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Výročná správa  o činnosti  MO SRZ Bytča  

v roku  2011. 

 

Hospodárska činnosť. 

 

Tak ako každý rok, aj v roku 2011 sme zarybňovali revíry našej MO podľa finančných 

možností, ktoré naša organizácia má. Museli sme samozrejme pritom dbať aj na povinnosť 

minimálneho zarybnenia, ktorá nám vyplýva zo zákona. V roku 2011 naša organizácia 

investovala do zarybnenia 24.581,47 Eur, ďalšiu investíciu do násady financuje RADA SRZ.       

 

V ROKU 2011 BOLO DO NAŠICH REVÍROV VYSADENÉ :  

 

KAPROVÉ VODY :  

 

K2 –  4600 kg                    LIEŇ 2   –   100 kg 

K3 –  4750 kg                    PODUSTVA – 10 000 ks                   

ŠŤUKA 1 – 350 kg            PST.DÚHOVÝ 2 – 400 kg 

ZUBÁČ  –  89 kg            

 

PSTRUHOVÉ VODY :  

 

Pstruh potočný 1ročný – 12 000 ks 

Pstruh dúhový 2 ročný  –  250 kg 

 

 Čo sa týka úlovkov na kaprových vodách, bolo ulovených 5 684 ks rýb o celkovej 

váhe 8 310 kg.  Je to približne o 2 000 kg menej ako v roku 2010.   

Pre zaujímavosť uvedieme úlovky ušľachtilých rýb na jednotlivých revíroch kaprových vôd: 

REVÍR KAPOR ŠŤUKA ZUBÁČ 
VÁH 187 ks – 541 kg 48 ks – 132,5 kg 17 ks – 57,5 kg 

HRIČOVSKÝ KANÁL  241 ks – 649 kg 21 ks – 79 kg 36 ks – 126 kg 
VN MIKŠOVÁ 420 ks – 976 kg 14 ks – 26 kg 4 ks – 12 kg 

BEŇOV 297 ks –  694 kg 14 ks – 28 kg 2 ks – 6 kg 
PRÚDY 254 ks – 755 kg 63 ks – 147 kg 4 ks – 12 kg 

KADURKA 534 ks – 1186 kg 26 ks – 54 kg 12 ks – 21 kg 
ŠURABKA 431 ks – 1007 kg 12 ks – 27 kg 8 ks – 13 kg 

SKALA 206 ks – 437 kg   6 ks – 12,5 kg 9 ks – 15 kg 
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PSTRUHOVÉ VODY : 

 

Na  pstruhových vodách, bolo v roku 2011 ulovených 322 ks PSTRUHA 

POTOČNÉHO o celkovej váhe 85 kg a  PSTRUHA DÚHOVÉHO 112 ks o  váhe 39 kg. 

V porovnaní s minulým rokom je to zhruba rovnako, ale len u PSTRUHA POTOČNÉHO. 

U DÚHAKA je to o 90 kg menej ako vlani. Predpokladáme, že tento stav je výsledkom buď  

VYDROU RIEČNOU,  alebo  nedôsledným zapisovaním úlovkov do povoleniek rybármi. 

Tento vývoj budeme s hospodárom sledovať. 

 

Pre rok 2012 sme po dohode s hospodármi objednali nasledovné množstvá rýb: 

 

K 2ročný – 1500 kg 

K 3ročný – 4500 kg  

ŠŤUKA 2ročná – 300 kg 

ZUBÁČ 1ročný – 150 kg 

LIEŇ 2ročný – 100 kg 

PSTRUH DÚHOVÝ 2ročný – 550 kg 

PSTRUH POTOČNÝ 1ročný – 12 000 ks 

PODUSTVA 1ročná – 12 000 ks 

ÚHOR MONTÉ – 1 kg  

 

Nami objednané ryby sú v celkovej hodnote asi 26 680 EUR, čo je o 2000 Eur viac 

ako  vlani. 

Samozrejme  treba ešte prirátať ryby, ktorými nám ako každý rok prispeje RADA SRZ 

v Žiline zo svojich zdrojov. 

 
 Práca s mládežou a športová činnosť 

V školskom roku 2010/2011 navštevovalo rybársky krúžok 76 detí. Krúžok viedli p. 

Gulaša a p. Horčička. Krúžok mladých rybárov sa pravidelne schádzal, každý piatok 

v Rybárskom dome v Bytči.  

V zimnom období preberali vedúci krúžku s mladými rybármi teóriu, zákon 

o rybárstve a rybárske minimum. Taktiež boli mladý rybári oboznámení s ochranou životného 

prostredia a o ochrane čistoty vôd. Krúžok mladých rybárov pokračoval v poznávaní 
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jednotlivých druhov rýb, umelého odchovu a všeobecnom vysádzaní do tokov. V praktickej 

časti sa mladý rybári venovali príprave rybárskych prútov na jednotlivé spôsoby lovu rýb, 

naväzovaniu háčikov, zostrojovaniu rybárskeho prúta s rôznymi druhmi plavákov a ich 

správneho vyváženia.  

V mesiaci Máj boli usporiadane preteky mladých rybárov na rybárskom   revíre 

Kadurka kde miesta na rybolov pomohol pripraviť pomocný hospodár p. Tichý. Preteky sa 

uskutočnili 7.5.2011 už po 8-mi krát a stretli sa s kladným ohlasom. Aj vďaka sponzorom: p. 

Kaplíkovi   Ľubošovi, p. Balalovi Braňovi, p. Gaňovi Zdenovi, p. Novotnému Bohuslavovi, p. 

Pollákovi Milanovi, p. Hozákovi Jaroslavovi,   tiež p. Jozefovi Kuželovi. Ako aj rybárskym 

potrebám Láďo, primátorovi mesta p. Miroslavovi Minarčíkovi, starostovi obce Kotešová p. 

Petrovi Mozolíkovi a  taktiež našej MO SRZ sme mohli odmeniť deti   viacerými cenami. 

Počasie nám i tento rok prialo. Najviac sa darilo súťažiacim: Papšo Pavol, Tabaček Štefan, 

Balala Branislav, Kaplík Jakub, Slocík Jozef.  Po úspešnom uskutočnení záverečných skúšok 

boli deťom vydané povolenia na rybolov. Už minulý rok sme vytypovali niektoré z deti, ktoré 

majú o rybárčenie väčší záujem a tento rok by sme chceli aby sa zúčastnili niektorého 

preteku, ktoré poriadajú niektoré z miestnych organizácií v rámci krúžku mladých rybárov 

a tak začali vychovávať možných členov pretekárskeho teamu do budúcna a obnoviť tak 

predchádzajúce aktivity MO v tomto smere .  

Po prestávke sa dňa 14.10.2011 začal krúžok mladých rybárov pre školský rok 

2011/2012. Do krúžku sa zatiaľ prihlásilo 65 detí. Krúžok sa pravidelne schádza každý piatok 

v týždni a pracuje podľa   stanoveného plánu.  

Činnosť RS a disciplinárnej komisie 

Rybárska stráž pri MO SRZ Bytča má v súčasnosti 22  členov Rybárskej stráže 

ustanovených Obvodným úradom,  ktorí sa pri svojej činnosti riadi najmä Zákonom o 

Rybárstve a samotnými stanovami SRZ. Rybárska stráž sa pri svojej pravidelnej kontrolnej 

činnosti zameriavala v hodnotiacom roku 2011 na kontrolu tak pstruhových, ako aj kaprových 

revírov tunajšieho MO SRZ Bytča, pričom svoje kontroly vykonávala  v dennej ako aj nočnej 

dobe. Svoje teoretické vedomosti si zdokonaľuje pravidelnými školeniami a získané 

skúsenosti aj  od okolitých MO SRZ prenáša medzi širokú rybársku verejnosť čo je vidieť aj v 

počte zistených disciplinárnych previnení našich členov, ktorých bolo v roku 2011 bolo 

zistených 10 previnení, pričom 4 previnenia boli odstúpené disciplinárnej komisii pri MO 

SRZ Bytča. V prevažnej miere sa jednalo o priestupky kedy rybári nemali platný   tzv. štátny 
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rybársky lístok, chytali na tri udice, chytali po povolenej dobe lovu rep. pred dobou lovu . Za 

tieto priestupky im bolo uložené upozornenie resp. a uložená pokuta. Taktiež by som 

spomenul úzku spoluprácu Rybárskej stráže pri MO SRZ Bytča s príslušníkmi MsP Bytča, 

OO PZ Bytča ako aj príslušníkmi OKP Žilina.  Príslušníci RS sú taktiež nápomocní pri 

organizovaní spoločenských podujatí ako je zabezpečovanie  rybárskych jarných a jesenných 

rybárskych pretekov,  taktiež sú nápomocní pri organizovaní Rybárskeho plesu. Taktiež  by 

som pripomenul, že príslušníci RS taktiež zabezpečujú podľa pokynov s Rady SRZ zimné 

sčítanie kormoránov na tunajších revíroch MO SRZ.  Disciplinárna komisia  uložila  

priestupcom v troch prípadoch pokuty vo výške od 60 do 100 Eur. 

Činnosť na úseku správy nehnuteľností a revírov. 

Vzhľadom na situáciu v dôsledku povodní na Váhu , ako aj na skutočnosť, že oblasť  

v okolí Váhu je ťažobným priestorom, začali sme intenzívne rokovanie s predstaviteľmi obce 

Predmier, spol. Kamenivo Slovakia ako inými spoločnosťami, ktoré vykonávajú činnosť 

v ťažobnom priestor v okolí revíru Prúdy.  Predstvitelia MO sa stretli ešte na jar roku 2011 

s p. starostom obce Predmier, zast.spol. Kamenivo,  a inými podnikateľmi, pričom zo 

vzájomných rokovaní vzišla dohoda a dohodnuté bolo, že členovia MO Bytča môžu 

vykonávať rybárske právo na vyhradenej lokalite –vodnej ploche, ktorá je s ťažobným 

priestorom oddelená násypom.  Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať členom 

výboru , ktorý sa tejto problematike  venujú, tiež  starosti obce Predmier, členom MO , ktorý 

venovali  tomuto problému čas ale aj prostriedky , z tohto titulu ďakujem p. Ferovi Cvaškovi, 

ktorý realizoval  zemné a terenne práce na Prúdoch a v okolí. Do budúcna je s p. starostom 

dohodnutá  spolupráca a podľa podmienok a rýchlosti ťažby  bude  nasledovať ďalšie využitie  

vodnej plochy.   

Ale aj pri ostatných revíroch a majetku sa výbor a hospodári snažia ho zveľaďovať ku 

prospechu členom MO.  Viditeľné a praktické úpravy sa vykonali na Kadurke, realizovali sa 

opatrenia na hrádzi na Kadurke,  starostlivosť  o Šurabku, Beňov , Skalu  je výborná, možno 

badať aj  väčšiu čistotu na všetkých revírov, čo je výsledkom aj členov MO ale aj  

hospodárov, pomocných hospodárov a rybárskej stráže.  Aj v rybárskom dome sa snažíme 

postupne zveľaďovať jeho interiér  a záhradu, aj preto lebo je tam  detský krúžok,  prerobioli 

sme  sanitu, dlažby , plánujeme ešte znížiť náklady na energie postupným vymieňaním okien, 

všetko  však v rámci  schváleného rozpočtu.  
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Výbor si na svojom zasadnutí stanovil tieto dominantné úlohy na rok 2012 a to 

� naďalej zabezpečiť vykonaním úsporných opatrení na strane výdavkov MO dostatok 

zdrojov na nákup násady ale aj na  zhodnotenie nehnuteľného majetku vykonaním a to 

potrebných opráv a rekonštrukcií za účelom  šetrenia energií 

� vykonať faktické a právne úkony za účelom možnosti užívania ďalších nehnuteľností 

v lokalite Prúdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


