
 

Výročná správa  o činnosti  MO SRZ Bytča  

v roku  2012. 

 

Hospodárska činnosť. 

Tak ako každý rok, aj v roku 2012 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 2012 naša organizácia 

investovala do zarybnenia 25.278,09 Eur , čo bol nárast oproti roku 2011 o viac ako 2000Eur 

ďalšiu investíciu do násady financuje RADA SRZ.      

 Nami objednané ryby na rok 2013 sú v celkovej hodnote asi 28.200 EUR, čo je o 3000 Eur 

viac ako  v roku 2012. Tu je teda vidieť , že do násady môžeme efektívnym hospodárením ale 

aj  výberom kvalitných  dodávateľov rýb  investovať  o 5000 Eur, viac ako to bolo v roku 

2010.  

V ROKU 2012 BOLO DO NAŠICH REVÍROV VYSADENÉ :  

KAPROVÉ VODY :  

 

KAPOR K2 –  4300 kg                     LIEŇ dvojročný   –   100 kg 

KAPOR K3 –  4400 kg                     PODUSTVA jednoročná – 42 000 ks                   

ŠŤUKA rýchlená – 10 000 ks            PST.DÚHOVÝ dvojročný – 380 kg 

ŠŤUKA jednoročná – 200 kg            ÚHOR rýchlený – 1000 ks 

ZUBÁČ  dvojročný –  81 kg            

 

LOSOSOVÉ VODY : 

 

Pstruh potočný jednoročný – 12 000 ks 

Pstruh dúhový dvojročný  –  200 kg 

 

Nasadené ryby mali celkovú hodnotu skoro 34 000 EUR. 

 

 Čo sa týka úlovkov -  Na kaprových vodách, bolo ulovených 8 667 ks rýb o celkovej 

váhe 14 169 kg, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o takmer 6 000 kilogramov. 
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Tento vysoký nárast bol hlavne u kapra a to hlavne na revíroch : 

 

VN MIKŠOVÁ o 2000 kg viac ako vlani 

HRIČOVSKÝ KANÁL o 1000 kg viac ako vlani 

ŠTRKOVISKO PRÚDY o 1500 kg viac ako vlani 

KADURKA o 1000 kg viac ako vlani 

 

Z uvedených čísel jednoznačne vyplýva tá skutočnosť, že dlhoročná násada malého kapra zo 

strany našej MO ale aj silné zarybňovacie roky zo strany Rady SRZ prinášajú z dlhodobého 

hľadiska svoje ovocie. Mikšová a Kanál sú jednoznačne kľúčové revíry na zarybňovanie  

kapra a  zubáča. Efektívnou sa ukazuje aj jama Prúdy, ktorá bude z dlhodobého hľadiska 

ďalším z kľúčovým revírom MOSRZ  po ukončení ťažby štrkov. 

 

U ostatných druhov kaprovitých rýb to bolo porovnateľné s minulým rokom. 

 

Na  lososových vodách, bolo v roku 2012 ulovených 279 ks PSTRUHA POTOČNÉHO          

a 286 ks  PSTRUHA DÚHOVÉHO. U PSTRUHA POTOČNÉHO je to opäť mierny pokles 

a u PSTRUHA DÚHOVÉHO sa chytilo o viac ako 100 oproti minulej sezóne.  

 

Tento rok chceme skúsiť vysadiť pred začiatkom sezóny aj DVOJROČNÉHO PSTRUHA 

POTOČNÉHO – je síce skoro 3krát drahší ako DÚHÁK, avšak sa ukazuje , že ulovené 

množstvá Potočáka nezodpovedajú množstvu ktoré nasádzame. Môžeme vychádzať z toho , 

že  životaschopnosť potočáka do 10 cm je menšia v čase  veľkých vôd  a prívalových lejakov, 

resp. aj tuhých zím a aj lebo je ľahšochh korisťou. Na túto situáciu preto hospodár reaguje 

týmto opatrením , pričom nasledujúci rok  budeme vidieť ako sa toto premietne na úlovkoch 

pstruha Potočáka. 

 

Príčinu tohto poklesu vidíme hlavne vo veľkom počte vydier na našich tokoch a v letných 

mesiacoch znižovanie prietokov vody a ich okysličenia. 

 

Pre zaujímavosť uvedieme úlovky niektorých ušľachtilých rýb na revíroch: 
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REVÍR KAPOR ŠŤUKA ZUBÁČ 

VÁH 55 ks – 138 kg 72 ks – 198 kg 4 ks – 11 kg 

HRIČOVSKÝ KANÁL  672 ks – 1721 kg 27 ks – 59 kg 13 ks – 33 kg 

VN MIKŠOVÁ 1005 ks – 2946 kg 16 ks – 46 kg 6 ks – 25 kg 

BEŇOV 292 ks –  587 kg 23 ks – 54 kg 3 ks – 5 kg 

PRÚDY 942 kg – 2435 kg 40 ks – 98 kg 6 ks – 8 kg 

KADURKA 911 ks – 2148 kg 14 ks – 37 kg 8 ks – 16 kg 

ŠURABKA 593 ks – 1387 kg 36 ks – 102 kg 6 ks – 11 kg 

SKALA 324 ks – 695 kg   12 ks –31 kg 4 ks – 6 kg 

 

Medzi najväčšie úlovky patria – ŠŤUKA – 107 cm – 10 kg  - VÁH 

                                                    KAPOR – 82 cm – 12 kg – VÁH 

                                                    BOLEŇ – 70 cm – 3,3 kg – VÁH 

Pre rok 2013 sme  objednali nasledovné množstvá rýb: 

KAPOR K2 – 700 kg 

KAPOR K3 –  5 000 kg  

ŠŤUKA jednoročná – 250 kg 

ZUBÁČ dvojročný – 200 kg 

AMUR – 200 kg 

LIEŇ  – 100 kg 

PODUSTVA 1ročná – 12 000 ks 

ÚHOR rýchlený – 1000 ks 

PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný – 600 kg 

PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 

PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 12 000 ks 

 

 Práca s mládežou a športová činnosť 

V školskom roku 2012 navštevovalo rybársky krúžok70detí. Krúžok viedli: 

p. Gulaša a p. Horčička za občasnej pomoci p.Višnovského. 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 
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a o ochrane čistoty vôd. Krúžok mladých rybárov pokračoval v poznávaní 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 

12.5.2012už po 9-mi krát a stretli sa s kladným ohlasom. Aj vďaka sponzorom: Mosrz Bytča, 

mesto Bytča, obec Kotešová, Kaplíkovci Ľuboš a Jakub, Novotný Bohuslav a Vladimír, 

Pollák Milan, Balala Branislav, RP Ládo-Buza Jozef, RP aqua Python-Gaňa Zdenko, Pekáreň 

Kroasan-Kužela Jozef sme mohli odmeniť deti  viacerými cenami. Počasie nám i tento rok 

prialo. Najviac sa darilo súťažiacim: Samuel Svrček, Tibor Ballay, Pavol Popelka, Tomáš 

Galovič, Kvetoslava Bachoríková. 

 

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. 

 

Po prestávke sa dňa 2.11.2012 začal krúžok mladých rybárov pre školský rok 2012/2013.Do 

krúžku sa zatiaľ prihlásilo 60 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 21  členov Rybárskej stráže ustanovených 

Obvodným úradom v Žilina,  ktorí sa pri svojej činnosti riadia najmä Zákonom o Rybárstve a 

samotnými stanovami SRZ. Rybárska stráž sa pri svojej pravidelnej kontrolnej činnosti 

zameriavala v hodnotiacom roku 2012 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 2012 bolo zistených 5 
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previnení, pričom 2 previnenia boli odstúpené disciplinárnej komisii pri MO SRZ Bytča. V 

prevažnej miere sa jednalo o priestupky kedy rybári nemali platný   tzv. štátny rybársky lístok, 

chytali na tri udice, chytali po povolenej dobe lovu resp. pred dobou lovu .  Taktiež by som 

spomenul úzku spoluprácu Rybárskej stráže pri MO SRZ Bytča s príslušníkmi mestskej aj 

štátnej polície.  Členovia 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 a jeho odlov na 

tunajších revíroch MO SRZ.  Taktiež by som touto cestou pozval k spoločnej kontrole výkonu 

rybárskeho práva na vodách tunajšieho MO SRZ Bytča, nakoľko sa chceme vo väčšej miere 

zviditeľniť a aktívnym prístupom všetkých rybárov pri odhaľovaní protiprávneho konania pri 

našich vodách, nakoľko si myslím, že MO SRZ Bytča má medzi sebou členov, ktorí robia 

organizácii hanbu a preto by som apeloval na uvedomelých členov aby o tomto ich konaní  

informovali ktoréhokoľvek člena RS. 

Disciplinárna komisia  uložila  priestupcom v dvoch  prípadoch pokuty vo výške 50 a 60 Eur. 

Činnosť na úseku správy nehnuteľností a revírov. 

Na úseku správy vlastného ale aj zvereného majetku sme v roku 2012 začala s postupnou 

rekonštrukciou rybárskeho domu, kde sme  položili novú dlažbu, plávajúcu podlahu, 

a omaľovali  niektoré miestnosti, začali sme s úpravou záhrady a vysadili nové stromy. Tento 

rok plánujeme  vymeniť okná za nové, keďže tie staré sú ešte pôvodné a nespĺňajú hlavne 

požiadavky na tepelnú izoláciu. Tieto kroky smerujú k znižovaniu nákladov na energie, 

všetko  však v rámci  schváleného rozpočtu.  V starostlivosti o zverené vody vidíme nástup 

javu, o ktorom sa už medzi nami diskutovalo pred dvoma rokmi, avšak tento problém sa 

vyskytol v Mestskej organizácií  Žilina, avšak už minulý rok sme zaznamenali tento jav aj na 

našich vodách konkrétne najviac na kanály v Marčeku a Svederníku a je ním  budovanie 

rôznych čiernych búd, prístreškov, dokonca akýchsi chatiek na týchto hrádzach, pričom  

riešením tohto problému sa ihneď začal venovať  jednak z právnej stránky ale aj praktickej 

náš tajomník JUDr. Tomek, ktorý si k tejto veci pripravil príspevok do diskusie, pretože 

chceme tento problém prediskutovať aj s Vami ako členmi, ktorých sa tento problém dotýka 

resp. môžete sa s ním stretnúť. 

 


