
Správa o činnosti výboru a MO SRZ Bytča v r. 2017 
 

V roku 2017, ako aj predošlé roky, výbor MO zasadal pravidelne každý prvý štvrtok 
v mesiaci a v prípade potreby bolo zvolané aj mimoriadne zasadnutie, kde boli riešené 
potrebné veci. Na zasadania boli pravidelne prizývaní členovia KRK, disciplinárnej komisie 
a podľa potreby aj iní členovia i nečlenovia našej organizácie. 
 

Už tradične sme v r. 2017 zorganizovali jarné i jesenné preteky našej MO SRZ na VN 
Beňov a Šurábke, ktoré mali veľmi slušný ohlas medzi našimi členmi. Začiatkom roka sme 
organizovali tradičný Rybársky ples, ktorý mal dobrý ohlas nielen v našom meste a blízkom 
okolí, ale aj mimo náš okres. Organizovali sme aj preteky v love rýb na feeder - jedno kolo 1. 
ligy a preteky funkcionárov ŽSK o pohár viceprezidenta Rady SRZ, ktoré vyhralo tento rok 
družstvo našej MO SRZ. 
 
Hospodárska činnosť: 
 

Cieľom činnosti hospodárov je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre rybolov na 
našich revíroch. Tak ako každý rok aj v roku 2017 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. 
 
 Na stretnutí hospodárov v rybárskom dome po sčítaní úlovkov a ich vyhodnotení 
musíme konštatovať, že sa stále opakujú chyby pri zapisovaní a sumarizácii úlovkov. 
Hospodári svojpomocne zhotovili 23 umelých hniezd na výter zubáča. Tieto sa pri danej 
teplote vody rozviezli a umiestnili na všetky revíry MO SRZ Bytča. Bola to investícia na viac 
rokov, bohužiaľ prišla veľká voda a celá snaha hospodárov bola preč. 
 
 Ešte pred jarnými povodňami bola napustená jarná násada kapra, ktorú nám preplavilo 
z revíru Prúdy do vybágrovaných jám KAMENIVA. Z toho bolo jasné, že treba okamžite 
začať rokovanie s konateľom KAMENIVA Ing. Kropáčkom o možnosti legálneho chytania 
našich vyplavených rýb. Tieto rokovania trvali cca 3 mesiace. Až po tomto čase bola zmluva 
právne pripravená na podpis s určitými obmedzeniami miesta lovu z dôvodu stále 
prebiehajúcej ťažby štrku. Možnosti a miesta lovu sú na výveskách MO SRZ. Táto voda je 
vedená pod revírnym číslom 3-4190 Prúdy a platia tu všetky pravidlá a dodržiavanie podľa 
zákona o rybárstve a podľa vykonávacej vyhlášky 
 
v roku 2017 bolo do našich revírov vysadené následné množstvo rýb: 
 
Kaprové vody: 
 
KAPOR dvojročný –  3 100 kg ZUBÁČ jednoročný – 10 000 ks 
KAPOR trojročný –  7 100 kg PODUSTVA jednoročná – 47 000 ks          
ŠŤUKA jednoročná – 400 kg ÚHOR rýchlený  – 1 000 ks 
ŠŤUKA rýchlená – 20 000 ks PSTRUH DÚHOVÝ – 320 kg                    
        
Lososové vody: 
 
PSTRUH POTOČNÝ dvojročný – 150 kg 
PSTRUH DÚHOVÝ dvojročný  –  300 kg 



 
Nasadené ryby mali celkovú hodnotu skoro 40 000,- EUR, z toho prispela Rada SRZ  

Žilina zo svojich dotácií sumou cca 10 000,- EUR. 
 
v roku 2017 v našich revírov ulovené následné množstvo rýb: 
 

Na kaprových vodách bolo ulovených 8 495 ks rýb o celkovej váhe 13 377,22 kg. 
Takmer na všetkých revíroch bolo hmotnostne ulovených viac rýb. Výnimkou bolo iba 
štrkovisko Prúdy, kde bolo ulovené podstatne menšie množstvo rýb. Bolo to určite vďaka 
tomu, že hneď po zarybnení kaprom nám Prúdy vyplavila zdvihnutá voda na rieke Váh. 
 
Uvádzame aspoň niektoré revíry s vybranými druhmi rýb: 
  

Revír Kapor Šťuka Zubáč 
VÁH 1 700 ks – 2 109 kg 102 ks – 255 kg 30 ks – 86 kg 

HRIČOVSKÝ KANÁL 1 907 ks – 2 328 kg 17 ks – 43 kg 58 ks –166 kg 
VN MIKŠOVÁ 1 222 ks – 2 26 kg 14 ks – 27 kg 20 ks – 44 kg 

BEŇOV 666 ks –  784 kg 3 ks – 8,5 kg - 
ŠTRK.PRÚDY 900 ks – 2 104 kg 45 ks – 121 kg 2 ks – 5,7 kg 

KADURKA 749 ks – 1 490 kg 10 ks – 19 kg 5 ks – 7,5 kg 
ŠURABKA 1 083 ks – 1 653 kg 7 ks – 16 kg 2 ks – 3,5 kg 

SKALA 268 ks – 648 kg 4 ks –10 kg 7 ks – 13,4 kg 
 
 

Na lososových vodách bolo v roku 2017 ulovených 194 ks pstruha potočného o váhe 
65,1 kg a 207 ks pstruha dúhového o váhe 83,6 kg. Je to zase menej, ako úlovky v roku 2016. 
 
Uvádzame aspoň niektoré revíry: 
  

Revír Pstruh potočný Pstruh dúhový 
Petrovička 61 ks – 19 kg 47 ks – 18,2 kg 
Rovnianka 57 ks – 18,8 kg 69 ks – 28,5 kg 

Štiavnik 66 ks – 24 kg 76 ks – 31,6 kg 
Dlhopolka 3 ks – 1 kg 8 ks – 3 kg 
Hradnianka 7 ks – 2,3 kg 7 ks  – 2,3 kg 

 
Úlovky sú z roka na rok menšie. Ešte sa ale nestalo, aby sa nechytila ani polovica nasadených 
rýb. 
 

Tento rok chceme zarybniť naše vody rybami v hodnote 34 500 EUR. Okolo 10 000 
EUR pridá aj SRZ Rada Žilina. 

 
Konkrétne za vlastné financie: K3 – 6 000 kg, K2 – 1 000 kg, Šr – 50 000 ks, Zu1 nad 11 cm 
– 10 000 ks, Úhor rýchlený – 1000 ks, Podustva1 – 12 000 ks, Pstruh dúhový dvojr. – 600 kg,  
Pstruh potočný dvojr. – 100 kg, Pstruh potočný jednor. – 12 000 ks. 
 
 
 
 



Ešte niečo vybrané z väčších úlovkov na našich vodách: 
 
p. Všelko – Hlboké – zubáč 90 cm  – 8 kg 
p. Fulier Ján – Hliník – kapor 88 cm – 13,6 kg, 92 cm -14,5 kg, 96 cm – 16,3 kg – ryby  
pustené späť do Váhu 
p. Buranda Marek – Svederník – zubáč 91 cm – 7,5 kg – Hrič. kanál 
p. Koniar Marian – Hliník – zubáč 81 cm – 6,9 kg – Hrič. kanál 
p. Šutarík Ján – Štiavnik – sumec 124 cm – 13,5 kg – Mikšová, kapor 81 cm – 16,8 kg – 
Mikšová 
p. Randa Ján – Malá Bytča – amur 104 cm – 13 kg – Prúdy 
 

Na záver chcem ešte poďakovať môjmu zástupcovi hlavného hospodára p. 
Novosadovi a dlhoročnému pomocnému hospodárovi p. Kemkovi za ich dlhoročnú prácu 
v našej organizácii. 
 
Činnosť RS za rok 2017 
 

Rybárska stráž pri MO SRZ Bytča má v súčasnosti 22 členov rybárskej stráže     
ustanovených Obvodným úradom v Žiline,  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 2017 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 2017 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 2018 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.  

 



Disciplinárna komisia riešila v roku 2017 dva priestupky našich členov, obidva 
uzavrela dohovorom, nakoľko išlo o menšie priestupky. 

Napriek pomerne kladnému hodnoteniu činnosti RS za minulý rok, sme vo výbore 
pristúpili k jej reorganizácii a chceme dosiahnuť zvýšenie jej kvality zavedením systému 
v práci, ktorý stagnoval. Bývalý predseda RS p. Jozef Chudej ml. sa tejto funkcie vzdal 
a touto cestou mu chcem v mene výboru poďakovať za odvedenú prácu. Novým vedúcim RS 
je p. Pavol Škulavík. Prvé stretnutie členov RS už prebehlo za účasti predsedu, podpredsedu 
a tajomníka našej MO i bývalého vedúceho RS Rady p. Richarda Barana. Boli dohodnuté 
nové pravidlá a požiadavky, ktoré sú tak potrebné pre zlepšenie činnosti RS. 
 
Odbor pre prácu s mládežou pri MO SRZ Bytča za rok 2017 
 

V školskom roku 2017 navštevovalo rybársky krúžok 71 detí. Krúžok viedli p. Michal 
Gulaša a p. Peter 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. Jaroslav Hozák. 
Preteky sa uskutočnili už po 14-týkrát a stretli sa s kladným ohlasom. Na pretekoch sa 
zúčastnilo 35 detí. Aj vďaka sponzorom: MO SRZ Bytča, obec Kotešová, p. Ľuboš Kaplík, p. 
Vladimír Novotný, p. Mila Pollák, p. Marián Štefaňák, p. Miroslav Šušlík, p. Jaroslav Hozák, 
RP Ládo – p. Jozef Buza, RP p. Zdenko Gaňa, pekáreň Fajp, sme mohli odmeniť deti  
viacerými cenami. Najviac sa darilo súťažiacim: Maroš Bachorík, Tomáš Ondráš, Tomáš 
Hrtánek.   

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

Po letnej prestávke sa v mesiaci november začal krúžok mladých rybárov pre školský 
rok 2017/2018. Do krúžku sa zatiaľ prihlásilo 43 detí. 
 
Na záver ešte jednu dôležitú informáciu: 
 

Po dohode výborov MO SRZ Bytča, Považská Bystrica a Rady SRZ Žilina sme sa 
dohodli na úprave hraníc revírov hričovský kanál 1030 a 1040. Revír 1030 bol rozdelený na 
dva revíry 1030 po teleso vodnej nádrže Mikšová a 1031 od telesa vodnej nádrže Mikšová po 
druhý vjazd v smere toku (zhruba hranica okresov po ceste Bytča - PB). Tabule s 
jednoznačným vyznačením revírov a úpravu v zozname revírov vykoná Rada SRZ. Členovia 
organizácie PB môžu chytať na miestne povolenia i na revíre 1031 a členovia organizácie 
Bytča môžu chytať na miestne povolenie na revíre 1040. V povolenkách na rybolov ale musí 
byť vypísaný zodpovedajúci revír. 


