
 



Vážené  dámy, vážený páni,  športoví rybári. 

 Štyri roky ubehli ako voda a opäť sa  stretneme  na výročnej členskej schôdzi, aby sme zhodnotili prácu našej 
organizácie,  prácu výboru za uplynulý rok a určili si ďalší smer našej činnosti  pre nasledujúce volebné obdobie 
a zároveň si zvolili nový výbor  MO SRZ a kontrolnú komisiu, s cieľom  aby novozvolený výbor pracoval k 
v nasledujúcich 4-roch rokoch tak, aby   zabezpečil  plnenie úloh našej organizácie, ktoré mu vyplývajú zo Stanov 
SRZ,  zákona o rybárstve č.139/2002  Z. z.  a vykonávajúcej  vyhlášky MŽP SR č. 185/  2006  Z.z.  
 
 

V jesennom období roku 2018  sa bude   konať  aj Snem  SRZ a naša organizácia  si  zvolí delegátov a jedného 
náhradníka, ktorí budú našu MO SRZ zastupovať na sneme. Výsledky a závery  Snemu SRZ  budú očakávať 
všetky organizácie SRZ. Delegáti snemu budú voliť prezidenta a tajomníka Rady SRZ, členov Rady SRZ,  KK Rady 
SRZ a delegáti Snemu schvália   ďalšie  smerovanie ktorými sa bude SRZ  v najbližších štyroch rokoch a v blízkej   
budúcnosti uberať a riadiť. 

 
  Rok 2018 bude významný nielen pre našu MO, ale pre všetky organizácie na Slovensku, kde budeme všetci 
netrpezlivo  očakávať  čo nám prinesie novelizácia zákona o rybárstve ako aj vykonávacia vyhláška. 
Do pripomienok sa zapojili skoro všetky organizačné zložky SRZ aby v rámci pripomienkového konania boli 
doplnené požiadavky, ktoré sú existenčné pri uplatňovaní  rybárskeho práva. 
Do tohto procesu sa zapojili aj naši funkcionári MO za čo im patrí poďakovanie. 
Všetky pripomienky k zákonu o rybárstve boli zverejnené na stránke SLOV-LEX 
 
Ako to všetko dopadne na to si musíme do leta 2018 počkať. 
 

Za MO SRZ Púchov predseda Ing. Jozef Kalus 
 

 
 
 
 
 
 



2017 

V roku 2017 tvorilo našu členskú základňu 1258 členov, 88 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 30 členov požiadalo 

o prerušenie členstva vo zväze podľa parag.5, bod 8 Stanov SRZ. 

Zloženie členskej základne v roku 2017: 

Dospelí a mládež: 

Púchov - 705 

Lednické Rovne - 198 

Beluša + Pružina - 193 

Dolné Kočkovce - 56 

Spolu dospelí a mládež : 1152 z toho 28 mládež, 27 žien a 206 dôchodcov a 47 ZŤPS členov. 

 

Deti rok 2017 

Púchov a okolie - 38 z toho 6 dievčat 

Lednické Rovne - 24 z toho 1 dievča 

Beluša + Pružina - 22 z toho 1 dievča 

Dolné Kočkovce - 9 z toho 1 dievča 

Lysá pod Makytou – 13 z toho 1 dievča 

Spolu 106 detí a z toho 10 dievčat 

 

Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich 

zástupcov a 26 členov rybárskej stráže z ktorej 

bol 25 apríla jeden člen odvolaný. 

 

V roku 2017 boli vydané povolenky v takomto 

zložení: 

Miestna kaprová - 519 ks +101 pre deti + 5 ks pre deti do 6 rokov 

Miestna kaprová zľavnená - 81 ks 

Zväzová kaprová - 355 ks + 18 ks pre deti 

Pstruhová - 236 ks 

Lipňová - 14 ks 

 

K štatistike pridávame aj informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. V roku 2016 a do 9.4.2017 zomreli naši členovia: 

Ivaniš Karol - člen od roku 1984 vo veku 68 rokov 

Malo Silvester - člen od roku 2002 vo veku 42 rokov 

Szabo Jozef ml. - člen od roku 1983 vo veku 53 rokov 

Polacký Rudolf - člen od roku 1971 vo veku 81 rokov 

Milko Stanislav - člen od roku 1985 vo veku 75 rokov 

Hošman Matej - člen od roku 2008 vo veku 20 rokov 

 

V roku 2017 činnosť organizácie riadil 11 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia. 

Výbor MO v roku 2017 zasadal 11 krát. Na zasadnutiach bolo prijatých 45 uznesení. Pozornosť bola zameraná na prípravu 

členskej schôdze, plnenie uznesení, ktoré boli prijaté na VČ v roku 2016 , hospodárskej činnosti, zarybňovaniu revírov, 

príprava a vydávanie povolení na rybolov, prípravy  školenia a skúšky nových členov, vykonanie inventúry majetku, prípravy 

a organizovanie pretekov, riešenie situácie na revíry č. 1900 Lednica, kde došlo k oploteniu v dolnej časti revíru. Prípravy a 

organizovanie 80.výročia organizovaného športového rybárstva v Púchove, prevádzkovanie rybárskej chaty v Ihrišťoch a 

ďalších činností, ktoré súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje. 

 

 

 



Členská schôdza v roku 2016 prijala formou uznesení  9 -úloh 

Úlohy sa týkali: 

- zabezpečiť stanovene ciele MO, vrátane plánu zarybnenia na rok 2016 

- pripraviť a organizačne zabezpečiť 80.Výročie vzniku púchovskej organizácie 

- doriešiť situáciu na revíry Lednica, kde došlo k oploteniu v dolnej časti tohto revíru 

- zaslať na Radu SRZ správu a prijaté uznesenia s ČS 

- zorganizovať preteky dospelých, detí a jesenné preteky ako Memoriál Petra Cipku na VN Ihrište 

- pripraviť a zorganizovať školenia a skúšky nových členov 

- pripraviť a zorganizovať preteky funkcionárov trenčianskeho kraja na VN Ihrište 

- vytvoriť pracovnú skupinu ohľadne zdokumentovania vydry na našich revíroch a zdokumentovať výlovy a úlovky za 

posledných 20 rokov 

- ČS doporučuje na revíry Balatón hornú mieru kapra do 60 cm 

 

Uznesenia, ktoré boli ČS v roku 2016 hodnotíme ako 7 splnených a dve nesplnené - dodržať rozpočet a monitorovanie 

vydry. 

 

 

Práca s deťmi a mládežou 2017. 

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Puchov začali svoju činnosť v septembri 2016.Kruzky pracovali v Púchove, Beluši 

Led.Rovniach, v Dolnom Lieskove, v Lysej pod Makytou a Zarieči. Práca s deťmi bola rozdelená na teoretickú a praktickú 

časť. V mesiaci apríl 2017 sa uskutočnili vedomostne skúšky formou testov, ktoré v krúžkoch pri MO SRZ Puchov úspešné 

ukončilo 102 deti. Do kategórie Mládež prešlo 14 deti. Dňa 8.5.2017 sa uskutočnili preteky deti, ktoré sa konali na 

Odhankach. Zúčastnilo sa ich 87 deti. Tie najlepšie boli obdarovane vecnými cenami, ktorými prispela naša organizácia a 

sponzori. Touto cestou sa chcem všetkým poďakovať ,taktiež  vedúcim krúžkov, výboru za vytvorene podmienok na prácu, 

finančnú a odbornú pomoc. 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 RK - Radoslav Šedý (0908 737 695) 

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

Hor.kočkovce - Milan Pastorek (0905 227 242)  

Beluša a okolie - Laco Mušák (0911 672 340)  

Led.Rovne - Tomáš Levko (0949 685 034) 

Horný Lieskov - Jaroslav Brezničan (0910 976 580) 

Lysá p.Makytou - Juraj Václavík (0903 861 220)  

 

 



 

Brigádnická činnosť za rok 2017 

Ďakujeme všetkým členom, ktorí si plnia členskú povinnosť, za ich ochotu podieľať sa na zveľaďovaní našich revírov. 

 

Veľké Ďakujeme, patrí aj našim dôchodcom a mládeži do 15 rokov, ktorí nemajú povinnosť odpracovať brigády no i napriek 

tomu sa zúčastňujú spoločných brigád a pomáhajú pri udržiavaní 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. 

 

V roku 2017 bolo na revíroch SRZ MO Púchov zorganizovaných 31 spoločných a množstvo individuálnych brigád. Bolo 
odpracovaných 7750 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, ale aj ľuďmi. Stavby 
nových kaskád, výlovy na odchovných potokoch,  čistenie brehov od porastov a naplavených nečistôt, zarybňovanie. 
Na Bielej Vode zarybňovanie a čistenie brehov. 
Čistenie potoka Klecenec, vybudovanie 2 nových splavov, oprava poškodených. 
Na Zborskom potoku boli vybudované 4 nové splavy, 4 opravené a na úseku 600 metrov boli vyčistené brehy od porastov. 
V časti Lazy-Potok bolo vybudovaných 5 nových kaskád a 3 opravené, nasádzanie pstruh potočného a dúhového. 
V časti Lazy-Lamže 2 nové kaskády a 4 opravené. 
V časti Lysá-Strelenka boli vybudované 4 nové kaskády a 15 opravených.    
Na odchovnom Nimnickom potoku  bolo postavených spolu 41 nových kaskád a 3 boli opravené, čistenie dna od 
naplavenín. 
Na revíre Pružinka čistenie brehov od porastov ,oprava splavov, čistenie hlavného splavu a oprava stavidla. 
Na Pružinke v časti Visolaje bolo opravených 5 kaskád a čistenie toku od porastov od Tŕstia po Lieskov a od Slopnej po 
Skalu. 
Na odchovnom potoku Slatinka bolo postavených 5 nových kaskád a 12 bolo opravených. 
Na revíri Lednica –Zubák bolo vybudovaných 7 nových kaskád a 12 bolo opravených, zarybňovanie.

 
 



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, zimné 
prevzdušňovanie. 
Na VN Dolné Kočkovce kosenie brehov, prerezávanie pobrežných porastov, hnojenie rybníka, čistenie prepadového žľabu, 
kŕmenie rýb.  
V Lednických Rovniach úprava príjazdovej cesty na štrkoviská, vybudovanie parkoviska,  zarybňovanie a čistenie naplavenín 
po jarnej záplave, výroba a položenie hniezd pre zubáčov. 
Na VN Ihrište zastrešenie kontajnera a natretie strechy, oprava príjazdovej cesty, orezávanie konárov, kosenie brehov 
a krovín, rozvoz hnoja, výroba a položenie hniezd pre zubáčov. 
Štrkoviská Odhánky – kosenie brehov pred detskými pretekmi, zarybňovanie, sadenie stromčekov, zbieranie odpadkov, 
výroba a položenie hniezd pre zubáčov. 
Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických Rovniach: výlov dolného rybníka, kosenie brehov a dna rybníka, kŕmenie 
rýb, odlov kŕmnych rybiek pre zubáčov, rozvoz hnoja, budovanie chodníkov, zimné prevzdušňovanie, pravidelné 
odstraňovanie ľadu a čistenie náhonu do rybníkov a ochrana náhonu pri vysokom stave rieky. 
 
Pstruhové revíry SRZ MO Púchov: 
Revír 3 – 0120 Biela Voda + odchovné potoky: 728 hod. 
Revír 3 – 1900 Lednica + odchovné potoky: 496 hod. 
Revír 3 – 3040 Pružinka + Slatinka + odchovné potoky: 1497 hod. 
Výlovy na odchovných potokoch: 
Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš 5 výlovov :334 brigádnických hodín 
Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných 3055 brigádnických hodín. 
 
Kaprové revíry SRZ MO Púchov: 
Revír Váh + Odhánky + NK Kanál (4580+4161+2520) 1149  hod. 
Revír VN Ihrište + chata (5070) 990 hod. 
Revír Štrk. Lednické Rovne  (4040+4030) 1039 hod. 
Odchovné rybníky Prúdy 335 hod. 
Revír VN Dolné Kočkovce (5020) 471 hod . 
Ostatné brigády (rozhodcovia na pretekoch, sponzorské, krmivo a iné)  711 hod. 
Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 4695 brigádnických hodín. 

                                                                                                                                   

pripravil Roman Rovný 

 

 
 
 



Činnosť rybárskej stráže v roku 2017 
Rok 2017 je za nami a my môžeme opäť zhrnúť jeho priebeh z 
pohľadu rybárskeho zákona, ktorý prekonáva v tomto období 
legislatívne zmeny. O jeho dodržiavanie sa staralo 26 členov 
stráže a členovia policajného zboru s ktorými sme počas roka 
vykonávali spoločné kontroly. Hlavným nedostatkom bol ako 
každý rok neporiadok na lovnom mieste, ktorý sa v rôznej 
miere objavuje na každom revíri.   
Aj keď niektoré menej závažné priestupky stačilo riešiť 
dohovorom, alebo len upozornením, iné skončili pred 
disciplinárnou komisiou.  
Výnimkou nebol ani rybár, ktorý lovil ryby v neresisku na 
revíri Ihrišťe a neupustil od tohto konania ani po upozornení 
RS, bolo mu odobraté povolenie na lov.  
Ďalšieho porušenia sa dopustil rybár, ktorý lovil ryby v 
chránenej rybej oblasti na revíri Biela Voda, kde je prísny 
zákaz lovu rýb.  
Tretí prípad sa stal na revíri Váh, kde dvaja loviaci opustili 
nastražené prúty a odišli do neďalekej dediny.  
Ďalšieho porušenia sa dopustil rybár, ktorý lovil na revíri 
Odhánky na prívlač v dobe zákazu tejto rybolovnej techniky.  
Aj keď nie všetky priestupky sa vždy podarí odhaliť, snažíme 
sa udržať poriadok v organizácií v najvyššej možnej miere. 
Preto, ak by mal niekto záujem pomôcť a stať sa členom 
rybárskej stráže budeme radi.  
S pozdravom Mierný Marián vedúci rybárskej stráže.  
 

 
 
 

Činnosť disciplinárnej komisie za rok 2017 
Za rok 2017 disciplinárne komisia do decembra riešila 6 oznámení rybárskej stráže o podozreniach z previnení členov SRZ. V 
4 prípadoch išlo o oznámenia z porušenia rybárskeho poriadku na území našej organizácie členmi našej MO SRZ , v jednom 
prípade o člena inej MO a v jednom prípade našim členom na území inej organizácie. 
Z hľadiska povahy previnení, išlo v dvoch prípadoch o lov rýb na miestach, kde je lov zakázaný miestnym rybolovným 
poriadkom, v ďalšom prípade išlo o ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti úlovkov, v dvoch prípadoch išlo 
neprítomnosť loviacich na mieste lovu. Vo svojich rozhodnutiach disciplinárna komisia v 3 prípadoch uložila peňažný trest, v 
jednom prípade uložila trest nevydania povolenia na 1 rok a jedno podozrenie z disciplinárneho previnenia bolo odstúpené 
inej MO z dôvodu príslušnosti. 
Disciplinárna komisia pri svojich rozhodnutiach dbala na to, aby boli zistené všetky okolnosti porušenia predpisov o 
rybárstve a pri vyhlásení rozhodnutia o previnení, prihliadla na závažnosť konania a jeho následkov, ale zároveň aj , aby boli 
dodržiavané všetky práva členov MO SRZ. 

(predseda disciplinárnej komisie Mgr.Imrich Sulik) 
 
 

Investičná činnosť v roku 2017 
V oblasti investičnej činnosti naša MO bola v roku 2017 vykonaná bežná agenda, ktorá pozostávala z účasti na 
vodoprávnych konaniach zvolaných orgánmi štátnej správy v ktorých boli dotiahnuté záujmy našej MO, alebo výkon 
rybárskeho práva. V mesiaci máj okresný úrad ŽP vyzval MO k dokladovaniu výkonu technicko bezpečnostného dohľadu na 
našich rybníkoch Ihrište I a II. pod hrozbou pokuty. Na základe tejto výzvy Výbor schválil a vypracoval objednávku pre osobu 
spôsobilú vykonávať tento dohľad TBD a zároveň vyhotoví správu pre rok 2017. 

(Ing. Miloš Šerý) 
 

 
 
 
 

 



Hospodárska činnosť. 

Rok 2017 sa začal silnými a dlhotrvajúcimi mrazmi a celkovo dlhou zimou. Aj napriek obavám nedošlo k úhynu rýb a to aj 

vďaka častému vyrezávaniu otvorov na stojatých revíroch. Na  odchovných rybníkoch prúdy na Lednických rovniach bol celú 

zimu neustály problém so zamŕzaním vody na prítoku do náhonu a v prívodnej rúre. Táto sa musela obaľovať a pravidelne 

sa zapaľovali zvnútra sviečky aby nezamrzla. 

V máji však predsa došlo k úhynu kaprov z jarnej násady na stojatých vodách nielen našej MO, ale tento úhyn postihol asi 

70% stojatých revírov na Slovensku. Jednalo sa o jarnú virémiu kaprov. U nás uhynulo približne 600 kg kapra. Keďže tento 

úhyn nastal až po piatich týždňoch od násady, nejednalo sa o chorú násadu od dodávateľa. I napriek tomu nám Rybárstvo 

Hodonín poslalo 600 kg kapra v jesennej násade naviac. 

V roku 2017 sme zarybnili naše revíry 10 druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách takto: 

Kapor K2    6 100kg, Kapor K3    7 100 kg, Šťuka 1 roč. 767kg,Zubáč 1. a 2. ročný 210kg,Zubáč rýchlený 25 000 ks, Mieň   

15cm   1 600 ks, Jeseter 15cm  1 500 ks, Pstruh potočný rýchlený 30 000 ks, Pstruh potočný 2 a viac ročný 700 kg, Lipeň 1 

ročný 2 220 ks, Pstruh dúhový 1. ročný 400 kg, Pstruh dúhový 2. ročný 1 400 kg, Podustva 1. ročná     15 000 ks, Jalec 1. 

ročný    3 200 ks         

Plán zarybnenia bol nielen splnený, ale aj mierne prekročený.      

Na odchovných rybníkoch prúdy Lednické rovne aktuálne dochovávame lieňa 1. ročného, zubáča 1. ročného a kapra 2. 

ročného. 

Nevyhli sme sa tento rok ani otravám. V auguste došlo k úniku močoviny z PD Mestečko z bioplynovej stanice. Únik ohlásil 

sám vinník. Bola privolaná inšpekcia živ. prostredia, ichtyológ p. Hajňuk, za našu organizáciu bol prítomný hl. hospodár p. 

Rastislav Šajdák. Postihnutý úsek bol v dĺžke cca 2km od PD Mestečko až po vtok Hoštínskeho potoka. Našlo sa uhynutých 

25 PP, 28 jalcov, cca 3 000 ks čereble a cca 2 000 ks slížov. Vyčíslená škoda ichtyológom bola 492 eur. Táto bola vedením PD 

Mestečko akceptovaná a zaslaná na náš účet. 

(hl.Hospodár Rastislav Šajdák) 

 

 



 

 

Rybárske preteky 2017 

 

Jarné preteky 7.5.2017 (Štrkoviská Led.Rovne) 

Ako každý rok, aj teraz na jar pripravila MO preteky pre dospelých. Tento rok sa po dlhšej dobe poriadali preteky na 

štrkoviskách v Lednických Rovniach a pretek bol venovaný na počesť bývalého hospodára rybníkov Milana Ďurčíka. Prvé 

preteky sa konali  7.mája, boli určené pre všetkých rybárov, teda aj z iných organizácií. Druhý dvojdňový pretek, konaný cez 

víkend 13 a 14.mája, už bol určený len pre domácich púchovčanov. Po záplavách , ktoré zastihli aj naše okolie, sa ešte cez 

týždeň rozhodovalo či preteky vlastne budú v Lednických Rovniach, alebo sa bude hľadať náhradný revír.  Nakoniec však 

voda trocha opadla a aj keď stav nebol ideálny, chalanom z Rovní sa trať podarilo pripraviť pre takmer 200 rybárov, ktorí si 

mohli miesto na rybolov vybrať podľa vlastného uváženia. Počasie nebolo ideálne a podpísalo sa pod aktivitu rýb a viacero 

rybárov odchádzalo bez záberu, no predsa sa len niektorým darilo a mohli sa pochváliť úlovkami kaprov či karasov. Súťažilo 

sa ako vždy na jar o najťažšieho kapra a samozrejme nechýbala bohatá tombola, ktorú si mohli kúpiť aj nerybári, ktorí prišli 

pozrieť na pretek. Lákavá bola hlavne prvá cena, ktorou bol značkový televízor. Súťaž o najťažšieho kapra vyhral nakoniec 

František Ondruš, ktorému sa podarilo uloviť kapra o dĺžke 61cm a váhe 3,68kg. Ceny za druhé miesto si vybojoval Jaroslav 

Dorotčin za kapra o váhe 2,61kg a dĺžke 53 cm  bronz sa ušiel Adriánovi Levkovi za kapra o dĺžke 48cm a váhe 2,49 kg. Ceny 

boli určené aj za 4.a 5. miesto, kde len tesne zaostali štvrtý Tomáš Levko s kaprom 51 cm a váhe 2,46kg a piaty Martin 

Uškovič s kaprom o váhe 2,45kg a dĺžke 53 cm. 

 
 

Detské preteky 8.5.2017 (Štrkoviská Odhánky) 

O deň neskôr 8.mája sa na Odhánkach konali preteky aj našich ratolestí. Odhánky tiež pred týždňom zaplavila kalamitná 

voda, tak bolo otázne, či sa vôbec bude chytať. Nakoniec však voda klesla a takmer  90 detí sa mohlo venovať svojej záľube. 

Pred pretekom im boli odovzdané rybárske doklady a deti sa mohli venovať lovu. ryby na rozdiel od preteku dospelých boli 

pri chuti a deti sa mohli pochváliť úlovkami kaprov či bielej ryby. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii od 6 do 10 

rokov sa najviac darilo Matúšovi Majeríkovi, pred Denisom Dorotčinom a Jankom Jakubíkom. V kategórii do 14 rokov 

vyhral Michal Bušík, pred druhým Adrianom Mičudom a bronz si odniesol Patrik Gerhardt. Najväčšiu rybu a to kapra 52 cm 



sa podarilo uloviť Adamovi Češkovi a najlepšie dievča na pretekoch bola Simonka Luhová. Deti boli po preteku odmenené 

množstvom cien a samozrejme balíčkami sladkostí. 

 

Preteky funkcionárov trenčianskeho kraja (1.5.2017 VN Nováky) 

Tesne pod stupňami víťazov skončilo trojčlenné mužstvo 

funkcionárov Miestnej organizácie Púchov na tradičných 

pretekoch funkcionárov TN kraja. Podujatie hostila MO 

Prievidza na vodnej nádrži v Novákoch. V konkurencií 

deviatich družstiev obhajovali Púchovčania minuloročné 

prvenstvo z domácej VN Ihrište. Za našu organizáciu 

pretekali Rastislav Šajdák, Marián Mierny a Roman 

Rovný. O výsledku pretekov sa s výnimkou suverénneho 

Partizánskeho rozhodlo až v samotnom závere, kedy sa 

od púchovčanov odvrátila šťastena a zostali tesne za 

medailami. 

Celkové poradie: 

1.Partizánske - 19 kaprov 

2.Považská Bystrica - 12 kaprov 

3.Trenčín - 7 kaprov 

4.Púchov - 5 kaprov 

5.Handlová - 5 kaprov 

6.Dubnica nad Váhom - 5 kaprov 

7.Stará Turá - 4 kapry 

8.Bánovce nad Bebravou - 4 kapry 

9.Prievidza 

 

XIII. ročník Memoriál Petra Cipku (1.10.2017 VN Ihrište) 

Za príjemného jesenného počasia zorganizovala naša MO už 13.ročník memoriálu Petra Cipku. Pretekalo sa ako vždy na 

jeseň na body a celkovo 260 lístkov bolo vypredaných. Celkovo sa najviac darilo domácemu Lubošovi Novosadovi, ktorý 

ulovil celkom 19 kaprov, za čo získal celkovo 992 bodov. druhé miesto za 893 bodov si odniesol tiež domáci Jozef Zágora, 

ktorý ulovil celkom 17 kaprov. Tretie priečka patrila Miroslavovi Kvaššayovi za 810 bodov, keď ulovil 27 pstruhov. Ako 

štvrtý ocenený bol Juraj Konrád - za 13 kaprov a jedného pstruha získal 663 bodov a piate miesto patrilo Milanovi 



Mitašíkovi, ktorý ulovil 21 pstruhov a získal tak 630 bodov. Celkovo rybári v nedeľu ulovili 151 kaprov a 287 pstruhov 

dúhových, z toho si privlastnili 76 kaprov a 235 pstruhov. Po skončení preteku čakala na hostí ako vždy bohatá tombola. 

Preteky pre členov MO SRZ Púchov pokračovali aj v sobotu 14. a v nedeľu 15.októbra, tie však už neboli bodované a rybári 

si mohli privlastniť ulovené ryby podľa pravidiel. 

 

 

Prívlačová liga. 

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017 

V tomto roku sa uskutočnilo niekoľko zmien. Našu MO SRZ v Púchove zastupovalo v 1. lige LRU – prívlač len jedno družstvo, 

ktoré vzniklo spojením družstva Púchov A a Púchov B.  Naše farby zastupovali : Pavol Kadlec, Adam Horváth, Miroslav 

Luhový, Andrej Huliaček, Pavol Kubík, Rastislav Šajdák a Miroslav Mikáč. 

Prvý pohárový pretek sa uskutočnil v susednom Česku na rybníku Brumov – Bylnice pod názvom DAIWA CUP.  Účasť 

kompletnej prívlačovej špičky vrátane reprezentácie Slovenska dávalo tušiť, že to bude kvalitný pretek. Po celodennom 

zápolení si prvé miesto vybojoval Juraj Smatana, ktorý v tomto roku bol na hosťovaní v teame ktorý reprezentuje MO SRZ 

Dubnica nad Váhom. Z našich sa najlepšie umiestnil na 6. mieste Adam Horváth a potvrdil svoju formu z minulého roka, 

kedy vyhral Medzinárodné majstrovstvá SR. 

13. – 14. mája sa uskutočnilo 1. kolo najvyššej prívlačovej ligy, ktoré organizovalo MO SRZ v Námestove na revíri Studený 

potok. Púchov zastupovali Pavol Kadlec, Miroslav Luhový, Andrej Huliaček a Adam Horváth. Prvé kolo bolo poznačené 

veľmi studeným počasím a nízkou teplotou vody. Na pstruhovom potoku bol zvýšený prietok, ktorý na niektorých miestach 

skoro vôbec neumožňoval loviť. Celkovo pretek výrazne ovplyvnilo počasie a aktivita rýb. Naše umiestnenie po zrátaní 

výsledkov bolo 9. miesto celkovo. 

2. kolo 1. ligy sa konalo na rieke Kysuca v okolí Kysuckého Nového Mesta.  Revír je známy ako jalcová voda, kde v horných 

úsekoch sa vyskytuje aj pstruh. Na pretek sme nastúpili v zložení Pavol Kadlec, Miroslav Luhový, Adam Horváth, Andrej 

Huliaček. Na rieke sa pravidelne okrem prívlačových pretekov uskutočňujú aj pohárové a muškárske preteky, čo sa prejavilo 

na opatrnosti a prefíkanosti rýb. Po sobote sme sa držali na 7. mieste, ale prišiel nasledujúci deň a naše výsledky boli veľmi 

slabé. Po spočítaní našich umiestnení sme sa prepadli na posledné 12. miesto a celkovo po dvoch kolách sme boli na 10 

mieste, tesne nad pásmom zostupu do 2. ligy. 

1. júla sa uskutočnili aj Majstrovstvá Slovenska juniorov v prívlači. Tento rok sa konali na rieke Vlára na úseku obce Horné 

Sŕnie. Našu organizáciu zastupoval len jeden pretekár Adam Kadlec v kategórii U 18.  V tejto kategórii nastupovali aj 

pretekári, ktorí pravidelne nastupujú na ligové kolá. Celkové 5. miesto je výborným výsledkom a vyrastá nám nová mladá 

krv. 

O týždeň neskôr sa na rieke Váh, ktorá patrí pod MO SRZ v Dubnici nad Váhom a MO SRZ v Trenčíne uskutočnili 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov. Našu organizáciu zastupovali Juraj Smatana, Juraj Václavík, Rastislav 

Šajdák, Miroslav Luhový, Pavol Kadlec a Adam Horváth. Celkovo preteky boli na vysokej úrovni a opäť o umiestnení 

rozhodovali sektory a jednotlivé úseky. Umiestnenie našich bolo Juraj Smatana 16. miesto, Juraj Václavík 26. miesto, 

Miroslav Luhový 38. miesto, Pavol Kadlec 43. miesto, Adam Horváth 44. miesto a Rastislav Šajdák 48. miesto. 



Na východ republiky sa vybral  Miroslav Luhový. 29. júla sa tu konal tradičný pohárový pretek - Prešovský jalec na rieke 

Torysa. V konkurencii 36. pretekárov sa nestratila celkovo obsadil 13. miesto, keď ešte po 3. kole preteku bol na 

vynikajúcom 3. mieste. 

Posledné kolo 1. prívlačovej ligy sa konalo 19. – 20. augusta na rieke Hron pod správou MO SRZ Levice. Našim cieľom bolo 

udržanie teamu v 1. lige. Svoj krst ohňom absolvoval Pavol Kubík, ktorý nahradil Andreja Huliačka.  Sobota priniesla pre náš 

team slabé výsledky, kedy sa najlepšie umiestnil Adam Horváth 3. miesto v sektore. Po večernej porade teamu sme ešte 

skúsili zmobilizovať všetky sily a spraviť výsledok, ktorý by nás zachránil v 1. lige. Posledný deň sme skončili v sektoroch 

nasledovne Adam Horváth 4. miesto, Pavol Kadlec 2. miesto, Miroslav Luhový 9. miesto a Pavol Kubík 12. miesto. Po 

sčítaní výsledkov sme obsadili v dlhodobej súťaži posledné 12. miesto a v roku 2018 budeme súťažiť v 2. lige LRU – prívlač. 

Aj keď sme nesplnili cieľ udržať sa v 1. lige, nevešiame hlavu a pevne veríme, že sa môžeme vrátiť medzi elitu. Som hrdý na 

všetkých členov družstva za ich bojovnosť a nasadenie. 

Domáci pohárový pretek Púchovský pstruh organizuje naša MO SRZ na našej miestnej VN Ihrište. Pretek patrí medzi 

vyhľadávané súťaže, kde je ešte posledná možnosť získať body do rebríčka jednotlivcov. Tento rok sa konal 7. októbra. 58 

pretekárov z územia celej SR a aj zo susednej Českej republiky súťažilo v 4. kolách o prvenstvo. Našu organizáciu zastupovali 

Juraj Smatana, Juraj Václavík, Rastislav Šajdák, Miroslav Luhový, Andej Huliaček, Adam Horváth, Pavol Kadlec, Robo 

Crkoň, Karol Gargulák, Peter Kováčik, Mikáč Miroslav, Marek Šedý, Miroslav Štefina. Po skončení preteku sa najlepšie 

umiestnil Juraj Smatana na vynikajúcom 2. mieste. 

Posledný pohárový pretek sa uskutočnil v Humennom na vodnej nádrži Volová. Trio pretekárov Juraj Smatana, Miroslav 

Luhový a Pavol Kadlec bojovalo v poli 58. pretekárov na kvalitne zarybnenej vode. Najlepšie umiestnenie dosiahol Juraj 

Smatana 7. miesto.  

V závere by som chcel poďakovať našej MO SRZ v Púchove za podporu pri účasti na prívlačových pretekoch a svojim 

kolegom prívlačiarom prajem pevné zdravie a mnoho skvelých úlovkov v ďalšom roku. Petrov zdar! 

(Mgr. Pavol Kadlec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muškárska liga 2017 

Vyhodnotenie družstva a jednotlivcov v LRU-mucha v roku 2017. 

 

Družstvo v LRU-mucha v roku 2016 skončilo v druhej lige na šiestom mieste a jednotlivci mali v tabuľke RSM (body za 

preteky, ktorých sa zúčastnili a boli do tabuľky zaradené – zarátava sa päť najlepších výsledkov z pohárových pretekov a 

lepší z výsledkov v súťaži družstiev a výsledky z reprezentácií) umiestnenie Róbert Piška 26., Ľudevít Kodaj 41., Mloš Šerý 

45. a Filip Mrážik 58. Na majstrovstvách Slovenska skončil Róbert Piška štrnásty  V kvalifikácii do reprezentácie nebol nikto. 

Rok 2017 v súťaži družstiev sme teda absolvovali v 2. Lige. Preteky jarného kola sa uskutočnili v Brezne 4. a 5. 6.2017  na 

Hrone, kde sme skončili na šiestom mieste z dvanástich družstiev. Jednotlivci sa umiestnili takto: Ľudevít Kodaj na 9. 

mieste, Miloš Šerý na 24. mieste, Róbert Piška na 33. mieste a Marián Hrenák skončil 40. Zo 49 pretekárov. Jesenné kolo 

sa konalo v Martine na rieke Turiec dňa 26. a 27.8.2017. Tu si naše družstvo počínalo ešte lepšie ako na jar, keď v súťaži 

družstiev za jeseň skončili na prvom mieste a v súťaži jednotlivcov Róbert Piška skončil prvý, Filip Mrážik šiesty, Miloš Šerý 

jedenásty a Ľudevít Kodaj devätnásty. Celkovo v súťaži družstiev LRU-mucha 2017 skončilo naše družstvo na treťom mieste 

za Breznom a Dolným Kubínom A a všetky tri družstvá postúpili do prvej ligy, k čomu im treba zablahoželať. Prvý krát v 

histórii družstva sa dostali medzi najlepšiu elitu muškárov na Slovensku. 

V súťaži jednotlivcov v tabuľke RSM sa naši reprezentanti umiestnili nasledujúco: Róbert Piška na 9. mieste, Filip Mrážik na 

39. mieste,  Ľudevít Kodaj na 44. mieste, Miloš Šerý na 45. mieste a Marián Hrenák skončil na 81. mieste. Pripomínam, že 

prví štyridsiati postupujú na Majstrovstvá Slovenska v roku 2018. V roku 2017 sa na Majstrovstvách Slovenska v Dolnom 

Kubíne na rieke Orava sa umiestnil Róbert Piška na 18. mieste. V rebríčku pre reprezentáciu Slovenska na rok 2018 figuruje 

Róbert Piška na 15. mieste. 

Pre rok 2018 prajeme družstvu aj jednotlivcom čo najlepšie výsledky, aby sa im podarilo udržať v prvej lige aj pre ďalšiu 

sezónu v roku 2019. 

Všetky tieto a aj ďalšie iné informácie je možné sledovať na stránke LRU-mucha: www.lrumucha.sk 

(Ing.Dalibor  Piška) 

 



Zarybnenie a celkové úlovky v roku 2016 

 

Celkové úlovky našich členov v kaprových vodách MO SRZ Púchov v roku 2016 

Kapor (4349ks/12,223kg), Lieň (61ks/58,01kg), Pleskáč (434ks/379,80kg), Jalec (68ks/50,60kg), Podustva (39ks/58,30kg), 

Mrena (26ks/36,80kg), Nosáľ (1222ks/404,48kg), Karas (79ks/46,83kg) , Boleň (52ks/97,86kg) , Amur (11ks/71,90kg), 

Tolstolobik (4ks/76,50kg) , Šťuka (413ks/968,91kg), Zubáč (316ks/741,78kg) , Sumec (20ks/127,30kg) ,  

Ostriež (662ks/118,90kg) , Úhor (58ks/44,33kg) , Pstruh potočný (28ks/12,39kg) , Pstruh dúhový (1079ks/392,13kg) , 

Ostatné (608ks/34,35kg) , Pleskáč ostatné druhy (22ks/5kg) 

Na našich pstruhových a kaprových revíroch bolo našimi členmi ulovených spolu 12 215 kusov rýb o váhe 16 885,34 kg. 

Cudzí rybári u nás ulovili 3157 kusov o hmotnosti 3495 kg. 

Celkovo sa na našich revíroch v roku 2016 ulovilo 15 372 kusov rýb o celkovej hmotnosti 20 380,34 kg 

 

Celkové úlovky na pstruhových vodách v MO SRZ Púchov v roku 2016 

Pstruh potočný (1185ks/332,83kg) , Pstruh dúhový (1459ks/602,82kg), Ostatné (20ks/0,30kg) 

Celkovo:  2664ks/935,95 kg 

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

Úlovky našich členov na pstruhových vodách MO SRZ Púchov v roku 2016 podľa revírov: 

 

3-0120-4-1 Biela voda č.2 

Návštevnosť: 1224 

Pstruh potočný (396ks/111,46kg) , Pstruh dúhový (695ks/291,83kg) 

Spolu: 1091ks/403,29kg 

 

3-1900-4-1 Lednica 

Návštevnosť: 299 

Pstruh potočný (127ks/35,34kg) , Pstruh dúhový (206ks/66,06kg) , Ostatné ryby (20ks/0,30kg) 

Spolu:  353ks/101,79kg 

 

3-3040-4-1 Pružinka 

Návštevnosť: 1533 

Pstruh potočný (662ks/185,94kg) , Pstruh dúhový (558ks/244,93kg) 

Spolu: 1220ks/430,87kg 

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

Úlovky našich členov na kaprových vodách MO SRZ Púchov v roku 2016 podľa revírov: 

 

3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál 

Návštevnosť: 3098 

Kapor (181ks/563,84kg) , Pleskáč (166ks/184,43kg) , Jalec (6ks/4,30kg) , Nosáľ (607ks/219,35kg) , Karas (7ks/7,40kg) , 

Boleň (7ks/15,30kg) , Amur (2ks/7,40kg), Šťuka (52ks/113,85kg) , Zubáč (150ks/410,92kg) , Sumec (4ks/38kg),  

Ostriež (1ks/0,50kg), Pstruh dúhový (3ks/2,20kg), Ostatné ryby (26ks/4,30kg), Pleskáč ostatne druhy (1ks/0,25kg) 

Spolu: 1213ks/1572,04kg 

 

3-4171-1-1 Štrkovisko pod železničným mostom 

Návštevnosť: 283 

Kapor (82ks/179,85kg) , Nosáľ (4ks/1,30kg) , Karas (6ks/5,30kg) , Šťuka (1ks/1,95kg) , Úhor (1ks/0,50kg) 

Spolu: 94ks/188,90kg 

 

3-4161-1-1 Štrkovisko Odhánky 

Návštevnosť: 2209 

Kapor (572ks/1525,83kg) , Lieň (4ks/3,94kg), Jalec (2ks/1kg), Mrena (1ks/2,50kg) , Karas (15ks/6,50kg) , Boleň (3ks/3,40kg) 

, Amur (2ks/7,30kg) , Tolstolobik (1ks/13,50kg) , Šťuka (21ks/41,15kg) , Zubáč (5ks/7,80kg) , Ostriež (110ks/17,60kg) ,  

Úhor (2ks/2kg), Pstruh dúhový (1ks/0,30kg) , Ostatné ryby (428ks/17,40kg) , Pleskáč ostatné druhy (1ks/0,80kg) 



Celkovo: 1168ks/1651,02kg 

 

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

Návštevnosť : 71 

Kapor (22ks/57,74kg) 

 

3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka 

Návštevnosť: 3164 

Kapor (872ks/2117,99kg), Lieň (1ks/0,60kg) , Pleskáč (6ks/2kg) , Karas (7ks/5,70kg), Amur (2ks/28,20kg) , 

 Šťuka (49ks/97,43kg) , Zubáč (34ks/68,59kg) , Sumec (2ks/6,50kg), Úhor (21ks/17,30kg) , Pleskáč ostatné (2ks/0,30kg) 

Spolu: 996ks/2344,61kg 

 

3-4040-1-1 Štrkoviská Lednické Rovne 

Návštevnosť: 687 

Kapor (171ks/436,68kg) , Pleskáč (1ks/0,28kg) , Karas (7ks/5,30kg) , Amur (2ks/7kg) , Šťuka (1ks/2kg) , Zubáč (1ks/3,40kg) , 

Úhor (2ks/1,50kg) 

Spolu: 185ks/456,16 kg 

 

3-5070-1-1 VN Ihrište 

Návštevnosť: 4209 

Kapor (1199ks/3743,22kg) , Lieň (2ks/0,80kg) , Pleskáč (1ks/0,40kg) , Jalec (1ks/0,40kg) , Karas (2ks/0,58kg) ,  

Tolstolobik (3ks/63kg) , Šťuka (15ks/38kg) , Zubáč (22ks/41,64kg) , Ostriež (4ks/1,25kg) , Úhor (3ks/1,48kg) ,  

Pstruh dúhový (1060ks/382,78kg) , Pleskáč ostatné druhy (15ks/2kg) 

Spolu: 2327ks/4275,75kg 

 

3-4580-2-1 Váh č.10 

Návštevnosť: 13 182 

Kapor (1250ks/3596,38kg) , Lieň (54ks/67kg) , Pleskáč (258ks/193,39kg) , Jalec (61ks/45,70kg) , Podustva (39ks/58,30kg) , 

Mrena (23ks/30,90kg) , Nosáľ (611ks/183,83kg) , Karas (37ks/19,25kg) , Boleň (42ks/79,15kg) , Amur (3ks/22 kg) ,  

Šťuka (274ks/674,53kg) , Zubáč (104ks/209,43kg) , Sumec (14ks/82,80kg) , Ostriež (547ks/99,55kg) , Úhor (29ks/21,55kg) , 

Pstruh potočný (28ks/12,39kg) , Pstruh dúhový (15ks/6,85kg) , Ostatné ryby (154ks/12,65kg) Pleskáč ostatné (3ks/1,65kg) 

Spolu: 3546ks/5402,97kg 

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

Najväčšie úlovky našich rybárov v roku 2016 

Sumec - 147 cm/26,5 kg - (5.7. 2-1230 Malý Dunaj) - Jaroslav Zbín 

Sumec - 145 cm/21 kg - (15.7. VN Nosice 3-5480) - Vladimír Macháček 

Sumec - 125 cm/15 kg - (20.6. NK Kanál 3-2520) - Miloš Hozdek 

Sumec - 124 cm/12 kg - (22.7. VN Nosice 3-5480) - Peter Gašpárek  

Sumec - 117 cm/12 kg - (20.8. NK Kanál 3-2520) - Miloš Hozdek 

Sumec - 117 cm/10,5 kg - (12.9. Váh č.10 2-4580) - Jozef Šimon 

Sumec - 110 cm/9,5 kg - (26.7.Váh č.10 2-4580) - Miroslav Ondrička ml. 

Sumec - 110 cm/ 9,4 kg - (19.7. Váh č.10 2-4580) - Rudolf Kalma 

Sumec - 107 cm/8,5 kg - (11.9. Váh č.10 2-4580) - Jozef Šimon 

Sumec - 105 cm/8 kg - (4.8. VN Nosice 3-5480) - Milan Moravec 

 

Tolstolobik - 110 cm/23 kg - (20.6. VN Ihrište 3-5070) - Roman Bartoš 

Tolstolobik - 104 cm/13,5 kg - (15.11. VN Ihrište 3-5070) - Ivan Mičuda 

Tolstolobik - 102 cm/ 20 kg - (16.7. VN Ihrište 3-5070) - Anton Hrbáček 

Tolstolobik - 90 cm/20 kg - (22.6. VN Ihrište 3-5070) - Milan Šajdák 

 

 



Zubáč - 100 cm/13 kg - (28.10.NK Kanál 3-2520) - Tibor Štefanec 

Zubáč - 95 cm/9,5 kg - (29.12. NK Kanál 3-2520) - Ľudevít Valach 

Zubáč - 90 cm/8 kg - (23.11. NK Kanál 3-2520) - Tibor Štefanec 

Zubáč - 87 cm/7,2 kg - (18.11. NK Kanál 3-2520) - Daniel Kodaj 

Zubáč - 86 cm/7 kg - (25.10.NK Kanál 3-2520) - Tibor Štefanec 

Zubáč - 86 cm/7 kg - (7.10. NK Kanál 3-2520) - Tibor Štefanec 

Zubáč - 85 cm/6,5 kg - (5.11.NK Kanál 3-2520) - Tibor Štefanec 

Zubáč - 85 cm/7 kg - (16.10. NK Kanál 3-2520) - Marián Kopinec 

Zubáč - 84 cm/6,5 kg - (16.9. NK Kanál 3-2520) - Marián Kopinec 

Zubáč - 84 cm/7 kg - (13.11. NK Kanál 3-2520) - Ľudevít Valach 

Zubáč - 83 cm/5,5 kg - (24.9. Váh č.10 3-4580) - Martin Karas 

Zubáč - 82 cm/5,5 kg - (19.6. NK Kanál 3-2520) - Miroslav Trník 

Zubáč - 80 cm/6 kg - (24.10. NK kanál 3-2520) - Slavomír Jahoda 

Zubáč - 82 cm/8 kg - (13.12. NK Kanál 3-2520) - Ľudevít Valach 

Zubáč - 83 cm/6,5 kg - (10.10.NK Kanál 3-2520) - Ľudevít Kodaj 

Zubáč - 81 cm/5,5 kg - (23.10. Váh č.10 2-4580) - Jaroslav Kodaj 

 

Šťuka - 96 cm/7,6 kg - (25.9. VN Nosice 3-5480) - Vladimír Janco 

Šťuka - 95 cm/7,5 kg - (2.10. VN Nosice 3-5480) - Vladimír Janco 

Šťuka - 98 cm/9 kg - (15.9. Váh č.10 2-4580) - Tibor Scherk 

Šťuka - 98 cm/8,5 kg - (23.7. Váh č.10 2-4580) - Peter Kováčik 

Šťuka - 93 cm/7,20 kg - (10.10.Váh č.10 2-4580) - Štefan Ďurdík 

Šťuka - 99 cm/8,5 kg  - (2.7. Váh č.10 2-4580) - Peter Jašek 

 

Kapor - 90 cm/16 kg - (Váh č.10 2-4580) - Jozef Cíbik - RYBA PUSTENA VODE 

Kapor - 103 cm/16,7 kg - (Váh č.10 - 2-4580) - Ladislav Mušák - RYBA PUSTENA VODE 

Kapor - 89 cm/13,80 kg - (Váh č.10 - 2-4580) - Stanislav Egly - RYBA PUSTENA VODE 

Kapor - 86 cm/14,50 kg - (29.11. NK Kanál - 3-2520) - Marián Golítko 

Kapor - 84 cm/ neváženy (20.6. Váh č.10 2-4580) - Kamil Kučiak - RYBA PUSTENA VODE 

Kapor - 93 cm/15,5 kg - (VN Orava - 3-5530) - Jaroslav Bárka - RYBA PUSTENA VODE 

Kapor - 84 cm/14 kg - (15.9.NK Kanál - 3-2520) - Tibor Štefanec 

 

Amur - 106 cm/16,2 kg - (15.7. Štrk.Horenická Hôrka - 3-4030) - Peter Jambor 

Amur - 103 cm/12 kg - (21.7. Štrk.Horenická Hôrka - 3-4030) - Peter Jambor 

 

Pstruh potočný - 53 cm/1,7 kg - (14.6. Pružinka -3040) - Marián Binka 

Pstruh potočný - 54 cm/1,5 kg - (5.7. Váh č.10  4580) - Lubomír Bajza 

Pstruh potočný - 53 cm/1,6 kg - (16.4. Pružinka - 3040) - Rado Šedý 

 

Úhor - 120 cm/2,8 kg (5.7.VN Nosice - 5480) - Matej Smutný 

Mrena - 74 cm/ Váh č.10 -4580) - Ladislav Pavlech - RYBA PUSTENA VODE 

Jeseter - 72 cm / NK Kanál - 32520) - Stano Luhový - RYBA PUSTENA VODE 

 

 

 

 



Zarybnenie kaprových revírov MO SRZ Púchov v roku 2016 

 

Váh č.10 (3-4580-2-1) 

Kapor K2 (500kg/1155 eur) , Šťuka 1 ročná (150kg/1221 eur), Mieň rýchlený 8cm (4000ks/1320 eur) , 

 Jeseter 1 ročný (1000ks/1000 eur) , Pstruh potočný 2 ročný (200kg/1850 eur) 

Cena spolu:  6546 eur 

 

VN Ihrište (3-5070-1-1) 

Kapor K3 (4400kg/10219 eur) , Zubáč 2 ročný (153kg/1966,80 eur) , Zubáč rýchlený 5cm (3000ks/363 eur),  

Pstruh dúhový 2 ročný (650kg/2237 eur)  , Úhor monté (1kg/425 eur) 

Cena spolu: 15 210,80 eur 

 

Štrkoviská Lednické Rovne (3-4040-1-1) 

Kapor K2 (300kg/676,50 eur) , Kapor K3 (200kg/451 eur)  

Cena spolu: 1127,50 eur 

Štrkoviská Horenická Hôrka (3-4030-1-1) 

Kapor K2 (1000kg/2310 eur) , Kapor K3 (800kg/1760 eur) , Zubáč 2 ročný (165kg/2359 eur) , Zubáč rýchlený 5cm 

(3000ks/363 eur) , Šťuka 1 ročná (100kg/814 eur) , Amur 3 ročný (200kg/660 eur) , Úhor monté (1kg/425 eur) 

Cena spolu: 8691 eur 

 

Nosicko-kočkovský kanál (3-2520-1-1) 

Kapor K2 (500kg/1155 eur) , Zubáč rýchlený 5 cm (12 000ks/1452 eur) 

Cena spolu: 2607 eur 

 

Štrkoviská Odhánky (3-4161-1) 

Kapor K2 (500kg/1127,50 eur) , Kapor K3 (900kg/2029,50 eur), Kapor K1-vlastný odchov (30kg - (135 e) 

Cena spolu: 3157 eur 

 

Štrkovisko pod železničným mostom (3-4171-1-1) 

Kapor K2 (100kg/231 eur) , Kapor K3 (100kg/225,50 eur) 

Cena spolu: 456,50 eur 

 

VN Balatón - Dolne Kočkovce (3-5020-1-1) 

Kapor K3 (500kg/1127,5O eur) , Zubáč rýchlený 5 cm (2000ks/242 eur) , Zubáč 2 ročný-vlastný odchov (25,2kg/302,40 e) , 

Úhor monté (1kg/425 eur) 

Cena spolu: 1794 eur 

 

Spolu kaprové revíry MO SRZ Púchov 

Kapor K2 (2900kg/6655 eur) , Kapor K3 (6900kg/15812,5 eur) , Zubáč rýchlený 5 cm (20 000ks/2420 eur) , Zubáč 2 ročný 

(318kg/4325,80 eur) , Amur 3 ročný (200 ks/660 eur) , Šťuka 1 ročná (250kg/2035 eur) , Mieň rýchlený 8 cm (4000ks/1320 

eur) , Jeseter 1 ročný (1000ks/1000 eur) , Pstruh dúhový 2 ročný (650kg/2237 eur) , Pstruh potočný 2 ročný (200kg/1850 

eur) , Úhor monté (3kg/1290 eur) 

Cena spolu: 39 605,30 eur 

 

Pre rok 2016 sa na zarybnenie kaprových revírov MO SRZ Púchov počítalo s celkovou sumou 37 685 eur z vlastných 

prostriedkov, skutočnosť bola 39 605,30 eur. 

 

Zarybnenie z RADY SRZ 

Váh č.10 (3-4580-2-1) 

Kapor K2 (400kg/960 eur) , Kapor K3 (1000kg/2250 eur) , Podustva 1 ročná (51 819ks/4500 eur) ,  

Mrena 1 ročná (4000ks/2400 eur) , Pstruh potočný 2 ročný (140,54kg/1300 eur) , Šťuka 1 ročná (200kg/1680 eur) 

Cena spolu: 13 090 eur 



Nosicko Kočkovský kanál - (3-2520-1-1) 

Kapor K2 (1000kg/3108 eur) 

 

Štrkovisko Horenická Hôrka (3-4030-1-1) 

Kapor K3 (400kg/900 eur) 

 

Celkový príspevok Rady SRZ pre našu MO vo forme násad bol 17 098 eur. 

celkom sme zarybnili v roku 2016 naše kaprové vody za vlastné financie, príspevkom Rady SRZ a vlastným odchovom za 

čiastku 57 140,70 eur. 

 

Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Púchov v roku 2016 

 

Biela Voda (3-0120-4-1) 

Pstruh potočný 2 ročný (200kg/1850 eur) , Pstruh dúhový 1 ročný (200kg/1181,40 eur) , Pstruh dúhový 2 ročný 

(300kg/996 eur) , Lipeň tymiánový 10 cm (2000ks/506 eur) ) , Pstruh potočný 5 cm (3000ks/145,20 eur),  

Pstruh potočný z výlovov (1109ks/(200 e) 

Cena celkom : 4678,60 eur 

 

Lednica (3-1900-4-1) 

Pstruh potočný 2 ročný (100kg/925 eur) , Pstruh dúhový 2 ročný (100kg/352 eur) , 

 Pstruh dúhový 1 ročný (100kg/590,70 eur) , Pstruh potočný rýchlený 5cm (2000ks/96,80 eur) 

Cena celkom : 1964 eur 

 

Pružinka (3-3040-4-1) 

Pstruh potočný 2 ročný (150kg/1387,50 eur) , Pstruh dúhový 1 ročný (100kg/590,70 eur) ,  

Pstruh dúhový 2 ročný (300kg/997 eur) , Lipeň tymiánový 1 ročný (6000ks/1518 eur) ,  

Pstruh potočný 5cm (3000ks/145,20 eur) , Pstruh potočný z výlovov (2786 ks (1119,75 eur) 

Cena spolu: 4638,40 eur 

 

Odchovné potoky: 

 

Biela Voda - odchovné potoky - (3-0120-4-2) 

Pstruh potočný rýchlený 5 cm (5000ks/242 eur) 

 

Lednica - Kýčerský potok (3-1820-4-2) 

Pstruh potočný rýchlený 5 cm (2000ks/96,80 eur) 

 

Slatinka - (3-3770-4-2) 

Pstruh potočný rýchlený 5 cm (5000ks/242 eur) 

Cena spolu : 580,80 eur 

 

Spolu pstruhové revíry MO SRZ za rok 2016 

Pstruh potočný 2 ročný (450kg/4162,50 eur) , Pstruh dúhový 1 ročný (400kg/2362,80 eur) , Pstruh dúhový 2 ročný 

(700kg/2345 eur) , Pstruh potočný rýchlený 5 cm (20 000ks/968 eur) , Lipeň tymiánový rýchlený 10 cm (8000ks/2024 eur) 

Cena spolu : 11 862,30 eur 

 

Pre rok 2O16 sa na zarybnenie pstruhových revírov plánovala suma 11 553,50 eur z vlastných prostriedkov, skutočnosť  

11 862,30 eur , spolu s vlastným odchovom (1319,75) za 13 182,05 eur 

 

Celkom sme plánovali preinvestovať z vlastných prostriedkov v roku 2016 na kaprové a pstruhové revíry našej MO 

 49 238,50 eur, skutočnosť bola 51 467,60 eur. Spolu s príspevkom os Rady SRZ a vlastným odchovom sme zarybnili naše 

revíry za čiastku 70 322,75 eur. 



Pozorne preštudujte celý dokument! 

POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2018 
*poznámka: pre identifikáciu platby jedôležitévedľa skratky napísať aj rok narodenia a meno člena, za 

ktorého je platba realizovaná, napríklad: ZK+P 1977Vydra Anton. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!! 

Ak za člena platí rodič, manžel/ka, poštovým poukazom alebo prevodom na účet, je potrebné aby v 

kolónke odosielateľ-správa pre prijímateľa bolo uvedené meno člena za ktorého je daná platba. 

Vzory použitých skratiek pre vypisovanie poštových 

poukazov a príkazov na úhradu 
 

Poplatok 

 

Skratka do 

správy pre 

adresáta 

(prijímateľa)* 

 

Popis povolenia na rybolov 

100,00 €    ZK Zväzová Kaprová                                                       

127,00 €    ZK + P Zväzová Kaprová + Pstruhy 

135,50 €    ZK + L Zväzová Kaprová + Lipne 

162,50 €   ZK + P + L Zväzová Kaprová + Pstruhy + Lipne 

  64,50 €    MK Miestna Kaprová                                                         

91,50 €    MK + P Miestna Kaprová + Pstruhy 

100,00 €   MK + L        Miestna Kaprová + Lipne 

127,00 € MK + P + L Miestna Kaprová + Pstruhy + Lipne 

  61,50 €    PP Povolenie Pstruhové samostatné 

97,00 €      PP + L          Povolenie Pstruhové samostatné + Lipne 

54,50 €    MK ZĽ         
Miestna Kaprová ZĽavnená, ženy, ZŤPS s červenýmpruhom 

invalidný dôchodcovia(nad 70% poškodenia zdravia) 

81,50 €    MK ZĽ + P Miestna Kaprová ZĽavnená + Pstruhy 

90,00 €    MK ZĽ + L Miestna Kaprová ZĽavnená + Lipne 

117,00 € MK ZĽ +P+L Miestna Kaprová ZĽavnená +Pstruhy + Lipne 

  48,50 €    MK M Miestna Kaprová Mládež do 18.r.                            

84,00 €       ZK M          Zväzová KaprováMládež do 18.r. 

20,00 € ČZ Členská Známka – (udržiavacia známka) 

 

Členská Známka = 20,-€ 



Členská Známka (Mládež do 18.r.) = 14,-€ 

Miestny rybársky poriadok+ spravodaj = 1,25 € 

Záznam o úlovkoch = 0,25 € 

Zväzový kaprový rybársky poriadok = 0,50 € 

Zväzový lipňový rybársky poriadok = 0,50 € 

ZväzovéKaprové povolenie = 35,- € 

ZväzovéLipňové povolenie= 35,- € 

MiestneKaprové povolenie = 43,- € 

MiestneKaprovéZĽavnené povolenie = 33,- € 

MiestnePstruhové povolenie = 27,- € 

MiestnePstruhové Povolenie samostatné (bez kaprového povolenia) = 40,- € 

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 s červeným pruhom na preukaze ZŤPS, s nutným 

doprovodom a vozíčkári.V zmyslenovej Smernice nebudú poskytované žiadne iné zľavy. Členom, 

ktorí dovŕšili dôchodkový vek, v zmysle tejto Smernice, organizácie neposkytujú žiadne zľavy. 

Výmena členského preukazu, 

v prípade jeho duplikát – 0,60 €. Zákon a Vykonávacia vyhláška – 1,00 €. 

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 treba v skratke vypísať, za aké povolenky 

a známky  je úhrada realizovaná.  

V poplatkoch nie je uvedená suma za Rybársky lístok, ktorý si bude možné zakúpiť pri vydávaní 

povolenia na rybolov v kancelárii SRZ MO Púchov, alebo na mestských, obecných úradoch 

v sumách podľa dĺžky platnosti: jednoročný 7,- €, trojročný 17,- €. Rybár, ktorý si príde pre 

povolenie na rybolov do kancelárie MO, musí mať platný štátny rybársky lístok na príslušný rok 

so sebou. 

Výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za členské známky je každý povinný uhradiť do 

31. marca daného roka. Ak úhrada za členskú známku nebude realizovaná do tohto termínu, 

v zmysle Stanov SRZ, § 10 Zánik členstva, členstvo v SRZ zaniká.  

V prípade relevantného dôvodu neskorej platby, bude danému členovy zaúčtovaný extra 

manipulačný poplatok vo výške 20,-€. 

 

V Púchove 30.10.2017                                                   Výbor SRZ MO Púchov    

 


