
Správa o činnosti výboru MO za rok 2016 
 

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 

 
Hospodárska činnosť na našich revíroch v roku 2016 

Cieľom činnosti hospodárov je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre rybolov na 

našich revíroch. Tak ako každý rok, aj v roku 2016 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 2016 naša organizácia investovala do zarybnenia 31.520,- €, oproti 

plánovanému rozpočtu 31.430,- €, z dôvodu výhodnej ponuky násadových rýb do našich 

revírov. Ďalšiu investíciu vo výške do 10.000,- € do násady financovala RADA SRZ. 

V ROKU 2016 BOLO DO NAŠICH REVÍROV VYSADENÉ NASLEDO VNÉ 
MNOŽSTVO RÝB :  
 
KAPROVÉ VODY : 
 
KAPOR dvojročný –  2 100 kg                 PODUSTVA jednoročná – 47 000 ks 
KAPOR trojročný –  6 900 kg                  AMUR dvojročný – 650 kg              
ŠŤUKA  jednoročná – 350 kg                  ÚHOR rýchlený  – 1 000 ks 
ŠŤUKA rýchlená – 20 000 ks   PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný – 400 kg 
ZUBÁČ dvojročný – 220 kg                       
         
 
LOSOSOVÉ VODY : 
 
PSTRUH POTOČNÝ jednoročný – 15 000 ks 
PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 100 kg 
PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný  –  200 kg 
 
Nasadené ryby mali celkovú hodnotu  41 520,- €, z toho prispela Rada SRZ v Žiline zo 
svojich fondov sumou približne 10 000,- €. 
 
Čo sa týka úlovkov : 
 

Na kaprových vodách bolo ulovených 6825 ks rýb o celkovej váhe 10 745 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uvediem kaprové revíry s vybranými druhmi rýb : 
  

REVÍR KAPOR ŠŤUKA ZUBÁČ 
VÁH  86 ks – 254 kg 54 ks – 194,8 kg 16 ks – 55 kg 

HRIČOVSKÝ KANÁL  344 ks – 1057 kg 19 ks – 52,6 kg 54 ks –136,4kg 
VN MIKŠOVÁ 418 ks – 1141,5 kg 10 ks – 31,5 kg 38 ks – 87,8 kg 

BEŇOV 215 ks –  726 kg 9 ks – 21,8 kg 3 ks – 4,9 kg 
ŠTRK.PRÚDY 818 ks – 2227 kg 70 ks – 196 kg 6 ks – 12,5 kg 

KADURKA 533 ks – 1493,7 kg 27 ks – 63,8 kg 14 ks – 24 kg 
ŠURABKA 311 ks – 920,7 kg 6 ks – 12 kg 6 ks – 8 kg 

SKALA 256 ks – 679 kg   7 ks –18,5 kg 3 ks – 5 kg 
 
 

Na lososových vodách bolo v roku 2016 ulovených 203 ks PSTRUHA POTOČNÉHO  
o váhe 62,05 kg a 296 ks PSTRUHA DÚHOVÉHO o váhe 124,35 kg. 
 
Uvediem niektoré lososové revíry : 
    

REVÍR PSTRUH POTOČNÝ PSTRUH DÚHOVÝ 
Dlhopolka 9 ks – 3,75 kg 9 ks – 2,85 kg 
Petrovička 66 ks – 19,8 kg 84 ks – 35,40 kg 
Štiavnik 51 ks – 15,2 kg 96 ks – 39,8 kg 

Rovnianka 67 ks – 20,3 kg 90 ks – 39,00 kg 
 

Už sa opakujem, ale úlovky sú z roka na rok žalostnejšie. 
 
Čo sa týka trofejných rýb chytených našimi rybármi, tak by som spomenul tieto úlovky : 
 
Štefan Kurej, Malý Dunaj, SUMEC – 38 kg 
Branislav Sádecký, Váh, ŠŤUKA – 105 cm, 10,6 kg 
Milan Husár, Prúdy, KAPOR – 80 cm, 12,1 kg 
Ján Vároš, Váh, ZUBÁČ – 85 cm, 6,6 kg a 80 cm, 5,4 kg 
 
Pri ďalších úlovkoch na Váhu mi pomocní hospodári neuviedli mená lovcov.  
KAPOR – 79 cm, 11,5 kg 
ŠŤUKA – 117 cm a 99 cm o váhe 12,4 kg a 7,8 kg 
KAPOR – 96 cm, 14,8 kg 
 
 

Tento rok chceme zarybniť naše vody rybami v hodnote 31 700,- EUR. Okolo 
10 000,- EUR pridá ako každý rok aj SRZ Rada Žilina. 
 

Chcel by som ešte pripomenúť, čo sme na členskej schôdzi minulý rok schválili. Pri 
neodovzdaní povolenky sme odhlasovali pokutu 5,- €. Zistil som, že výstraha pokutou vôbec 
nezabrala. Povolenku totiž neodovzdalo 182 členov. A to sme s odovzdávaním čakali až do 
10. februára. Nám nejde o tých 5,- €, ale sčítavať úlovky bez odovzdania štvrtiny členov 
stráca význam. 

Musíme asi pristúpiť k ráznejším opatreniam. Podľa zákona totiž, kto neodovzdá 
povolenie do polovice januára, nemá nárok na ďalšie. 



Práca s mládežou 
 

V školskom roku 2016 navštevovalo rybársky krúžok 68 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, 
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. Hozák. Preteky sa 
uskutočnili  už po 13-ty krát a stretli sa s kladným ohlasom. Na pretekoch sa zúčastnilo 35 
detí . Aj vďaka sponzorom: Mosrz 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 Fajp, Jozef, sme mohli odmeniť deti  viacerými 
cenami. Najviac sa darilo súťažiacim: Bachorík Maroš, Adamusík Pavol, Holaza Nikolas.   
 
Po úspešnom uskutočnení záverečných skúšok boli deťom vydané povolenia na rybolov.  
 
Po prestávke sa v mesiaci november začal krúžok mladých rybárov pre školský rok 
2016/2017. Do krúžku sa zatiaľ prihlásilo 40 detí.  
 

Činnosť RS a disciplinárnej komisie 

Činnosť RS za rok 2016 
 

Rybárska stráž pri MO SRZ Bytča má v súčasnosti 22  členov Rybárskej stráže     
ustanovených Okresným 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 2016 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 2016 zistených 6 
, 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.  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  odlov kormorána  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 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 2017 budú v zmysle platnej legislatívy konať v rámci zákona  
a v opodstatnených prípadoch zadržiavať povolenia na rybolov. Taktiež prebehne monitoring 
nelegálnych stavieb vybudovaných na brehoch jednotlivých revírov MO SRZ Bytča a tieto po 
zadokumentovaní budú,  ak sa jedná o nelegálnu stavbu zlikvidované a zhotoviteľ bude 
oznámený príslušným  úradom na prejednanie.  

Osobitne by som chcel poďakovať za dobre vykonanú prácu nasledovným členom RS 
a to menovite Ján Fulier, Roman Slanička a Martin Jašík,  ktorí po celý rok pristupovali 
k svojim povinnostiam členov RS  zodpovedne a svojim aktívnym prístupom môžu byť 
príkladom ostatným členom RS. Zároveň by som chcel touto cestou poďakovať za dlhoročnú 
prácu nášmu bývalému členovi Jozefovi Urbanovi, ktorý na vlastnú žiadosť  ukončil svoju 
dlhoročnú a príkladnú činnosť ako člen Rybárskej stráže.   

 
Disciplinárna komisia  prejednávala jedného člena MO za disciplinárne previnenie za 

porušenie § 17 ods. 4 vyhlášky a uložila mu písomné upozornenie. 


