
 



Petrov zdar. 

 
Po roku sa opäť stretávame na stránkach nášho rybárskeho spravodaja. Ako zhodnotiť rybársky 

rok 2016? Bol úspešný, neúspešný? Rozhoduje o úspešnosti rybára počet a hmotnosť úlovkov? 

Pevne verím, že každý z nás má svoje vlastné hodnotenie, pre mňa je dôležitým ukazovateľom 

počet vychádzok, ktoré som mohol absolvovať a venovať sa svojej záľube. Veď čas strávený na 

rybách sa do života nezapočítava. Poďme spolu zhodnotiť rybársky rok z pohľadu našej 

organizácie. Je všeobecne známe, že sa niesol v znamení 80. výročia vzniku organizovaného 

rybárstva v našom meste. Je to číslo, ktoré nás zaraďuje medzi najstaršie spolky v meste. Aj 

naša organizácia prešla mnohými vývojovými etapami a musela riešiť neskutočné množstvo 

problémov. V jej čele sa vystriedalo mnoho ľudí, ktorí obetovali pre svoj koníček nespočetne veľa 

voľného času a aj finančných prostriedkov a svojou prácou prispeli k rozvoju športového 

rybárstva v našom meste. Nie je dostatok miesta na vymenovanie každého, kto priložil ruku 

k dielu. A dielo sa podarilo, veď naše revíry patria medzi najkvalitnejšie na Slovensku. Preto patrí 

uznanie a poďakovanie všetkým členom rybárskeho spolku za ich prácu a úsilie. Máme však aj 

niekoľko boľavých miest. Nezáujem členov organizácie o činnosť a prácu pri zveľaďovaní našich 

revírov. Ničenie vytvorených hodnôt a sústavný neporiadok na brehoch riek a rybníkoch. Musíme 

si uvedomiť, že naše revíry sú našou výkladnou skriňou, hrdosťou a pýchou. 

Prajem všetkým rybárskym kolegom v nastavajúcej sezóne pevné zdravie, mnoho 

nezabudnuteľných zážitkov a skvelé úlovky. 

Za MO SRZ Púchov Mgr.Pavol Kadlec 

 

 

 
 



Mimoriadny snem SRZ v Žiline 

Dňa 1.10. 2016 sa konal Mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu v hoteli Slovakia v 
Žiline. Snem sa uskutočnil na základe článku IV.C. bod 13 uznesenia XI. snemu SRZ "Do 
1.6.2016 pripraviť návrh zmeny Stanov SRZ a následne zvolať Mimoriadny snem". Mimoriadneho 

snemu SRZ sa zúčastnilo 113 delegátov, resp. náhradníkov zo 120 riadne zvolených delegátov 
členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou. Mimoriadneho snemu sa nezúčastnili delegáti z 

MO SRZ Krompachy, Rohožník, Brezno, Velký Krtíš, Nové Mesto nad Váhom, Brodské a Piešťany. 
Delegát za MO Piešťany Martin Rajčan udelil splnomocenstvo na zastupovanie 
Ing.Mgr.Melicherovi. V zmysle paragrafu 22 a nasl.zákona č.40/1964 Zb.Občanskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov nebol Ing.Mgr.Melicher oprávnený na zastupovanie a to z dôvodu 
uloženia disciplinárneho opatrenia, dočasne vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov. Na základe 

tejto skutočnosti bola MO SRZ Piešťany bez zástupcu na mimoriadnom sneme SRZ. 
Po niekoľkých pripomienkach delegátov bolo schválené pracovné predsedníctvo v zložení 

viceprezidentov, ktorí boli zvolení za delegátov, okrem Nitrianskeho kraja, kde bol za člena 
pracovného predsedníctva schválený člen Rady SRZ p.Farský. Následne bola schválená 
mandátová komisia a návrhová komisia, z každého kraja jeden delegát a prítomnosť médií s 

možnosťou spracovania zvukovo obrazového záznamu. 
Pred schválením samotného programu, vystúpil delegát za MO Čadca, Ing.Beleš PhD s návrhom 

na zmenu programu, a to kontrola uznesení z XI.Snemu SRZ, zmena stanov SRZ a bod rôzne. 
tento návrh neprešiel. 
Predsedajúci pracovného predsedníctva p.Orovčík dal schváliť program zasadnutia, tak ako bol 

navrhnutý spolu s rokovacím poriadkom Mimoriadneho snemu SRZ. Za overovateľov notárskej 
zápisnice boli schválení Ing.Mihalda a p.Petruš. 

Vo veci zmeny Stanov SRZ bol prednesený návrh schváliť návrh Stanov SRZ predložený Radou 
SRZ .Snem rozhodol hlasovaním predložený návrh neschváliť. Následne bol prednesený návrh, 
aby sa Stanovy nemenili vôbec a ich zmena sa predložila až na riadnom sneme SRZ v roku 2018, 

uvedený návrh bol delegátmi schválený. 
Po obedňajšej prestávke návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, ktorým bolo jednohlasne 

schválené, že sa vypracuje nový návrh Stanov SRZ , ktorý bude predložený na Sneme SRZ v roku 
2018. 

(Rada SRZ Žilina) 

 

2015 - 2016 

 
V roku 2016 tvorilo našu členskú základňu   1 128 členov, 78 členov si zaplatilo len 

udržiavaciu známku a 30 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, 
bod 8 Stanov SRZ.   

 
Zloženie členskej základne v roku 2016 
 

Dospelí a mládež  
Púchov  649   

Lednické  Rovne     169  
Beluša+Pružina      171 
Dolné Kočkovce      43 

Spolu dospelí a mládež : 1032  
 

Deti rok 2016 
Púchov  51      z  toho   3 dievčatá  
Lednické Rovne 19      z  toho    1 dievča 

Beluša+Pružina     23      z  toho    3 dievčatá 
Dolné Kočkovce      3       z  toho    0 dievčat 

Spolu:                       96 detí ( 7 dievčat )       
                                 
Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a  26  členov rybárskej stráže a po odvolaní 

jedného člena v apríli ich bolo 25. 
                                       



K štatistike  pridávame  aj  informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. 

 
V roku 2015 a do 30.03.2016  zomreli naši členovia: 
Vadrnová Eva vo veku 63 rokov (členka od roku 1987) , Baška Tomáš vo veku 24 rokov (člen 

od roku 2012), MUDR.Miškay Karol vo veku 62 rokov (člen od roku 1980) , Targoš Marián vo 
veku 59 rokov (člen od roku 1980) , Szabo Jozef vo veku 55 rokov (členom od roku 1983) a 

František Biel vo veku 72 rokov (členom od roku 1981). 
 
V roku 2016 boli povolenky vydané v tomto zložení: 

Miestna kaprová 850 ks + 96 ks pre deti 
Miestna kaprová zľavnená 93 ks 

Zväzové kaprové 368 ks + 24 ks pre deti 
Pstruhové povolenia 204 ks 

Lipňová povolenka 19 ks 
  
 

V roku 2015 činnosť organizácie po voľbách riadil 11 členný výbor a 3-členná kontrolná komisia. 
Zomrel pán Milan Ďurčík a od júla 2015 na vlastnú žiadosť odstúpil Pavol Beniak. 

 
 Výbor MO v roku 2015 zasadal  15 krát a predsedníctvo  2  krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 
213 uznesení. Členská schôdza v roku 2015 prijala formou uznesení 10 úloh. 

 
Úlohy sa týkali: 

- zabezpečiť stanovené ciele MO,  vrátane plánu zarybnenia revírov  na rok 2015,  

- 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, budú loviť -pretekať aj nasledujúcu sobotu a nedeľu. 

- v rámci pripomienkovania zákona, zistiť možnosť sprevádzania detí rodičmi, ktorí boli 
preskúšaní z rybárskych predpisov – táto požiadavka bola postúpená legislatívnej komisií pri  

Rade SRZ. 
- preteky na Lednických Rovniach premenovať na memoriál Milana Ďurčíka - ak sa v budúcnosti 

budú konať preteky na Lednických Rovniach bude to spomienkový pretek na pána Milana Ďurčíka. 
- požiadať Radu SRZ o príspevok za škody na rybách spôsobené kormoránom. Táto požiadavka je 
riešená Smernicou Rady - prerozdelenie finančných prostriedkov, ktoré Rada získava od štátu z 

Ministerstva životného prostredia. 
- požiadať Radu o riešenie prístupu s motorovým vozidlom k VN Liptovská Mara a Orava - 

p.tajomník informoval členov Rady, že postupne bude túto riešiť na pracovných stretnutiach zo 
starostami obcií a úradmi ŽP 
- Členská schôdza uložila Výboru, aby sa zaoberal účasťou na ČS - výbor preveroval možnosti 

usporiadať členskú schôdzu v nových priestoroch Domu kultúry v Púchove. Zistilo sa , že v čase 
členskej schôdze nie je možné z prevádzkových dôvodov zabezpečiť občerstvenie pre účastníkov 

členskej schôdze. 
Prijaté uznesenia  hodnotíme ako splnené 
 



 

Činnost' hospodárenia s majetkom 2015 

Na základe uznesenia výboru MO SRZ v Púchove sa uskutočnila dňa 15.1.2016 inventarizácia HIM 

a DHM organizácie. Inventarizáciu vykonala komisia v zložení Peter Riecky ,Peter Ninis a Jozef 

Liška. Za organizáciu MO správca majetku Mgr.Pavol Kadlec. Inventarizácia sa uskutočnila 

fyzickým porovnávaním skutočného stavu so súhrnnými evidenčnými kartami. Komisia nezistila 

žiadne rozdiely medzi skutočným stavom a evidenčnými kartami. V roku 2015 sme sa zamerali na 

údržbu majetku a dokončenie revitalizácie chaty Alpina. Zakúpili sa nové plášte na služobné 

motorové vozidlo, vykonalo sa nastavenie geometrie kolies a výmena časti podvozku (guľové 

časti riadenia). Bola zakúpená ozvučovacia súprava, ktorá nám výrazne pomohla skvalitniť naše 

rybárske akcie a ozvučenie výročných členských schôdzí. Pre potreby jednotlivých hospodárov 

revírov , bolo zakúpené drobné poľnohospodárske náradie a materiál. Veľmi nás mrzí, že došlo ku 

vlámaniu do našich rybárskych objektov na Lednických Rovniach a v Ihrišťoch. V oboch prípadoch 

boli odcudzené veci, ktoré nemali vysokú hodnotu, plynová bomba kotlík, drevené skrinky. 

Spôsobené škody však však boli omnoho vyššie. Je zarážajúce ,že sa to stalo na revíroch, ktoré 

naši rybári hojne navštevujú. Preto je na mieste žiadosť o pomoc zo strany rybárskej obce, pri 

predchádzaní a zabránení takéhoto konania, ktoré ničí našu prácu. Je veľmi smutné, keď po 

brigáde, kedy naši členovia upravili chodníky a vyrobili nové lavičky ich niekto zničí a nahádže do 

rybníka. Preto žiadame kolegov rybárov, aby nám pomohli ochraňovať náš spoločný majetok. V 

roku 2016 sme svoju prácu smerovali na terénne úpravy v okolí chaty, skrášlenie interiéru chaty 

a zveľaďovaniu majetku MO. 

 
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  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



2016 

 
Školenie a skúšky nových členov sa uskutočnili v dňoch 14.02. a 21.02. 2016.                                      
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 43 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 2016 
Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov 

začali svoju činnosť v septembri 2015. Krúžky 
pracovali v Púchove, v Beluši, v Led. Rovniach, v 

D. Lieskove, v Lysej pod Makytou a v Záriečí. 
Práca s deťmi bola rozdelená na teoretickú a 
praktickú časť. V mesiaci, apríl 2016 sa 

uskutočnili vedomostné skúšky formou testov. 
Celkovo v krúžkoch pri MO SRZ Púchov úspešne 

ukončilo 97 deti. Do kategórie Mládež prešlo 15 
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.   
 

Kontakty na vedúcich rybárskych krúžkov: 
Vedúci rybárskych krúžkov: Radoslav Šedý 
(0904 672 311) 

Púchov a okolie - Ing.Marek Šedý  
(0904 672 311) 

Horné Kočkovce - Milan Pastorek  
(0905 227 242) 
Beluša a okolie - Laco Mušák (0911 672 340) 

Lednické Rovne - Tomáš Levko (0949 685 034) 
Horný Lieskov - Jaroslav Brezničan (0910 976 580) 

Záriečie - František Beňa (0915 730 231) 
Lysá pod Makytou - Juraj Václavík (0903 861 220) 
 



Činnosť rybárskej stráže v roku 2016 

V roku 2016 vykonávalo činnosť RS 26 členov. Spoločne na našich revíroch vykonali viac ako 
1000 kontrol. Veľké poďakovanie patrí aj členom PZ ktorí nám boli vždy nápomocní, organizovali 
sme spoločné kontroly a niekoľko krát boli privolaní na pomoc. Žiaľ musíme konštatovať, že počet 

ako aj závažnosť porušení zákona o rybárstve stúpla. 
Asi najzaujímavejší prípad sa stal pri spoločnej kontrole s PZ na revíri Váh, kde lovili štyria rybári 
zo Žiliny, nastražené mali 6 prútov, avšak na lovnom mieste sa nachádzali len dvaja a ďalší dvaja 

lovili z člna na prívlač skoro kilometer ďalej. Po ich príchode na lovné miesto im RS spísala 
záznam o priestupku, na čo dotyční vytiahli nôž a rozrezali koleso na policajnom aute. Celá 

záležitosť sa doriešila na policajnej stanici. 
Iný prípad sa stal na kanáli, kde rybár z Mo Bratislava 2 lovil kapre a na prívlač súčasne. RS mu 
odobrala povolenie na lov. To sa však rybárovi nepáčilo natoľko, že musela byť privolaná policajná 

hliadka. 

Tretí prípad sa stal opäť na Váhu, kde mladík s kamarátom lovil ryby v rybovode do podomácky 
vyrobeného sita. RS skutok nafotila, zadržala previnilca a po zistení, že sa nejedná o rybára 

privolala policajnú hliadku. Mladík skončil v cele predbežného zadržania a následne odsúdený. 
Ďalší prípad sa stal na Štrkoviskách Horenická Hôrka, kde rybár lovil kapre a pri tom ešte vláčil. 
To si však všimli neďaleko sediaci rybári, ktorí zavolali RS. Pretože rybár nemal pri sebe povolenie 

na lov a v sieťke privlastneného nezapísaného kapra, rybárska stráž musela zavolať policajnú 
hliadku, ktorá rybára odviedla na policajnú stanicu. Po dohode s PZ mu bolo odobraté povolenie 

na lov a priestupok bol postupný na disciplinárnu komisiu. 

Ďalší priestupok sa stal na revíri VN Ihrišťe, kde lovili dvaja rybári z Beluše vedľa informačnej 
tabule, na ktorej bol oznam o násade kapra a zákaze jeho lovu. RS im odobrala povolenie na lov 

a priestupok bol postúpený na disciplinárnu komisiu. 

Ďalší priestupok sa stal na súťaži, kde jeden pretekár ulovil kapra nad 7kg a pokračoval v love 
ďalej. Aj tento priestupok bol postúpený na disciplinárnu komisiu. 

Ďalších 24 priestupkov bolo zistených RS pri kontrole povolení, ktoré boli taktiež postúpené na 

disciplinárnu komisiu. 
Ešte raz by som chcel poďakovať členom PZ, RS a v neposlednom rade aj rybárom, ktorím 
ochrana našich revírov nie je ľahostajná a uvedomujú si, že je to bohatstvo nás všetkých.  



 

Rybárske preteky 2016 

 

Detské rybárske preteky 7.5.2016 (Štrkoviská 
Odhánky) 

Pretekársku sezónu ako zvyčajne v našej MO štartujú deti 
pod vedením p.Radoslava Šedého a ani túto sobotu to 
nebolo inak. Najúspešnejším pretekárom do 10 rokov sa 

stal Lukáš Jarina , pred Denisom Doročinom a na treťom 
mieste sa umiestnil Miroslav Ďurica. V kategórii detí do 15 

rokov sa najviac darilo Dominikovi Rusnákovi. Druhé 
miesto si vybojoval Michal Bušík pred tretím Matúšom 
Martinkom. Najväčšiu rybu a to konkrétne 64 cm kapra sa 

podarilo uloviť Jánovi Sivčákovi. 
................................................................................... 

 
 
 

Jarné preteky 8.5.2016 (VN Ihrište) 
O deň neskôr sa konali aj preteky dospelých ako obvykle na VN Ihrište a ako obvykle sa súťažilo 

o najväčšieho kapra. Tento rok sa našlo cestu k rybníku celkom 214 pretekárov z púchovskej i 
okolitých organizácií. Celkovo sa ulovilo 144 kaprov medzi nimi i niekoľko trofejných. 

Celkové výsledky: 
1.miesto Jozef Hrenák (Kapor - 7,295 kg) 
2.miesto Ján Ďurech (Kapor - 6,600 kg) 

3.miesto Jozef Luhový (Kapor - 6,540 kg) 
4.miesto Jozef Zágora (Kapor - 6,250 kg) 

5.miesto Roman Lutišan (Kapor - 6,025 kg) 

 



 

Preteky funkcionárov 
trenčianskeho kraja 
(14.5.2016 VN Ihrište) 

O týždeň neskôr sa znova na 
hornom rybníku konali preteky, 

tento krát naša organizácia 
dostala za úlohu zorganizovať 
po 10 rokoch preteky pre 

funkcionárov TN kraja. Za 
každú MO nastúpilo 3 členné 

družstvo. Za našu MO nastúpili 
Rastislav Šajdák,Marián 

Mierny a Pavol Kadlec. 
Preteku sa nezúčastnili MO 
Stará Turá a MO Handlová. 

Celkové výsledky:  
1.MO Púchov (600 bodov - 10 

kaprov) 
2.MO Pov.Bystrica (374 b - 7 
kaprov) 

3.MO Trenčín (204 b - 4  kapre)  
4.MO Nové Mesto nad Váhom (168 b - 3 kapre) 

5.MO Prievidza (165 b - 3 kapre) 
6.MO Partizánske (109 b - 2 kapre)  
7.MO Dubnica nad Váhom (56 b - 1 kapor) 

8.MO Bánovce nad Bebravou (55 b - 1 kapor) 
 

Cenu za najviac ulovených rýb si odniesol Rastislav Šajdák za 7 ulovených kaprov. 
........................................................................................................................................ 
 

Jesenné preteky-Memoriál Petra Cipka XII.ročník (2.10.2016 VN Ihrište) 
Príjemné jesenné počasie aj tento krát prilákalo 250 rybárov na vrchnú nádrž v Ihrišťoch. Oproti 

jarným pretekom kde sa bodoval najťažší kapor, tu sa pretekalo na body. Samozrejmosťou sú 
zase ďalšie dva preteky pre našich rybárov, ktoré sa konali pred otvorením vody a to 15. a 16.10. 
Ryby sú ako vždy nevyspytateľné a tento krát zase brali inde ako pred rokom. Najviac sa chytali 

nasadení dúhaci a kapry. Tento krát znova potvrdil domáci Jozef Rusnák, že preteky sú jeho 
parketa a zo 14 timi rybami zvíťazil. 

 
Celkové výsledky: 
1.Jozef Rusnák (438 

bodov) 
2.Jaroslav Bednár 

(362 bodov) 
3.Juraj Konrád (348 
bodov) 

4.Roman Jurík (291 
bodov) 

5.Ľubomír Kvašša 
(277 bodov) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Púchovský pstruh 8.ročník (8.10.2016 VN Ihrište) 

Už ôsme pokračovanie púchovského pstruha malo tento krát menšiu účasť a to aj z dôvodu 
ďalších pretekov na Slovensku a v Čechách v tom istom termíne. Tohto roku sa púchovského 
pstruha zúčastnilo 58 pretekárov s celého Slovenska a kvalitou určite nezaostal za poslednými 

ročníkmi, pretože sa tu znova stretla prívlačová elita, či už chalanov z ligy, alebo aj 
neregistrovaných pretekárov. Ako vždy sa lovilo podľa pravidiel prívlačovej ligy, takže umelé 

nástrahy bez protihrotov a každá 
ryba musela byť opatrne vrátená 
vode. Tento rok sa ulovilo 539 rýb. 

Samozrejme najviac pstruhov 
dúhových, občas zubáč, šťuka či 

ostriež. Po minuloročnom domácom 
víťazovi Jurajovi Smatanovi a tento 

rok zostal pohár doma, keď sa o 
výborný výsledok postaral domáci 
neregistrovaný pretekár František 

Čacho. 
Celkové umiestnenie: 

1.František Čacho (Púchov) 
2.Lukáš Hollý 
3.Juraj Brek 

Ďalšie umiestnenia púchovčanov: 
4.Juraj Smatana, 9.Marek Šedý , 

19.Karol Gargulák , 20.Rastislav 
Šajdák , 26.Adam Horváth , 28.Miroslav Luhový , 35.Miroslav Mikáč, 37.Peter Kováčik, 42.Roman 
Rovný, 46.Juraj Václavík, 48.Robert Crkoň , 50.Andrej Huliaček, 52.Jaroslav Ondruš, 56.Miroslav 

Štefina. 
........................................................................................................................................ 

 
Prívlačová liga 2016 

V roku 2016 našu MO zastupovali v kategórii LRU-prívlač iba dve družstvá. Ako obvykle v 1.lige 

púchovské Áčko v zložení Juraj Smatana,Juraj Václavík,Rastislav Šajdák a Martin Forbak. Tri 
dvojkolá sa tentokrát konali na Studenom potoku v Námestove, na Hrone v Leviciach a na Váhu v 

Dubnici. Áčkari po dobrom nástupe však obsadili stred tabuľky a na konci roka im patrila siedma 
priečka. V divizí nás tentokrát zastupovalo iba jedno družstvo Púchov B,ktoré malo dva preteky. 
Prvý na Toryse v Prešove a 

druhý na Hrone v Banskej 
Bystrici. B-čkarom sa za druhé 

miesto podarilo vybojovať 
postup do 2.ligy,ale dnes je už 
isté, že v nej nenastúpi, 

pretože väčšina chalanov po 
tejto sezóne prestúpi do Áčka, 

takže pravdepodobne Púchov 
bude mať len jedno družstvo v 
lige LRU-prívlač v roku 2017. 

Za púchovské Béčko získali 
strieborné medaile Pavol 

Kadlec,Miroslav Luhový,Adam 
Horvath,Andrej Huliaček a 

Miroslav Mikáč. 
 

 

 
 

 
 
 

 



Celkové poradie LRU-prívlač 2016 

1.liga                                                                              Divízia 
1.Levice                                                                       1.Bardejov 
2.Trenčín A                                                                  2.Púchov B 

3.Trenčín B                                                                  3.Žilina 
4.Liptovský Mikuláš                                                      4.Prešov 

5.Kysuca A                                                                   5.Bánovce nad Bebravou 
6.Piešťany A                                                                 6.Stropkov 
7.Púchov A 

8.Svidník 
9.Bratislava 

10.Dubnica nad Váhom 
11.Námestovo 

12.Zvolen 
........................................................................................................................................ 

MS LRU-prívlač 3-4.9.2016 Púchov 

Tohtoročné majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou účasťou sa tento krát konali u nás na Váhu, 
takže po pretekoch 1.ligy a Divízie sme hosťovali tú 

najväčšiu špičku zo Slovenska, ale prišli aj pretekári z 
Čiech a dokonca aj jeden Lotyš. Deň vopred boli 
problémy, pretože niektorí nominovaní pretekári sa 

nemohli MS zúčastniť, takže na rýchlo ich museli doplniť 
domáci, ktorých narýchlo zohnali. Takže celkovo sa MS 

zúčastnilo 48 pretekárov. Počasie prialo a ryby boli tiež 
pri chuti, keďže za dva dni sa ulovilo a pustilo nazad 
celkom 2990 kusov rýb! Lovili sa predovšetkým ostrieže, 

občas šťuka,zubáč,jalec. Prekvapením po dvoch dňoch 
bolo víťazstvo domáceho pretekára, ktorý bol vlastne 

nominovaný až dodatočne za odhlásených pretekárov. 
Najlepšie sa s Váhom popasoval mladý Belušan Adam 
Horváth, ktorý zviedol tvrdý boj o prvé miesto s 

Trenčanom Branislavom Ďuďákom, ale zaslúžene zvíťazil 
a stal sa tak majstrom Slovenska pre rok 2016. 

Výsledky MS 2016 
1.Adam Horváth (Púchov) 
2.Branislav Ďuďák (Trenčín) 

3.Jaroslav Sámela (Trenčín) 
4.Vladimír Kožuškanič (Lipt.Mikuláš) 

5.Peter Marcin (Svidník) 
6.Pavol Franc (Kysuca) 
7.Juraj Smatana (Púchov) 

8.Peter Horňák (Lipt.Mikuláš) 
9.Marek Rojtáš (Levice) 

10.Peter Augustín (Levice) 
Dalšie umiestnenia púchovčanov: 16.Juraj Václavík , 22.Andrej Huliaček, 23.Rastislav Šajdák, 
31.Pavol Kadlec, 38.Peter Kováčik, 45.Miroslav Luhový. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Muškárska liga 2016 

Už druhý rok našu MO zastupuje v II. lige aj družstvo muškárov v zložení Robert Piška, Jaroslav 
Kodaj, Miloš Šerý, Filip Mrázik, Dalibor Piška, Daniel Kodaj a Jozef Ptáček. Jarné kolo muškárov sa 
konalo na Váhu u našich susedov v Považskej Bystrici a jesenné kolo v Spišskej Belej. Tento rok 

si naši muškári opäť prilepšili a v rebríčku poskočili o jedno miesto, takže za rok 2016 skončili v 
strede tabuľky. 

LRU-mucha 2016 II.liga 
1.Humenné 
2.Považská Bystrica 

3.Trstená A 
4.Spišská Belá 

5.Stará Lubovňa 
6.Púchov 

7.Brezno 
8.Dolný Kubín C 
9.Ružomberok 

10.Piešťany 
11.Partizánske B 

12.Banská Bystrica 
 
 

 
 

 
80 rokov MO SRZ Púchov 

V septembri 2016 sa v klube Metropolis konala slávnostná výročná schôdza k 80-tému výročiu 

vzniku organizácie. Medzi gratulantmi nechýbal prezident SRZ Rudolf Baroš, primátor mesta 
Rastislav Henek, predsedovia rybárskych organizácií trenčianskeho kraja a ďalší hostia. Počas 

slávnostného večera Výbor nezabudol oceniť dlhoročných členov a podporovateľov , ktorých 
odmenili plaketami a vyznamenaniami. Najvyššie vyznamenanie čestný člen si odniesli Karol 
Gargulák st., Pavol Kačík a Miroslav Žiačik. 

Čestné uznanie: Ľudovít Kodaj,Jaroslav Kodaj,Bohuš Bielik,Jozef Ptáček,Milan Jašúrek,Ján 
Ladecký,Rastislav Šajdák,Jozef Petík,Michal Hajňuk,Marián Mierny,Miroslav Belás,Juraj Smatana, 

Juraj Václavík,Ing.Dalibor Piška,Jozef Liška,Miroslav Gajdoš,Ing.Jozef Kalus,Ing.Luboš Novosad, 
Karol Luhový,Jaroslav Hriadeľ,František Doležal,Dušan Brtiš,Peter Ninis,Karol Gargulák,Daniel 
Trnavský,Ján Juris,Stanislav Kováč,Pavol Štrbáň,Oldřich Roučka,František Crkoň,Mesto Púchov 

Ceny si neprevzali Štefan Cigánik, Pavol Štrbáň,Ján Heriban,Continental,Gimax... 



Zarybnenie a celkové úlovky v roku 2015 

 
Celkové úlovky našich členov v kaprových vodách MO SRZ Púchov v roku 2015 
 

Kapor (5610 ks/13 742,24 kg), Lieň (42 ks/38,71 kg), Pleskáč (520 ks/474,86 kg), Jalec (64 
ks/54,72 kg) , Podustva (29 ks/28,10 kg) , Mrena (36 ks/59,59 kg) , Nosáľ (743 ks/231,98 

kg), Karas (53 ks/29,80 kg), Boleň (45 ks/79,06 kg) ,Amur (9 ks/69,40kg) , Tolstolobik 
(10ks/111,40 kg), Šťuka (340 ks/859,96kg), Zubáč (287 ks/610,77k kg), Sumec (37 
ks/187,41kg) , Ostriež (428 ks/76,53 kg) , Úhor (33 ks/25,30 kg), Pstruh potočný (129 

ks/48,28 kg), Pstruh dúhový (964 ks/347kg) , Ostatné (263 ks/14,15 kg), Pleskáč 
ostat.druhy (15 ks/9,80 kg) , Jalec ostatné druhy (4 ks/3,40 kg). 

 
Na našich pstruhových a kaprových revíroch bolo našimi členmi ulovených celkom 11 950 rýb o 

hmotnosti 17 870,36 kg. 
Cudzí rybári u nás ulovili 1894 rýb o hmotnosti 2428 kg.  
Celkovo sa na našich revíroch v roku 2015 ulovilo 13 844 ks rýb o celkovej hmotnosti 20 298,16 

kg!. 
....................................................................................................................................... 

Úlovky našich rybárov na kaprových vodách MO SRZ Púchov v roku 2015 podla revírov: 
 
3-4580-2-1 Váh.č.10 

Návštevnosť: 18 393 
Kapor (2955 ks/5471,94kg), Lieň (24 ks/24,47 kg), Pleskáč vysoký (387 ks/337,29 kg), Jalec 

hlavatý (58 ks/50,45 kg), Podustva (29 ks/28,10 kg),Mrena (35 ks/56,09 kg), Nosáľ (418 
ks/56,09 kg) , Karas (24 ks/14,40 kg) , Boleň (31 ks/52,47 kg), Amur (4 ks/24,60 kg), 
Tolstolobik (4 ks /27,30 kg) , Šťuka (171 ks/412,96kg), Zubáč (111 ks/249,79kg), Sumec (21 

ks/109,86,kg), Ostriež (289 ks/56,16 kg), Úhor (16 ks/11kg), Pstruh potočný ( 129 ks/48,28 
kg), Pstruh dúhový (17 ks/6,95 kg), Ostatné ryby (208 ks/9,85 kg), Pleskáč ostatné (15 

ks/9,85 kg), Jalec ostatné (3 ks/2,90 kg). 
Spolu: 4149 ks/7130,48 kg 
 

3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál 
Návštevnosť: 3533 

Kapor ( 391 ks/1130,34 kg), Pleskáč vysoký ( 121 ks/131,33kg), Jalec hlavatý (1 ks/0,27 
kg),  
Mrena (1 ks/3,50 kg), Nosáľ ( 319 ks/104 kg), Karas (2 ks/ 0,50 kg), Boleň ( 9 ks/19,29 kg), 

Šťuka (31 ks/69,94 kg) , Zubáč ( 122 ks/249,02 kg), Sumec (14 ks/70,50 kg), Ostriež (22 
ks/4,42 kg), Úhor (7 ks/4,29 kg), Pstruh dúhový (1ks/0,50 kg), Ostatné ryby (7 ks/ 2,00 kg), 

Jalec ostatné(1 ks/0,50 kg). 
Spolu:1049 ks/ 1790,40 kg 
 

3-5070-1-1 VN Ihrište  
Návštevnosť: 4604 

Kapor (1579 ks/3822,87kg) , Lieň (16 ks/13,22kg), Pleskáč vysoký (6 ks/1,44kg),Jalec 
hlavatý (3 ks/1,50 kg), Karas (2 ks/1,10 kg), Tolstolobik ( 3 ks/45kg), Šťuka (36 ks/85,82 
kg), Zubáč (24 ks/41,04kg), Ostriež (1ks/0,20kg), Úhor (3 ks/2,90 kg), Pstruh dúhový 

(947ks/340kg). 
Spolu: 2619 ks/4355,19 kg. 

 
3-4161-1-1 Štrkoviská Odhánky 

Návštevnosť: 2056 
Kapor (578 ks/1214 kg), Lieň (1ks/0,60 kg), Pleskáč vysoký (5 ks/3,80 kg),Jalec hlavatý (1 
ks/0,50kg), Nosáľ (3ks/0,66 kg),Karas (15ks/6,50kg), Boleň (5ks/7,30 kg), Amur 

(3ks/16,30kg), Tolstolobik (3ks/39,10 kg), Šťuka (13ks/28,14kg), Zubáč (2 ks/7,50 kg), 
Sumec (2ks/7,05kg), Ostriež ( 115 ks/15,65 kg),Ostatné ryby (48 ks/2,30kg). 

Spolu: 794 ks/1350,09 kg. 
 
 

 



3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka 

Návštevnosť:2936 
Kapor (694 ks/1630kg), Lieň (1ks/0,42kg), Jalec hlavatý (1 ks/2kg), Nosáľ (3ks/1,50kg), 
Karas (5 ks/4,05kg), Amur (2 ks/28,50kg), Šťuka (64 ks/190,30kg), Zubáč (25 ks/58,15 kg), 

Úhor (7 ks/7,20 kg). 
Spolu:802 ks/1922,78 kg. 

 
3-3040-1-1 Štrkoviská Lednické Rovne 
Návštevnosť:429 

Kapor (83 ks/206,88 kg), Karas (3 ks/1,95kg), Šťuka (25 ks/72,80 kg), Zubáč (3 ks/5,27kg). 
Spolu:114 ks/286,90 kg. 

 
3-4171-1-1 Štrkovisko pod železničným mostom 

Návštevnosť: 343 
Kapor (130ks/264,86kg), Pleskáč (1 ks/1kg), Karas (2 ks/1,30 kg), Ostriež (1 ks/0,10 kg). 
Spolu:134 ks/267,26 kg 

 
 

3-0120-4-1 Biela Voda 
Návštevnosť:983 
Pstruh potočný (647 ks/176,37 kg), Pstruh dúhový (320 ks/163,13kg), Ostatné ryby (15 

ks/0,03 kg). 
Spolu: 982 ks/339,53 kg 

 
3-1900-4-1 Lednica 
Návštevnosť: 278 

Pstruh potočný (205 ks/52,73kg), Pstruh dúhový (139 ks/72,05kg). 
Spolu: 344 ks/124,78 kg 

 
3-3040-4-1 Pružinka 
Návštevnosť: 1241 

Pstruh potočný (615 ks/157,84 kg), Pstruh dúhový (295 ks/142,66kg), Lipeň (1 ks/1kg), 
Sivoň (1 ks/1kg), Ostatné ryby (50 ks/0,20 kg), Jalec (1 ks/0,60 kg). 

Spolu: 963 ks/302,75 kg. 
 
 

Celkové úlovky na pstruhových vodách MO SRZ Púchov za rok 2015 
Pstruh potočný (1467 ks/386,94 kg), Pstruh dúhový (752 ks/377,84 kg), Lipeň (1 ks/1kg), Sivoň 

(1 ks/0,45 kg), Jalec (1 ks/0,60 kg), Ostatné (67 ks/0,23 kg). 
Spolu:2289 ks/767,06 kg 
 

Naši rybári ulovili v ostatných revíroch SRZ spolu 1088 ks rýb o hmotnosti 2197,43 kg. 
Spolu na našich revíroch a revíroch rady SRZ ulovili naši rybári 13 038 ks rýb o celkovej 

hmotnosti 20 067,59 kg. Pri počte 998 loviacich dospelých členov predstavuje priemer 13 kusov 
o hmotnosti 20,11 kg. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Najväčšie úlovky členov MO SRZ Púchov v roku 2015 

 
Sumec (130 cm/13,5kg) - VN Nosice (Daniel Balát) 
Sumec (115 cm/??) - VN Nosice (Rastislav Urbančok) 

Sumec (111cm/8,9kg) - Váh č.10 (Richard Golítko) 
 

Šťuka (115 cm/13 kg) - VN Nosice (Peter Gašpárek) RYBA PUSTENA VODE 
Šťuka (105 cm/12 kg) - Hor.Hôrka (Tomáš Levko) 
Šťuka (104 cm/10 kg) - Váh č.10 (Radovan Krajčovič) 

 
Zubáč (93 cm/9 kg) - VN Nosice (Peter Gašpárek) 

Zubáč (85 cm/ 7,5 kg) - NK Kanál (Ľudevít Valach) 
Zubáč (81 cm/6 kg) - NK Kanál (Robert Janíček) 

 
Kapor (90 cm/15,7 kg) - Váh č.10 (Milan Bielik) RYBA PUSTENA VODE 
Kapor (88 cm/13,5 kg) - Váh č.10 (Peter Kováčik) 

 
Tolstolobik (107 cm/??) - Odhánky (Matej Ninis) RYBA PUSTENA VODE 

Tolstolobik (102 cm/12,5kg) - Odhanky (Rasťo Horečný) 
Tolstolobik (98 cm/14,10 kg) - Odhánky (Dušan Brtiš) 
 

Amur (110 cm/14kg) - Hor.Hôrka (Peter Jambor) 
Pstruh potočný (51,5 cm/1,40 kg) - Váh č.10 - Maroš Zacko 

 
 

 



Zarybnenie kaprových revírov MO SRZ Púchov v roku 2015 

 
Váh č.10 (3-3580-2-1) 
Kapor K2 (800kg/1772,60 eur), Kapor K3 (1000ks/2400 eur), Zubáč rýchlený (6000ks/576 

eur),Šťuka 2 ročná (250kg/1875 eur), Jeseter ročný (600ks/990 eur), Pstruh potočný 2 
ročný (295kg/2857,80 eur), Pstruh potočný 1 ročný (6840ks/778,12 eur), Mieň 1 ročný 

(2000ks/720 eur). 
Cena spolu: 11 969,52 eur 
 

VN Ihrište (3-5070-1-1) 
Kapor K3 (3000kg/7469,70 eur), Zubáč zrýchlený (3000ks/288 eur), Šťuka 2 ročná 

(100kg/750 eur), Pstruh dúhový 2 ročný (606 kg/2258,40 eur), Lieň 2 ročný (80kg/254 eur). 
Cena spolu: 11 020,11 eur 

 
Štrkoviská Lednické Rovne (3-4040-1-1) 
Kapor K2 (200 kg/442,90 eur), Kapor K1-vlastný odchov (6kg/29,40 eur). 

Cena spolu: 442,90 eur 
 

Štrkoviská Horenická Hôrka (3-4030-1-1) 
Kapor K2 (1000kg/2214,60 eur), Kapor K3 (1100kg/2745,60 eur), Šťuka 2 ročná (100kg/750 
eur), Lieň 2 ročný (100kg/317,50 eur), Kapor K1-vlastný odchov (15 kg/73,50 eur) 

Cena celkom: 6027,70 eur 
 

Nosicko-Kočkovský kanál (3-2520-1-1) 
Kapor K2 (1000kg/2214,60 eur), Zubáč rýchlený (6000ks/576 eur), Mieň 1 ročný 
(3000ks/1080 eur). 

Cena celkom: 3870,60 eur 
 

Štrkoviská Odhánky (3-4161-1-1) 
Kapor K2 (400 kg/885,80 eur), Kapor K3 (800kg/1996,80 eur), Šťuka 2 ročná (50kg/375 
eur), Kapor K1-vlastný odchov (10kg/49 eur). 

Cena celkom:3257,60 eur 
 

Štrkovisko pod železničným mostom (3-4171-1-1) 
Kapor K2 (100kg/221,37 eur), Kapor K3 (100kg/249,60 eur) 
Cena celkom: 470,97 eur 

 
VN Dolné Kočkovce (3-5020-1-1) 

Kapor K4-vlastný odchov (50kg/185 eur), Kapor rýchlený (5000ks/86,03 eur), Lieň 2 ročný 
(20 kg/63,43 eur). 
Cena celkom: 149,46 eur 

 
Štrkoviská Prúdy- odchovný rybník Lednické Rovne 

Kapor rýchlený (5000ks/86,04 eur) 
 
Spolu kaprové revíry MO SRZ Púchov 

Kapor K2 (3500kg/7751,87 eur), Kapor K3 (6000kg/14 861,7 eur), Šťuka 2 ročná (500kg/3750 
eur), Lieň 2 ročný (200kg/634,93 eur), Jeseter 1 ročný (600 ks/990 eur), Pstruh dúhový 2 ročný 

(606 kg/2257,80 eur), Pstruh potočný 2 ročný (295kg/2857,80 eur), Pstruh potočný 1 ročný 
(6840 ks/778,12 eur), Zubáč rýchlený (15 000ks/1440 eur), Mieň 1 ročný (5000ks/1800 eur), 

Kapor rýchlený (10 000ks/172,07 eur),Kapor K1-vlastný odchov (31kg/151,90 eur), Kapor K4 -
vlastný odchov (50kg/200 eur) 
Cena spolu: 37 294 eur 

 
Zarybnenie z Rady SRZ 

Váh č.10 -3-4580-2-1 
Kapor K2 (1300kg/3367 eur), Kapor K3 (1000ks/2400 eur), Podustva 1 ročná (15 000ks/1125 
eur), Nosáľ 1 ročný (5000ks/2400 eur),Šťuka 1 ročná (150ks/1350 eur) 

Cena spolu:10 642 eur 



Nosicko-Kočkovský kanál (3-2520-1-1) 

Kapor K3 (1200kg/3108 eur) 
 
Celkový príspevok Rady SRZ pre našu organizáciu vo forme násad bol 13 750 eur. 

Celkovo sme v roku 2015 zarybnili naše kaprové vody za čiastku 51 396,79 eur. 
 

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov v roku 2015 
 
Biela Voda (3-0120-4-1) 

Pstruh potočný 2 (150kg/1485 eur), Pstruh dúhový 2 ročný (200 kg/700 eur), Lipeň tymiánový 1 
ročný (2000ks/552,07 eur). 

Cena spolu: 2737,07 eur 
 

Lednica (3-1900-4-1) 
Pstruh potočný 2 ročný (100kg/990 eur), Pstruh dúhový 2 ročný (100kg/350 eur). 
Cena spolu:1340 eur 

 
Pružinka (3-3040-4-1) 

Pstruh potočný 2 ročný (100kg/990 eur), Pstruh potočný z výlovov (178ks/168,30eur), Pstruh 
dúhový 2 ročný (200kg/700 eur), Lipeň tymianový 1 ročný (6000ks/1656,22 eur). 
Cena spolu: 3346,22 eur 

 
Spolu pstruhové vody MO SRZ Púchov 

Pstruh potočný 2 ročný (350kg/3465 eur), Pstruh potočný 2 ročný-výlov (17kg/168,30 eur), 
Pstruh dúhový 2 ročný (500kg/1750 eur), Lipeň tymianový 1 ročný (8000 ks/2208,29 eur) 
Cena spolu:7423,29 eur 

 
Pre rok 2015 sa na pstruhové revíry MO SRZ Púchov plánovala preinvestovať na zarybnenie suma 

9245 eur z vlastných prostriedkov, skutočnosť 7423,29 eur. 
 
V roku 2015 sme plánovali preinvestovať z vlastných prostriedkov na kaprové a pstruhové revíry 

našej MO čiastku 44 541 eur, skutočnosť bola 44 718,18 eur 
 

Celkovo sme však naše revíry zarybnili za sumu 58 988,38 eur. 

 
 
 



 

Brigádnická činnosť za rok 2016 

V roku 2016 bolo na revíroch SRZ MO Púchov zorganizovaných 33 spoločných a množstvo 
individuálnych brigád. Bolo odpracovaných 7817 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, zarybňovanie. 
Na Bielej Vode v časti Lazy- Potok bolo vybudovaných 10 nových kaskád a 5 bolo opravených. 
Oprava splavu a čistenie úseku rieky pri reštaurácii Niva. 

V časti Lysá pod Makytou 1 nová kaskáda a zarybňovanie. 
Čistenie potoka od prvého splavu až po Klecenec po prvú lávku, oprava splavov. 

Na potoku Martinkovec, spevňovanie podmytých brehov, oprava kaskád. 
Na odchovnom Nimnickom potoku  bolo postavených spolu 49 nových kaskád. 
Na revíre Pružinka bolo opravených 9 kaskád. 

Na Pružinke v časti od obce Visolaje po obec Tŕstie, boli vybudované 2 nové kaskády a poškodené 
boli opravené, čistili sa brehy od porastov. 

Na odchovnom potoku Slatinka bolo postavených 5 nových kaskád a 12 bolo opravených. 
Na revíri Lednica –Zubák bolo vybudovaných 6 nových kaskád a  30 bolo opravených. 
 

Na kaprových revíroch boli brigády zamerané na  čistenie brehov od porastov  a rôzneho 
komunálneho odpadu. Ďalej to bolo spevňovanie brehov, budovanie chodníkov, kosenie 

trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, úprava príjazdovej cesty na štrkoviskách 
v Lednických Rovniach, sadenie stromčekov, zarybňovanie.  
Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických Rovniach: jarný výlov, vápnenie, kosenie brehov 

a dna rybníka, oprava ohrady, každodenné kŕmenie rýb, rozvoz hnoja. 
 

Pstruhové revíry SRZ MO Púchov: 
Revír 3 – 0120 Biela Voda + odchovné potoky: 463 hod. 

Revír 3 – 1900 Lednica: 388 hod. 
Revír 3 – 3040 Pružinka + Slatinka: 1340 hod. 
Výlovy na odchovných potokoch: 

Lovná skupina: Mgr. Kadlec Pavol 4 výlovy : 140 brigádnických hodín 
Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš 8 výlovov : 408 brigádnických hodín 

Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných  2739 brigádnických hodín. 
 
Kaprové revíry SRZ MO Púchov: 

Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520) 1590  hod. 
Revír VN Ihrište + chata (5070) 1225 hod. 

Revír Štrk. Lednické Rovne  (4040+4030) 876 hod. 
Odchovné rybníky Prúdy 385 hod. 
Revír VN Dolné Kočkovce (5020) 378 hod . 

Ostatné brigády (rozhodcovia na pretekoch, sponzorské, krmivo a iné)  624 hod. 
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 5078 brigádnických hodín. 

 

Ďakujeme všetkým členom, ktorí si plnia členskú povinnosť. Veľká vďaka patrí aj členom, ktorí  

brigádnickú povinnosť nemajú, no i napriek tomu sa podieľajú a zúčastňujú sa na brigádach pri 

zveľaďovaní našich revírov. 

Ďakujeme všetkým  hospodárom  ich zástupcom a organizátorom brigád za ich čas a nasadenie 

pri organizovaní brigád aj keď veľa krát sú jediní zúčastnení. 

 

 

 

 



Aj tento rok máme za sebou projekty, brigády, petície, zarybnenie, výlovy a veľa ďalších aktivít.                                       

Niektoré sa podarili nad očakávania, iné len riešili vzniknutú situáciu, pri ďalších sa snažili 
zabrániť škodám. 

Aj keď sa to našej organizácie nedotklo, podporili sme petíciu proti malým vodným elektrárňam, 
ktoré vytvárajú neprekonateľné bariéry na vodných tokoch. Zapojili sme sa do celoslovenskej 

akcie na zníženie počtu rybožravých predátorov a aj vďaka našim členom sa podarilo znížiť počet 
kormoránov na území Slovenska. 

Pokračoval úspešný odchov kaprov na Balatóne, aj hospodárom na Lednických Rovniach odchov 
násad zubáča, kapra, lieňa na chovných rybníkoch Prúdy, ktoré boli vysadené do našich revírov. 

 

 



 

 

 

V tomto roku sme získali dotáciu na PTP+ čo je prípravok na biologické odbahnenie rybníkov, 

zlepšenie čistoty vody, zničenie rias, zvýšenie obsahu kyslíka vo vodnom prostredí. Žiadosť bola 
podaná na tri naše revíry: štrkoviská Odhánky, štrkoviská Horenická Hôrka a VN Ihrište. Dotácia 
v tomto roku bola pridelená na VN Ihrište a prostriedok PTP+ bol aplikovaný cez vegetačné 

obdobie od mája do októbra zaškolenými osobami Rastislavom Šajdákom a Danielom Trnavským 
z člna. Evidentne bola voda v priebehu roka čistejšia a podľa merania zmizlo cca 30cm bahna. 

Výber bol prísny podľa mnoho kritérií a na celom Slovensku získalo túto dotáciu len 10 rybníkov. 
V tomto roku sme znova požiadali o pridelenie dotácie aj na revíry, na ktoré sme tento rok 
nedostali a to štrkoviská Odhánky a štrkoviská Horenická hôrka. 

Pán Rovný pripravil s novým vedením Urbáru Horenická Hôrka zmluvu o prenájme pozemkov pod 

vodnou plochou štrkoviská Hor. Hôrka a ďalej pripravuje v spolupráci s pánom Mierným 
a geodetom možnosti odkúpenia niektorých pozemkov pod týmto revírom, aby sa zabezpečila 
budúcnosť rybárčenia na Rovniach.  

    



  Za spomenutie určite stojí aj odvrátenie možného úhynu rýb pod haťou v Dolných Kočkovciach, 

kde dvaja rybári prenášali uviaznuté ryby po „veľkej vode“, zavolali hl. hospodára, ktorý 
u správcu toku vybavil okamžité zvýšenie prietoku a tým zachránilo množstvo rýb uviaznutých 
v jamách pod výpustami.  

     Podarilo sa nám uzatvoriť zmluvu o prenájme s firmou Fish@Agro farma s.r.o., ktorá sa bude 

podieľať na zarybnení revíru Lednica.  

     Pán Mikáč pripravil knihu, ktorá je prierezom fungovania našej organizácie od jej vzniku, až po 

jej 80te výročie, ktoré sme oslávili ocenením našich členov, ktorí sa nezištne aj nad rámec svojich 
povinností podieľali na jej zveľaďovaní. Pozvanie prijal aj prezident SRZ, ktorý poďakoval našim 

členom a informoval o ďalšom smerovaní zväzu a aj o pripravovanej zmene zákona o rybárstve, 
ktorá by mohla prísť v roku 2018. Aj naša organizácia sa podieľala na jeho príprave, ktorá trvala 
skoro dva roky.  

     Každoročne sa snažíme zvýšiť príjem našej organizácie a tým samozrejme zarybnenie, 

žiadosťami o sponzorské príspevky a možnosťou vrátenia 2% daní, do ktorého sa môže zapojiť 
každý rybár aj nerybár. 

    Naši hospodári sa snažili zveľadiť revíry a samozrejme aj majetok organizovaním brigád. 
Zastrešila sa terasa na chate v Ihrištoch, opravila sa prístupová cesta medzi štrkoviskami na Led. 
Rovniach, prebehla oprava hrádze a veľké množstvo ďalších prác.  

 



 

 

 

 

     Ani naša disciplinárna komisia to nemala tento rok ľahké, musela riešiť množstvo priestupkov, 
ktoré im odovzdali členovia rybárskej stráže. Tá spolupracovala aj s policajnými zložkami, čo 

prinieslo svoje ovocie. 

     Ďakujeme všetkým, ktorí nečakali so založenými rukami, ale pomohli, zrealizovali, alebo inak 

sa podieľali na chode organizácie aj na úkor svojho voľného času. 

     (  Mierný, Šajdák ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rybárska chata VN Ihrište. 
Prenájom rybárskej chaty pri VN Ihrište pre členov MO SRZ Púchov 

info: Jaroslav Hriadeľ (0905 917 904) 

 

 

..................................................................................................................................... 
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POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2017 

Druh 
povolenky 

Miestna 
kaprová 

Miestna 
zľavnená- 

ženy,inval.
dôch.(nad 
70%), ZŤPS 

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 48,50 100,00 84,00 

 

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

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

Samostatné povolenie pstruhové - bez kaprovej povolenky - 40,00 € 

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

Zväzové povolenie lipňové - ku miestnej povolenke + l.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 
vozíčkari. V zmysle novej Smernice nebudú poskytované žiadne iné zľavy. 
Členom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, v zmysle tejto Smernice, organizácie 
neposkytujú žiadne zľavy. Výmena členského preukazu, 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 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, v zmysle Stanov SRZ, § 10 Zánik členstva - členstvo v SRZ zaniká. 


