
SPRÁVA O ČINNOSTI  VÝBORU ZA ROK 2015 
   

Výbor sa počas celého roku schádzal pravidelne v prvý štvrtok v mesiaci a pokiaľ bolo 
treba riešiť neodkladné veci aj na mimoriadnych zasadaniach. Začnem hodnotenie našou 
najdôležitejšou činnosťou a to 
 
SPRÁVOU O HOSPODÁRENÍ NA NAŠICH REVÍROCH V ROKU 201 5 

 
 Cieľom činnosti hospodárov je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre rybolov na 
našich revíroch. Tak ako každý rok, aj v roku 2015 sme zarybňovali revíry našej MO podľa 
finančných možností, ktoré naša organizácia má. Pri zarybňovaní  sme museli dbať aj na 
povinnosť minimálneho zarybnenia, ktoré nám vyplýva zo zákona.    
 
V ROKU 2015 BOLO DO NAŠICH REVÍROV VYSADENÉ NASLEDO VNÉ 
MNOŽSTVO RÝB :  
 
KAPROVÉ VODY : 
 
KAPOR trojročný –  7 200 kg                        ZUBÁČ dvojročný – 300 kg 
KAPOR dvojročný –  3 100 kg                       ÚHOR rýchlený – 1 000 ks               
ŠŤUKA jednoročná –  300 kg                        PODUSTVA jednoročná – 42 000 ks 
ŠŤUKA rýchlená –  20 000 ks                        PSTRUH DÚHOVÝ  – 400 kg 
             
LOSOSOVÉ VODY : 
 
PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 12 000 ks 
PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 
PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný  –  200 kg 
 
Nasadené ryby mali celkovú hodnotu 40 000,- EUR. 
( Z toho prispela RADA SRZ v Žiline zo svojich dotácií sumou prevyšujúcou 10 000,- EUR )  
 
Čo sa týka úlovkov : 
 

Na kaprových vodách, bolo ulovených 8547 ks rýb o celkovej váhe 13094 kg, čo je 
v porovnaní s rokom 2014 menej. Podľa mojich informácií bol rok 2015, čo sa týka úlovkov 
slabší skoro vo všetkých miestnych a mestských organizáciách. 
 
Uvediem aspoň niektoré revíry s vybranými druhmi rýb : 

REVÍR KAPOR ŠŤUKA ZUBÁ Č SUMEC 
VÁH  185 ks – 605,9 kg 71 ks – 192,3 kg 6 ks – 20 kg  

HRIČOVSKÝ KANÁL  494 ks – 1180,2 kg 24 ks – 50,42 kg 51 ks – 123,1kg  
VN MIKŠOVÁ 444 ks – 1195,7 kg 2 ks – 4 kg 9 ks – 23,4 kg 3 ks – 26,5kg 

BEŇOV 288 ks –  760,1kg 16 ks – 33,8 kg 9 ks – 11 kg  
ŠTRK.PRÚDY 1243 kg – 3413,5kg 34 ks – 73,6 kg 7 ks – 12,2 kg  

KADURKA 628 ks – 1511,45kg 30 ks – 72,6 kg 22 ks – 44,38 kg  
ŠURABKA 541 ks – 1175,4 kg 10 ks – 19,8 kg 6 ks – 11,5 kg  

SKALA 306 ks – 773 kg   7 ks –21,2 kg 2 ks – 4 kg  



Na lososových vodách bolo v roku 2015 ulovených 336 ks PSTRUHA POTOČNÉHO 
o váhe 107,31 kg    a 460  ks PSTRUHA DÚHOVÉHO o váhe 186,1 kg.   
 
Uvediem niektoré lososové revíri : 

 REVÍR PSTRUH POTOČNÝ PSTRUH DÚHOVÝ 
Dlhopolka 30 ks – 10,73 kg 40 ks – 16,87 kg 
Petrovička 132 ks – 46,42 kg 191 ks – 78,6 kg 
Štiavnik 93 ks – 25,71 kg 112 ks – 42,41 kg 

Rovnianka 60 ks – 19,10 kg 83 ks – 34,5 kg 
   
   

Úlovky sú opäť nízke, ale pri letných prietokoch vody na našich lososových revíroch 
som bohužiaľ ani veľké zázraky nečakal. 
 

Touto cestou chcem poďakovať pár zanieteným rybárom zo Štiavnika ( Jožko 
Rakovan a spol.) ktorí sa snažia budovaním splavov na rieke Štiavnička pomôcť pstruhom, 
aby mali kde prežiť. Budem rád, keď sa pripoja aj rybári z iných revírov, ako tomu bolo 
v minulosti aj na Petrovičke a Rovňanke. 
 

Tento rok chceme zarybniť naše vody rybami v hodnote 31 500,- EUR. Okolo 
10 000,- EUR pridá ešte aj SRZ RADA Žilina. 
 
Konkrétne za vlastné financie : 
 
KAPOR trojročný – 6 000 kg 
KAPOR dvojročný – 1 000 kg 
ŠŤUKA jednoročná – 250 kg 
ŠŤUKA rýchlená – 20 000 ks 
ZUBÁČ jednoročný ( nad 11 cm ) – 10 000 ks 
ÚHOR rýchlený – 1 000 ks 
PODUSTVA – 12 000 ks 
AMUR jednoročný – 500 kg 
PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný – 600 kg 
PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 
PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 12 000 ks 
 
 

Ešte by som chcel zdôrazniť, že rok 2015 bol posledný, kedy sme tolerovali niektorým 
členom, že neodovzdali povolenky v určenom termíne, alebo dokonca neodovzdali vôbec. Za 
rok 2016 treba doklady odovzdať maximálne do 15.1.2017. Kto neodovzdá včas, ideme na 
tejto členskej schôdzi odhlasovať, že budú postihnutí pokutou  5,- EUR. Tou istou pokutou 
budú členovia postihnutí aj pri vydaní povolenky po 31.3. 

Ťažko sa nám potom hodnotia dosiahnuté úlovky na našich vodách. Ďalej by som rád 
upozornil na vypísanie úlovkov. Niektorí členovia úlovky vôbec nezrátavajú a potom mi 
hospodári musíme sčítavať všetko aj za tých rybárov, ktorí to ignorujú. Nie je sranda zrátať 
vyše 700 povolení. 
 
 
 
 



Práca s mládežou pri MO SRZ Bytča za rok 2015 
 

Dôležitá pre nás je aj výchova dorastu, lebo to budú naši nasledovníci v budúcich 
rokoch.                                                                                       

V školskom roku 2015 navštevovalo rybársky krúžok 71 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 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, 
naviazovaniu 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. Hozák. Preteky sa 
uskutočnili  už po 12-ty krát a stretli sa s kladným ohlasom. Na pretekoch sa zúčastnilo 45 
detí . Aj vďaka sponzorom: MO SRZ Bytča, mesto Bytča, obec Kotešová, Kaplík  Ľuboš, 
Novotný Vladimír, Pollák Milan, Štefaňák Marián, Šušlík Miroslav, Hozák Jaroslav, RP 
Ládo-Buza Jozef, RP Gaňa Zdenko, Pekáreň Kroasan-Kužela Jozef, sme mohli odmeniť deti  
viacerými cenami. Najviac sa darilo súťažiacim: Hruštinec Lukáš,  Balala Branislav, Holáš 
Filip. 

Po úspešnom uskutočnení záverečných skúšok boli deťom vydané povolenia na 
rybolov.  
Po prestávke sa v mesiaci november začal krúžok mladých rybárov pre školský rok 
2015/2016. Do krúžku sa zatiaľ prihlásilo 50 detí. 
  
Činnosť rybárskej stráže za rok 2015 
 

Rybárska stráž pri MO SRZ Bytča má v súčasnosti 22 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 2015 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 2015 zistené 3, 
pričom všetky  previnenia boli vyriešené dohovorom, nakoľko sa jednalo o drobné 
disciplinárne previnenia. V prevažnej miere sa jednalo o priestupky, kedy rybári nemali 
platný tzv. štátny rybársky lístok. Chcem spomenúť úzku spoluprácu rybárskej stráže pri MO 
SRZ Bytča s príslušníkmi MsP Bytča, OO PZ Bytča ako aj príslušníkmi OKP Žilina.  
Príslušníci RS sú nápomocní pri organizovaní spoločenských podujatí, ako je zabezpečovanie  
rybárskych jarných a jesenných rybárskych pretekov, taktiež sú nápomocní pri organizovaní 
rybárskeho plesu. Tiež by som pripomenul, že príslušníci RS zabezpečujú  odlov kormorána  
na tunajších revíroch MO SRZ. Touto cestou chcem pozvať 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 v radoch  MO SRZ Bytča sú  členovia, ktorí robia 
organizácii hanbu a to hlavne zanechávaním neporiadku na lovnom mieste a v jeho blízkom 
okolí a preto by som apeloval na uvedomelých členov, aby o tomto ich konaní  informovali 



ktoréhokoľvek člena RS, pričom členovia RS  v hodnotiacom roku 2016 budú v zmysle 
platnej legislatívy konať a v opodstatnených prípadoch zadržiavať povolenia na rybolov.  

Osobitne by som chcel poďakovať za dobre vykonanú prácu nasledovným členom RS 
Ján Bielik, František Hodoník, Mário Hájny a Martin Jašík, ktorí po celý rok pristupovali 
k svojim povinnostiam členov RS  zodpovedne a svojim aktívnym prístupom môžu byť 
príkladom ostatným členom RS.   

Záverom by som uviedol, že členovia RS pri MO SRZ Bytča si vykonávajú svoju 
činnosť zodpovedne, čo je hlavne vidno na počte zistených disciplinárnych previnení 
zistených na našich revíroch našimi členmi, a tento počet previnení z roka na rok klesá. 

Disciplinárna komisia mala v roku 2015 na prejednanie jeden priestupok a to lov so 
štátnym rybárskym lístkom po dobe platnosti. Priestupok bol vyriešený pohovorom. 
 
 
Správa kontrolnej a revíznej komisie pri MO SRZ Bytča za obdobie od 
1.1.2015 do 31.12.2015 
 
Činnosť KRK   v roku 2015 sme zamerali  najmä na tieto oblasti: 

- správne vedenie hospodárskych operácii 
- správne vedenie účtovnej evidencie a to po stránke formálnej i vecnej 
- dodržovanie finančnej disciplíny a plnenie rozpočtu v zmysle záverov ČS 
- na ochranu hmotného investičného ako i drobného investičného majetku 
- ako i celkovú činnosť MO a výboru MO SRZ 

 
Výsledky finančných tokov za rok 2015  / stav k 31.12.2015/  - disponibilné peniaze 
 
A/ Pokladňa 
 
Počiatočný stav k 1.1.2015.... .....................................695,28 Eur 
Príjem rok 2015......................................................86 271,70 Eur 
Výdaj rok 2015.......................................................85 431,12 Eur 
Zostatok v pokladni k 31.12.2015...............................840,12 Eur 
 

B/ Bežný účet vedený v SŠS Bytča 
     Počiatočný stav k 1.1.2015....................................18 984,07 Eur  
      Zostatok k 31.12.2015.................. .......................26 237,93 Eur                                                                                    

C/ Podielové listy  vedené v SS Bytča 
     Počiatočný stav k 1.1.2015.......................................47 747,48 Eur      
     Príjem za rok 2015.........................................................311,96 Eur          
     Stav k 31.12.2015.................................................... 48 059,44 Eur 
 

Stav hotovosti v pokladni, na bežnom účte a podielových listoch súhlasí 
s účtovným stavom a zostatkami na účtoch 211–pokladňa, na účte 212 –bežný účet a na 
Korunovom peňažnom fonde. 
 
 
 



Výsledky hospodárenia MO SRZ Bytča  za rok 2015 - podľa rozpočtu 
 
Z hľadiska účtovníctva boli  základné rozpočtové položky plnené nasledovne: 
 
Príjmy  :         plán     .  71 813,00 Eur      skut. 77 158,10 Eur             rozdiel +5 345,10 Eur 
Výdaje :         plán     .  71 813,00 Eur       skut. 72 624,67 Eur             rozdiel +  811,67 Eur   
Hospod. výsledok:  plán        0,00 Eur      skut.   4 533,43 Eur     ROZDIEL  +4 533,43 Eur 
 
 
Analýza stavu majetku 
 

 
Stav  

k 01.01.2015 
Stav  

k 31.12.2015 
DHIM podľa inventúry 9 889,56 € 11 519,39 € 

HIM v obstarávacích cenách 26 998,02 € 26 998,02 € 

Oprávky/odpisy/ k HIM -13 174,39 € -13 174,39 € 

Pohľadávky (uhradené preddavky na energie) 129,35 € 86,99 € 

Záväzky/neuhradené faktúry -199,62 € -25 522,53 € 
 
Neuhradená faktúra rade na 22 500,- € vystavená 31.12.2015. 
 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že došlo k dosiahnutiu kladného hospodárskeho 
výsledku a vytvoreniu zisku vo výške 4 533,43€ a k navýšeniu DHIM o 1629,83€ 
 

Výbor MO SRZ Byt ča v roku 2015 splnil plánovaný rozpočet a vytvoril zisk vo 
výške 4 533,43 €. Splnil aj podmienky prijaté v uznesení minuloročnej členskej schôdze 
k dodržaniu hospodárenia pre rok 2015. 
 
Pre rok 2016 KRK navrhuje ČS nechať v platnosti opatrenia z minuloročného 
uznesenia: 
 

1. dodržať minimálne vyrovnaný rozpočet v roku 2016 
2. vykonávať opatrenia pre dodržiavanie nákladov na energie 
3. hľadať možnosti zabezpečenia ďalších zdrojov voľných peňažných prostriedkov 

 
Inventarizácia HIM a DHIM  bola vykonaná k 31.12. 2015 schválenou 

inventarizačnou komisiou a fyzický stav súhlasí s účtovným stavom. 
Členovia KRK boli pravidelne prizývaní na výborové schôdze. KRK vykonala 

kontrolu pokladne ,jednotlivých dokladov, ako príjmových ,tak výdavkových, kontrolu výdaja 
a vyúčtovania predaja povoleniek, ako aj ostatnej evidencie. Pri týchto kontrolách neboli 
zistené žiadne nedostatky. 

V roku bola vykonaná i kontrola zápisníc zasadania výboru MO SRZ po formálnej 
stránke i plnení jednotlivých uznesení. Uznesenia sú plnené a pravidelne vyhodnocované. Ani 
tu neboli zistené nedostatky a evidencia je v poriadku. 

 
 
 
 
 



Stanovisko k účtovnej závierke 
 

KRK preverila správnosť údajov v účtovnej evidencii a uzávierky k 31.12. 
2015,pričom nezistila žiadne nedostatky vo finančnom hospodárení preto KRK doporučuje 
ČS tieto výsledky schváliť v plnom rozsahu. 
 
Stanovisko k rozpočtu na rok 2016 
 
Zostavenie rozpočtu na rok 2016 prebehlo za účasti KRK. Tento rozpočet je vyrovnaný a 
KRK doporučuje  ČS tento rozpočet schváliť.  
 
 
V Bytči 17.3. 2016            JUDr.Jaroslav Tomek    JUDr.Harciník Stanislav   Horčička Peter 
                                                  Predseda  KRK                   člen KRK                 člen KRK 
 
 

Na záver ďakujem všetkým rybárom našej MO SRZ za pomoc na brigádach, pri 
organizovaní nami poriadaných akcií a dúfam, že v tomto roku bude spolupráca medzi nami 
ešte lepšia a produktívnejšia. Všetkým Vám želám pevné zdravie a veľa krásnych zážitkov na 
našich i zväzových vodách. 

 
Petrov zdar! 
  

        
 
  
 


