
 

Výročná správa  o činnosti  výboru MO SRZ Bytča  

v roku  2014. 

 

Hospodárska činnosť. 

Tak ako každý rok, aj v roku 2014 sme zarybňovali revíry našej MO podľa finančných 

možností vyjadrených v schválenom rozpočte MO, ktoré naša organizácia má. Museli sme 

samozrejme pritom dbať aj na povinnosť minimálneho zarybnenia, ktorá nám vyplýva zo 

zákona. V roku 2014 naša organizácia investovala do zarybnenia 30.000 Eur , čo bol nárast 

oproti roku 2013 o viac ako 1500 Eur, pričom ďalšiu investíciu vo výške do 11.000 eur do 

násady financuje RADA SRZ. Podľa navrhovaného rozpočtu  na rok 2015 plánujeme 

zakúpiť násadu v hodnote 31.000 Eur.   

Preto V ROKU 2014 BOLO DO NAŠICH REVÍROV VYSADENÉ NASLEDOVNÉ 

MNOŽSTVO RÝB :  

 
KAPROVÉ VODY :  
 
KAPOR dvojročný –  3800 kg                     PODUSTVA jednoročný – 42 000 ks 
KAPOR trojročný –  6374 kg                       ÚHOR monté – 2 kg ( cca 6-7 tisíc )               
ŠŤUKA                 –  223 kg                         ÚHOR rýchlený ( 12-18 cm ) – 1000 ks 
ZUBÁČ jednoročný – 2180 ks                      PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný – 380 kg 
LIEŇ dvojročný – 100 ks            
 
 
LOSOSOVÉ VODY : 
 
PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 17 100 ks 
PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 
PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný  –  200 kg 
 
Hodnota nasadených rýb predstavuje 41 000 ,- EUR, z toho prispela RADA SRZ v Žiline     
zo svojich dotácií viac ako 10 000 EUR . 
 
Čo sa týka úlovkov : 
 
 Na kaprových vodách, bolo ulovených 11259 ks rýb o celkovej váhe 13 890 kg, čo je 
v porovnaní s rokom 2013 nárast asi o 200 kg. 
 
 
Lepšie v úlovkoch ako minulý rok boli tieto revíry : VÁH 12 , BEŇOV , SKALA , 
ŠURABKA 
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Horšie v úlovkoch na tom bol : HRIČOVSKÝ KANÁL , MIKŠOVÁ a KADURKA 
 
 
Približne rovnaké množstvo sa ulovilo na PRÚDOCH. 
 
Uvediem aspoň niektoré revíry v ktorých boli ulovené tieto vybrané druhy rýb : 
 
  

REVÍR KAPOR ŠŤUKA ZUBÁČ ÚHOR 
VÁH 12 240 ks – 684 kg 131 ks – 409 kg 12 ks – 44 kg 62 ks – 49 kg 

HRIČOVSKÝ KANÁL  361 ks – 905 kg 17 ks – 37 kg 24 ks – 72 kg 1 ks – 1 kg 
VN MIKŠOVÁ 305 ks – 846 kg 24 ks – 98,6 kg 21 ks – 52 kg 4 ks – 3,3 kg 

BEŇOV 374 ks –  929 kg 14 ks – 43 kg 3 ks – 4,5 kg 12 ks – 6,5 kg 
ŠTRK.PRÚDY 1288 kg – 2895 kg 41 ks – 141 kg 0 15 ks – 8,7 kg 

KADURKA 736 ks – 1724 kg 21 ks – 51 kg 17 ks – 29 kg 12 ks – 7,8 kg 
ŠURABKA 753 ks – 1767 kg 22 ks – 74 kg 13 ks – 23 kg 0 

SKALA 332 ks – 817 kg   6 ks –18,5 kg 6 ks – 9,7 kg 3 ks – 2,2 kg 
 
 
Veľmi nás potešil fakt, že sa konečne začali objavovať úlovky úhora. Kým za posledné roky 
sa lovilo okolo 10 úhorov ročne na všetkých našich vodách, v roku 2014 to bolo 109 ks. 
Dúfam, že sa to bude z roka na rok lepšiť, lebo posledné roky úhorom pravidelne 
zarybňujeme. 
 
 
Na lososových vodách bolo v roku 2014 ulovených 281 ks PSTRUHA POTOČNÉHO     
a 219  ks PSTRUHA DÚHOVÉHO.  Je to opäť menej ako v predchádzajúcom roku. 
 
 
    

REVÍR PSTRUH POTOČNÝ PSTRUH DÚHOVÝ 
Dlhopolka 20 ks – 7 kg 28 ks – 11,8 kg 
Hradnianka 6 ks – 2,2 kg 10 ks – 2,6 kg 
Petrovička 127 ks – 41,7 kg 104 ks – 38,4 kg 
Rovnianka 52 ks – 18,4 kg 21 ks – 12 kg 
Štiavnik 76 ks – 23,2 kg 56 ks – 21,6 kg 

   
 
Na rok 2015 plánujeme objednať nasledovné množstvá rýb : 
 
KAPOR trojročný – 6000 kg 
KAPOR dvojročný – 2000 kg 
ŠŤUKA rýchlená – 20 000 ks 
ŠŤUKA jednoročná – 200 kg 
ZUBÁČ jednoročný – 5000 ks 
PODUSTVA jednoročná – 12 000 ks 
ÚHOR monté – 1 kg 
ÚHOR rýchlený – 1000 ks 
PSTRUH DÚHOVÝ ( preteky ) – 400 kg 
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PSTRUH DÚHOVÝ ( zarybnenie pstr. rev. ) – 200 kg 
PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 
PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 12 000 ks 
 

 Práca s mládežou a športová činnosť 

V školskom roku 2014 navštevovalo rybársky krúžok 75detí. 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 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  už 

po 11-ty krát a stretli sa s kladným ohlasom. Na pretekoch sa zúčastnilo 45 detí . Aj vďaka 

sponzorom: MO srz Bytča, mesto Bytča, obec Kotešová, Ľuboš Kaplík  , Bohuslav a Vladimír 

Novotný, Milan Pollák, Marián Štefaňák, Miroslav Šušlík, Jaroslav Hozák, firme RP Ládo- 

Jozef Buza, RP Zdenko Gaňa, Pekáreň Kroasan- Jozef Kužela, sme mohli odmeniť deti  

viacerými cenami. Najviac sa darilo súťažiacim: Branislav Balala, Samuel Krajčí, Matušák 

Michal . Po úspešnom uskutočnení záverečných skúšok boli deťom vydané povolenia na 

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

2014/2015. Do krúžku sa zatiaľ prihlásilo 50 detí.  

 

 

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 
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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 ktorých bolo v 

roku 2014 zistených 5, pričom všetky  previnenia boli vyriešené dohovorom, nakoľko sa 

jednalo o drobné disciplináre previnenia.  V prevažnej miere sa jednalo o priestupky 

kedy rybári nemali platný   tzv. štátny rybársky lístok, resp. nezapísaný úlovok. 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 Jozef Vicena, Ján Bielik, František Hodoník, Mário Hájny a  Pavol Hrivo, 

ktorí po celý rok pristupovali k svojim povinnostiam členov RS  zodpovedne a svojim 

aktívnym prístupom môžu byť príkladom ostatným členom RS.   

Činnosť na úseku správy nehnuteľností a revírov. 

Na úseku správy vlastného ale aj zvereného majetku sme v roku 2014 pokračovali 

v rekonštrukcii  rybárskeho domu, kde sme pokračovali  výmenou kuchynskej linky, 

položením dlažby v kuchyni , opravou stien a vymaľovaním dvoch miestností.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


