
  
 

D O L N O K U B Í N S K Y     R Y B Á R 
Občasník MO SRZ Dolný Kubín          Ročník 2014              Číslo 1/2014   
www.mosrzkubin.wbl.sk                               mosrzkubin@gmail.com   
               
                  
 

          Vážení priatelia, športoví rybári, 

 
        dovoľte nám, aby sme Vám na úvod roku 2014 zaželali veľa zdravia, šťastia, pokoja 
a úspešnú  nastávajúcu sezónu. V prvom čísle rybárskeho spravodaja Vám ako obyčajne   
prinášame prehľady o tom, ako sme v minulom roku hospodárili, ako sme naše revíry zarybňovali 
a aké úlovky naši členovia dosiahli.  V spravodaji je tiež plán brigádnickej činnosti, aby 
ste si splnenie tejto členskej povinnosti vedeli dopredu naplánovať.  
                                
 
VYDÁVANIE POVOLENÍ A NÁVRATNOSŤ ZÁZNAMOV V ROKU 2013 
---------------------------------------------------- 
 
     Ku dňu 01.01.2013 registrovala miestna organizácia pre účely vy- 
dávania povolení na lov rýb nasledovný počet členov: 
 
        649 dospelých členov SRZ nad 18 rokov 
         31 členov klubu mladých rybárov 
         94 členov rybárskych krúžkov a detí do 10 rokov 
   
    Celkom bolo v roku 2013 vydaných 641 tlačív povolení na lov rýb 
s nalepenými platnostnými známkami podľa nasledovného členenia: 
 
        91  miestnych povolení na pstruhové vody 
       221 miestnych povolení na lipňové vody 
       283  miestnych povolení na kaprové vody 
        67  zväzových povolení na lipňové vody 
       249  zväzových povolení na kaprové vody 
        17 detských povolení na lipňové vody 
        65  detských povolení na kaprové vody 
        20 detských zväzových povolení na kaprové vody 
        20  detských povolení pre deti do 10 rokov 
 
     Z celkového počtu 735 vydaných povolení na lov rýb bolo eviden- 
čne zaznamenané nasledovné  vrátenie záznamov, správnosť ich vedenia 
a sumarizácie úlovkov: 
 
        610  vydaných povolení pre členov SRZ so záznamom  100,0 % 
        ----------------------------------------------------------- 
        587  záznamov členov SRZ vrátených v termíne        96,2 % 
          8  záznamov členov SRZ vrátených po termíne        1,3 % 
         15  záznamov členov SRZ nevrátených                 2,5 % 
         37  vrátených záznamov bez vykázanej návštevy revíru 
         73  záznamov bez vykázania úlovku pri 599 vychádzkach 
 
         31  vydaných povolení pre členov KMR so záznamom  100,0 % 
         ---------------------------------------------------------- 
         25  záznamov členov KMR vrátených v termíne        80,6 % 
          1  záznamov členov KMR vrátený po termíne          3,3 % 
          5  záznamy členov KMR nevrátené                   16,1 % 
          1  záznam bez vykázanej návštevy revíru 
          2  záznamy bez vykázania úlovku pri 22 vychádzkach 
 
         94  vydaných povolení pre členov RK so záznamom    100,0 % 
         ---------------------------------------------------------- 
         85  záznamov členov RK vrátené v termíne            90,3 % 
          2  záznamy členov RK vrátené po termíne             2,3 % 



         85  záznamov členov RK vrátené v termíne            90,3 % 
          2  záznamy členov RK vrátené po termíne             2,3 % 
          7  záznamov členov RK nevrátených                   7,4 % 
          4  záznamy detí bez vykázanej návštevy revíru 
         36  záznamov detí bez vykázania úlovkov 
             z toho 8 detí vo veku do 6 rokov 
 
      
 
     Členom rybárskych krúžkov, klubu mládeže a SRZ,ktorí neodovzda- 
li záznam o úlovkoch v stanovenom termíne do 15.januára kalendárneho 
roku, nemalo by byť podľa §-u 14, odstavec 16, vyhlášky  o rybárstve 
č.185/2006 Zz. vydané povolenie na lov rýb v roku 2014.Výnimku z to- 
hoto  ustanovenia má len člen MO Peter Snovák, ktorý písomne oznámil 
odcudzenie rybárskych dokladov. 
 
     Pri odovzdávaní záznamov bola vykonávaná kontrola správnosti ve- 
denia jednotlivých zápisov  ako v  dennom zázname o úlovkoch, tak aj 
správnosť vyplnenia  ročného sumarizačného  záznamu úlovkov. Celkové 
hodnotenie  nie je vôbec  pre členov MO lichotivé. Viac ako polovica 
vrátených záznamov mala určité nedostatky.  Zo zistených skutočností 
je zrejmé,že nie všetci členovia nevenujú vedeniu a vypisovaniu den- 
ných  záznamov a sumarizačného  záznamu patričnú pozornosť. Niektorí 
členovia  ani len neunúvali vykázať počet návštev jednotlivých reví- 
rov v sumarizačnom zázname. Čo  ich to zaujíma,  že pri štatistickom 
spracovaní  úlovkov je  tento  požadovaný údaj potrebný prepočítavať 
čo je časove náročné. Najčastejšie sa pri vedení a vypisovaní zázna- 
mov vyskytli nasledovné závady: 
 
     - uvádzanie nesprávneho a často vymysleného názvu a čísla reví- 
       ru v denných záznamoch. Napríklad  revír Váh bez označenia č. 
       revíru nie je možné  identifikovať či sa jedná o revír č. 15, 
       alebo 16, 17,18. a podobne. Pri názve revíru Orava sa uvádza- 
       jú čísla revíru 2710, 2110, 2620, 4710, a podobne. Mnoho čle- 
       nov neuvádza správne ani názvy revírov OR Istebné a ŠTRK Pár- 
       nica, 
 
     - nezapísanie dátumu po ulovení určeného druhu ryby /napr.Pp,Pd, 
       kapra, mreny  a pod. a pod jedným dátumom sa lov rýb vykonáva 
       aj nadalej, 
 
     - nezapisovanie dátumu lovu štvormiestnym číslom podľa vzoru zá- 
       pisu uvedeného na stane 2 v každom povolení ale len dvojmiest- 
       nym alebo trojmiestnym číslom, 
 
     - zapisovanie druhu ulovenej ryby skratkami napr. K, pričom nie 
       je jasné či sa jedná o kapra alebo karasa, skratkou Pl pričom 
       nie je jasné či sa jedná o ploticu alebo pleskáča. Skratkou je 
       možné zapisovať len úlovky pstruhov Pp alebo Pd, 
 
     - zapisovanie úlovkov rýb, ktoré sa v uvedenom revíri nevyskytu- 
       jú napr. úlovok  zubáča volžského v  revíroch MO,ktorého lovmá 
       miera je nižšia o 15 cm  ako  zubáča veľkoústeho, úlovky amura 
       bieleho v revíri č. 4170, ktorý je vykazovaný ako jalec pričom 
       jalec sa v revíri vôbec nevyskytuje, 
 
     - zapisovanie úlovkov pstruha dúhového uloveného v revíroch 2620 
       a 4170 ako pstruha jazerného, 
 
     - nezapisovanie počtu ulovených rýb ale uvádzanie  len hmotnosti 
       ulovených rýb napr. karasa a zapisovanie len počtu rýb bez za- 
       písania hmotnosti čo sa najviac prejavuje pri úlovkoch karasov, 
       a pleskáčov, 
 
     - nezapisovanie  hmotnosti  ulovených  rýb podľa prepočítavacích 
       tabuliek uvedenmých na strane 3, ale len odhadovanej hmotnosti 
       jednotlivých rýb a zaokrúhlovanie hmotnosti na celé kg, 
 
     - nesprávne vypisovanie  celoročného  sumáru úlovkov,neuvádzanie 
       počtu denných vychádzok v  jednotlivých revíroch, uvádzanie ú- 



       lovkov rýb z jedného revíru vo  viacerých riadkoch a nerešpek- 
       tovanie náväznosti strán celoročného sumáru podľa vzoru uvede- 
       ného na strane č.27.      
 
 
       Uvedené závady nasvedčujú tomu, že časť našich členov si ani  
       len neprečítajú pokyny uvedené na strane č. 2 a 3. obdržaného  
       povolenia a pri  vyplňovaní  sumarizačného záznamu ani pokyny  
       na strane č.27, čo sa opakuje už niekoľko rokov. 
 
 
ZARYBŇOVANIE RYBÁRSKYCH REVÍROV 
------------------------------- 
 
     V roku 2013 bolo zarybňovanie rybárskych revírov vykonávané po- 
dľa plánu zarybňovania  schváleného výborom MO. V pláne bola rešpek- 
tovaná aj zásada dodržania minimálneho zarybňovacieho množstva násad 
pre jednotlivé revíry.  Všetky násady  zahrnuté v pláne zarybňovania 
boli hradené z vlastných finančných prostriedkov MO SRZ. 
 
    Podrobnosti o  zarybňovaní a zvýšenom zarybňovaní sú uvedené pri 
tabulkách zarybňovania jednotlivých revírov. 
 
   Pri hodnotení zarybňovania a vyhodnocovania úlovkov v revíri čís- 
lo 2710 - Orava 1 je potrebné prihliadnuť aj na veľmi negatívny fak- 
tor,a to vysoký stav vydier riečnych. Tieto skutočnosti nezabezpeču- 
jú zachovanie a hlavne ochranu genofondu rýb a už vôbec nie ich zve- 
ľadovanie. Otázkam ochrany revírov a genofondu rýb Rada SRZ v tejto 
problematike aj napriek sústavným pripomienkam od organizácií nepri- 
jala  žiadne opatrenia  na riešenie tohoto problému. Neuskutočnil sa 
ani požadovaný  monitoring výskytu  tohoto predátora  a nenavrhol sa 
ani spôsob  prípadného riešenia. Zarybňovanie revíru č. 2710 nesplňa 
teda  pôvodný účel t.j. zvyšovanie stavu genofondu rýb a tým aj pod- 
poru prirodzenej reprodukcie. Pri vypracovávaní plánu zarybňovania a 
druhového  zloženia  násad, sa  muselo  prihliadať  aj na ekonomickú 
stránku zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov, ktoré získa- 
va organizácia len predajom jednotlivých druhov povolení. 
 
 
 
ZARYBŇOVANIE PSTRUHOVÝCH REVÍROV 
-------------------------------- 
 
    Plán zarybňovania pstruhových revírov bol v počte a vekovom zlo- 
žení násad nielen splnený ale vysoko prekročený. 
 
Revír  Druh                    Počet kusov 
číslo  násady               plán    skutočnosť      Hodnota EUR 
------------------------------------------------------------------- 
6130   Pstruh pot. Pp 1       4 000   5 500            736,40 
       Pstruh dúh. Pd 1       2 000   2 000            368,16 
       Lipeň Li 1             2 000   2 000            552,07 
0400   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 000             83,20 
1300   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 040             86,49 
1480   Pstruh pot. Pp 1         500   1 040             86,49 
1910   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 040             86,49 
1360   Pstruh pot. Pp 1       1 500   2 600            216,22 
3080   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 040             86,49 
6190   Pstruh pot. Pp 1         500   1 040             86,49 
------------------------------------------------------------------- 
S p o l u :                  14 500  18 300          2 388,50 
                                                   /71 953,56 Sk/ 
 
 
     Mimo plánu zarybňovania boli vysadené do  pstruhových revírov a 
ich prítokov násady Pp1 v množstve 3 800 kusov získaných za prenájom 
OR. Aj ked  zarybňovanie pstruhových revírov sa javí v súčasnej dobe 
ako neefektívne / vid porovnanie zarybňovania a úlovkov/ je potrebné 
aj nadalej násady Pp 1 vysádzať do prítokov rieky Oravy  a vlásočníc 
potokov, čo sa prejaví na rybej obsádke v budúcich rokoch. 



ZARYBŇOVANIE LIPŇOVÉHO REVÍRU 
----------------------------- 
 
Názov    Druh                         Počet ks/kg 
revíru   násady                   plán    skutočnosť   Hodnota EUR 
------------------------------------------------------------------- 
Orava 1  Hlavátka Hl 1          2 000 ks    2 500 kg      595,00 
2710     Lipeň Li 1 10-12 cm    8 000 ks    8 000 ks    2 208,29 
         Lipeň Li 2 /Rada/       ----          30 kg      498,00 
         Pstruh pot. Pp 1       5 000 ks    7 800 ks      848,66 
         Pstruh potočný Pp 2     ----          50 kg      495,00 
         Pstruh dúh. Pd 2       1 500 kg    1 402 kg    5 034,66 
         Podustva Pds 1        10 000 ks    9 090 ks    1 199,80 
         ---------------------------------------------------------- 
         S p o l u :                                   10 879,41 
                                                     /327 753,10 Sk/ 
 
     Mimo plánu zarybňovania boli aj do revíru č. 2710 Orava 1 vysa- 
dené násady  Pp 1 v množstve 2 800 kusov  hradené z vlastných finan- 
čných prostriedkov ako aj násady dodané Radou SRZ z titulu zaradenia 
revíru do  zväzového  povolenia Li 2  v množstve 30 kg a násady Pp 2 
v množstve 50 kg  v hodnote 993,00 Eur.  Požadované násady lipňa nám 
Rada  nepridelila napriek tomu že dostala dotáciu z enviromentálneho 
fondu MŽP SR. Celú situáciu je potrebné prehodnotiť s návrhom na vy- 
ňatie rybárskeho revíru z rozsahu zväzového povolenia. 
 
ZARYBŇOVANIE KAPROVÝCH REVÍROV 
------------------------------ 
Názov   Druh                          Počet ks/kg 
revíru  násady                    plán    skutočnosť   Hodnota EUR 
-------------------------------------------------------------------- 
Rameno  Kapor K 1  5 - 50 g       400 kg     430 kg     2 043,36 
2620    Kapor K 2 do 1200 g       200 kg     200 kg       493,92 
        Kapor K 3 do 1800 g     1 000 kg   1 000 kg     2 370,00 
        Amur biely Ab 2           100 kg     150 kg       738,00 
        Šťuka nad 25 cm            50 kg      50 kg       399,00 
        Zubáč Zu 1              1 000 ks   1 000 ks       312,00 
        Pstruh dúhový Pd 2        100 kg     100 kg       378,00 
        Pleskáč Pl 2,3            300 kg     ------       ------ 
        Pstruh dúhový Pd 1        ------     250 ks        46,02 
        Úhor európsky               0,5 kg   ------       ------ 
        ------------------------------------------------------------ 
        S p o l u :                                     6 780,30 
                                                     /204 263,31 Sk/ 
 
   Plán zarybňovania kaprového revíru č. 2620 nebol v hodnotenom roku 
splnený v násade pleskáča,nakoľko násada nebola v požadovanom termíne 
dodaná, jej dodávka bola avizovaná v pokročilom jesennom období a ne- 
bola záruka jej kvalitného prezimovania. Plán nebol splnený ani v ná- 
sade úhora, ktorého násada objednaná cez Radu SRZ nebola dodaná. Pre- 
kročenie plánu bolo v násade amura bieleho o 50 kg a pokusne bola vy- 
sadená aj násada Pd 1 v množstve 250 kusov. 
 Názov   Druh                        Počet ks/kg 
revíru  násady                    plán    skutočnosť   Hodnota EUR 
-------------------------------------------------------------------- 
Štrk    Kapor K 1  5 - 50 g       300 kg     ------       ------ 
4170    Kapor K 2 do 1200 g       300 kg     300 kg       740,88 
        Kapor K 2 / Rada /        ------     900 kg     2 331,00 
        Kapor K 3 do 1800 g     1 000 kg   1 000 kg     2 370,00 
        Amur biely Ab 2           150 kg     150 kg       378,00 
        Šťuka nad 25 cm            30 kg      30 kg       399,00 
        Šťuka rýchlená /Rada/     --- ks   5 000 ks       400,00 
        Pstruh dúhový Pd 2        100 kg     180 kg       652,20 
        Pleskáč Pl 2,3,           200 kg     ------       ------ 
        Zubáč Zu 1                500 ks     800 ks       249,60 
        Pstruh dúhový Pd 1        ------     250 ks        46,02 
        ----------------------------------------------------------- 
        S p o l u :                                     7 926,70 
                                                     /238 799,76 Sk/ 
 



     Taktiež mimo plánu zarybňovania boli do revíru č. 4170 - Štrko- 
visko Párnica vysadené násady kapra vo vekovej kategórii K 2 v množ- 
stve  900 kg v hodnote 2 331,00 a násada šťuky rýchlenej v množstve 
5 000 ks a hodnote 400,00 EUR dodané Radou SRZ. 
     Plán zarybňovania kaprového revíru nebol v hodnotenom roku spl- 
nený v násade K 1 a pleskáča 2,3 nakoľko ich  dodávky boli avizované 
v neskorom jesennom období a nebola záruka ich prezimovania. 
 
 
ÚLOVKY RÝB V ROKU 2013 
---------------------- 
 
   V evidencii úlovkov za rok  2013 je uvádzaná aj  finančná hodnota 
úlovkov z jednotlivých rybárskych revírov MO podľa vypracovanej hod- 
notovej tabuľky. Podobne je uvedená  aj finančná hodnota úlovkov do- 
siahnutých členmi MO v ostatných rybárskych revíroch. 
 
   Finančné hodnoty úlovkov rýb sú jedným z kritérií pri vykonávanej 
analýze  úlovkov, posudzovaní  úživnosti s kusovej výťažnosti rybár- 
skeho revíru a stanovení limitov vydávaných povolení, čo sa v skutoč- 
nosti ani nevykonáva. Sledovanie návratnosti cez hmotnosť hlavne ka- 
provitých  rýb je veľmi nepresné, pretože loviaci vykazujú hmotnosti 
úlovkov len odhadom, z čoho plynú vysoké  rozdiely medzi vykazovanou 
a skutočnou hmotnosťou úlovkov. V niektorých  zistených prípadoch sa 
jedná o rozdiely od niekoľko kilogramov po desiatku kilogramov. 
   Veľké rozdiely sú aj pri úlovoch ostatných druhov rýb /lieň,karas, 
pleskáč apod./ kde sa hmotnosť úlovkov určuje len odhadom nakoľko vá- 
ha nie je pri výkone rybárskeho práva v povinnej výbave. 
 
   V kaprových revíroch 2620 a 4170 sa v úlovkoch kladne prejavuje 
aj vysadzovanie násad jednoročného a dvojročného kapra. 
 
   Zaujímavé je sledovanie návratnosti násady Pd 2 podľa jednotlivých 
revírov. Pokiaľ na tečúcej  vode revíru Orava č.1 je vykázaná návrat- 
nosť 61,2 %, na uzavretých vodných plochách K revírov by mala byť ná- 
vratnosť podstatne väčšia. V revíri č. 2620 dosahuje len 27,0 %,v re- 
víri č. 4170 len 35,0 %. Tu je vysvetlenie len jednoduché, že rybári 
úlovky Pd zámerne nezapisujú. 
 
 
 
PSTRUHOVÉ REVÍRY MO SRZ 
----------------------- 
 ÚLOVKY RÝB V PSTRUHOVÝCH REVÍROCH MO SRZ ZA ROK 2013 
•——————•————————————————————————————————————————————————————————————• 
|      |                   Druh ulovenej ryby                       | 
|      •—————————•—————————•—————————•—————————•—————————•——————————• 
|      |    Pp   |   Pd    |   Li    |    Si   |  Jalec  |S p o l u | 
|Číslo •————•————+————•————+————•————+————•————+————•————+————•—————• 
|revíru| ks | hm | ks | hm | ks | hm | ks | hm | ks | hm | ks | hm  | 
•——————+————•————•————•————•————•————•————•————•————•————+————•—————• 
| 6130 |202  57,7 224  82,5  15   5,1  --   --   --   -- |441  145,2| 
| 0400 | --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- |  --    --| 
| 1300 |  1   0,3  --   --   --   --   --   --   --   -- |  1    0,3| 
| 1910 |  9    2   --   --   --   --   --   --   --   -- |  9     2 | 
| 1480 | --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- |  --    --| 
| 3080 | --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- |  --    --| 
| 1360 | 49  13,9   6   1,9  --   --   --   --   --   -- | 55   15,8| 
| 6190 | --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- |  --    --| 
•——————+—————————————————————————————————————————————————+——————————• 
|Spolu:|252  71,9 230  84,4  15   5,1  --   --   --   -- | 497 161,3| 
•——————•—————————————————————————————————————————————————•——————————• 
 
 Hodnota ročných úlovkov z pstruhových revírov predstavuje vo finan- 
čnom vyjadrení sumu 1 142,45 EUR. V porovnaní s rokom 2012 je zazna- 
menaný nárast hodnoty úlovkov o 890,35 EUR. 
Vykázaný počet návštev v revíroch je 640 a v porovnaní s rokom 2012 
je vyšší o 48 návštev. 
   Na pstruhové toky bolo vydané celkom  91  povolení na lov rýb, čo 
je v porovnaní s rokom 2012 o 3 kusy menej  Úlovky jednotlivých dru- 



hov rýb boli uzavreté  podľa záznamov ku  dňu 15.01.2013. V prehľade 
nie sú zahrnuté úlovky členov dosiahnuté v rámci dvoj dohody s MO Ná- 
mestovo a úlovky z osobitných povolení vydaných Radou SRZ. 
   V revíri č. 6130  Zázrivka je zaznamenaný medziročný nárast úlov- 
kov celkom o 358 kusov a nárast hmotnosti úlovkov o 119,8 kg. Zazna- 
menaný je nárast úlovkov lipňa. 
 
 V hodnotiacom roku bolo  vysadené do revíru v nadpláne  1 500 kusov 
násady Pp 1 a to  hlavne do prítokov hlavného toku a do vlásočníc.Je 
známe, že  pstruh potočný sa v  našich vodách nedožíva vysokého veku, 
hoci schopnosti na to má. V prítokoch Oravy sa vyskytujú 1 až 3 roč- 
né ryby a staršie sa už vyskytujú veľmi zriedka.Rastové pomery v re- 
víri Zázrivka sú priaznivejšie než  veková skladba. Požadovanú lovnú 
dlžku 25 cm /211 mm dlžky tela/ dosahuje pstruh v treťom roku života 
až začiatkom štvrtého roku. V tomto období sa konštatuje vysoká mor- 
talita na ktorej sa podiela ako prirodzená úmrtnosť tak aj umelá spô- 
sobená predátormi a lovom. 
 
    Taktiež bola vysadená aj násada Pd 1 ako aj násady Li 1 v pláno- 
vaných množstvách.Obdobne bolo zvýšené zarybňovanie násadou Pp 1 vy- 
konané vo všetkých pstruhových tokoch obhospodarovaných MO. 
 
    Z titulu vysokého stavu vydry riečnej, nie sú v revíri vytvorené 
základné generačné stáda pstruha potočného a lipňa tymiánového,ktoré 
by  zabezpečovali  obnovenie  prirodzeného  neresu  tak, ako to bolo 
v päťdesiatich a šesťdesiatych rokoch minulého storočia.  Rast počtu 
týchto druhov rýb je  priamo závislé len na vysádzaní z umelých cho- 
vov. Svoju negatívnu úlohu tu zohráva aj výrazný pokles prietoku vo- 
dy, ktorý pretrváva v tomto rybárskom revíri už niekoľko rokov a ob- 
medzuje aj podmienky pre život lososovitých rýb. 
 
 
LIPŇOVÝ REVÍR MO SRZ 
-------------------- 
 
ÚLOVKY RÝB V LIPŇOVOM REVÍRI č. 3-2710-6-1  ORAVA 1 ZA ROK 2013 
•——————————•—————————————•—————————————•—————————————•—————————————• 
|          |   ČLENOVIA  |   ČLENOVIA  |   ČLENOVIA  |   ÚLOVKY    | 
|Druh      |     RK      |     KMR     |     SRZ     |  s p o l u  | 
|ulovenej  •——————•——————+——————•——————+——————•——————+——————•——————• 
|ryby      |  ks  | hmot |  ks  | hmot |  ks  | hmot | kusov|hmotn.| 
•——————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————• 
|Kapor     |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |   ---|  --- | 
|Lieň      |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |   ---|  --- | 
|Jalec     |    7 |  4,0 |  --- |  --- |  377 |306,9 |   384|310,9 | 
|Podustva  |    1 |  2,1 |  --- |  --- |  119 | 97,9 |   120|100,0 | 
|Mrena     |  --- |  --- |  --- |  --- |    2 |  3,2 |     2|  3,2 | 
|Nosál     |  --- |  --- |  --- |  --- |    4 |  4,0 |     4|  4,0 | 
|Karas     |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |   ---|  --- | 
|Pleskáč   |  --- |  --- |  --- |  --- |    2 |  1,0 |     2|  1,0 | 
|Pstruh pot|    4 |  1,2 |    2 |  1,4 |  330 |124,9 |   336|127,5 | 
|Pstruh dúh|   30 | 10,9 |   41 | 19,6 | 1840 |825,0 |  1911| 855,5| 
|Lipeň     |    1 |  0,3 |    1 |  0,4 |   10 |  3,2 |    12|  3,9 | 
|Hlavátka  |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |   ---|  --- | 
|Ostatné   |  --- |  --- |  --- |  --- |   40 |  4,0 |    40|  4,0 | 
•——————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————• 
|S p o l u |   42 | 18,5 |   44 | 21,4 | 2714 |1366,1|  2811|1410,0| 
•——————————•——————•——————•——————•——————•——————•——————•——————•——————• 
 
 Hodnota ročných úlovkov z lipňového revíru predstavuje vo finančnom 
 vyjadrení sumu 5 953,15 EUR. / 179 344,59 Sk /  V porovnaní s rokom 
 2012 je zaznamenaný pokles hodnoty úlovkov o  743,10  EUR. Vykázaný 
 počet návštev revíru je 3 695 a v  porovnaní s rokom 2012 je zazna- 
 menaný pokles návštevnosti revíru o 927. 
 
 V lipňovom revíri, ktorý  má IV. stupeň ochrany, sa aj v hodnotenom 
 roku stáva v úlovkoch dominantnou rybou  umele vysádzaný pstruh dú- 
 hový. V úlovkoch sa začína prejavovať aj zvýšené zarybňovanie reví- 
 ru násadou pstruha potočného, ktorého úlovky sú na úrovni roku 2012. 
 Zvyšovanie priemernej hmotnosti úlovkov podustvy a mreny severnej 



 potvrdzuje skutočnosť, že sa loví prakticky matečný materiál,ktoré- 
 ho odlov znižuje možnosti prirodzeného neresu. Katastrofálny  stav 
 v úlovkch sú potvrdené u lipňa tymiánového, ktorý sa aj napriek in- 
 tenzívnemu vysádzaniu v revíri vyskytuje len ojedinele. 
 
 
 ÚLOVKY RÝB V KAPROVOM REVÍRI č.3-2620-1-1 RAMENO ZA ROK 2013 
•——————————•—————————————•—————————————•—————————————•—————————————• 
|          |   ČLENOVIA  |   ČLENOVIA  |   ČLENOVIA  |   ÚLOVKY    | 
|Druh      |     RK      |     KMR     |     SRZ     |  s p o l u  | 
|ulovenej  •——————•——————+——————•——————+——————•——————+——————•——————• 
|ryby      |  ks  | hmot |  ks  | hmot |  ks  | hmot | kusov|hmotn.| 
•——————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————• 
|Kapor     |   44 | 95,7 |   22 | 53,9 |  902 |2396,0|  968 |2545,6| 
|Lieň      |    4 |  3,0 |  --- |  --- |    9 |   4,1|   13 |   7,1| 
|Pleskáč   |   46 | 16,0 |    3 |  1,0 |  351 | 140,5|  400 | 157,5| 
|Jalec     |  --- |  --- |  --- |  --- |    6 |   2,6|    6 |   2,6| 
|Nosál     |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- | 
|Karas     |    8 |  3,2 |    3 |  1,5 |  224 | 117,2|  235 | 121,9| 
|Amur      |    4 | 22,3 |  --- |  --- |   33 | 182,0|   37 | 204,3| 
|Šťuka     |    2 |  6,3 |    2 |  6,0 |   65 | 150,1|   69 | 162,4| 
|Zubáč     |    3 |  5,0 |  --- |  --- |   37 |  76,7|   40 |  81,7| 
|Sumec     |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- |  --- | 
|Ostriež   |    1 |  0,4 |  --- |  --- |    5 |   2,4|    6 |   2,8| 
|Úhor      |    1 |  0,5 |  --- |  --- |   19 |  17,2|   20 |  17,7| 
|Pstruh dúh|    2 |  1,6 |  --- |  --- |   54 |  26,3|   56 |  27,9| 
|Ostatné   |   40 |  2,2 |    6 |  0,4 |  458 |  16,0|  504 |  18,6| 
•——————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————• 
|S p o l u |  155 |156,2 |   36 | 62,8 | 2163 |3131,1| 2354 |3350,1| 
•——————————•——————•——————•——————•——————•——————•——————•——————•——————• 
   Hodnota ročných úlovkov z kaprového revíru č. 2620 predstavuje vo 
 finančnom vyjadrení sumu 11 677,11 EUR / 351 784,61 Sk/ V porovnaní 
 s rokom 2012 je zaznamenaný pokles hodnoty úlovkov o 2 721,44 EUR. 
 Vykázaný počet  návštev revíru je  6 578 a v porovnaní s rokom 2012 
 je zaznamenaný pokles návštevnosti o 533. 
 
 
 ÚLOVKY RÝB V KAPROVOM REVÍRI č. 3-4170-1-1 ŠTRKOVISKO ZA ROK 2013 
•——————————•—————————————•—————————————•—————————————•—————————————• 
|          |   ČLENOVIA  |   ČLENOVIA  |   ČLENOVIA  |   ÚLOVKY    | 
|Druh      |     RK      |     KMR     |     SRZ     |  s p o l u  | 
|ulovenej  •——————•——————+——————•——————+——————•——————+——————•——————• 
|ryby      |  ks  | hmot |  ks  | hmot |  ks  | hmot | kusov|hmotn.| 
•——————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————• 
|Kapor     |   21 | 47,9 |    2 |  4,1 |  784 |1842,9|   807|1894,9| 
|Lieň      |    9 |  6,3 |  --- |  --- |   48 |  31,5|    57|  37,8| 
|Pleskáč   |   11 |  4,7 |  --- |  --- |   68 |  27,5|    79|  23,2| 
|Jalec     |      |      |      |      |    1 |   0,4|     1|   0,4| 
|Karas     |   82 | 20,0 |    5 |  4,3 |  138 |  78,6|   225| 102,9| 
|Amur      |    5 | 16,6 |  --- |  --- |   32 | 125,8|    37| 142,4| 
|Šťuka     |    1 |  5,0 |    1 |  3,5 |   40 |  93,2|    42| 101,7| 
|Zubáč     |  --- |  --- |  --- |  --- |    2 |   2,1|     2|   2,1| 
|Ostriež   |  --- |  --- |  --- |  --- |   38 |  14,4|    38|  14,2| 
|Úhor      |    1 |  0,7 |  --- |  --- |    5 |   4,3|     6|   5,0| 
|Pstruh dúh|    5 |  1,7 |    1 |  0,5 |  110 |  60,7|   116|  62,9| 
|Boleň     |      |      |      |      |    1 |   1,5|     1|   1,5| 
|Ostatné   |  --- |  --- |  --- |  --- |  300 |   9,3|   300|   9,3| 
•——————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+——————• 
|S p o l u |  135 |102,9 |    9 | 12,4 | 1567 |2292,2|  1711|2407,5| 
•——————————•——————•——————•——————•——————•——————•——————•——————•——————• 
  Hodnota ročných úlovkov z kaprového revíru č.4170 Štrkovisko pred- 
stavuje vo finančnom vyjadrení sumu 8 669,40 EUR / 261 174,34 Sk /. 
V porovnaní s rokom  2012 je zaznamenaný pokles hodnoty úlovkov cel- 
kom o 1267,80 EUR 
 
 
 
Vykázaný počet návštev revíru je 4 940 a v porovnaní s rokom 2012 je 
zaznamenaný pokles o 214. 
CELKOVÉ ÚLOVKY RÝB V REVÍROCH MO SRZ V ROKU 2013 



------------------------------------------------------------------- 
Kapor rybničný   1 775  4 440,5   Boleň dravý           1      0,5 
Lieň sliznatý       70     44,9   Ostriež zelenkavý    44     17,0 
Pleskáč vysoký     481    190,7   Úhor európsky        26     22,7 
Jalec hlavatý      391    313,9   Pstruh potočný      588    199,4 
Podustva sever.    120    100,0   Pstruh dúhový      2313   1030,7 
Mrena severná        2      3,2   Lipeň tymiánový      27      8,9 
Nosál sťahovavý      4      4,0   Sumec veľký         ---     --- 
Karas striebr.     460    224,8   Hlavátka podunaj.   ---     --- 
Amur biely          74    346,7   Ostatné             844     31,9 
Šťuka severná      111    264,1 
Zubáč veľkoústy     42     83,8 
------------------------------------------------------------------- 
    Celkom ulovené v revíroch MO: 7 373 kusov o hmotnosti 7 328,7 kg 
 
     V porovnaní s rokom 2012 znížil sa počet ulovených rýb o 1260                        
kusov a znížila sa aj hmotnosť ulovených rýb o 1 211,6 kg. 
    Celková hodnota ulovených rýb predstavuje  27 442,11 EUR čo je 
v prepočte 826 721,00 Sk. 
Celková návštevnosť revírov MO bola vykázaná v počte 15 853. 
 
    Vykázané úlovky rýb za rok 2013 v revíroch  MO sú neúplné z to- 
dôvodu, že Rada SRZ  zaviedla novú metodiku vykazovania úlovkov. Po- 
dľa tejto metodiky sa už úlovky  nevykazujú a nenahlasujú  jednotli- 
vým organizáciám priamo, ale všetky úlovky  sa nahlásia cez internet 
Rade SRZ, ktorá ich po spracovaní nahlási jednotlivým organizáciám. 
 
    Toto hlásenie úlovkov by malo obsahovať aj úlovky členov MO Námes- 
tovo dosiahnuté v rámci uzavretej dvoj dohody a  úlovky zo zväzových 
kaprových povolení vydaných členom SRZ.Tieto údaje by mala organizá- 
cia  obdržať do  konca mesiaca marca. Po obdržaní týchto údajom bude 
sumarizácia úlovkov upresnená podľa jednotlivých revírov. 
 
 
ÚLOVKY RÝB ČLENOV MO SRZ V OSTATNÝCH REVÍROCH V ROKU 2013 
--------------------------------------------------------- 
Druh úlovku      kusov hmotnosť  Druh úlovku       kusov  hmotnosť 
------------------------------------------------------------------- 
Kapor rybničný     310   825,7   Zubáč veľkoústy      73    126,0 
Lieň sliznatý        2     1,7   Ostriež zelenkavý   274    118,0 
Pleskáč vysoký     469   348,9   Pstruh jazerný        3      4,1 
Jalec hlavatý       70    63,7   Pstruh potočný      178     73,2 
Podustva severná    77    71,0   Pstruh dúhový       174     88,7 
Mrena severná       22    46,0   Lipeň tymiánový      50     23,3 
Boleň dravý          1     1,8   Nosál                37     18,9 
Šťuka severná       26    59,0   Úhor                  1      0,5 
Sumec                2     3,0   Karas                 6      4,6 
Amur biely           1     7,0   Sivoň                 2      0,6 
                                 Ostatné              95     11,3 
------------------------------------------------------------------- 
Celkom ulovené v ost. revíroch: 1 873 kusov o hmotnosti 1 891,46 kg 
V porovnaní s rokom 2012 ulovili členovia našej MO v iných revíroch 
o 404 kusov rýb menej, hmotnosť úlovkov klesla o 552,04 kg. 
 
 
REKAPITULÁCIA ÚLOVKOV ČLENOV MO SRZ ZA ROK 2013 
----------------------------------------------- 
Čísla uvedené v zátvorkách sú údaje z roku 2012 
 
Celkové úlovky na P vodách MO:   497 /  139/ ks    161,35 /   42/ kg 
Celkové úlovky na L vodách MO: 2 811 /3 601/ ks  1 410,50 /1 624/ kg 
Celkové úlovky na K vodách MO: 4 065 /4 718/ ks  5 757,40 /6 782/ kg 
------------------------------------------------------------------- 
Úlovky z revírov MO SRZ spolu: 7 373 /8 458/ ks  7 361,85 /8 448/ kg 
Úlovky na iných revíroch:      1 873 /2 277/ ks  1 891,46 /2 443/ kg 
------------------------------------------------------------------- 
Celkové úlovky členov :        9 246 /10 735/ks  9 253,31 /10891/ kg 
 
 
POROVNÁVACIA TABUĽKA POČTU A HMOTNOSTI ÚLOVKOV ZA ROKY 2008 - 2013 



 
POROVNÁVACIA TABUĽKA POČTU A HMOTNOSTI ÚLOVKOV ZA ROKY 2008 - 2013 
------------------------------------------------------------------ 
 REVÍR č. 2710 - ORAVA 1 
•————————•—————————•—————————•—————————•—————————•—————————•—————————• 
|Druh    |ROK 2008 |ROK 2009 |ROK 2010 |ROK 2011 |ROK 2012 |ROK 2013 | 
|ulovenej+————•————+————•————+————•————+————•————+————•————+————•————• 
|ryby    |kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Kapor   | ---| ---| ---| ---|  11|  28|   1|   2| ---| ---| ---| ---| 
|Karas   | ---| ---| ---| ---|   4|   2|  51|   8| ---| ---| ---| ---| 
|Amur    | ---| ---| ---| ---|   1|   3| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Pleskáč | ---| ---| ---| ---|   1|   3| ---| ---| ---| ---|   2|   1| 
|Jalec   | 369| 345| 305| 241| 308| 295| 352| 281| 197| 297| 348| 311| 
|Podustva| 346| 346| 101| 105|  90|  94| 111| 110|  97|  82| 120| 100| 
|Mrena   | 157| 274|  45|  90|  11|  20|   6|  16|   5|   9|   2| 3,2| 
|Nosál   |   1|   1|   2|   2|   4|   3|   2|   2|   1| 0,5|   4|   4| 
|Šťuka   |   2|   4| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Zubáč   | ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Ostriež |  18|   2|  68|   7|   2|   1|  31|   4|  19|   2| ---| ---| 
|Úhor    | ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Pstruh p|  24|   8|  60|  29|  70|  27|  71|  29| 360| 118| 336| 128| 
|Pstruh d|2015| 791|2096| 822|2618| 908|2543| 942|2861|1108|1911| 856| 
|Lipeň   |   6|   3|   4|   1|  11|   5|   6|   5|   1| 0,5|  12| 3,9| 
|Sivoň   | ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Hlavátka|   6|  60| ---| ---|   1|  11| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Ostatné | ---| ---| ---| ---|    |    |  65|   2|  61|   8|  40|   4| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Spolu:  |2944|1834|2681|1297|3158|1404|3239|1401|3602|1625|2811|1411| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Rozdiely|+304|+402|-263|-537|+477|+107| +81|  -3|+363|+224|-791|-214| 
•————————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————• 
 
 
 
 
 
 
 
 POROVNÁVACIA TABUĽKA POČTU A HMOTNOSTI ÚLOVKOV ZA ROKY 2008 - 2013 
 ------------------------------------------------------------------ 
 REVÍR č. 3-2620-1-1   ODSTAVENÉ RAMENO ISTEBNÉ 
•————————•—————————•—————————•—————————•—————————•—————————•—————————• 
|Druh    |ROK 2008 |ROK 2009 |ROK 2010 |ROK 2011 |ROK 2012 |ROK 2013 | 
|ulovenej•————•————+————•————+————•————+————•————+————•————+————•————• 
|ryby    |kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Kapor   | 928|2194| 691|1652| 830|1939| 783|1867|1311|3209| 968|2546| 
|Lieň    |  12|   8|  17|  10|  21|  15|   8|   7|  14|  10|  13|   7| 
|Pleskáč |  67|  38| 319| 148|  84|  45| 282| 188| 205|  96| 400| 158| 
|Jalec   |  16|   8|   2|   2|   7|  11|   4|   5|   2|   1|   6| 2,6| 
|Podustva| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Nosál   | ---| ---| ---| ---|   4|   2|  11|   3|  14|   4| ---| ---| 
|Karas   |  26|  22|  21|  18| 144|  47| 695| 221| 420| 147| 235| 122| 
|Boleň   | ---| ---|   1|   3| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Amur    |   6|  33|  11|  47|   5|  24|   2|   6|  28| 151|  37| 204| 
|Šťuka   |  87| 170|  85| 157|  75| 167| 110| 275|  53| 138|  69| 162| 
|Zubáč   |  18|  39|  35|  84|  53| 123|  35|  65|  31|  63|  40|  82| 
|Sumec   | ---| ---| ---| ---|   1|  14| ---| ---|   1|29,5| ---| ---| 
|Ostriež |  18|   5|  18|   4|   2|   1|   4|   2|  20|   3|   6|   3| 
|Úhor    |  21|  18|  23|  18|  37|  31|   9|   9|  12|  11|  20|  18| 
|Pstruh d| 204|  68| 160|  62| 116|  47|  12|   4| 142|  58|  56|  28| 
|Ostatné | 163|  50| 310|  17| 129|   9| 523|  42| 590|  25| 504|  19| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Spolu:  |1566|2651|1693|2222|1483|2475|2478|2694|2843|3946|2354|3352| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Rozdiely|-164|-  3|+127|-429|-210|+253|+995|+219|+365|+1251-489|-594| 
•————————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————• 
 
 



 REVÍR č. 3-4170-1-1   ŠTRKOVISKO PÁRNICA 
•————————•—————————•—————————•—————————•—————————•—————————•—————————• 
|Druh    |ROK 2008 |ROK 2009 |ROK 2010 |ROK 2011 |ROK 2012 |ROK 2013 | 
|ulovenej+————•————+————•————+————•————+————•————+————•————+————•————• 
|ryby    |kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot|kus |hmot| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Kapor   | 605|1423| 550|1038| 512|1271| 823|1748|1143|2405| 807|1895| 
|Lieň    | 145|  92|  93|  51| 107|  77| 130|  91|  57|  34|  57|  38| 
|Pleskáč |  18|  16|  51|  28|  20|  11|  56|  28|  24|  13|  79|  32| 
|Jalec   | ---| ---|  12|  21| ---| ---| ---| ---| ---| ---|   1| 0,4| 
|Podustva| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Nosál   |   1|   1| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Karas   | 225|  48| 119|  38|  51|  19| 230| 104| 237| 104| 225| 103| 
|Amur    |   1|   7| ---| ---| ---| ---|  13|  46|  40| 139|  37| 142| 
|Šťuka   |  85| 202|  50| 111|  41|  91|  73| 194|  25|  51|  42| 102| 
|Zubáč   |   2|   7|   5|   9|   1|   3|   2|   5|   4|   8|   2|   2| 
|Sumec   | ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| 
|Ostriež |   3|   1|  16|   3|   8|   1|  23|   3|  10|   1|  38|  14| 
|Úhor    |   2|   1|   2|   3|   3|   3|   3|   3|   3|   5|   6|   5| 
|Boleň   | ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---|   1| 1,5| 
|Pstruh d| 217|  87| 179|  65|  74|  30| 146|  59| 147|  64| 116|  63| 
|Ostatné | 202|  12|  99|   4|  82|   6| 192|   9| 185|  13| 300|   9| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Spolu:  |1506|1897|1176|1371| 899|1513|1691|2290|1875|2837|1711|2407| 
•————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————• 
|Rozdiely|+488|+348|-330|-526|-277|+142|+792|+777|+184|+547|-164|-430| 
•————————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————•————• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D  O  L  N  O  K  U  B   Í   N   S   K   Y       R   Y   B  Á  R 
 
 OZNAMY PRE ČLENOV MO SRZ 
 
V  tlačivách  povolení na lov rýb  vydaných  pre rok 2014  je potrebné dodržiavať nasledovné  
pokyny:  
 
      1. Denné vychádzky je potrebné zapisovať chronologicky bez ohľadu na revír a jeho charakter. Nie 
          je dovolené zapisovať úlovky  z jednotlivých revírov na osobitné strany záznamu.  
 
     2.  Číslo revíru sa uvádza  len ako  prvé päťčíslie platného čísla revíru uvedeného v rybárskom  po- 
          riadku napr. 3 – 2710,  3 – 2620 a pod.  Číslo revíru a  jeho názov  je potrebné  zapisovať podľa  
          uvedenia  v rybárskom poriadku a nezapisovať vymyslené čísla revírov a ich názov. 
      
     3.  Druh ulovenej ryby sa zapisuje celým názvom  / napr. kapor, mrena,  zubáč, lipeň  a podobne /.   
          Skratka názvu sa môže  použiť len u pstruha potočného = Pp a pstruha dúhového = Pd.     
      
     4.  Úlovky ostatných druhov rýb sa  zapisujú vždy v osobitnom  riadku s opätovne  vypísaným dá- 
          tumom a číslom revíru. Zapisuje sa druh rýb, ich počet a hmotnosť. 
      
     5.  Hmotnosť  ulovených  rýb sa zapisuje  podľa  prepočítavacej tabuľky  uvedenej na  strane č. 3 
          každého povolenia na lov rýb.      
 
 
.PLÁN BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI MIESTNEJ ORGANIZÁCIE SRZ NA ROK 2014 
 
     Každý člen  MO SRZ a  KMR s brigádnickou  povinnosťou je povinný podľa prijatého uznesenia  
ČS odpracovať  v roku  2014 celkom 15  brigádnických hodín. Brigády sa budú zabezpečovať podľa  
uvedeného rozpisu.  Brigáda začína o 7,00 hod.  a končí sa po odpracovaní  5 hodín  tj. o 12,00 hod. 
Členom MO, ktorí sa zúčastnili členskej schôdze sa započítava  splneniepovinnosti vo výške 5 hod. 
 
     Brigádnická povinnosť sa vsťahuje na všetkých členov do fyzického veku 62 rokov okrem  
žien,  invalidov, zdravotne ťažko postihnutých  a dôchodcov nad 62 rokov. 
 
Dátum               Miesto konania               Plánované vykonanie prác počas dennej brigády a potrebný 
konania             zraz brigádnikov              materiál a náradie na vykonanie brigády  
 
19.04.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, úprava pozemku 
                         Odchovné rybníky           a kopanie jám na plotové stlpiky. 
                                                                  Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ 
 
19.04.2014       Párnica                             Čistenie vodných zdrží, úprava brehov a ciest v revíroch  
                         Objekt štrkopieskov        Materiál: fúriky, krompáče. lopaty, 
 
26.04.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, betonovanie stĺpi- 
                         Odchovné rybníky          kov a práce s plotovým pletivom. 
                                                                 Materiál a náradie: zabezpečí MO SRZ 
 
26.04.2014       Párnica                             Úprava brehov a ciest v revíroch, zber a odvoz odpadu. 
                         Objekt štrkopieskov        Náradie:  fúriky, lopaty, krompáče,   
 
03.05.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, zrušenie starého 
                         Odchovné rybníky          pletiva, natiahnutie nového pletiva a ostatné práce.  
                                                                 Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ 
 



 
 
.PLÁN BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI MIESTNEJ ORGANIZÁCIE SRZ NA ROK 2014 
 
 
     Každý člen  MO SRZ a  KMR s brigádnickou  povinnosťou je povinný podľa prijatého uznesenia  
ČS odpracovať  v roku  2014 celkom 15  brigádnických hodín. Brigády sa budú zabezpečovať podľa  
uvedeného rozpisu.  Brigáda začína o 7,00 hod.  a končí sa po odpracovaní  5 hodín  tj. o 12,00 hod. 
Členom MO, ktorí sa zúčastnili členskej schôdze sa započítava  splneniepovinnosti vo výške 5 hod. 
 
   
   Brigádnická povinnosť sa vsťahuje na všetkých členov do fyzického veku 62 rokov okrem  
žien,  invalidov, zdravotne ťažko postihnutých  a dôchodcov nad 62 rokov. 
 
 
Dátum               Miesto konania               Plánované vykonanie prác počas dennej brigády a potrebný 
konania             zraz brigádnikov              materiál a náradie na vykonanie brigády  
 
19.04.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, úprava pozemku 
                         Odchovné rybníky           a kopanie jám na plotové stlpiky. 
                                                                  Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ 
 
19.04.2014       Párnica                             Čistenie vodných zdrží, úprava brehov a ciest v revíroch  
                         Objekt štrkopieskov        Materiál: fúriky, krompáče. lopaty, 
 
26.04.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, betonovanie stĺpi- 
                         Odchovné rybníky          kov a práce s plotovým pletivom. 
                                                                 Materiál a náradie: zabezpečí MO SRZ 
 
26.04.2014       Párnica                             Úprava brehov a ciest v revíroch, zber a odvoz odpadu. 
                         Objekt štrkopieskov        Náradie:  fúriky, lopaty, krompáče,   
 
03.05.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, zrušenie starého 
                         Odchovné rybníky          pletiva, natiahnutie nového pletiva a ostatné práce.  
                                                                 Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ 
 
10.05.2014       Párnica                             Úprava brehov jednotlivých vodných plôch a stanovíšť. 
                         Objekt štrkopieskov        Náradie:  fúriky, lopaty, krompáče,   
  
24.05.2014       Medzibrodie                    Čistenie toku,  presvetlovanie brehových porastov a odstrá-  
                         koniareň                           nenie vývratov, oprava a výstavba prahov a kaskád  
                                                                  Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,  
 
31.05.2014       Dolný Kubín                    Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov a odstrá-  
                         Jelšava – lavica                 nenie vývratov, oprava a výstavba prahov a kaskád  
                                                                  Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty, 
 
07.06.2014       Dolný Kubín                   Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov a odstrá-  
                         Banisko – zást. SAD       nenie vývratov, oprava a výstavba prahov a kaskád  
                                                                  Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty, 
 
14.06.2014       Dolný Kubín                    Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov a odstrá-  
                         kaskáda pri Florinovi       nenie vývratov, oprava a výstavba prahov a kaskád  
                                                                  Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty, 
 
 



 
 
 
 
 
21.06.2014       Beňova Lehota                 Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov a odstrá-  
                         reštaurácia Hanka             nenie vývratov, oprava a výstavba prahov a kaskád  
                                                                  Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty, 
 
28.06.2014       Istebné                             Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov a odstrá-  
                         železničná stanica            nenie vývratov, oprava a výstavba prahov a kaskád  
                                                                   Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty, 
 
23.08.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, oprava rybníka č.3 
                         Odchovné rybníky           Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ 
 
30.08.2014       Vyšný Kubín                   Stavebné a údržbárske práce v objekte, oprava rybníka č.3 
                         Odchovné rybníky           Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ 
 
06.09.2014       Párnica                             Oprava a  čistenie vodných zdrží, presvetlovanie ciest, 
                         Objekt štrkopieskov         vytváranie lovných stanovíšť, úprava ciest.  
                                                                  Materiál: fúriky,  lopaty, krompáče, kliešte,   
 
13.09.2014       Párnica                             Úprava ciest, navážanie materiálu na prístupové cesty 
                         objekt štrkopieskov         revírov, presvetlovanie ciest a rybárskych stanovíšť. 
                                                                  Náradie: fúriky, lopaty, krompáče, hrable, kliešte, 
 
20.09.2014       Párnica                            Zber odpadu v revíroch  č. 2620, 4170, 
                         objekt štrkopieskov         presvetlovanie ciest a rybárskych stanovíšť. 
                                                                  Materiál: fúriky, lopaty, krompáče, pílky,  
         
 
   Okrem uvedených brigád budú ostatné brigády na vysádzanie rýb, aplikáciu liečiva RUPÍN, 
mimoriadne práce podľa aktuálnej situácie organizované hospodárom MO. Termíny týchto 
brigád budú včas zverejnené na informačnej stránke MO a vo vývesných skrinkách. 
 
 
        Každý člen, ktorý sa zúčastní brigády, je povinný prísť vo vhodnom pracovnom oblečení podľa 
plánovanej práce a poveternostných podmienok, musí mať na prácu vo vode vhodnú obuv. Na brigádu 
je každý povinný doniesť si so sebou aj pracovný nástroj podľa chrakteru práce na brigáde. Pokiaľ 
nebude mať brigádnik vhodné oblečenie a obuv, nebude mať potrebný pracovný nástroj, vedúci 
brigády mu nemusí umožniť odpracovanie brigády.Brigády za rok 2014 budú uzavreté ku dňu 
31.10.2014. Žiadosti na presun neodprac. brigád z vážnych dôvodov, alebo odpustenie brigád zo 
zdravotných dôvodov s potvrdením lekára, bude akceptovať výbor len do termínu 31.10. 2014. 



  Termínový kalendár súťaží  MO SRZ Dolný Kubín na rok 2014 
 

DOSPELÍ 
 

1. 5. 2014  „Májový Kapor“ 
Preteky dvojíc pre členov MO SRZ Dolný Kubín,  v revíri Štrkovisko 

Párnica č.1 a 2, r. č. 4170. 
 

17. 5. 2014  „Celooravské preteky LRU plávaná“ 
Celooravské preteky jednotlivcov v disciplíne LRU plávaná, v revíri 

štrkovisko Párnica č.1 a 2 r. č. 4170 
 

7. -8. 6. 2014  „ LRU mucha 1. a 2. Liga- jarné kolo“ 
Preteky družstiev 1. a 2. Ligy v disciplíne LRU mucha v revíri Orava 

č. 1, r. č. 2710. 
 

9. 8. 2014  „Oravská muška“ 
Dvadsiaty šiesty ročník pretekov jednotlivcov  s medzinárodnou 
účasťou v disciplíne LRU mucha v revíri Orava č.1, r. č. 2710 

 
20. 9. 2014 „Feeder cup 2014“ 

Štvrtý ročník pretekov členov MO SRZ Dolný Kubín v disciplíne 
LRU- feder v revíri štrkovisko Párnica č. 1 a 2, r.č. 4170. 

 
DETI 

 
3. 5. 2014  „LRU plávaná“ 

Preteky mladých rybárov MO SRZ  Dolný Kubín LRU v disciplíne 
plávaná, v revíri štrkovisko Párnica č.1, r. č.  4170. 

 
11.- 12. 7. 2014  „Detská nonstopka“ 

Dvadsaťštyrihodinové preteky mladých rybárov MO SRZ Dolný 
Kubín v disciplínach plávaná, položená, feeder v revíri Odstavené 

rameno Istebné  r. č. 2620. 
 

3. 10. 2014  „Párnica Cup“ 
Preteky mladých rybárov MO SRZ Dolný Kubín (pokročilí) v revíri 

štrkovisko Párnica č.1 č. r. 4170.                                                          



     - nezapisovanie  hmotnosti  ulovených  rýb podľa prepočítavacích 
       tabuliek uvedenmých na strane 3, ale len odhadovanej hmotnosti 
       jednotlivých rýb a zaokrúhlovanie hmotnosti na celé kg, 
 
     - neuzatváranie denných záznamov pri odchode od vody, 
 
     - nesprávne vypisovanie celoročného  sumáru úlovkov,neuvádzanie 
       počtu denných vychádzok v jednotlivých revíroch, 
 
     - uvádzanie úlovkov rýb z jedného revíru  vo viacerých riadkoch 
       a nerešpektovanie náväznosti  strán  celoročného sumáru podľa 
       vzoru uvedeného na strane č.27. 
 
     Uvedené závady nasvedčujú tomu, že  časť našich  členov si ani 
len neprečítajú pokyny uvedené na strane č. 2 a 3. a pri vyplňovaní 
sumarizačného záznamu pokyny na strane č. 27 obdržaného povolenia. 
 
ZARYBŇOVANIE RYBÁRSKYCH REVÍROV 
------------------------------- 
     V roku 2012 bolo zarybňovanie rybárskych revírov vykonávané po- 
dľa plánu zarybňovania  schváleného výborom MO. V pláne bola rešpek- 
tovaná aj zásada dodržania minimálneho zarybňovacieho množstva násad 
pre jednotlivé revíry.  Všetky násady  zahrnuté v pláne zarybňovania 
boli hradené z vlastných finančných prostriedkov MO SRZ. 
     Podrobnosti o zarybňovaní a zvýšenom zarybňovaní sú uvedené pri 
tabulkách zarybňovania jednotlivých revírov. 
 
     Pri hodnotení zarybňovania a vyhodnocovania úlovkov v revíri č. 
2710 - Orava 1 je potrebné  prihliadnuť aj na negatívne faktory, ná- 
nálety kormoránov v zimnom období a vysoký stav vydier riečnych.Tie- 
to  skutočnosti nezabezpečujú  zachovanie a hlavne ochranu genofondu 
rýb a už vôbec nie ich zveľadovanie. Rada SRZ v tejto oblasti aj na- 
priek sústavným pripomienkam od organizácií neprijala žiadne opatre- 
nia na riešenie  problému, neiniciovala ani monitoring výskytu a ne- 
navrhla ani spôsob riešenia. Zarybňovanie revíru č. 2710 nesplňa pô- 
vodný účel t.j. zvyšovanie stavu genofondu rýb a tým aj podporu pri- 
rodzenej reprodukcie.Pri vypracovávaní plánu zarybňovania a druhové- 
ho zloženia  násad, je dôležité  prihliadať aj na ekonomickú stránku 
zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov predajom povolení na 
minimálne  zarybňovanie tohoto revíru. 
 
 
ZARYBŇOVANIE PSTRUHOVÝCH REVÍROV 
-------------------------------- 
    Plán zarybňovania pstruhových revírov bol v počte a vekovom zlo- 
žení násad nielen splnený ale vysoko prekročený. 
 
Revír  Druh                    Počet kusov 
číslo  násady               plán    skutočnosť      Hodnota EUR 
------------------------------------------------------------------- 
6130   Pstruh pot. Pp 1       4 000  10 600          1 316,32 
       Pstruh dúh. Pd 1       2 000   2 000            401,66 
       Lipeň Li 1             2 000   2 000            501,89 
0400   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 000            182,56 
1300   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 990            270,48 
1480   Pstruh pot. Pp 1         500   1 490            179,20 
1910   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 990            270,48 
1360   Pstruh pot. Pp 1       1 500  13 380          1 328,79 
3080   Pstruh pot. Pp 1       1 000   1 990            270,48 
6190   Pstruh pot. Pp 1         500     500             91,28 
------------------------------------------------------------------- 
S p o l u :                  13 500  17 780          2 813,54 
                                                   /84 760,71 Sk/ 
 
     Mimo plánu zarybňovania boli vysadené do  pstruhových revírov a 
ich prítokov násady Pp1 v množstve 27 060 kusov v hodnote 2 402  EUR 
získaných za prenájom OR.Aj ked zarybňovanie pstruhových revírov je 
v súčasnej dobe vysoko neefektívne /vid porovnanie zarybňovania a ú- 
lovkov / je potrebné násady Pp 1 vysádzať  do prítokov hlavného toku 
a vlásočníc, čo sa môže prejaviť na rybej obsádke v budúcich rokoch. 

RYBÁRSKE 
CENTRUM

Ladislav Herda
praje všetkým rybárom príjemné chvíle pri vode 

a veľa kapitálnych úlovkov...
Matúškova 7

026 01 Dolný Kubín
mobil: 0905 282 560
mobil: 0902 895 977

e-mail: poslednylipen@gmail.com

Informácie nájdete aj na www.parnickyrybar.weblahko.sk
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