
 

Výročná správa  o činnosti  výboru MO SRZ Bytča  

v roku  2013. 

 

Hospodárska činnosť. 

Tak ako každý rok, aj v roku 2013 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 2013 naša organizácia 

investovala do zarybnenia 28.500 Eur , čo bol nárast oproti roku 2012 o viac ako 2000 Eur 

ďalšiu investíciu do násady financuje RADA SRZ. Podľa navrhovaného rozpočtu  na rok 

2014 plánujeme zakúpiť násadu v hodnote 31000 Eur, každoročný nárast našej 

investície na ryby vieme zabezpečiť silnejúcim kurzom eura voči českej korune, ktoré je 

na historickom maxime , čo teraz využijeme zvýšeným nákupom kapra na jarné 

zarybnenie u českých dodávateľov rýb, s ktorých kvalitou a aj službami pri nakládke 

a manipulácií s rybami sme mimoriadne spokojný.   

V ROKU 2013 BOLO DO NAŠICH REVÍROV VYSADENÉ NASLEDO VNÉ 

MNOŽSTVO RÝB :  

KAPROVÉ VODY :  

 

KAPOR K2 –  3700 kg                     LIEŇ dvojročný   –   120 kg 

KAPOR K3 –  5000 kg                     PODUSTVA jednoročná – 42 000 ks                   

ŠŤUKA rýchlená – 10 000 ks            PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný –  400 kg 

ŠŤUKA jednoročná – 195 kg            ÚHOR rýchlený – 1000 ks 

ZUBÁČ  dvojročný –  233 kg            AMUR jednoročný – 206 kg 

 

LOSOSOVÉ VODY : 

 

PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 11 000 ks 

PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 

PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný  –  200 kg 

 

Nasadené ryby mali celkovú hodnotu takmer 39 000 EUR. 

( Z toho prispela RADA SRZ v Žiline zo svojich dotácií viac ako 10 000 EUR ) 
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 Čo sa týka úlovkov -  Na kaprových vodách, bolo ulovených 9 758 ks rýb o celkovej 

váhe 13 783 kg, čo je v porovnaní s rokom 2012 úbytok asi  400 kilogramov. 

Uvediem aspoň niektoré revíry v ktorých boli ulovené tieto vybrané druhy rýb : 

  

REVÍR KAPOR ŠŤUKA ZUBÁČ SUMEC 

VÁH 69 ks – 217 kg 104 ks – 310 kg 2 ks – 7,5 kg 1 ks – 6 kg 

HRIČOVSKÝ KANÁL  318 ks – 1184 kg 24 ks – 52 kg 21 ks – 46 kg 2 ks – 11 kg 

VN MIKŠOVÁ 492 ks – 2172 kg 19 ks – 19,5 kg 19 ks – 38 kg 63 ks – 19,5 kg 

BEŇOV 300 ks –  813 kg 3 ks – 6 kg 5 ks – 8 kg 0 

ŠTRK.PRÚDY 1077 kg – 2921 kg 45 ks – 105 kg 2 ks – 4 kg 1 ks – 15 kg 

KADURKA 895 ks – 2065 kg 24 ks – 58 kg 16 ks – 28 kg 0 

ŠURABKA 574 ks – 1428 kg 4 ks – 13 kg 2 ks – 2,5 kg 0 

SKALA 358 ks – 712 kg   8 ks –9 kg 4 ks – 8 kg 0 

 

Čo sa týka VN Kadurka a jej zákazu chytať na rybku, tak keď porovnáme rok 2012 a rok 

2013, tak v roku 2013 sa chytilo skoro dvojnásobok viac šťúk a zubáčov ako rok 

predtým. 

Na lososových vodách bolo v roku 2013 ulovených 338 ks Pstruha potočného a 307 ks 

Pstruha dúhového. Po dlhých rokoch je to mierny nárast oproti minulému roku u pstruha 

dúhového. 

 

Uvediem, ako sa na revíroch darilo alebo nedarilo. 

    

REVÍR PSTRUH POTOČNÝ PSTRUH DÚHOVÝ 

Dlhopolka 12 ks – 5,8 kg 34 ks – 11,8 kg 

Hradnianka 8 ks – 2,8 kg 8 ks – 3,2 kg 

Kolárovický potok 16 ks – 4,4 kg 4 ks – 1,3 kg 

Petrovička 93 ks – 28,6 kg 88 ks – 36,2 kg 

Rovnianka 83 ks – 25,4 kg 107 ks – 54,7 kg 

Štiavnik 126 ks – 33,8 kg 66 ks – 26,2 kg 
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Aj tento rok chceme pred začiatkom pstruhovej sezóny vysadiť aj 100 kg dvojročného Pstruha 

potočného. 

Na rok 2014 sme objednali nasledovné množstvá rýb : 

KAPOR K3 – 6000 kg 

KAPOR K2 – 1000 kg 

ŠŤUKA jednoročná – 250 kg 

ZUBÁČ dvojročný – 200 kg 

LIEŇ dvojročný – 100 kg 

ÚHOR rýchlený – 1000 ks 

PODUSTVA jednoročná – 12 000 ks 

PSTRUH DÚHOVÝ ( preteky ) – 400 kg 

PSTRUH DÚHOVÝ ( zarybnenie pstr. rev. ) – 200 kg 

PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 

PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 12 000 ks 

 

K týmto objednaným rybám nám zo svojich rezerv prispeje aj Rada SRZ. Množstvá sa 

dozvieme až v priebehu roka. 

 

Aby sme ešte nezabudli na zaujímavé úlovky z minulého roka : 

 

Milan Myjavec – VN Mikšová – kapor 79 cm, 11,2 kg 

R. Gajdošík – Váh – kapor 75 cm, 8,5 kg 

Vl. Butko – VN Mikšová – kapor 74 cm, 8 kg 

Jozef Popelka – VN Mikšová – amur 90 cm, 9,3 kg 

Miloš Adamík – Váh – šťuka 117 cm, 15 kg 

Miloš Adamík – Váh – šťuka  111 cm, 12 kg 

Martin Pavlík – Váh – šťuka 90 cm, 9,3 kg 

Jaroslav Pradeniak – Štrk. Prúdy – sumec 125 cm, 15 kg 

JUDr. Stanislav Harciník – VN Mikšová – pleskáč 60 cm, 3 kg 

Jozef Odvah – VN.Beňov – pstr.potočný 62 cm, 3 kg 
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 Práca s mládežou a športová činnosť 

 

V školskom roku 2013 navštevovalo rybársky krúžok70 detí.  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 mladí rybári oboznámení s ochranou životného prostredia 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 mladí 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 usporiadané preteky mladých rybárov na rybárskom  revíre Kadurka kde 

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

11.5.2013 už po 10-ty krát a stretli sa s kladným ohlasom. Aj vďaka sponzorom: MO SRZ 

Bytča, Mesto Bytča, Obec Kotešová, podnikatelia Ľuboš Kaplík  , Bohuslav Novotný 

a Vladimír Novotný, Milan Pollák, Jaroslav Hozák,  Rybárske potreby Ládo- Jozef Buza, RP 

aqua Python- Zdenko Gaňa, Pekáreň Kroasan- Jozef Kužela, sme mohli odmeniť deti  

viacerými cenami. Počasie nám tento rok moc neprialo.  Najviac sa darilo súťažiacim: 

Branislav Balala, Samuel Krajčí, Kvetoslava Bachoríková. 

 

Okrem miestnych pretekov sa niektoré deti zúčastnili dňa 24.8.2013 pretekov na VD-Žilina, 

kde boli mladí rybári z viacerých organizácií. Preteky boli rozdelené na kategórie do 10 rokov 

a od 11 do 15 rokov. V kategórií do 10 rokov sa najviac darilo Romanovi Bušovskému, ktorý 

obsadil 4. miesto a v kategórií 11-15 rokov Beáte Gulašovej, ktorá obsadila 2. Miesto. Taktiež 

v roku 2014 by sme sa chceli s deťmi zúčastniť nejakých pretekov mimo miestnej MOSRZ 

a aj týmto prístupom si budovať možnú novú pretekársku základňu a aj dať deťom možnosť  

trávenia času s rovesníkmi iným spôsobom ako to vidíme okolo seba.  

Po prestávke sa v mesiaci november začal krúžok mladých rybárov pre školský rok 

2013/2014. Do krúžku sa zatiaľ prihlásilo 60 detí. Krúžok sa pravidelne schádza každý druhý 

piatok v týždni v Rybárskom dome. 
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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 2013 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 2013 zistených 

6, pričom všetky  previnenia boli odstúpené disciplinárnej komisii pri MO SRZ Byt ča. 

Taktiež bol zistený jeden trestný čin pytliactva na rieke Váh , ktorý bol odstúpený OO PZ 

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 

MsP Bytča, OO PZ Bytča ako aj príslušníkmi kriminálnej polície 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 a jeho odlov na tunajších revíroch MO SRZ.   

Osobitne by som chcel poďakovať za dobre vykonanú prácu nasledovným členom RS 

Ľubomír Tichý, Branislav Adamov, Marián Štefaňák a  Pavol Hrivo, ktorí po celý rok 

pristupovali k svojim povinnostiam členov RS  zodpovedne a svojim aktívnym prístupom 

môžu byť príkladom ostatným členom RS.   

Disciplinárna komisia  uložila  priestupcom z MO SRZ Bytča sankcie a to zákaz činnosti na 1 

rok a v druhom prípade pokutu vo výške 30 Eur a 6 priestupcov odstúpila na prejednania do 

ich domovských organizácií. 

Činnosť na úseku správy nehnuteľností a revírov. 

Na úseku správy vlastného ale aj zvereného majetku sme v roku 2013 pokračovali 

v rekonštrukcii  rybárskeho domu, kde sme pokračovali  výmenou okien, položením dlažby 

v kuchyni , opravou stien a vymaľovaním dvoch miestností.   
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