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Vážené dámy, vážení páni, športový rybári. 

 

Dostáva sa Vám do rúk ďalšie vydanie Informačného spravodajca, v ktorom Vám priblížime činnosť 

Vás rybárov, ale hlavne činnosť Miestnej organizácie v rokoch 2019 až 2020.  

Koniec roku 2019 až do marca 2020 prebiehal v našej organizácii podobne, ako predchádzajúce 

roky. Pripravili sme platby známok a povolení pre rok 2020, objednali tlačivá a známky, na začiatku roka 

2020 od januára sme normálne začali vydávať doklady rybárom, ktorí mali splnené všetky svoje povinnosti 

– zaplatené známky a povolenky na rok 2020, odovzdané Záznamy o úlovkoch v roku 2019 a odpracované 

brigády na našich revíroch. V priebehu mesiacov január až marec sme pripravovali podklady pre Členskú 

schôdzu, naplánovanú na začiatok apríla, pripravili sme rozpočet na rok 2020, naplánovali sme zarybnenie 

jednotlivých revírov na celý rok aj s plánovanými jarnými a jesennými pretekmi dospelých ako aj pretekmi 

detí. Aké však bolo naše rozčarovanie, keď v priebehu marca na Slovensku a teda aj v okrese Púchov začala 

prvá vlna ochorenia COVID 19 a s tým aj obmedzenie vychádzania a stretávania sa ľudí vo väčšom 

množstve. Preto sme museli hľadať riešenie vydávania dokladov. Najbezpečnejšie pre nás aj s ohľadom na 

našich rybárov bolo vydávanie dokladov vo vonkajších priestoroch pod privádzačom pri Váhu na strane 

Horných Kočkoviec. Z dôvodu koronavírusu sme museli odložiť naplánovanú Členskú schôdzu. Taktiež 

jarné preteky dospelých a detí sme museli zrušiť. Zarybnenie revírov však prebehlo podľa plánu zarybnenia.  

V letných mesiacoch sa zdalo, že COVID 19 slabne a že sa vráti život do normálu. Začali sme plánovať 

jesenné preteky „Cipkov memoriál“ , ale v priebehu septembra sa opäť a ešte s väčšou silou vrátil 

koronavírus vo svojej druhej vlne a museli sme zrušiť z dôvodu ochrany rybárov aj jesenné preteky. 

Zarybnenie však pokračovalo podľa zarybňovacieho plánu a dnes môžeme povedať, že naplánované 

celoročné zarybnenie úspešne prebehlo, takže rybári si mohli prísť na svoje, čoho dôkazom budú sumáre 

úlovkov pri odovzdaní Záznamov o úlovkoch na konci roku 2020. Upozorňujeme, že Záznamy musia byť 

odovzdané do 15.januára.  

Členská schôdza v roku 2020 nemohla byť uskutočnená z dôvodu obmedzenia počtu ľudí, ktorí sa mohli 

stretnúť na jednom mieste a preto nám RADA SRZ odporučila, aby sme pre tento rok v predsedníctve 

schválili hospodárenie za rok 2019, rozpočet na rok 2020, dodatočne zarybnenie revírov a účtovnú 

uzávierku.  

Veríme, že v budúcom roku sa podarí poraziť túto chorobu aj vďaka správaniu sa každého jedného 

z nás, že sa nájde vo svete liek na toto ochorenie a že už nás nebude obmedzovať v pohybe, v stretávaní sa 

a prejdeme opäť do normálneho života. Preto prajem všetkým rybárom hodne zdravia, veľa krásnych chvíľ, 

strávených pri vode pri výkone rybárskeho práva a veľa krásnych aj trofejných úlovkov. 

 

 

 

Za MO SRZ Púchov podpredseda Ing. Dalibor Piška 

 

 

 



Zloženie členskej základne v roku 2020. 

 

V roku 2020 tvorilo našu členskú základňu 1206 členov, 94 členov si zaplatilo udržiavaciu známku a 26 

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

Dospelí a mládež: 

Púchov a okolie - 574 

Lednické Rovne - 197 

Beluša + Pružina - 239 

Dolné Kočkovce - 37 

Spolu dospelí a mládež : 1047 z toho 38 mládež, 34 žien a 209 dôchodcov a 36 ZŤPS členov. 

 

Deti rok 2020 

Púchov a okolie - 48 z toho 12 dievčat 

Lednické Rovne - 27 z toho 3 dievčatá 

Beluša + Pružina - 27 z toho 5 dievčat 

Dolné Kočkovce - 15 z toho 1 dievča 

Lysá pod Makytou – 16 z toho 1 dievča 

Spolu 133 detí a z toho 22 dievčat 

 

V roku 2020 boli vydané povolenia na rybolov v tomto zložení: 

Miestne povolenie kaprové 815 ks a 115 ks pre deti 

Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 18 ks 

Miestne povolenie kaprové zľavnené121 ks 

Zväzové povolenie kaprové 336 ks a 20 ks pre deti 

Miestne povolenie pstruhové 239 ks 

Zväzové povolenie lipňové17 ks 

 

K štatistike pridávame aj informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. V roku 2020 zomreli naši členovia: 

Fujerík Ladislav - člen SRZ od roku 1980 zomrel vo veku 68 rokov 

Bednár Štefan - člen SRZ od roku 1994 zomrel vo veku 64 rokov 

Švec Peter - člen SRZ od roku 2014 zomrel vo veku 61 rokov 

Gargulák Karol  - člen SRZ od roku 1950 zomrel vo veku 83 rokov 

Golítko Juraj - člen SRZ od roku 2018 zomrel vo veku 58 rokov 

Kudlej Ladislav - člen SRZ od roku 1973 zomrel vo veku 75 rokov 

Čacho František - člen SRZ od roku 1990 zomrel vo veku 63 rokov 

Kleberc Alexander - člen SRZ od roku 2010 zomrel vo veku 74 rokov 

Mierny Miroslav - člen SRZ od roku 1969 zomrel vo veku 67 rokov 

 

V roku 2020 činnosť organizácie riadil 10 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia. 

Výbor MO v roku 2020 zasadal 7 krát. Pozornosť bola zameraná na prípravu a vydávanie povolení na 

rybolov v zložitej pandemickej situácii, prípravu členskej schôdze, ktorá sa pre covid 19 nekonala. Výbor sa 

ďalej venoval zarybňovaniu revírov, prípravou školenia a skúšky nových členov a ďalších činností, ktoré 

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

Na jar v roku 2020 sa konalo školenie a skúšky nových členov. Zo 45 žiadateľov o vstup do našej 

organizácie a po vyhodnotení testov, výbor schválil 43 žiadostí o vstup do našej organizácie.  

 

                                                                                                             Pripravil tajomník Roman Rovný. 



Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2019/2020 

      Krúžky mladých rybárov v MO SRZ Púchov začali svoju činnosť koncom septembra 2019. Krúžky 

pracovali v CVČ Púchov, v Beluši, v Lednických Rovniach, v Dol. Lieskove a v Lysej pod Makytou. Deti 

pracovali pod vedením vedúcich krúžkov, podľa schválených harmonogramov. V ročníku 2019/2020 začalo 

navštevovať krúžky 119 detí,  z čoho bolo 98 chlapcov a  21 dievčat. Na jeseň, za pekného počasia, bola 

výuka realizovaná pri vode, kde si deti zdokonaľovali lovné techniky a tí mladší sa priúčali základom lovu 

rýb udicou.  

        

         

 

Na začiatok mája boli naplánované detské preteky, 

ktoré sa mali konať na Lednických Rovniach, no z 

dôvodu protipandemických opatrení ohľadne 

šírenia vírusu  Covid-19, sa nakoniec plánované 

preteky neuskutočnili.  

V polovici apríla sa vždy v minulosti konali 

skúšky  mladých rybárov, na základe ktorých 

výsledkov im boli vydané povolenia na rybolov. 

Z rovnakého dôvodu ako preteky, museli byť aj 

tieto skúšky nakoniec zrušené. Výbor neskôr na 

svojom zasadnutí rozhodol, že deťom ktoré 

navštevovali krúžky,  budú vydané povolenia pre tento rok aj bez vykonania testov. Chcel by som ako 

vedúci pre činnosť s deťmi a mládežou poďakovať vedúcim krúžkov ako aj výboru MO SRZ Púchov. 

Verím, že spolupráca bude aj v budúcom roku dobrá a že sa nám podarí vychovať veľa dobrých nástupcov 

športového rybárstva.  

Pripravil vedúci detí a mládeže Radoslav Šedý.  



Čistota našich vôd v roku 2020 

                                                
 

V roku 2020 sa riešili viaceré prípady znečistenia pstruhových potokov. Prvý prípad bol nahlásený z 

obce Lednica, kde do potoka Lednica bol dňa 10.7.2020 v poobedných hodinách z nákladného automobilu – 

fekála neznámej značky –vypustený neznámy obsah tmavej až čiernej farby v hornej časti Lednice a táto 

farba potoka sa tiahla celou Lednicou a postupne až k prítoku zo Zubáka. Incident nahlásili občania Lednice 

p. Šeligová Miroslava a p. Loduha Jaroslav. Na miesto znečistenia prišiel Piška Dalibor a Šerý Bohumil. 

Bola odobratá vzorka vody. Úhyn rýb nebol zaznamenaný, ale v tej kalnej vode nemusel byť viditeľný, 

preto sme sa rozhodli, že situáciu budú sledovať ešte na druhý deň ráno Loduha a Šerý a v prípade úhynu 

rýb budeme postupovať nahlásením na Políciu a Životné prostredie. K úhynu ani na druhý deň nedošlo. 

  

K ďalšiemu prípadu došlo dňa 3.6.2020 na potoku Vydrnka v obci Vydrná, kde bol otrávený 

približne 300 metrový úsek potoka. Tu sa našlo uhynutých 17 kusov pstruha potočného vo veľkosti 20-25 

cm. Ryby už boli v začiatkoch rozkladu, takže k otrave mohlo dôjsť 3 až 5 dní predtým. Prípad bol 

spôsobený vypustením žumpy do potoka. Hlavný hospodár Šajdák Rastislav nahlásil tento úhyn na 

Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Žiline, ktorá časť podnetu odstúpila na riešenie podľa zákona 

obci Vydrná a príslušnému orgánu štátnej vodnej správy Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o 

životné prostredie. 

            

 V treťom prípade dňa 21.8.2020 oznámil hlavný hospodár Šajdák Rastislav na Slovenskú inšpekciu 

životného prostredia  Žilina  úhyn rýb – pstruh potočný a slíž – na potoku Biela Voda v intraviláne obce 

Lazy pod Makytou a zároveň na Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Púchove. S udalosťou bol 

oboznámený aj starosta obce. Inšpekcia požiadala o odber vzoriek povrchovej vody. K úhynu rýb došlo v 

úseku dlhom cca 700 metrov. Uhynulo približne 50 ks pstruha potočného veľkosti okolo 20 cm, 2 kusy 32 

cm a veľké množstvo malých jedincov do 12 cm PP a slíža. Na základe záverov obhliadky inšpekcia 

rozhodla, že uvedená udalosť naplnila znaky mimoriadneho zhoršenia vôd, ktoré spôsobilo zaobchádzanie s 

betónovou zmesou pri vykonávaní betonárskych prác. Pri operatívnom meraní boli zistené zvýšené hodnoty 

pH (od 8,3 až do 12,6). Výbor MO splnomocnil hlavného hospodára MO Rastislava Šajdáka k zastupovaniu 

našej MO SRZ Púchov na jednaniach ohľadne riešenia ohláseného mimoriadneho zhoršenia vôd na toku 

Biela Voda v k.ú. Lazy pod Makytou zo dňa 21.8.2020. Firma, ktorá škodu spôsobila ju uznala a je ochotná 

vzniknutú škodu uhradiť. 

 

Pripravil referent čistoty vôd Ing. Dalibor Piška.  

 



Činnosť rybárskej stráže v roku 2020 

 

V roku 2020 vykonávalo činnosť rybárskej stráže 24 členov. Vykonávané kontroly boli zamerané na 

dodržiavanie nového rybárskeho zákona a vyhlášky. 

 Avšak situácia v tomto roku bola kvôli COVID odlišná ako v minulosti. Naši zákonodarcovia vyhlásili 

lockdown, núdzový stav a množstvo obmedzení, na ktoré musela zareagovať aj naša Mo. Situácii sme 

museli prispôsobiť aj posudzovanie  priestupkov, aby naši členovia neboli za menšie previnenia potrestaný 

neprimeranými trestami, ktoré sú počas núdzového stavu extrémne vysoké. Preto značnú časť ľahších, 

neúmyselných previnení sme riešili upozornením, vysvetlením, alebo dohovorom, no niektoré aj tak skončili 

na posúdenie pred disciplinárnou komisiou. Aj keď sme sa v tých najhorších mesiacoch snažili 

minimalizovať kontakt rybárskej stráže s rybármi, situáciu na našich revírov sme pravidelne monitorovali. 

 

Týmto spôsobom bol odhalený aj prípad rybára, ktorý na revíry 3-4030 Štrkoviská v Lednických 

Rovniach lovil dravé ryby. Počas lovu si privlastnil Šťuku severnú, ktorú nezapísal do záznamu o úlovkoch. 

Rybárska stráž si rybára odsledovala a následne pri jeho kontrole našla ulovenú rybu ukrytú v jeho 

vybavení, ktorá nedosahovala zákonom stanovenú minimálnu mieru. Priestupok bol podstúpený na 

disciplinárnu komisiu. 

Azda najčastejším previnením bolo prekročenie limitu úlovkov v jednom kalendárnom dni, ktoré tiež 

skončili na posúdenie pred disc. komisiou. 

Ďalšie priestupky, ktoré sa častejšie vyskytovali boli hlavne prepisovanie údajov z zázname 

o úlovkoch, zapisovanie úlovkov zmazateľnými perami, alebo ceruzkou, lov nástrahových rýb v rybovode... 

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku sme pokračovali v spolupráci s členmi policajného zboru, 

s ktorými sme zrealizovali spoločné nočné kontroly na našich revíroch. Dohodli sme sa na 

spolupráci  environmentálnou políciou, s ktorou sa dúfam budeme stretávať taktiež v ďalších rokoch. 

                              

Na záver by som rád poďakoval všetkým členom RS, ktorí obetujú svoj voľný čas, členom PZ 

a všetkým rybárom, ktorí prispeli svojou činnosťou na fungovaní našej Mo a vytvárajú tak priestor pre 

ďalšie generácie. 

                                                                                                        Pripravil vedúci RS: Mierný Marián 



Správa o činnosti disciplinárnej komisie za rok 2020 

 

Za rok 2020 disciplinárne komisia doposiaľ  riešila 9 oznámení  o podozreniach z previnení členov 

 SRZ. Z toho 8 oznámení bolo rybárskou strážou našej MO SRZ  alebo hospodárom a 1 prípad nám bol 

postúpený z  Rady SRZ. Z uvedených 9 oznámení bolo všetkých 9 ukončených. Z týchto previnení bola časť 

spáchaná v roku 2019 a  boli zistené hospodárom pri spracovávaní štatistiky úlovkov v tomto roku za rok 

2019. Celkom sa dopustilo previnení  9 členov a spáchali 11 previnení. 

             

Z hľadiska povahy previnení, išlo : 

 

1x  o lov rýb v kaprových vodách na viac ako 2 udice,  

1x  nesplnenie podmienky zapisovanie do záznamu o úlovkoch bez možnosti vymazania. (zapisovanie  

      ceruzkou). 

1x nezapísanie úlovku, po privlastnení, do záznamu 

1x úlovok nedosahoval najmenšiu lovnú mieru 

1x prepisovanie dátumu lovu a hmotnosti prvej ulovenej ryby 

4x prekročenie denného povoleného limitu privlastnenia si hmotnosti ulovených rýb 

2x Začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu 

 

Vo svojich rozhodnutiach disciplinárna komisia uznala vinnými 9 členov MO SRZ z 12 previnení, 

pričom vymerala: 

1x trest zákaz lovu na dobu 3 rokov 

7x peňažný trest v sume od 50 do 100 € na celkovú sumu 500 € 

2 prípady, nezapísanie dátumu začatia a miesta lovu boli odstúpené na priestupkovú komisiu   

   OÚ Púchov z dôvodu vecnej príslušnosti.     

   

Disciplinárna komisia v roku 2020 pracovala v trojčlennom zložení a pri svojich rozhodnutiach dbala na to, 

 

aby boli zistené všetky okolnosti porušenia predpisov o rybárstve. Pri posudzovaní  previnení,  prihliadala na 

 

závažnosť konania a jeho následkoch. Riadila sa Disciplinárnym poriadkom SRZ, ktorý je pre disciplinárnu 

 

komisiu záväzný. 

 

    

 

                                         

                                                                                                       

                                                                             Pripravil predseda disciplinárnej komisie Mgr. Imrich Súlik 

 

     

 

 

 



Hospodárska činnosť 

 

Rok 2020 bol najpriaznivejší na vodu za dlhé obdobie. Úhyny rýb spôsobené prehriatím vody, 

nedostatkom kyslíka, alebo jarnými virózami sme nezaznamenali. Boli však zaznamenané otravy rýb na 

Bielej vode spôsobené ľudskou činnosťou a to v obci Vydrná a Lazy pod Makytou.  Po prvej násade kapra 

K2 začiatkom apríla nám sťažila brigády aj výlov rybníkov prvá vlna epidémie vírusu Covid - 19. Na 

odchovných rybníkoch prúdy na Lednických rovniach sme v apríli odlovili 86 ks zubáča 2 ročného a 500 kg 

kapra K1.   Ryby boli vysadené do našich lovných revírov. V máji prebehol na týchto rybníkoch neres 

kapra.  

Aj počas sťaženej situácie sa nám podarilo zohnať a nasadiť plánované násady rýb do našich revírov. 

Poďakovanie patrí všetkým hospodárom, ako aj ich pomocníkom za celoročnú prácu. 

 

V roku 2020 sme zarybnili naše revíry deviatimi druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách 

nasledovne: 

Kapor K1= 500 kg , Kapor K2 = 3 000 kg , Kapor K3 = 9 100 kg 

Štuka rýchlená = 11 000 ks, Šťuka 1 ročná = 400 kg 

Zubáč rýchlený = 30 000 ks,  Zubáč 1 ročný =  3 100 ks, Zubáč 2 ročný = 86 ks 

Mieň   6cm = 8 000 ks,  Jeseter 1. ročný =  1 500 ks, Podustva 1 ročná  30 000  ks          

Pstruh potočný rýchlený = 30 000 ks, Pstruh potočný 1 ročný = 75 ks, Pstruh potočný 2 a viac ročný = 508 

kg 

Pstruh dúhový  15cm = 2 000 ks, Pstruh dúhový  15cm =  2 000 ks, Pstruh dúhový 1 ročný = 400 kg,  

Pstruh dúhový 2 ročný = 1 400 kg ,  Lipeň 2 ročný = 50kg 

            

Do konca roka by ešte mal byť dodaný kapor K2  2 000 kg a  zubáč  2 ročný 200 kg. 

 

Plašenie a odstrel kormorána. 

Aj tento rok sme sa snažili o elimináciu rybích predátorov na našich revíroch. Pán Karol Gargulák ako 

hlavný koordinátor pre plašenie a odstrel kormorána spolu s niektorými poľovníkmi organizoval jednotlivé 

aj spoločné akcie na ochranu našich revírov od tohto predátora. Spoločne sa im podarilo zastreliť 69 ks za čo 

im nepochybne patrí naše poďakovanie. 

Pripravil hlavný hospodár Šajdák Rastislav 



Brigádnická činnosť za rok 2020 

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí si aj v tomto roku splnili členskú povinnosť 

a aktívne sa podieľali  na zveľaďovaní našich revírov a to aj napriek nie príliš priaznivému vývoju čo sa 

týkalo mnohých reštrikčných opatrení súvisiacich s bojom proti pandémii vírusu Covid -19. Bolo to 

pravdepodobne 1. krát v histórií našej organizácie, že  sme museli v čase od      do    pozastaviť výkon 

spoločných brigád , aby sme dodržali nariadenia vlády a zabránili možnosti šírenia tohto vírusu medzi 

našimi členmi. No aj napriek tejto nepriaznivej situácii sa našla skutočne veľká skupina rybárov, ktorí si 

splnili brigádnickú povinnosť , za čo im patrí ešte raz veľká vďaka.  

Z uvedeného vyplýva , že v roku 2020 bola hlavná čas brigádnickej činnosti realizovaná  formou 

individuálnych brigádach ktoré boli povolené počas celého roka. Celkovo bolo počas brigád odpracovaných 

7087 brigádnických hodín, čo je o 1484 hodín menej oproti minulému roku 2019. 

 

Na pstruhových revíroch boli práce zamerané hlavne na opravy starých poškodených kaskád , 

budovanie nových kaskád, čistenie korýt potokov po prívalových dažďoch , výlovy na odchovných 

potokoch a zarybňovanie revírov lovnými ale aj chovnými násadami hlavne pstruha potočného a pstruha 

dúhového. V ďalšom išlo aj o udržiavanie brehov  a tiež čistenie koryta potokov od nežiadúcich nanesených 

drevín po prívalových dažďoch. 

 

Na Bielej Vode , v časti Lysá p Makytou bol vybudovaný jeden nový splav, v časti Lysá-Strelenka 

boli vybudované dva nové  a opravené 4 staré splavy. V časti Lazy-Potok boli vybudované 3 nové kaskády 

a 7 bolo opravených. Na Zborskom potoku bolo vystavaných 6 nových splavov a 6 bolo opravených. 

 

 Do našej pôsobnosti patrí aj Nimnický potok - samostatný pravostranný prítok Váhu, kde boli 

vybudované tri nové splavy a 4 staršie boli opravené. 

 

Na Pružinke , v časti Beluša boli vybudovaných niektoré nové splavy aj  s použitím betónových 

prahov , celkovo bolo v tejto časti vybudovaných 8 splavov a 4 boli opravené. Bol vyčistený splav pri 

mlyne. V  hornej časti ( Lieskov ) – v úseku medzi Tŕstím a Visolajmi bolo postavených 10 nových splavov.  

Na odchovnom potoku Strážov ( Biela ) v oblasti Priedhoria bolo vybudovaných 25 nových splavov . 

8 nových splavov bolo vybudovaných na odchovnom potoku Slatinka. 

 

Na Lednici –Zubák bolo vybudovaných celkovo 6 nových kaskád a 5 bolo opravených.  

  

Odpracované brigádnické hodiny po revíroch: 

Revír ( 0120 ) Biela Voda + odchovné potoky: 420 hod. 

Revír ( 1900 ) Lednica + odchovné potoky: 362 hod.  

Revír ( 3040 ) Pružinka + Slatinka + odchovné potoky: 1960 hod.  

  

Výlovy na odchovných potokoch:  

Lovná skupina: Ing. Novosad Ľuboš  - 250 brigádnických hodín 

Lovná skupina: Mgr. Kadlec Pavol    - 190 brigádnických hodín 

 

                             



Celkovo bolo na pstruhových revíroch odpracovaných  3182 brigádnických hodín. 

Na kaprových revíroch boli brigády ako aj po iné roky zamerané najmä na  spevňovanie brehov, budovanie 

chodníkov, kosenie trávnatých plôch okolo rybníkov a štrkovísk, zimné prevzdušňovanie, čistenie brehov od 

porastov  a rôzneho komunálneho odpadu. 

 

Váh , Štrkoviská Odhánky a Pod železničným mostom – hlavnou činnosťou na Váhu bola výroba 

a položenie hniezd pre neres zubáča. Na štrkoviskách bola činnosť zameraná hlavne na čistenie a  kosenie 

brehov, orezávanie stromov, zbieranie odpadkov a  zimné prevzdušňovanie. 

VN č. 1. a 2. a chata Ihrište – čistenie hrádze, postrek hrádzí a vývariska proti burinám, orezávanie 

konárov, kosenie brehov a krovín, rozvoz hnoja, výroba a položenie hniezd pre zubáčov. Osadenie 

bezpečnostného zábradlia nad prechodom ponad výpust na dolnom rybníku. Orezanie konárov na 

príjazdovej ceste k hornému rybníku. 

Na VN Dolné Kočkovce okrem bežných činností ako kosenie brehov a hrádze rybníka boli realizované aj 

úprava kalovej jamy, vybudovanie jej ochranného zábradlia a chodníka,  bolo z repasované sito pre zábranu 

úniku rýb, vyčistený odtokový a prepadový kanál.  Bola upravená prístupová cesta , pre lepší prístup auta pri 

zarybňovaní. 

Na štrkoviskách Horenická Hôrka a Led. 

Rovne to bola  výroba a položenie hniezd pre 

zubáčov , kosenie a čistenie brehov. rozširovanie 

a spevňovanie chodníkov, úprava príjazdovej 

cesty k rybníkom.  

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na odchovných rybníkoch Prúdy na Lednických 

Rovniach bol zrealizovaný  výlov dolného rybníka, 

kosenie brehov a dna rybníka, oprava príjazdovej 

cesty,             

kŕmenie rýb, rozvoz hnoja, 

budovanie chodníkov, zimné prevzdušňovanie, pravidelné 

odstraňovanie ľadu a čistenie náhonu do rybníkov a ochrana 

náhonu pri vysokom stave rieky. 

 

 

 

 

 



                               
Odpracované brigádnické hodiny po revíroch: 

Revír Váh + Odhánky + NK Kanál : 948 hod.   

Revír VN Ihrište + chata (5070):  751 hod. 

Revír Štrk. Lednické Rovne  (4040+4030):  1026 hod. 

Odchovné rybníky Prúdy: 350 hod. 

Revír VN Dolné Kočkovce (5020):  370 hod . 

Nové štrkovisko Hloža:  100 hod . 

Ostatné brigády ( správa majetku , sponzorské, krmivo a iné)  360 hod. 

Celkovo bolo na kaprových revíroch odpracovaných 3905 brigádnických hodín.  

 

Čo sa týka hospodárskej a brigádnickej činnosti  musím s poteším ale aj s veľkým rešpektom vyzdvihnúť 

prácu dvoch našich dlhoročných rekordmanov v počte odpracovaných hodín, ktorými sú Roman Rovný 

a Marián Mierný.  Naviac sú obaja členmi výboru Mo SRZ kde zastávajú významné a časovo náročné 

funkcie. 

Uznanie je o to väčšie, že v prípade ich hlavnej hospodárskej činnosti, na odchovných rybníkoch  „Prúdy„ ide 

v prvom rade o prácu pre ryby a až v druhom rade pre rybára. Práve vďaka ich práci na odchovných 

rybníkoch, majú naši rybári v niektorých našich revíroch zdravú násadu vychovanú od výteru v našich vodách, 

ktorú nemusíme draho nakupovať. V tomto roku sa pri výlove spodného odchovného rybníka podarilo odloviť 

710 kg kapra K1 a K2, čo v prepočte znamená viac ako 23 000 kusov kapríkov z vlastného výteru,  

86 kusov zubáča.  
       

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky tieto ryby skončili v našich revíroch na Lednických Rovniach a v Púchove.  

                                                                                                      Pripravil referent brigád Ing. Novosád Ľuboš  



Vyhodnotenie družstva a jednotlivcov v LRU-mucha v roku 2020 

 

V roku 2020 po minuloročnom opätovnom postupe do prvej ligy sa nášmu družstvu darilo. 

 

Súťaženie bolo ovplyvnené koronavírusom a preto sa veľa naplánovaných pretekov neuskutočnilo. 

Neuskutočnilo sa jarné kolo prvej ligy a podľa uznesenia zo zasadnutia Slovenského zväzu športového 

rybolovu zo dňa 20.60.2020 sa v roku 2020 uskutočnia všetky súťaže – teda pre nás aj prvá liga, aj divízia – 

jednokolovo a v roku 2020 nebude zo súťaží nikto zostupovať ani postupovať, vyhlásia sa iba víťazi súťaží 

družstiev.  

 

Uskutočnením jesenného kola 1. ligy bola poverená naša Miestna organizácia v dňoch 29. až 30.8.2020  na 

rieke Váh od „Hate“ v Horných Kočkovciach (Streženiciach) po hydrocentrálu v Ladcoch.   

V súťaži družstiev v 1.lige  naše družstvo obsadilo tretie miesto za Liptovským Mikulášom a družstvom z 

Dolného Kubína “A”. Je to najvýraznejší úspech našich muškárov v celom pôsobení v tomto športe.  

V jednotlivcoch vyhral Marián Hrenák z nášho družstva, 15. skončil Ľudevít Kodaj, 21. Róbert Piška  a 25. 

Miloš Šerý.  

 

 

Informácie o družstve a jednotlivcoch v LRU-mucha je možné sledovať na stránke: www.lrumucha.sk. 

                                   Pripravil Ing. Dalibor Piška. 

http://www.lrumucha.sk/


Vyhodnotenie sezóny 2020 LRU – prívlač 

 Je až neskutočné, ako rýchlo uplynul čas od chvíle, keď som písal vyhodnotenie predchádzajúcej 

sezóny. To som však netušil, aký rok 2020 nás čaká. Aký vlastne bol z pohľadu prívlačového družstva?

 Už tradične sa v januári koná pracovné stretnutie všetkých kapitánov družstiev z 1. a 2. ligy, na ktorom 

sa upresní termínový kalendár pre daný rok. Naša MO SRZ v Púchove bola poverená organizáciou 

prívlačových pretekov 1. ligy a Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov v prívlači. Do športového 

života však zasiahla pandémia, ktorá na dlhý čas obmedzila konanie nielen rybárskych súťaží. Preteky boli 

zrušené. Po prekonaní prvej vlny pandémie a uvoľnení opatrení sa uskutočnili dve kolá súťaže 2. liga LRU – 

prívlač. Banská Bystrica a rieka Hron. 4. – 5. júla 2020 sa konalo prvé kolo. Pre zvýšenú hladinu Hrona sa 

pretek uskutočnil na časti revíru Šalková. Prvý krát v histórii sme pretek absolvovali ako neúplné družstvo. 

Nastúpili sme v zložení Miroslav Mikáč, Miroslav Luhový a Pavol Kadlec. Pretek sa uskutočnil novým 

spôsobom podľa vzoru majstrovstiev sveta. Pre nás to bola vítaná zmena a možnosť skúsiť tento formát 

preteku. Žiaľ, neúčasť jedného člena družstva nás aj napriek vynikajúcim výsledkom vždy zrazila na spodné 

priečky tabuľky družstiev. Pochvala patrí celému teamu za úsilie a bojovnosť v neskutočnom teple a nie príliš 

vhodne zvolenej vode. Ružomberok a rieka Revúca. V dňoch 5. – 6. septembra 2020 nás čakal posledný pretek 

v sezóne a prívlačový raj. Rieka Revúca je známa nielen prívlačiarom.  Na pretek sme nastúpili v zložení 

Miroslav Luhový, Miroslav Mikáč, Rudy Golec a Pavol Kadlec. Na rieke bolo cítiť, že je pravidelne 

navštevovaná rybármi a ryby boli na konci sezóny veľmi opatrné. Napriek tomu sme bojovali a len nešťastný 

výsledok z prvého preteku nás stál lepšie umiestnenie. To však pre tento ročník je irelevantné, nakoľko 

výsledky sa nezapočítavajú do celkového hodnotenia ani družstiev a jednotlivcov. Majstrovstvá Slovenska 

v prívlači sa uskutočnil v meste Svit na rieke Poprad na známom úseku chyť a pusť. Aj tento pretek bol 

organizovaný systémom majstrovstiev sveta. Vynikajúci úspech dosiahol člen našej MO Bc. Juraj Václavík, 

ktorý získal titul plným právom , keď vyhral oba dni súťaže. Gratulujeme! Celkovo je tento rok veľmi 

netradičný a situácia s COVID 19 veľmi nepraje športu. Pevne verím, že v nastávajúcom roku sa športové 

súťaže vrátia do starých koľají a budú prinášať radosť pre všetkých rybárov. Veľké ĎAKUJEM patrí za 

podporu MO SRZ v Púchove, členom výboru a tiež členom našej organizácie. 

 

 

 

          PETROV ZDAR! 

 

                                                                                                                                            

 

                                                   

 

 

                                                                   Pripravil Mgr. Pavol Kadlec. 



POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2021 

Pozorne preštudujte celý dokument! 

Vzory použitých skratiek pre vypisovanie 

poštového poukazu alebo príkazu na úhradu 

Poplatok 

spolu** 

Skratka do správy 

pre adresáta 

(prijímateľa)* 

Popis povolenia na rybolov 

124,00 €    ZK Zväzová Kaprová 

154,00 €    ZK + P Zväzová Kaprová + Pstruhy 

164,00 €    ZK + L Zväzová Kaprová + Lipne 

194,00 €   ZK + P + L Zväzová Kaprová + Pstruhy + Lipne 

  83,50 €    MK Miestna Kaprová  

113,50€    MK + P Miestna Kaprová + Pstruhy 

124,00 €   MK + L        Miestna Kaprová + Lipne   

154,00 € MK + P + L Miestna Kaprová + Pstruhy + Lipne 

  73,50 €    PP Povolenie Pstruhové samostatné 

114,00 €      PP + L          Povolenie Pstruhové samostatné + Lipne 

70,50 €    MK ZĽ         
Miestna Kaprová ZĽavnená, ženy, ZŤPS s červeným pruhom 

invalidný dôchodcovia(nad 70% poškodenia zdravia)  

111,00 €    ZK+MK ZĽ  Zväzová Kaprová + Miestna Kaprová ZĽavnená 
141,00 € ZK+MK ZĽ+P 

ZĽ+P 

Zväzová Kaprová + Miestna Kaprová Zľavnená + Pstruhy 
100,50 €    MK ZĽ + P Miestna Kaprová ZĽavnená + Pstruhy 

111,00 €    MK ZĽ + L Miestna Kaprová ZĽavnená + Lipne 

141,00 € MK ZĽ +P+L Miestna Kaprová ZĽavnená + Pstruhy + Lipne  

  61,50 €    MK M         Miestna Kaprová Mládež do 18.r.  

102,00 €       ZK M          Zväzová Kaprová Mládež do 18.r. 

31,00 € ČZ Členská Známka + popl. na odkup. pozemkov (udrž. známka)   

**Poplatok spolu obsahuje: členskú známku + známku podľa druhu povolenia + poplatok na 

odkupovanie pozemkov + Záznam o úlovkoch + Miestny rybársky poriadok + Zákon a vykonávaciu vyhlášku 

*poznámka: pre identifikáciu platby je dôležité vedľa skratky napísať aj rok narodenia a meno 

člena, za ktorého je platba realizovaná, napríklad: ZK+P 1977 Vydra Vladimír. 

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.   



Členská Známka = 26,-€ 

Členská Známka (Mládež do 18.r.) = 17,-€ 

Zväzové Kaprové povolenie = 40,- € 

Zväzové Lipňové povolenie = 40,- € 

Miestne Kaprové povolenie = 50,- € 

Miestne Kaprové ZĽavnené povolenie = 37,- € 

Miestne Pstruhové povolenie = 30,- € 

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

Poplatok na odkupovanie pozemkov, schválený na Výročnej členskej schôdzi = 5,- € 

     

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 zmysle novej 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 €. Miestny rybársky poriadok+ spravodaj = 1,25 €. 

Záznam o úlovkoch = 0,25 €. 

Zväzový kaprový rybársky poriadok + Zväzový lipňový rybársky poriadok = 0,50 €. 

Poplatky je možné realizovať prevodom na účet IBAN:SK84 0900 0000 0000 6367 8118,        

prípadne Poštovým peňažným poukazom, ktorý je k dispozícii v kancelárii MO, v rybárskych 

predajniach na území Púchova, a 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 daným členom zaúčtovaný extra 

manipulačný poplatok vo výške 20,-€. 

V prípade nejasností kontaktujte tajomníka SRZ MO Púchov mob.: 0904 717 030. 

 

                                                                                                                        Výbor SRZ MO Púchov    


