
 Správa o činnosti MO SRZ Dolný Kubín za rok 2013 

Váţené dámy, váţení páni, milí hostia !  

     Z poverenia výboru MO SRZ v Dolnom Kubíne, predkladám členskej 

schôdzi správu o činnosti organizácie, ktorú v priebehu roku 2013 

zabezpečoval jej výbor.  

      Skôr ako začnem, dovoľte mi zaţelať veľa šťastia a zdravia našim 

členkám k ich sviatku - MDŢ, ktorý si dnes pripomíname.   
 

    Minulý rok, ktorý bol posledným rokom činnosti výboru, sa nijako nevynímal 

z priemeru a aj v našej miestnej organizácii sme riešili beţné aj menej beţné problémy. 

    V zloţení výboru sa nič nemenilo v jednotlivých funkciách pracovali títo 
členovia: RNDr. Marián Sabo, predseda 

 Ján Mazalán - podpredseda a vedúci odboru kultúry a informácií 

 Ing. Miroslav Kosmel - tajomník  
 Miroslav Gregáň, st. - hlavný hospodár  
 Ing. Peter Bjel- účtovník  
Dušan Ďurkovič - vedúci odboru tečúcich vôd  

Mgr. Jozef Púčik - vedúci odboru športovej činnosti  
Jozef Macík – vedúci odboru práce s mládeţou 
Štefan Ďaďo – vedúci odboru čistoty vôd 
Leoš  Vajdulák - predseda KK.  
 

     Pani Milada Dutková robila vo funkcii pokladníčky, pričom nebola členkou 
výboru.  
     Výbor zasadal pravidelne raz za mesiac, predsedníctvo podľa potreby. 
V prípade potreby riešenia problémov  výbor, resp. predsedníctvo zasadali na 
mimoriadnych zasadaniach. Na začiatku obdobia bol schválený plán práce 
výboru, ktorým sa činnosť riadila. Na zasadnutiach sme okrem plánovaného 
programu prejednávali aj poţiadavky našich členov týkajúce sa rôznych 
problémov.  
 
     Váţení prítomní, dnes sa končí funkčné obdobie súčasného výboru a vo 
voľbách si zvolíte členov, ktorí  budú vo výbore pracovať ďalšie štyri roky. 
Odstupujúci výbor zostavil novú kandidátku, na ktorej sú kandidáti zo starého 
výboru, ale aj viac kandidátov, ktorí kandidujú prvýkrát. So všetkými výbor 
komunikoval, všetci chcú vo výbore aktívne pôsobiť. Je len na Vašom zváţení, 
koho si do výboru zvolíte. Chcel by som preto z tohto miesta poďakovať 
odstupujúcim členom výboru a osobitne tým, ktorí uţ nekandidujú do ďalšieho 
funkčného obdobia. 
 



     Plnenie uznesení prijatých na ČS a plánu hlavných úloh: 

 

– vykupovať pozemky v revíri OR Istebné – toto uznesenie sa v minulom roku 

neplnilo 

 

– rozpracovať plán hlavných úloh do plánu jednotlivých odborov a pravidelne 

vykonávať kontrolu ich plnenia, splnené 

                                                              

– podľa potreby vydávať spravodaj pre členov, splnené 

 

- Pravidelne aktualizovať web stránku a vývesné skrinky organizácie, splnené 

vďaka p. Martinovi Hubinákovi. Na aktualizácii stránky má veľký podiel aj p. 

Mazalán, myslím si, ţe v súčasnosti poskytuje dosť informácíí a v tomto 

trende chceme pokračovať.   

 

- venovať zvýšenú pozornosť ochrane revírov prostredníctvom RS, splnené, 

viac v správe o činnosti RS 

 

 -   bezplatné vydávanie jedného miestneho povolenia pre členov, ktorí dovŕšili 70  

    rokov a sú členmi SRZ min. 20 rokov – splnené 

 

- vyčistenie brehu rieky Oravy v m.č. Záskalie v rámci brigád - splnené 

 

- oprava ciest v oboch kaprových revíroch, splnené 

 

- nákup násady mreny do rieky Oravy, nesplnené, nepodarilo sa nám zohnať 

násadu 

 

-   všetky úlohy z plánu hlavných úloh boli splnené a sú zahrnuté v tejto správe   

 

 

 

2. Stav členskej základne:  

 

 2012 2013 Rozdiel 

Počet dospelých členov 641 649  + 8 

Počet členov KMR  25   31       +  6 

 Počet detí v krúžkoch          123  94       - 29 

Čestní členovia              2    2           0 

Spolu          791          776       - 15 

 

     Členská základňa po dvoch rokoch nárastu vykazuje  mierny pokles, 

zapríčinený  poklesom počet detí v krúţkoch. Treba si však uvedomiť aj tú 



skutočnosť, ţe 79 dospelých členov si z rôznych dôvodov nezakúpilo ţiadne 

povolenie na rybolov.  Pre zaujímavosť členská základňa sa zvýšila počas 

činnosti tohto výboru o 96 členov.  

     Na druhej strane nás niektorí členovia opúšťajú, či uţ zo zdravotných 
dôvodov, pre zlé finančné pomery, keď si nemôţu dovoliť zaplatiť príslušné 
poplatky, ale aj z dôvodu úmrtia. V minulom roku zomreli naši členovia ešte 
pred konaním ČS, na ktorej sme si uctili minútou ticha ich pamiatku.  

     V minulom roku bolo celkom vydaných 1033 povolení na rybolov, čo je  
o 362 menej  ako rok predtým. Najviac bolo vydaných MP na KV - 283 ks 
tesne pre  ZP na KV - 249 a MP na LV - 221. ZP na LV sa predalo 67, čo je  o 
13  viac ako rok predtým. Z uvedeného vyplýva, ţe viac členov uprednostňuje 
nákup povolení na naše vody pred zväzovými. 

      Pri odovzdávaní povolení bola vykonávaná kontrola správnosti vedenia 
zápisov v denných záznamoch a sumarizačný záznam. Aj napriek tomu, ţe uţ 
od roku 2002 venujeme zvýšenú pozornosť  výchove našich členov ku 
správnemu vypisovaniu záznamov aj v minulom roku ich zo 735  vrátených 
záznamov  bolo nesprávne vyplnených viac ako polovica záznamov. 
Najčastejšie  sa   vyskytovali tieto nedostatky:  

 -    Uvádzanie nesprávneho názvu a čísla revíru, napr. revír Váh bez uvedenie 
čísla, ale problém robí aj označenie našich revírov 
- nezapisovanie druhu ulovenej ryby bezprostredne po ulovení 
- uvádzanie nesprávneho, niekedy aj neexistujúceho čísla revíru 
- nezapisovanie hmotnosti 
- neuzatváranie denných záznamov pri odchode od vody 
- zapisovanie ulovených rýb skratkami aj u iných druhov ako sú pstruh 

potočný a dúhový u ktorých je to dovolené 
- nesprávne vypisovanie celoročného sumára úlovkov 
- ako pikošku uvediem úlovok zubáča volţkého v našom revíri (jeho lovná 

miera je o 15 cm menšia ako u zubáča veľkoústeho) a úlovok jalca v revíri 
4170, kde ide evidentne o úlovok amura, pretoţe jalce sa tam nevyskytujú. 

     Vyzerá to tak, ţe veľká časť našich členov si ani len neprečíta pokyny na 
správne vyplnenie záznamov a tým vo veľkej miere sťaţujú prácu rybárskeho 
hospodára pri štatistickom spracovaní úlovkov.  

     Druhým nešvárom  je neodovzdanie záznamov v stanovenom termíne, t.j. do 
15. januára.  Počty  neskoro odovzdaných  resp. vôbec neodovzdaných povolení 
predstavovali u dospelých 23 povolení čo je 3,8 % a predstavuje mierny nárast,  
u členov KMR 6 povolení – 19,4% -  vcelku vysoký nárast  a u detí 9 povolenia 
– 9,7% - mierny nárast.  Členom, ktorí neodovzdali prehľady v stanovenom 
termíne by podľa §-u 13, ods. 14 vyhlášky o rybárstve č. 238/2002 nemalo byť 



vydané povolenie na lov rýb v roku 2014.   

     Pre zaujímavosť 111 povolení bolo odovzdaných bez vykázania úlovku a 42 
povolení bolo odovzdaných bez vykázania návštevy čo i len jedného revíru. 
Touto cestou im chcem poďakovať za „sponzorský“  príspevok. 

2. Hospodárska činnosť:  

2.1. Zarybňovanie revírov:  

     Čo sa týka zarybňovania revírov, podrobne to máte uvedené v 
spravodaji, preto len stručný komentár.  
 
     Aj v roku 2013 bolo zarybňovanie rybárskych revírov vykonávané podľa 
plánu zarybňovania schváleného výborom MO. V pláne bola rešpektovaná aj 
zásada dodrţania minimálneho zarybňovacieho mnoţstva násad pre jednotlivé 
revíry. Všetky tieto násady boli zakúpené z finančných prostriedkov MO, 
vrátane finančných prostriedkov získaných za neodpracované brigády. Na 
minuloročnej členskej schôdzi sme prijali uznesenie, ţe budeme rieku Oravu 
zarybňovať aj násadou mreny severnej. Vzhľadom na to, ţe objednávky na 
nákup násad sa dávajú na prelome rokov a produkcia násady mreny je u nás 
veľmi nízka, nepodarilo sa nám tieto násady zohnať. Tohto roku máme 
potvrdenú objednávku na 3 000 ks násady v hodnote 1 200 €. 

 

      Mimo plánu zarybňovania boli do pstruhových revírov vysadené násady Pp 
1 v mnoţstve 3 800 ks  získaných za prenájom rybníkov vo V. Kubíne. Veríme, 
ţe toto zarybňovanie sa pozitívne prejaví v úlovkoch PP v budúcich rokoch, a to 
nie len v pstruhových revíroch ale aj v rieke Orave. Výbor sa rozhodol, ţe kúpi 
elektrický zlovovací agregát a dá vyškoliť lovnú skupinu aby sa opäť mohli 
obhospodarovať chovné potoky ako to bolo kedysi beţné. 
 
      Do lipňového revíru Orava 1 za zväzové povolenia boli vysadené násady  
dodané Radou v mnoţstve 30 kg Li2 a 50 kg Pp2 v hodnote 993 €. Z našich 
finančných prostriedkov sme nad plán vysadili násady Pp1 v mnoţstve 2 800 ks.  
Tu by som chcel pripomenúť, ţe Rada SRZ dostala dotáciu 
z Environmentálneho fondu, ale našej organizácii sa z nej neušlo nič. 
 
     Ani v minulom roku sa nám nepodarilo splniť plánované  zarybnenie 
násadou dvojročnej hlavátky.  Podarilo sa nám zabezpečiť len ročnú násadu, 
ktorej sme vysadili 2 500 ks. 
 
     V kaprových vodách boli navyše vysadené násady K 2 v mnoţstve 900 kg, 
v hodnote 2 331 € a šťuky rýchlenej v mnoţstve 5 000 ks za 400 € dodané od 



Rady za revír v zväzovej povolenke. . 
        
      Celková hodnota nasadených rýb činila 27 975  € z čoho 3 724 € činil 
príspevok z Rady SRZ. 
     Koncom minulého roku sme podali na EF SR ţiadosť o dotáciu v sume 
 50 000 € na podporu projektu „ Obnova genofondu pôvodných druhov rýb 
v rieke Orave a jej prítokoch formou zvýšeného zarybnenia násadami lipňa 
tymiánového, pstruha potočného a mreny severnej“ . Ak by sa nám podarilo 
získať, čo i len časť poţadovanej sumy, bolo by to pre zarybnenie našich 
revírov významné posilnenie. O ţiadosti sa momentálne rozhoduje. 
 
 
2.2.Úlovky rýb  

     Prehľad o úlovkoch máte tieţ uvedený v spravodaji, preto ho len stručne 
okomentujem. 

      V pstruhových vodách bolo ulovených 497 ks rýb o hmotnosti 161,3 kg, čo 
je nárast o 358 ks a 119,8 kg oproti roku 2012. Je to zaujímavé konštatovanie, 
lebo po poklese úlovkov v roku 2012 sa počty vrátili zhruba na úroveň roku 
2011. Zvýšila sa aj návštevnosť revírov o 48 vychádzok.  Úlovky boli vykázané 
na štyroch pstruhových potokoch. Je zaujímavé, ţe počet ulovených Pp mierne 
prevýšil úlovky Pd, lipňov bolo ulovených 15, kým rok predtým to bol len jeden 
lipeň.  

 

   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, ţe  pstruh 

potočný sa v  našich vodách nedoţíva vysokého veku, hoci schopnosti na to má. 

V prítokoch Oravy sa vyskytujú 1 aţ 3 ročné ryby a staršie sa uţ vyskytujú 

veľmi zriedka. Rastové pomery v revíri Zázrivka sú priaznivejšie neţ  veková 

skladba. Poţadovanú lovnú dĺţku 25 cm /211 mm dĺţky tela/ dosahuje pstruh v 

treťom  aţ začiatkom štvrtého roku svojho ţivota. V tomto období sa konštatuje 

vysoká mortalita na ktorej sa podieľa ako prirodzená úmrtnosť tak aj umelá 

spôsobená predátormi a lovom. 

 

    Taktieţ bola vysadená aj násada Pd 1 ako aj násady Li 1 v plánovaných 

mnoţstvách. Obdobne bolo zvýšené zarybňovanie násadou Pp 1 vykonané 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 závislý len 

na vysádzaní z umelých chovov. Svoju negatívnu úlohu tu zohráva aj výrazný 



pokles prietoku vody, ktorý pretrváva v tomto rybárskom revíri uţ niekoľko 

rokov a obmedzuje aj podmienky pre ţivot lososovitých rýb.  

            

     V lipňovom revíri bolo ulovených 2811 ks rýb o hmotnosti  1410 kg, čo je 

pokles  o 791 ks a 214 kg oproti predchádzajúcemu roku. Samozrejme, ţe 

najväčší podiel na úlovkoch má pstruh dúhový,  ktorého násady sme začali 

zniţovať. Z jednotlivých druhov nastal nárast  úlovkov u jalcov zo 197 ks na 

348 ks,  podustvy z  97 ks na 120 ks a lipňa z 1 ks na 12 ks. Mreny sa ulovili len 

2, čo je o 3 menej ako v minulom období. Dúfajme, ţe nám v tomto roku dodajú 

objednané mnoţstvá násad, aby sa táto nepriaznivá situácia v budúcich rokoch 

neopakovala.  Nepriaznivý stav naďalej trvá v počte úlovkov hlavátky, keď 

nebola prisvojená si ani  jedna, pričom za posledných päť rokov bol vykázaný 

len jediný úlovok.  Úlovky Pp mierne poklesli v kusovom vyjadrení o 24 ks, ale 

zvýšila sa ich hmotnosť o 10 kg. Počet návštev poklesol o 927 vychádzok. 

 

      V kaprových vodách bolo ulovených 4 065  ks rýb o hmotnosti 5 757 kg, čo 

je  pokles  o 653 ks a 1 025 kg v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  Z 

jednotlivých druhov došlo k významným nárastom pri úlovkoch pleskáča, 

úhora, zubáča a šťuky,  naopak výraznejší pokles sme zaznamenali v úlovkoch 

kapra,  karasa a pstruha dúhového. Stabilné úlovky boli zaznamenané u lieňa.  

    Celkove sa vo všetkých revíroch ulovilo 7 373   ks rýb o hmotnosti  7 328,7  
kg, čo je  pokles o 1 260 ks a 1 211,6 kg oproti predchádzajúcej sezóne. V počte 
ulovených kusov je na prvom mieste PD – 2 313 ks, druhý je kapor -  1 775 
ks, tretí  je pstruh potočný – 588 ks, štvrtý je pleskáč vysoký 481 ks a piaty jalec 
hlavatý 391 ks.  Na opačnom konci rebríčka sú sumec a hlavátka – bez 
vykázaného úlovku, boleň – 1 ks, mrena 2 ks a nosáľ 4 ks. Celková prepočítaná 
hodnota všetkých úlovkov je 27 442 € čo je o 3 842 € menej ako 
v predchádzajúcom roku. 

   Čo sa týka návštevnosti celkom bolo  na našich  revíroch 15 853 návštev 
rybárov, čo je o 1 752 návštev menej ako v predchádzajúcom roku. 

     Na cudzích revíroch naši rybári ulovili 1 873  ks rýb o hmotnosti 1 891,46  
kg, čo je   o 404  ks  a 552 kg menej oproti predchádzajúcej sezóne. Najviac 
bolo ulovených  Pl – 469 ks na druhom mieste skončil K s 310 ks a tretí 
bol ostrieţ – 274 ks.  

      

3. Brigádnická činnosť:  

     Na rok 2013 sme mali naplánovanú brigádnickú činnosť v počte 5 270 hodín. 
Na jednotlivých brigádach zameraných na rôzne činnosti na revíroch, 



rybničnom hospodárstve, vysádzaní násad, doručovaní pošty, zabezpečení 
športových akcií, monitorovaní kormoránov a ďalších činnostiach bolo 
odpracovaných 3 185 hodín,  najviac na rybníkoch vo V. Kubíne, OR Istebné, 
štrkovisku Párnica a pstruhových potokoch. V tom je zarátaných aj 1157 hod., 
ktoré  odpracovali členovia, ktorí nemajú brigádnickú povinnosť. Brigádnickú 
povinnosť si nesplnilo 290 členov,  t.j. 58,58 %, vo finančnom vyjadrení to 
predstavuje 6 608,- €, ktoré budú pouţité na zarybnenie revírov.  Pripomienky k 
brigádnickej činnosti: prísť na brigádu vo vhodnom oblečení a obutí 
a s potrebným náradím, ktoré je uvedené v pláne brigád. Netreba tieţ zabúdať 
na povinnosť nahlásiť prípadný presun neodpracovaných brigád na výbor 
najneskôr do konca októbra a nie ako to býva u niektorých členov pri vydávaní 
povolení. Navrhujeme, aby  za neodpracované brigády kaţdý člen uhradil 
príspevok na zarybnenie v sume, ktorú schváli dnešná schôdza. Na základe 
uznesenie  ČS budú   najaktívnejší brigádnici odmenení zľavami v cene 
povolení. Konkrétne ide o Juraja Kazimíra – 73 hod., Jaroslava  Chodáka 68 
hod., Dušana Šimeka 54 hod. a Štefana Štubendeka 42 hod.   

    4. Činnosť rybárskej stráže:  

 

     Činnosť RS zabezpečovalo 21 členov, ktorí mali zloţený predpísaný sľub 

v zmysle platných smerníc a absolvované testové skúšky pre samostatnú 

kontrolnú činnosť. Odbor  pracoval podľa plánu kontrolnej činnosti. V rámci 

plánu sa uskutočnili dve pracovné zasadnutia.  RS vykonala celkom 32  

spoločných kontrolných akcií a 196 samostatných kontrol pri ktorých bolo 

kontrolovaných 783 rybárov. Pri tejto činnosti boli  zistené 3 priestupky.  

      

     Disciplinárna komisia pracovala pod vedením Milana Piroha, členmi boli: 

D. Prílepok, M. Paluga a Š. Franek. V minulom roku prejednávala 5 previnení, 

z toho troch sa dopustili naši členovia na našich revíroch a dvoch na cudzích. 

Išlo o lov rýb mimo času povoleného lovu, nezapísanie si počtu a dĺţky  

ulovených rýb – 2 prípady  a lov bez platného rybárskeho lístka tieţ dva 

prípady. V troch prípadoch bola previnilcom uloţená finančná pokuta. V jednom 

prípade – lov bez rybárskeho lístka komisia rozhodla tak, ţe previnilcovi uloţila 

trest –  dočasné vylúčenie z členstva na dobu 1 roka. Druhý prípad lovu bez 

rybárskeho lístka je ešte v štádiu riešenia. 

     Vzhľadom na skutočnosť, ţe aj disciplinárna komisia končí svoju činnosť, 

chcel by som jej poďakovať za dobre odvedenú prácu. 
 

 

    5. Činnosť odboru kultúry a informácií:  

 



    Od roku 2010 pracuje pod vedením Jána Mazalána.  Hlavnou náplňou 

uvedeného odboru je zabezpečiť informovanosť členov o činnosti MO SRZ . 

Samotná činnosť odboru je realizovaná niekoľkými formami. 

  

DOLNOKUBÍNSKY RYBÁR je občasník vydávaný dva krát v priebehu roka 

v počte 650 ks/číslo. 

Prvé číslo je vydávane počas konania ČS a svojim obsahom vyhodnocuje 

predchádzajúce obdobie činnosti v našej MO SRZ.(plnenie úloh prijatých na 

predchádzajúcej ČS, plán a plnenie zarybnenia, športová a brigádnická činnosť) 

Druhé číslo pred koncom roka prináša informácie o základnej agende pre novú 

rybársku sezónu. ( základné poplatky, ceny povolení, objednávka a termíny ich 

predaja) 

Uvedený občasník je distribuovaný prostredníctvom desiatkarov podľa miesta 

svojho bydliska, v rybárskych predajniach v meste, Slovenskou poštou pre 

členov bývajúcich v iných okresoch, na webovej stránke našej organizácie 

a elektronickou poštou (mail).   

 

WEBOVÁ STRÁNKA  www.mosrzkubin.wbl.sk  je v činnosti uţ piaty rok. 

Jej náplňou je v priebehu roka  informovať podrobnejšie členov MO SRZ ale aj 

širokú verejnosť o činnosti  našej organizácie. Uvedenú webová stránku 

v súčasnosti spravuje pán Martin Hubinák .  

 

VÝVESNE SKRINKY v počte tri slúţia na informovanie členov, ktorí nemajú 

prístup k internetu ako aj na propagáciu našej organizácie.  

 

OSTATNÉ MÉDIA ako info vysielanie v meste, tlač alebo televízia sú 

vyuţívané sporadicky prevaţne pri poriadaní športových akcii, zarybňovaní 

alebo  výberových konaniach a iných akciách na propagáciu našej MO SRZ. 

 

6. Činnosť odboru práce s mládežou:                  

     Odbor pre prácu s mládeţou pracoval pod vedením J. Macíka a zastrešoval 
činnosť piatich krúţkov mladých rybárov.  Tri z nich vedené vedúcim odboru 
boli v priestoroch Obchodnej akadémie Dolný Kubín, kde sa presunuli po 
zrušení CVČ,  dva viedol J. Flajs v ZŠ Istebné a Ţaškov.  Celkom bolo vo 
všetkých krúţkoch 56 detí, ktoré 1.4. vykonali  vedomostné previerky, kde  boli 
všetci úspešní.  Teoretické vedomosti si overili na viacerých pretekoch, dokonca 
aj na nočných nonstop pretekoch ktorých sa zúčastnilo 15 pretekárov  aj 
v sprievode niekoľkých rodičov.  V októbri sa uskutočnil II. ročník preteku 
Párnica Cup pre pokročilých, ktorého sa zúčastnilo 13 pretekárov.   V októbri 
prešli 16 členovia do KMR.  

           7. Činnosť odboru športovej činnosti:  



               

 

     Odbor športovej činnosti v hodnotiacom období  pracoval  podľa 

schváleného plánu práce na rok 2013 a plnil ďalšie úlohy, ktoré vyplynuli zo 

záverov zasadaní výboru MO SRZ. 

                                                   

     Vedúci odboru sa pravidelne zúčastňoval rokovaní výboru, kde sa 

v spolupráci  s ostatnými členmi výboru  podieľal na plnení  úloh odboru 

športovej činnosti, ako aj plnení ďalších aktuálnych úloh  miestnej organizácie. 

Spracovával a predkladal hodnotiace správy o činnosti, vypracovával propozície 

a vyhodnotenia  pretekov, podieľal sa organizácii a zabezpečovaní jednotlivých 

pretekov, účasti súťaţných druţstiev na  pretekoch atd. Plánované úlohy,  ale aj 

úlohy nad rámec schváleného plánu boli plnené v stanovených  termínoch 

a v poţadovanej kvalite. 

                                           

     V roku 2013 odbor  technicky aj organizačne zabezpečoval v spolupráci 

s ďalšími členmi  výboru, a ďalšími členmi MO nasledovné preteky: 

 

Májové preteky dvojíc 

 

     Uskutočnili sa v termíne 1.5.2012  na uţ tradičnej pretekárskej trati jazera 1 

a 2 revíru 4170 v Párnici. Po veľmi dobrých ohlasoch a hojnej účasti členov 

našej MO v roku 2012 na týchto pretekoch, boli tieto zaradené aj do 

termínového kalendára pre rok 2013. Účasť členov predčila aj predchádzajúci 

rok - pretekov sa zúčastnilo aţ 60 súťaţiacich dvojíc. V samotných pretekoch 

zvíťazila dvojica Jaroslav Dubovec- Dušan Šimek, pred dvojicou Pavol 

Vajdulák a Miroslav Gregáň. st. Tretí skončili Filip Maruniak a Peter Chomistek 

ml. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami a po pretekoch bolo všetkým 

súťaţiacim podaný chutný guláš. 

           

XXV. ročník pretekov „Oravská muška“ 
 

     Preteky sa uskutočnili na rieke Orava v termíne dňa 31.8.2013. Jubilejného 

25. Ročníka pretekov sa zúčastnilo 69 pretekárov z celého Slovenska. Preteky 

mali uţ tradične veľmi dobrú organizačnú ale aj športovú úroveň. 

     V samotných pretekoch zvíťazil p. Peter Alexovič. Naši pretekári oproti 

vlaňajšku dosiahli zlepšené výsledky, aj keď vzhľadom na kvalitu našich 

pretekárov sme dúfali  v zisk aspoň jedného pódiového umiestnenia. Najlepší z 

našich bol  mladý, nádejný pretekár Andrej Feješ na 7. mieste. Miroslav Ţúbor 

skončil 9.,Anton Šumský 16., a Peter .Ţúbor 20..   

 

Feeder cup 2013 – 3.ročník 

 



   Za pekného jesenného počasia sa  tretieho  ročníka feedrových pretekov  

zúčastnilo   20 súťaţiacich. Lovilo sa na 1 feedrový prút spôsobom chyť a pusť. 

V samotných pretekoch zvíťazil Leonard Vajdulák  pred Františkom Badlíkom 

a Jozefom Púčikom. Aj pri týchto posledných pretekoch sezóny bolo pre 

pretekárov okrem hodnotných cien bolo pripravené občerstvenie vo forme 

gulášu. 

 

    1.Liga LRU mucha 

      

     Súťaţné A druţstvo MOSRZ  pretekalo v zloţení Miroslav Ţúbor, Peter 

Ţúbor, Martin Bachleda a Anton Šumský. V samotnej súťaţi v roku 2013 

bojovali o záchranu a obsadili konečné 9. miesto, čím si zachovali prvoligovú 

účasť aj pre nasledujúcu sezónu. Oproti roku 2012  je to ďalší pokles o 3 

priečky. 

 

2.liga LRU mucha 

 

     Naše „B“ druţstvo si v tejto súťaţi počínalo výborne a v konečnom poradí 

obsadilo  2. miesto. Pretekalo v zloţení Jozef Dauda, Miroslav Kajan, Kamil 

Kríţo a Štefan Kríţo. 

 

Ďalšie súťaže LRU Mucha. 

 

     Skvelými úspechmi sa môţu pochváliť viacerí naši pretekári. Za historický 

úspech v dejinách muškárskeho pretekania v našej MO moţno označiť  2. 

miesto nášho pretekára Martina Bachledu na majstrovstvách Európy LRU 

Mucha, ktoré sa konali v Poprade. Na týchto majstrovstvách nás reprezentoval 

aj Andrej Feješ, ktorý obsadil 37. miesto. Ďalšie skvelé umiestnenia dosiahli 

pretekári Miroslav Ţúbor, ktorý na majstrovstvách Slovenska LRU mucha 

v Ruţomberku zvíťazil a stal sa majstrom Slovenska pre rok 2013 a junior 

Andrej Feješ, ktorý na juniorských majstrovstvách Slovenska zvíťazil a stal sa 

juniorským majstrom Slovenska. Všetkým pretekárom srdečne blahoţeláme 

a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej MO SRZ. 

 

Oravská liga plávaná 

 

     Konala sa v mesiaci máj  v pôvodných termínoch. Za našu organizáciu sa 

tejto súťaţe zúčastnili 4  druţstvá. Druţstvo v zloţení Pavol Vajdulák, Leonard 

Vajdulák a Peter Mesároš zvíťazilo; druţstvo v zloţení Marian Sabo, Jozef 

Púčik a Ludvík Svoboda obsadilo 5. miesto a druţstvo v zloţení Miroslav 

Kosmel, Juraj Furda a Miroslav Gregáň st. obsadilo 6. miesto.  



     Veľmi pekné umiestnenie dosiahla aj naša nádejná pretekárka Michaela 

Kosmelová, ktorá na majstrovstvách Slovenska kategórie U-14 v disciplíne LRU 

plávaná skončila na 3. mieste. 

   Z ďalších súťaţí moţno spomenúť ešte účasť na funkcionárskych pretekoch 

rybárskych organizácií ţilinského kraja v Párnici, kde naše druţstvo v zloţení 

Leonard Vajdulák, Jozef Púčik a Peter Mesároš obsadilo 2.miesto. 

 

     Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým pretekárom za dosiahnuté výsledky 

a vzornú reprezentáciu našej MO v súťaţiach v roku 2013.  

 

                   8. Činnosť odboru čistoty vôd:  
      

Vedúci odboru čistoty vôd p. Ďaďo reagoval na podnety od občanov, členov 

MO a spracovával podnety, ţiadosti o výkon rozhodnutia, predkladal hodnotiace 

správy a v rámci svojich moţností pomáhal aj pri plnení plánovaných úloh v 

rámci MO SRZ. 

 

Odbor čistoty vôd za rok 2013 vykonal a vyriešil nasledujúce podnety od 

občanov a členov rybárskeho zväzu. 

   

-14.1.2013 -  bol podaný podnet na inšpekciu ŢP Ţilina na zasypávanie jazera 

(2620) odpadom, sutinami v obci Párnica, boli vykonané viackrát priamo na 

mieste kontroly aj za prítomnosti starostky obce Párnica, podnet je v štádiu 

riešenia. 

  

-14.1.2013 -  bol podaný podnet na inšpekciu ŢP Ţilina na zistený nelegálny 

odber vody z prítoku Leštinského potoka v obci Vyšný Kubín, kde bola 

vybudovaná v koryte prítoku Leštinského potoka s názvom Danielovec 

svojvoľne bez vedomia MO a obce Vyšný Kubín filtračná betónovo-oceľová 

šachta ktorá gravitačným odberom odvádzala vodu do vybudovaného umelého 

jazera s rozmermi cca 30x20 metrov čo v prípade nízkeho stavu vody znamenalo 

ţe úsek potoka v dĺţke asi 100 m zostane v prípade malých prietokov vody 

suchý. 

-Po prvom podaní podnetu na SIŢP Ţilina prišlo vyjadrenie na ţe podnet je 

neopodstatnený t.j. ţe odber vody je v súlade so zákonom. Pretoţe sme boli 

presvedčení o opaku, zaslali sme na inšpekciu druhý podnet, kde sme citovali 

porušenie niektorých paragrafov zákona. Aţ potom prišla odpoveď kde nám dali 

za pravdu a odvolanie posúdili ako opodstatnené. 

Vedúci odboru Čistoty vôd sa informoval ohľadom podnetu 26.2.2014 u pani 

ing.Šimekovej ktorej pridelili podnet na riešenie a bolo nám oznámené ţe 

dotyčná osoba bola riešená v priestupkovom konaní v zmysle ustanovení 



Zákona o vodách a momentálne prebieha v obci Vyšný Kubín dodatočné 

stavebné povolenie. 

 

-23.6.2013 bol podaný podnet na znečisťovanie Pucovského potoka za obcou 

Medzibrodie nad Oravou z miestnej farmy ktorá prevádzkuje kravín v blízkosti 

Pucovského potoka so spádom do potoka, prípad je v riešení. 

 

-21.10.2013 výbor MO SRZ vedúcemu čistoty vôd dal za úlohu spracovať 

podnet na odstránenie MVE na Beňovolehotskom potoku. Túto nelegálnu 

elektráreň sa snaţíme odstrániť uţ niekoľko rokov. Podnet bol riešený OÚŢP 

v Dolnom Kubíne a podľa posledných informácií bude majiteľovi uloţená 

pokuta. V marci chce OÚ ŢP Dolný Kubín zorganizovať stretnutie majiteľa 

MVE Beňova Lehota a zástupcov  MO SRZ D.Kubín, správcov vodného toku 

a zástupcov mesta DK a pokúsi sa vyriešiť stav ktorý trvá od roku 2006.  My 

budeme striktne trvať na jej odstánení. 

 

     Odbor ako kaţdý rok riešil aj problém výskytu divokých skládok 

komunálneho odpadu pri Ţaškovskom moste, pri brehu rieky Oravy pri 

motokrosovom areáli Ţaškov a ďalšie miesta. Obyvatelia sú takí drzí, ţe nám 

začali stavebnou suťou zasýpať nové jazero v revíri 2620. Tieto problémy sme 

riešili spolu s príslušnými starostami obcí. 

 

     Večným problémom, ktorý nás stále trápi je poriadkumilovnosť niektorých 

rybárov, ktorí nechajú pri vode všetko, čo uţ nebudú potrebovať - fľaše, 

plechovky, obaly od krmiva a jedla a pod. Niektorí dokonca aj zvyšky z čistenia 

úlovkov a to priamo na mieste lovu. Nie raz to na lovných miestach vyzerá ako 

na skládke odpadov a rybár, ktorý sa rozhodne odpad pozbierať a zlikvidovať 

riskuje, ţe si takým zapáchajúcim bordelom znečistí auto. Apelujem preto na 

všetkých, ktorým záleţí na čistote okolia našich vôd. Nechávajte miesto lovu pri 

odchode od vody v takom stave v akom by ste ho chceli nájsť keď tam prídete 

nabudúce.  

 

          Váţené dámy, váţení páni,  

     na záver ešte niekoľko informácií. Pre túto sezónu bude opäť platiť dohoda 
medzi našou a námestovskou organizáciou o vzájomnom navštevovaní revírov. 
Podobne ako v minulom roku budú záujemcom potvrdené bezplatné známky, 
ktoré im umoţnia loviť v námestovských vodách. Upozorňujem na skutočnosť, 
ţe sa to týka len tých členov, ktorí majú miestne povolenky. Treba tieţ zváţiť 
to, či budete toto bezplatné povolenie vyuţívať. 
 
     Ďalej chcem upozorniť na moţnosť poskytnutia 2% podielových daní SRZ.  



Za minulý rok dostaneme od Rady finančné prostriedky, ktoré budú pouţité na 
činnosť krúţkov detí. Všetkým poskytovateľom úprimne ďakujeme. Tlačivá pre 
tento rok  sú voľne prístupné na internete na stránke www.srzrada.sk alebo na 
našej web stránke.  
 
     RH Vyšný Kubín je naďalej prenajaté nášmu členovi p. Dyrcovi, nájomná 
zmluva je platná do konca tohto roku. Koncom minulého roku sme na 
Environmentálny fond podali ţiadosť na dotáciu v sume 50 000 € určenú na 
rekonštrukciu rybničného hospodárstva. Ţiadosť je momentálne v štádiu 
posudzovania.  
 
    Ako kaţdý rok, aj tento budeme aplikovať v jarnom období liečivo rupín, 
tentoraz v revíri 2620 OR Istebné. Začiatok doby lovu bude preto v tomto revíri 
upravený podľa toho ako dlho bude trvať aplikácia liečiva. Vzhľadom na teplé 
počasie je dosť pravdepodobné, ţe by sme to mohli stihnúť do začiatku lovu 
kapra.  
 
     Ako som spomínal pri zarybňovaní Rada SRZ dostala dotáciu vo výške 
 29 600 € na projekt Podpora stavu lipňa tymiánového formou umelého chovu 
a vysadzovania do voľných vôd. V rámci projektu bolo vysadených po  
10 000 ks lipňa do horných tokov riek Orava, Turiec, Hron a Váh. Ďalších  
40 000 ks bolo vysadených do revíru Orava 2 a 7 500 ks do Váhu v Krpeľanoch. 
Keď sme sa na Rade písomne dotazovali, prečo nebol dotovaný aj revír Orava 1, 
dostali sme odpoveď, ţe vzhľadom na to ţe na rieke Orave nie sú migračné 
bariéry tak v prípadne povodňových prietokov je moţné, ţe sa násada rozptýli 
do niţšie poloţených častí lipňového revíru. Veľmi zaujímavý je aj záver našej 
aktivity – a moţno aj aktivity iných organizácií – rada rozhodla, ţe ak 
v budúcnosti dostane dotáciu, bude zarybňovať len svoje rybárske revíry, aby 
ZO nemali problémy s plnením zarybňovacích plánov, kedy by rátali s dodaním 
násad cez fondy a presmerovali by finančné prostriedky na zarybnenie iných 
revírov.  
     Ako sa isto pamätáte  na minulej ČS sme schvaľovali pripomienky ku zákonu 
a vyhláške o rybárstve. Ako sme sa dozvedeli tieto skončili na Rade. Zákon 
a vyhlášku údajne pripomienkovalo len 13 organizácií z toho 11 zo ţilinského 
kraja, čo rada vyhodnotila tak, ţe to nemôţe byť prezentované ako názor celého 
SRZ a neposunula to ďalej.  
     Tento záver je pre Radu typický, ale nakoniec sme boli radi, ţe nám aspoň 
odpovedali do termínu konania dnešnej schôdze, čo nebýva zvykom. Ináč je to 
tam dosť turbulentné – nútené odchody niektorých aj kľúčových zamestnancov, 
ktoré majú súdnu dohru, neschválená ročná účtovná závierka a pod. O činnosti 
Vás bude v diskusii informovať p. Kabáč, ktorý je jej členom. 
     Ale aby som len nekritizoval tak aj jedna pozitívna informácia. Uţ niekoľko 
rokov rôznymi spôsobmi upozorňujeme Radu na vysoký výskyt vydry riečnej 
v našich tokoch. A hľa, ľady sa pohli – Rada dala vypracovať akýsi modelový 

http://www.srzrada.sk/


projekt monitoringu výskytu vydry na rieke Turiec. Doteraz je to v poriadku, ale 
teraz príde vytriezvenie – monitoring má robiť ŠOP. Dobre vieme ako dopadli 
prvé monitoringy kormoránov, videli sme ich len my rybári. Na nedávnej porade 
predsedov som na túto skutočnosť upozornil a poţiadal som osobne p. tajomníka 
Baláţa, aby sa monitoringu zúčastnili aj členovia organizácii, ktorí Turiec 
rybársky obhospodarujú, len tak budú výsledky objektívne.  
 
     Na záver mi dovoľte, zaţelať novému výboru veľa elánu do ďalšej práce a 
Vám všetkým v novej rybárskej sezóne veľa zdravia, spokojnosti v práci aj v 
osobnom ţivote a hlavne príjemné záţitky pri vode.  

Petrov zdar !  
 

 


