98kg),Lieň(2ks/1,05kg),Karas(16ks/15,56kg),Amur (4ks/54,40kg),Šťuka 
(50ks/128,19kg),Zubáč (23ks/49,88kg), Úhor (18ks/13,41kg), Ostatné ryby (5ks/0,80kg), 
Pleskáč - ostatné (1ks/0,12kg) 
Spolu: 952kg/2141,39kg 
 
3-4161-1-1 Štrkovisko Odhánky 
Návštevnosť: 2444 
Kapor (530ks/1131,20kg), Lieň (8ks/10,60kg),Pleskáč vysoký (6ks/4kg),Karas 
(22ks/7,32kg),Amur (2ks/6,60kg), Tolstolobik (1ks/13kg), Šťuka (38ks/94,38kg), Zubáč 
(7ks/10,13kg), Sumec (2ks/7kg), Ostriež (93ks/7,70kg), Úhor (7ks/7,99kg), Pstruh dúhový 
(11ks/3kg), Ostatné ryby (254ks/44,10kg), Pleskáč-ostatné (5ks/3,60kg) 
Spolu: 986 ks/1350,62kg 
 
3-4171-1-1 Štrkovisko pod železničným mostom 
Návštevnosť: 352 
Kapor (98ks/227,89kg), Nosáľ (1ks/0,30kg), Karas (8ks/3,50kg), Šťuka (2ks/3,10kg), 
Ostatné ryby (2ks/0,40kg) 
Spolu: 111ks/235,19kg 
 
3-4580-2-1 Váh č.10 
Návštevnosť: 17 134 
Kapor (2728ks/6385,32kg), Lieň (148ks/171,92kg), Pleskáč vysoký (569ks/451,82kg), Jalec 
hlavatý (107ks/108,33kg), Podustva (11ks/15,09kg), Mrena (80ks/135,30kg), Nosáľ 
(308ks/104,30kg), Karas (153ks/86,35kg), Boleň (37ks/80,98kg), Amur (1ks/10kg), 
Tolstolobik (3ks/17,55kg), Šťuka (220ks/545,22kg), Zubáč (171ks/328,34kg), Sumec 
(32ks/187,10kg), Ostriež (240ks/30,35kg), Úhor (2Oks/24,10kg), Pstruh potočný 
(103ks/37,09kg), Pstruh dúhový (25ks/11,68kg), Sivoň (1ks/0,30kg), Ostatné ryby 
(249ks/40,60kg), Pleskáč-ostatné (4ks/2kg) 
Spolu:5210ks/8773,74kg. 
 
 
 
 
3-5070-1-1 VN Ihrište 
Návštevnosť:4876 
Kapor (1637ks/3622,65kg), Lieň (1ks/0,32kg), Pleskáč vysoký (17ks/5,31kg), Karas 
(9ks/6,25kg), Tolstolobik (7ks/104,20kg), Šťuka (60ks/149,71kg) Zubáč (26ks/38,25kg), 
Ostriež (1ks/0,40kg),  Úhor (3ks/1,90kg) , Pstruh potočný (5ks/1,25kg), Pstruh dúhový 
(967ks/360,96kg) 
Spolu: 2733ks/4291,20kg 
 

Úlovky našich členov na pstruhových revíroch MO SRZ Púchov v roku 2014 
 
3-0120-4-1 Biela Voda 
Návštevnosť: 1247 
Jalec Hlavatý (1ks/0,30kg), Ostriež (1ks/0,30kg), Pstruh potočný (415kg/124,79kg), Pstruh 
dúhový (547ks/199,99kg), Lipeň (1ks/0,30kg), Ostatné ryby (40ks/0,10kg) 
Spolu: 1005ks/325,78kg 
 



3-1900-4-1 Lednica 
Návštevnosť: 230 
Jalec hlavatý (2ks/0,80kg), Pstruh potočný (89ks/26,61kg), Pstruh dúhový (112ks/56,23kg) 
Spolu: 203ks/83,64kg 
 
3-3040-4-1 Pružinka 
Návštevnosť: 1517 
Pstruh potočný (712ks/179,18kg), Pstruh dúhový (371ks/181,39kg), Lipeň (4ks/1,1Okg), 
Ostatné ryby (124ks/1,20kg). 
Spolu: 1211ks/362,87kg. 
 

Zarybnenie kaprových revírov MO SRZ Púchov v roku 2014 
 
Váh č.10 (3-4580-2-1) 
Kapor K2 (800kg/1908,40 eur), Šťuka 2 ročná (260kg/1950 eur), Jeseter 1 ročný 
(700ks/1386 eur), Pstruh potočný 2 ročný (100kg/870 eur), Pstruh potočný ročný 
(4000ks/878,40 eur) 
Cena spolu :6992,80 eur 
 
VN Ihrište (3-5070-1-1) 
Kapor K2 (500kg/1081 eur), Kapor K3 (2700kg/6280,40 eur), Šťuka 2 ročná (100kg/768,92 
eur), Pstruh dúhový 2 ročný (600kg/ 2100 eur), Úhor monté (1kg/250 eur), Zubáč 2 ročný -
vlastný odchov (44kg/528 eur). 
Cena spolu: 10 900,32 eur. 
 
Štrkoviská Lednické Rovne (3-3040-1-1) 
Kapor K2 (200kg/432,40 eur), Kapor K3 (200kg/499,20 eur), Amur (100kg/348 eur). 
Cena spolu: 1279,60 eur 
 
Štrkoviská Horenická Hôrka (3-4030-1-1) 
Kapor K2 (800kg/1729,60 eur), Kapor K3 (1000kg/2496 eur), Šťuka 2 ročná (100kg/750 
eur), Amur 3 ročný (200kg/696 eur), Úhor monté (1kg/250 eur), Kapor K1 vlastný odchov 
(150kg/675 eur), Karas 2 ročný vlastný odchov (400kg/400 eur), Zubáč 2 ročný vlastný 
odchov (48kg/576 eur) 
Cena spolu: 6341,60 eur 
 
Nosicko Kočkovský kanál (3-2520-1-1) 
Kapor K2 (1000ks/2162 eur), Zubáč 1 ročný (1500 ks/630 eur) 
Cena celkom: 2792 eur 
 
Štrkoviská Odhánky (3-4161-1-1) 
Kapor K2 (400kg/864,80 eur), Kapor K3 (800kg/1993,20 eur), Šťuka 2 ročná (50kg/375 eur) 
Cena spolu: 3233 eur 
 
Štrkovisko pod železničným mostom (3-4171-1-1) 
Kapor K2 (100kg/216,20 eur), Kapor K3 (100kg/249,60 eur) 
Cena spolu: 465,80 eur 
 
Pre rok 2014 sa na kaprové revíry MO SRZ Púchov počítalo s celkovou sumou na zarybnenie v 
množstve 32 734,40 eur z vlastných prostriedkov, skutočnosť bola 32 005,12 eur. 
 



Zarybnenie z Rady SRZ 
Váh č.10 - Kapor K2 (1800kg/4662 eur), Podustva 1 ročná (10 000ks/840 eur), Šťuka 1 
ročná (150kg/1200 eur) 
Cena spolu: 6702 eur 
 

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov v roku 2014 
 
Biela Voda (3-0120-4-1) 
Pstruh potočný 2 ročný (100kg/870 eur), Pstruh potočný ročný (5000ks/1098 eur), Pstruh 
potočný z výlovov (46ks), Pstruh dúhový 2 ročný (300kg/1140,12 eur) 
Cena spolu : 3180 eur 
 
Lednica (3-1900-4-1) 
Pstruh potočný 2 ročný (50kg/435 eur) , Pstruh potočný ročný (2000ks/439,20 eur), Pstruh 
dúhový 2 ročný (100kg/350 eur). 
Cena spolu : 1224,20 eur 
 
Pružinka (3-3040-4-1) 
Pstruh potočný 2 ročný (50kg/435 eur), Pstruh potočný ročný (5000ks/1098 eur), Pstruh 
potočný z výlovov (835 ks), Pstruh dúhový 2 ročný (300kg/1050 eur) 
Cena spolu: 2583 eur 
 
Pre rok 2014 sa na pstruhové revíry MO SRZ Púchov plánovalo na zarybnenie suma 7840 eur z 
vlastných prostriedkov, skutočnosťou bola suma 6915,32 eur. 
 
Celkom sme plánovali preinvestovať z vlastných prostriedkov v roku 2014 na kaprové a pstruhové 
vody našej MO čiastku 40 574,40 eur , no skutočnosť bola 38 920,44 eur. 
 
Spolu s výlovmi a násadou z Rady SRZ sme naše revíry zarybnili za čiastku 48 673,63 eur. 

 
Rybárska chata VN Ihrište. 
Prenájom rybárskej chaty pri VN Ihrište pre členov MO SRZ Púchov 
info: Jaroslav Hriadeľ (0905 917 904) 
 
 
 
 



Činnosť rybárskej stráže 2015 
V roku 2015 vykonávalo činnosť rybárskej stráže 26 členov. Spoločne vykonali u našich rybárov 
730 jednotlivých kontrol. Počas týchto kontrol, bolo zistených niekoľko menších prehreškov, 
ktoré boli riešené na mieste dohovorom. Žiaľ, boli zistené aj štyri prípady závažnejšieho 
porušenia predpisov.  
V prvom išlo o partiu stanujúcich rybárov z MO Považská Bystrica, ktorí lovili ryby na našom 
úseku Váhu, kde urobili otrasný neporiadok. Vedúci RS priestupok zdokumentoval a všetky 
podklady odoslal do ich organizácie, kde to riešila disciplinárna komisia. 
V druhom prípade išlo o skupinu troch mladíkov, ktorí lovili v starom koryte Váhu na prívlač v 
dobe zákazu tejto ryb. techniky. Taktiež aj tu ved. RS prípad odoslal do organizácie v 
Medzilaborciach.  
Tretí prípad sa stal tiež na rieke Váh, kde dvaja rybári z Čadce lovili z člna sumce za pomoci 
vábničky v čase individuálnej ochrany, kedy je jeho lov zakázaný. Túto skutočnosť nahlásil 
neďaleko sediaci rybár a po krátkej chvíli tam prišli hospodár revíru, hl. hospodár, ved. RS a 
svedok. Prípad bol taktiež riešený v ich MO.  
Štvrtý prípad sa stal na revíri Ihrišťe, kde rybár po privlastnení dvoch kusov kapra, ulovil tretieho, 
ktorého odniesol inému rybárovi. Na toto konanie však zareagoval neďaleko sediaci športový 
rybár, ktorý ho upozornil a po ignorovaní tejto skutočnosti kontaktoval RS. Vďaka jeho svedectvu 
mohla prípad potrestať disciplinárna komisia.  
Avšak nie každý je ochotný chrániť naše spoločné revíri a tak to bolo aj v tomto prípade, kedy 
ďalší svedok pre svoju ľahostajnosť odmietol vypovedať. Preto by sme chceli poďakovať ľuďom, 
ktorým nie je ľahostajné čo bude s našimi revírmi v budúcnosti a neboja sa za to bojovať. 
 
Brigádnická činnosť 2015 
 
V roku 2015 bolo na revíroch SRZ MO Púchov zorganizovaných 34 spoločných a množstvo 
individuálnych brigád. Bolo odpracovaných 8538 brigádnických hodín. 
Organizovali a viedli ich hospodári na jednotlivých revíroch, ich zástupcovia, garanti brigád alebo 
vedúci lovných skupín. 
  
Na pstruhových revíroch boli  práce  zamerané hlavne na opravy zničených kaskád prívalovými 
dažďami a stavby nových kaskád, výlovy na odchovných potokoch,  čistenie brehov od porastov 
a naplavených nečistôt. 
Na Bielej Vode v časti potoka Klecenec boli postavené 10 nových kaskád a 12 bolo opravených. 
Na potoku Martinkovec boli postavené 2 nové kaskády a 9 opravených. 
Na Zborskom potoku bolo vybudovaných 6 nových kaskád a 10 bolo opravených. 
V časti Lazy-Lamže bolo 7 kaskád opravených. 
V časti Lysá-Strelenka boli 3 kaskády opravené. 
Na odchovnom Nimnickom potoku  bolo postavených 25 nových kaskád. 
Na revíre Pružinka bolo postavených 5 nových kaskád a 9 bolo opravených. 
Na Pružinke v časti od skaly po Tŕstie bolo postavených 10 nových kaskád a 4 opravené. 
Na odchovnom potoku Slatinka bolo postavených 6 nových kaskád a 2 boli opravené. 
Na revíri Lednica –Zubák bolo vybudovaných 13 nových kaskád a  9 bolo opravených. 
 
Na kaprových revíroch boli brigády zamerané na  čistenie brehov od porastov  a rôzneho 
komunálneho odpadu. Ďalej to bolo spevňovanie brehov, budovanie schodíkov a chodníkov, 
kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, sadenie stromčekov, zarybňovanie. 
Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických Rovniach: dovoz hnoja na rybníky , výmena 
prívodovej rúry, kosenie brehov, oprava ohrady, budovanie chodníkov.   
 
Pstruhové revíry SRZ MO Púchov: 
Revír 3 – 0120 Biela Voda + odchovné potoky: 430 hod. 
Revír 3 – 1900 Lednica: 390 hod. 
Revír 3 – 3040 Pružinka + Slatinka: 1503 hod. 
Výlovy na odchovných potokoch: 



Lovná skupina: Mgr. Kadlec Pavol 2 výlovy : 175 brigádnických hodín 
Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš 2 výlovy : 205 brigádnických hodín 
Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných  2703 brigádnických hodín. 
 
Kaprové revíry SRZ MO Púchov: 
Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520) 1770  hod. 
Revír VN Ihrište + chata (5070) 1404 hod. 
Revír Štrk. Lednické Rovne  (4040+4030) 679 hod. 
Odchovné rybníky Prúdy 560 hod. 
Revír VN Dolné Kočkovce (5020) 525 hod . 
Ostatné brigády (rozhodcovia na pretekoch, sponzorské, krmivo a iné)  897 hod. 
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 5835 brigádnických hodín. 
 
Ďakujeme všetkým  hospodárom  ich zástupcom a organizátorom brigád za ich čas a nasadenie 
pri organizovaní brigád aj keď veľa krát sú jediní zúčastnení . 
Ďakujeme všetkým členom, ktorí si plnia členskú povinnosť, za ich ochotu podieľať sa na 
zveľaďovaní našich revírov. 
..................................................................................................................................... 

 
 
Preparácia rybárskych trofejí (Sumec,pstruh,šťuka,zubáč) contact: miromikac@gmail.com 

 

 



 

       

Odchovné rybníky Prúdy - Lednické Rovne 

 

 

 



 POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2016  

Druh 
povolenky  Miestna 

kaprová 

Miestna 
zľavnená- 

ženy,inval
.dôch.(nad 
70%),Z ŤPS 

Miestna K 
mládež  

do 18.r. 

Zväzová 
kaprová 

Zväzová K  

mládež  

do 18.r. 

Euro  Euro  Euro  Euro  Euro  

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

MO ryb. 
poriadok+ 
spravodaj  

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

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

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

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

      

M.pov.K  43,00  33,00  33,00  43,00  33,00  

Zv.pov .K  -  -  -  35,00  35,00  

Spolu K  64,50  54,50  48,5 0 100,00  84,00  

      

Miestne povolenie pstruhové – ku kaprovej povolenke – 27,00 € 

Spolu K+P  91,50 81,50 -    127,00 - 

Samostatné povolenie pstruhov é – bez kaprovej povolenky – 40,00 € 

Samostatné povolenie pstruhové + čl.známka + poriadok + záznam – 61,50 € 

Zväzová povolenie lip ňov é – ku miestnej povolenke + poriadok – 35,50 € 

 

Pozn.: Zväzové povolenie na kaprové a lipňové vody môže byť vydané len členom MO, ak sú držiteľmi 
miestneho pstruhového alebo kaprového povolenia na rybolov, vydaného MO, ktorej sú členom.Do 
kategórie ZŤPS sú zahrnutí rybári ZŤPS s červeným pruhom na preukaze ZŤPS, s nutným doprovodom a 
vozíčkári. V zmysle novej Smernice nebudú poskytované žiadne iné zľavy. Členom, ktorí dovŕšili dôchodkový 
vek, v zmysle novej Smernice Rady SRZ, organizácie neposkytujú žiadne zľavy.Výmena členského preukazu, 
prípadne jeho duplikát – 0,60 EURO.Stanovy SRZ – 1,60 EURO. Zákon a Vykonávacia vyhláška – 1,00 EURO. 

Poplatky je možné realizovať formou Poštového peňažného poukazu, ktorý je k dispozícii v kancelárii MO, 
v rybárskych predajniach na území Púchova, prípadne u členov výboru a hospodárskeho aktívu. V správe pre 
prijímateľa platiaci v skratke vypíše, aké povolenky a známky platí.V poplatkoch nie je uvedená suma za 
Štátny rybársky lístok, ktorý si bude možné zakúpiť pri vydávaní dokladov v kancelárii MO SRZ, alebo na 
mestských alebo obecných úradoch v sumách podľa dĺžky platnosti – jednoročný 7.00 €, trojročný 17.00 €. 
Rybár, ktorý si príde pre povolenku do kancelárie MO musí mať platný štátny rybársky lístok na príslušný rok 
so sebou. Ďalej výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za členské známky je každý povinný zaplatiť 
najneskôr do konca marca. Ak tak neurobí, členstvo v SRZ mu končí.              

 V Púchove       25.11.2015                       Výbor MO SRZ 


