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V Námestove, 04.03.2018 
 



S p r á v a 
o činnosti MO SRZ  Námestovo za rok 2017 a ďalšie úlohy na rok 2018 

 

 

 
Vážení priatelia rybári, vážení hostia ! 

 

Výbor Miestnej organizácie SRZ Námestovo zvolal v zmysle § 14 ods. 2 Stanov 

SRZ dnešnú výročnú členskú schôdzu s tým, aby Vás oboznámil s činnosťou našej MO SRZ 

od ostatnej členskej schôdze, plnením jej uznesenia, stanovili si úlohy na ďalšie obdobie 

a keďže končí volebné 4 – ročné obdobie, zvolili si nové orgány, t.j. výbor a kontrolnú 

komisiu, ako aj delegátov na XII. snem SRZ. 

XII. snem SRZ, ktorý sa bude konať 23.11. – 25.11.2018 v Žiline sa bude okrem 

obligatórnych otázok vyplývajúcich zo Stanov SRZ zaoberať aj zmenou v Stanovách SRZ, 

ktoré mal vyriešiť už mimoriadny snem SRZ, ktorý sa konal dňa 01.10.2016 v Žiline. Žiaľ, 

mimoriadny snem nepriniesol v tejto otázke žiadne zmeny – ako snem začal, tak sa aj 

skončil. Delegáti o pripravených návrhoch v Stanovách SRZ vôbec nerokovali. Preto sa 

budeme na dnešnej VČS okrajovo zaoberať aj otázkou Stanov SRZ. 

Je zaužívaným zvykom ohliadnuť sa a bilancovať, čo nám uplynulý rok priniesol, 

aké úspechy, prípadne neúspechy sme dosiahli. 

Ako iste sledujete v tlači, na stránkach Rady SRZ a boli ste aj informovaní na 

členských schôdzach MO SRZ v rokoch 2015 a 2016 MŽP SRZ pripravuje na základe 

návrhu Rady SRZ nový zákon o rybárstve. V rámci legislatívnej prípravy zákona ubehlo už 

mnoho času a veľa zmien (negatívnych i pozitívnych pre SRZ), so súčasným stavom 

prípravy predmetného zákona nás vo svojom vystúpení oboznámi JUDr. Miloš Kabáč, 

viceprezident Rady SRZ za žilinský kraj. 

Nakoľko jednotlivé paragrafové znenia zákona boli v priebehu legislatívneho 

procesu rôzne interpretované (z nášho pohľadu najmä obmedzený lov rýb na lipňových 

vodách – lov povolený iba spôsobom muškárenia, lov systémom chyť a pusť, právomoci 

rybárskeho práva s možnosťou pridelenia správcovi vodného toku, výbor MO SRZ požiadal 

Radu SRZ o možnosť predĺženia hraníc kaprového revíru Biela Orava 1 o časť lipňového 

revíru Biela Orava 2 po sútok Bielej Oravy s Veseliankou. Rada SRZ tento návrh 

prehodnotila  a dala ho na schválenia MŽP SR. MŽP SR tomuto návrhu vyhovelo. 

 



Teraz mi dovoľte, aby som pristúpil k hodnoteniu činnosti našej organizácie po 

jednotlivých úsekoch. 

Prácu našej organizácie v uplynulom roku riadil 10-členný výbor, ktorý zasadal 

celkom 12 krát s účasťou členov 85 %. Medzi zasadnutiami výboru pravidelne zasadalo 

predsedníctvo výboru MO SRZ. Zasadnutí výboru sa pravidelne zúčastňoval predseda 

kontrolnej komisie Mgr. Gabriel Tokár. 

 

V ďalšej časti správy sa zmienim o práci odboru pre tečúce vody. V rámci 

starostlivosti o vodné toky a ich čistotu hlavný hospodár spolu s členmi rybárskej stráže 

sledovali čistotu vôd a to najmä na lokalitách potenciálnych znečisťovateľov. V roku 

2017sme so správcom vodného toku a Inšpekciou ŽP – Inšpektorátom Žilina riešili 

znečistenie vôd na našom revíri Hruštínka a to 2 x – znečistenie splaškovými vodami 

z rekreačného lyžiarskeho  strediska Vasiľovská hoľa a znečistenie únikom mlieka z PD 

Hruštín a znečistenie vody revíru Biela Orava 2 z betonárky MBM pri Oravskej Jasenici. 

Našťastie sme pri týchto havarijných znečisteniach vôd nezaznamenali úhyny rýb. Na tomto 

mieste sa chceme poďakovať za spoluprácu  pri odhaľovaní týchto prípadov členom RS 

Miroslavovi Gáborovi a Radoslavovi Firicovi a nášmu aktívnemu rybárovi Igorovi 

Dulovcovi. 

Každoročne konštatujeme znečisťovanie brehov vodných tokov a následne aj brehov 

VN Orava domovým odpadom a divokými skládkami. Žiaľ tento neduh neustále pretrváva. 

V jarných brigádach síce aspoň časť revírov ako-tak „poľudštíme, ale po určitom čase po 

prívalových vodách je to v takom istom stave ako pred brigádami. 

Brehy našich revírov často znečisťujú aj samotní rybári. Vážnym neduhom v tomto 

smere je nelegálna výstavba rôznych búd, prístreškov a dokonca aj chát okolo VN Orava 

a to aj vo 4. stupni ochrany v CHKO Horná Orava (celkom zdokumentovaných zatiaľ 114) 

a následné znečisťovanie ich okolia. O tomto probléme hovoríme už niekoľko rokov. 

Tu sa dostávame do rozporu so zákonom o ochrane prírody – so Štátnou ochranou 

prírody. Na nápravu tohto stavu bolo v roku 2017 viacero rokovaní a stretnutí zástupcov 

Rady SRZ a ŠOP SR na MŽP SR. Zo strany ŠOP SR došlo až k požiadavke odčlenenia časti 

VN Orava v častiach so 4. stupňom ochrany do ich správy. Situácia sa zatiaľ vyriešila  

v prospech SRZ s tým, že MŽP SR udelil Rade výnimku z niektorých činností na VN Orava 

v území so 4. stupňom ochrany do 31.12.2018 s tým, že SRZ musí zjednať nápravu. 

 

 



Z a r y b ň o v a n i e 

 

V roku 2017 sme do našich revírov dali z vlastných prostriedkov násady rýb 

v hodnote 41.776,29 € (plán bol 28.393,00 €), ktoré boli nasadené postupne podľa 

zarybňovacieho plánu do všetkých našich rybárskych  revírov.  

Boli to nasledovné násady:  

• kapor 3 – 1.500 kg (plán 1.200 kg) 

• šťuka ročná – 700 kg (plán 500 kg) 

• podustva rôčik – 32.670 ks (plán 50.000 ks) 

• pstruh potočný rôčik – 30.000 ks (plán 50.000 ks) 

• pstruh potočný ¼ rôčik – 50.000 ks (plán 50.000 ks) 

• pstruh potočný 2-ročný – 200 kg (plán 0 kg) 

• lipeň rôčik – 35.000 ks (plán 20.000 ks) 

• pstruh dúhový lovný – 1.200 kg (plán 1.200 kg) 

• hlavátka dvojročná – 50 kg (plán 40 kg) 

• mrena ročná – 0 ks (plán 2.000 ks) 

• mieň ročný – 2.600 ks (plán 2.000 ks) 

 

Z Rady SRZ sme za poskytnutie revíru Biela Orava 1 do celozväzového kaprového  

povolenia dostali 700 kg kapra 2 v hodnote 1.750,00 €, za poskytnutie revíru Biela Orava 2 

do celozväzového lipňového povolenia 23.360 ks podustvy 2 v hodnote 1.540,- €, a 1.676 ks 

lipňa 2 v hodnote 1.139,68- €. Celková hodnota násad z Rady SRZ činila 4.429,68,- €. 

 

Z chovného potoka Riečka bolo odlovených  41 ks PP 1 – 3 ročného, ktoré boli 

vysadené do pstruhového revíru Veselianka a chovného potoka Lomnica 14 ks  PP.    

 

V roku 2018 plánujeme revíry zarybniť nasledovne:  

• kapor 3 – 1.500 kg 

• šťuka ročná – 800 kg 

• podustva l – 40.000 ks 

• PP1 – 30.000 ks 

• PP¼ - 40.000 ks 

• PP2 – 500 kg 



• PD lovný 1.000 kg 

• lipeň 1 – 20.000 ks 

• mieň ročný – 1.500 ks 

• hlavátka dvojročná 50 kg 

• mrena ročná 1.000 ks 

• jeseter malý 1.000 ks 

 

Celková hodnota násad je 37.000 €. Ryby budú nasadené v zmysle zarybňovacieho plánu do 

všetkých revírov. Tiež počítame s určitými násadami z Rady SRZ za poskytnutie revírov 

Biela Orava 1 a Biela Orava 2 do celozväzových povolení a s odlovenými násadami PP 

z odchovných potokov Riečka a Lomnica. 

 

Zarybňovanie revírov Rady SRZ VN Orava a Orava 2 v roku 2017 bolo nasledovné : 

 

Revír VN Orava:  

• kapor rybničný K2 – 32.800 kg 

• zubáč veľkoústy Zu1 – 60.000 ks 

• lieň sliznatý L2-3 – 400 kg 

• pstruh potočný PP2 -  600 kg 

• pstruh dúhový PD2 – 2.000 kg 

• šťuka severná Št1 -  2.000 kg 

• úhor  rozkŕmený  –  6.000 ks 

• pleskáč 5.500 kg 

 

Poznámka k zarybňovaniu VN Orava – VN Orava nie je náš revír – zarybňuje ho Rada 

SRZ – jedným z podkladov pre zarybnenie je aj sumár úlovkov v predchádzajúcom roku! 

Ďalej pri výbere druhov a veľkosti násad je kritérium úživnosti revíru – úživnosť na VN 

Orava je podľa ichtyológov Rady SRZ pomerne vysoká, preto v násade kapra dominuje K2. 

Revír Orava 2: 

• podustva severná Pds1 –  45.000 ks 

• lipeň tymianový Li1 – 21.000 ks 

• pstruh potočný PP2 – 260 kg 

• hlavátka HL2 a staršia – 100 kg 

• PP1 30.000 ks



 

Plán zarybňovania revírov Rady SRZ VN Orava a Orava 2 na rok 2018 bude schválený na 

zasadnutí Rady SRZ v mesiaci marec 2018.  

 

Úlovky členov MO SRZ v roku 2017 

 

 Podľa predložených Záznamov o úlovkoch a dochádzke k vode naši členovia ulovili 

v roku 2017 celkom 15.396 kusov rýb o hmotnosti 17.402 kg – v roku 2016 to bolo 12.478 

kusov rýb o hmotnosti 15.364 kg.  

 

Úlovky podľa jednotlivých druhov rýb boli nasledovné : 

 

Druh ryby 
Rok 2016 Rok 2017 

počet hmotnosť počet hmotnosť 

kapor 3 602 9 963 4 489 11 357 

lieň 19 18 13 12 

pleskáč 2 515 1 989 2 469 1 821 

podustva 201 185 152 158 

mrena 7 9 6 12 

jalec 271 141 381 242 

nosáľ 33 11 11 6 

karas 133 18 7 8 

boleň 105 214 133 221 

amur 8 31 0 0 

šťuka 393 987 587 1 388 

tolstolobik 1 15 0 0 

zubáč 483 904 623 1 183 

sumec 5 519 3 50 

ostriež 535 126 456 129 

úhor 98 63 89 52 

mieň 2 3 2 4 

pstruh potočný 272 93 379 130 

pstruh dúhový 825 338 846 345 

pstruh jazerný 0 0 0 0 

lipeň 34 13 59 22 

sivoň 3 2 3 2 

jeseter 0 0 3 18 

ostatné 2 993 222 4 685 242 

Spolu 12 538 15 864 15 396 17 402 

 

 

 

 

 



Ešte pre spestrenie trochu štatistiky: 

 

 Členovia našej MO SRZ lovili v roku 2016 na 90 revíroch (v roku 2016 na 91 

revíroch) v rámci Slovenska, kde vykázali celkom 27.116 vychádzok. V rámci kaprových 

vôd naši členovia ulovili na revíre Biela Orava l  3.234 ks rýb o hmotnosti 1.841 kg (5.611 

vychádzok), revíre Rady SRZ VN Orava 10.361 ks o hmotnosti 14.056 kg (17.430 

vychádzok). Z ostatných revírov pre zaujímavosť:  VN Domaša 8 ks – 6kg,  VN Liptovská 

Mara 228 ks- 320 kg, VN Ružín 11 ks – 32 kg . 

 Na lipňovej vode Biela Orava 2 bolo ulovených 395 ks – 309 kg (699 vychádzok), na 

pstruhových vodách MO SRZ boli nasledovné úlovky: Biela Orava 3: 218 ks – 78 kg (350), 

Hruštínka: 91 ks – 31 kg (214), Mútňanka: 11 ks – 4 kg (41), Veselianka: 32 ks – 10 kg 

(119), Klinianka: 83 ks – 15 kg (180 vychádzok). 

 Úlovky sú porovnateľné s úlovkami predchádzajúcich rokov, to znamená, že stále 

musíme konštatovať nízku výťažnosť pstruhových i lipňových vôd, ktorá je neúmerná 

vynaloženému zarybňovaniu. Určite sa pod to podpisuje nízky stav prietokov a s tým 

spojené prehrievanie vody, znečisťovanie vodných tokov, zakaľovanie vodných tokov – 

ťažba dreva, ťažba riečnych materiálov, regulácia vodných tokov, pytliactvo ako aj tlak 

predátorov – kormorán, volavka a vydra, čajky, rybáre, ako aj vlaňajšie ľadochody.   

 V uplynulom roku medzi oravskými rybárskymi organizáciami platila trojdohoda 

o spoločnom obhospodarovaní revírov prostredníctvom podpísanej zmluvy, preto 

vyhodnotím aj úlovky našich členov na revíroch susedných organizácií: 

- na revíroch MO SRZ Dolný Kubín ulovili 136 ks o hmotnosti 173 kg ( štrkovisko Párnica      

     39 ks – 106 kg (196 vychádzok), OR Istebné 47 ks – 50 kg (288),  Orava 1   12 ks – 4 kg  

     (18), Zázrivka  38 – 13 kg (44),     

-  na revíroch MO SRZ Trstená ulovili 344 ks o hmotnosti 238 kg (VVN Tvrdošín 117 ks –   

   165 kg (441 vychádzok),  Orava 3   22 ks – 11 kg (122), Orava 4  193 ks – 56 kg (212)  

  najmä nástrahové rybky v mesiaci december 2017, Jelešňa 5 ks – 2 kg (8), Oravica 6 ks – 2   

  kg (34),  Studený  potok 1 ks – 2 kg (70), 

-  na revíre Rady SRZ Orava 2 ulovili 3 ks o hmotnosti  1 kg (70). 

 

V spravodaji na dnešnú členskú schôdzu  sme Vás informovali, že pre rok 2018 bola 

medzi oravskými organizáciami SRZ podpísaná Dohoda o spoločnom obhospodarovaní 

rybárskych revírov (podľa § 11 ods. 13 Stanov SRZ). Jej znenie je zverejnené aj na webovej 

stránke našej MO SRZ. Pre členov, ktorí chcú loviť na revíroch našich partnerov, je 



potrebné vlastniť príslušné miestne, resp. zväzové povolenie. Pri love rýb je ďalej potrebné 

dodržiavať  na príslušných rybárskych revíroch miestny rybársky poriadok a v ňom 

stanovené lovné miery rýb.  

Na revíroch  MO SRZ Dolný Kubín: kaprové revíry – PD – 27 cm, PP – 30 cm,  

lipeň – 35 cm, lieň – 30, všetky druhy jalcov – 30 cm, lipňový revír Orava 1 – PD – 30 cm, 

PP – 30 cm, sivoň – 30 cm, lipeň – 40 cm, mrena – 60 cm, lieň – 30 cm, všetky druhy jalcov 

– 30 cm, hlavátka 80 cm; pstruhové revíry – PD – 30 cm, PP – 30 cm, sivoň – 30 cm, lipeň – 

40 cm, všetky druhy jalcov – 30 cm,   

 

Na revíroch MO SRZ Trstená: kaprové revíry  - revír Orava 4 – PP – 30 cm, lipeň – 

35 cm, kapor – 45 cm; VVN Tvrdošín – PP – 27 cm, PD – 30 cm, lipeň 30 cm, kapor – 45 

cm; lipňový revír Orava  3 – PP – 30 cm, lipeň – 35 cm; pstruhové revíry – PP – 27 cm, 

lipeň – 30 cm, PD – 30 cm. 

 

Aj pre rok 2017 bola vypísaná súťaž o rekordný úlovok, ktorej podmienky boli 

schválené na ostatnej členskej schôdzi. Do súťaže boli doručené v stanovenom termíne v 

 kategórii dospelých 3 prihlášky – Polťák Štefan (šťuka severná – 16.000 g), Priščák Marek 

(jeseter – 8.060 g) a Sucháň Juraj (pstruh potočný - 1.250 g), z ktorých 1 splnil podmienky 

súťaže. V kategórii detí nebola podaná žiadna prihláška.   

Z prehľadov o úlovkoch sme sa dočítali, že členovia našej MO SRZ ulovili v roku 

2017 aj ďalšie kapitálne úlovky, ktoré však ani na výzvy v Spravodaji MO SRZ nenahlásili 

na výbor MO SRZ. 

Štatistika nie je úplná, nakoľko do dnešného dňa neodovzdalo Záznam o úlovkoch 

a dochádzke k vode viacero členov. Spracovaných bolo 1.111 záznamov. . 

Problémy sa vyskytujú stále aj s vyplňovaním záznamu. Problémy robí členom 

číslovanie revíru – často tam píšu nesprávne  číslo, problémy sú pri sumarizácií úlovkov – 

iné čísla sú vpredu v zázname – iné vzadu v sumáre, mnohí členovia sumarizáciu úlovkov 

nemajú ani vyplnenú. Tieto chyby sú v značnom počte záznamov.    

 

Zo záznamov sme vyčítali aj niektoré skryté previnenia: 

Viacerí členovia mali v zázname nevyškrtané kolónky z denného lovu rýb. Nesprávne sa 

zapisujú aj úlovky ušľachtilých a lososovitých druhov rýb, prípadne podustvy – treba 

zapisovať jednotlivo každú privlastnenú rybu. Viacerí členovi po ulovení a privlastnení 

ušľachtilého druhu ryby pokračujú v love, pričom si nezapíšu do kolónky dátum lovu. Sú 



jednotlivci, ktorý si  záznam vedú nezodpovedne. Ten je často krát doškrtaný, prepisovaný 

a pod.  Tu chcem upozorniť na skutočnosť, že Záznam o úlovkoch a dochádzke k vode je 

verejná listina a jej úmyselné pozmeňovanie a znehodnocovanie môže byť považované ako 

závažné previnenie. 

Upresnenia o zapisovaní úlovkov sú uvedené  v Záznamoch o úlovkoch a dochádzke k 

vode, preto si ich  znova dôkladne preštudujte a riaďte sa nimi ! 

 

 

R y b á r s k a    s t r á ž 

 

 Dôležitú úlohu pri ochrane rybárstva a bohatstva rýb plní rybárska stráž. V roku 

2017 evidovala naša organizácia 14 členov rybárskej stráže. Činnosť členov RS môžeme 

hodnotiť v celku ako priemernú – máme jednotlivcov veľmi aktívnych, na druhej strane 

jednotlivcov s menšou aktivitou. V práci rybárskej stráže vidíme rezervy a preto musíme 

klásť dôraz na jej zefektívnenie. Väčšiu pozornosť musíme venovať kontrole rybárov na 

lipňovom a pstruhových revíroch. Tvrdšie sa budú musieť trestať niektoré previnenia 

členov, ako sú nezapisovanie dennej doby lovu, nedodržiavanie dennej doby lovu, 

nezapisovanie pokračovania lovu rýb po privlastnení si „ušľachtilého“ druhu ryby, 

nezapisovanie úlovkov „ušľachtilých“ a lososovitých druhov rýb bezprostredne po ich 

ulovení, vyšší počet a hmotnosť ulovených rýb  a pod.  

Bude potrebné sa „poobzerať“ aj po nových členoch RS. Záujem o túto činnosť 

prejavilo  6 nových členov. Týchto členov chceme najskôr postupne zaškoliť v „teréne“ na 

spoločných kontrolách členov RS (v minulom roku sa týchto kontrol zúčastňovali adepti na 

člena RS pán Anton Kotúľ a Juraj Matejčík) . Na jesenné školenie nových členov RS sme 

cez Radu SRZ chceli vyslať do Ivanky pri Dunaji 3 nových záujemcov, ale bolo nám 

oznámené, že nové školenie členov RS, podobne ako rybárskych hospodárov sa bude 

realizovať až po prijatí nového zákona o rybárstve. Teda budeme musieť počkať a poobzerať 

sa aj po ďalších členoch RS najmä na vodné toky Mútňanka, Veselianka a Biela Orava 3, 

ako aj po nových hospodároch na jednotlivé rybárske revíry.   

O zmenách v činnosti rybárskej stráže sa uvažuje aj v pripravovanej novele zákona 

o rybárstve v tom, že záujemca o túto činnosť bude musieť byť bezúhonný, zdravotne 

spôsobilý a mať stredoškolské vzdelanie. Ďalej sa pripravuje aj výmena preukazov 

a odznakov členov RS a preškolenie všetkých členov RS. 



 Členovia RS podľa prijatých  hlásení vykonali v roku 2016 celkom 138 kontrol 

s počtom 410 kontrolovaných rybárov, a to najmä na revíroch našej MO SRZ, pričom 

kontrolu vykonávali prevažne po skupinkách 2 - 3 členov. Členovia RS okrem kontroly na 

našich revíroch na základe Dohody s Radou SRZ zabezpečovali aj kontrolu na revíri Rady 

SRZ Orava 2, a to prostredníctvom 4 našich členov RS. Osvedčili sa aj spoločné kontroly 

členov RS po skupinách, keď takto bolo vykonaných 15 kontrol, ako aj kontroly 

s príslušníkmi Policajného zboru. Kontrolu na VN Orava vykonávali iba sporadicky, 

nakoľko Rada SRZ zabezpečuje kontrolnú činnosť prostredníctvom 4 členov platenej RS, 

z toho 2 z našej MO SRZ a Rada SRZ našu MO SRZ nepožiadala o súčinnosť, resp. 

neposkytla finančné prostriedky na náklady s jej činnosťou. 

Kontrolnej a ochrannej činnosti rybárskych revírov predchádzalo preškolenie členov 

RS na aktíve dňa 12.04.2017. Popri kontrole loviacich rybárov členovia RS sledovali čistotu 

brehov, kvalitu vody, neres rýb, zabezpečovali ochranu rýb bezprostredne po zarybnení. Pri 

kontrolách boli zistené 3 prípady znečistenia vôd – 2 x Hruštínka, 1 x Biela Orava 2. 

V rámci kontrol zistili členovia RS mnohé „menšie“ previnenia -  ako neukončenie dennej 

doby lovu, nezapisovanie úlovkov tzv. ušľachtilých rýb, dátum príchodu k vode, 

nedostatočná výstroj rybárov (chýbajúci podberák, mierka, uvoľňovač háčikov), ktoré riešili 

preventívne upozornením a farebným zaznačením kontroly do Záznamu o úlovkoch  

a dochádzke k vode. 

Opakovane sa vyskytli prípady cudzincov loviacich na denné a týždenné povolenia, 

pričom títo nepoznajú náš zákon o rybárstve, nepoznajú spôsob zapisovania úlovkov do 

záznamov, ani množstvo rýb, ktoré si môže rybár privlastniť. Problémom sú aj nástrahové 

rybky prinesené z iných revírov. 

K najaktívnejším rybostrážcom patrili  RNDr. Vladimír Migra, Zdenek Blažek,  

Ing. Peter  Glonek,  Pavol Chomistek, Pavol Rešutík a Peter Hrušík.. 

 

Disciplinárna komisia pri výbore MO SRZ riešila na svojich zasadaniach na základe 

doručených  Záznamov o previnení, ktoré prišli na našich členov z  Rady SRZ celkom 11 

previnení. Z jednotlivých previnení to boli lov rýb na 3 udice, nezapísané úlovky, 

nezapísaný príchod v love, nezapísaný lov po ulovení privlastnenej ryby, lov rýb bez 

rybárskeho lístka, lov rýb bez povinnej výbavy, nesprávne vedenie záznamu o úlovkoch. Za 

uvedené previnenia boli udelené   finančné pokuty  od 10 € do 50,00 €. 

 

 



Športová činnosť 

 

Ako už tradične, aj športová činnosť našej organizácie bola v uplynulom roku 

pomerne bohatá. Okrem súťaží, usporiadaných pre členov našej organizácie, sa zčastňujeme 

súťaží oravských a zastúpenie sme mali aj v celoslovenských súťažiach – 2. liga a divízia 

LRU – mucha a 1. liga LRU – prívlač. Členovia našej MO SRZ sa zúčastňovali aj rôznych 

pohárových súťaží v LRU-M, kde dosahovali striedavé výsledky. 

A – družstvo muškárov v zložení Dzurek Boris, Brňák Ján,  Dauda Peter, Chromčák 

Rastislav a Floriančič Peter obsadilo v uplynulom ročníku 2. ligy 12. miesto a zostúpilo do 

divízie a v tomto ročníku súťaže štartovať nebude  

B – družstvo v zložení Stehlík Martin, Dulovec Igor, Závodný Rastislav, Závodný Matúš a 

Rusinko Miroslav v divízii A –  skončilo na 9. mieste. 

 

Striedavé výsledky dosahovali naši pretekári aj na pohárových súťažiach, prevažne aj 

s medzinárodnou účasťou (Pohár troch korún – Dulovec – 16., Memoriál Jozefa Krónera´ - 

Brňák – 19. 

Družstvo pretekárov v LRU - prívlač  v zložení Kosmeľ Marián, Kavoň Marián, 

Smolár Michal, Gura Ján, Joštiak Juraj a Ďurana Peter obsadilo v 1. lige 11. miesto 

a vypadlo do 2. ligy.  

 

Na tomto mieste sa chcem poďakovať našim pretekárom –„muškárom“ i“ prívlačiarom“ za 

dosiahnuté výsledky a popriať im v týchto súťažiach v roku 2018 viac športového šťastia. 

V roku 2017 usporiadala naša organizácia  už 23. ročník oravskej ligy v LRU - 

plávaná, ktorej sa zúčastnilo 10 družstiev, z toho z našej MO SRZ 7 , z MO SRZ Dolný 

Kubín 2 a z MO SRZ Trstená 1 družstvo. Preteky sa uskutočnili v 3 kolách , pričom im 

nechýbala tradičná športová atmosféra a rivalita. 

 

Po 3 kolách súťaže bolo nasledovné poradie:  

1. Bedrich Ján, Bedrich Jozef, Bedrich Michal                                                     22,0 b.   TS 

2. Sivoň Peter, Madunický Milan, Miklušičák Pavol, Buroň Daniel                    39,0 b.   NO 

3. Stehlík Martin, Závodný Matúš, Dulovec Igor, Stehlík Andrej                        39,0 b.   NO 

4. Verníček Filip, Rentka Marián, Jackulík Jozef                                                 43,5 b.   NO 

5. Sobolčiak Ján, Sobolčiak Peter, Kulošťák Ján                                                  45,5 b.   NO 

 



 Preteky oravskej ligy LRU – plávaná plánujeme organizovať aj v tomto roku . Na 

tomto mieste vyzývam členov, ktorí holdujú „plaváčkovému športu“ nech neváhajú a už 

teraz rozmýšľajú nad vytvorením 3 – členného družstva. Termíny pretekov sú stanovené tak, 

aby sa nedotkli sezóny na lov kapra.  

Dňa 30.04.2017 usporiadala naša MO SRZ športový deň rybárov našej MO SRZ, 

ktorého sa zúčastnilo 121 pretekárov. V pretekoch zvíťazil Verníček Filip, na druhom mieste 

skončil Vojtas Tomáš, treťom Nižník Pavol, štvrtom Papan Lukáš  a na  piatom mieste 

Martauz Mário. Na zdarnom priebehu pretekov sa podieľali aj viacerí sponzori, ktorým sa 

chceme na tomto mieste poďakovať.  

Dňa 20.05.2017 usporiadala MO SRZ Dolný Kubín na štrkoviskách v Párnici 44, 

ročník celooravských pretekov v LRU za účasti 23 pretekárov z Oravy. V pretekoch zvíťazil 

Bedrich Ján z TS, druhé miesto obsadil Sobolčiak Peter z NO, tretie Vajdulák Pavol z DK, 

štvrté Verníček Filip z NO a piate Madunický Milan z NO..  

Dňa 05.05.2018 usporiada MO SRZ Trstená na VVN Tvrdošín už 45. ročník 

celooravských pretekov  v LRU. Z tohto miesta vyzývam členskú základňu  na hojnú účasť. 

Dňa 30.09.2017 usporiadala MO SRZ Dolný Kubín 7. ročník Feeder Cup-u za účasti 

26 súťažiacich. V pretekoch zvíťazil Ján Badáň z Dolného Kubína, 5. miesto obsadil Peter 

Sivoň, 8. miesto Ján Kulošťák – obaja z našej MO SRZ. 

V rámci športovej činnosti usporiada v roku 201 naša MO SRZ viacero akcií. Bližšie 

informácie o pretekoch ste dostali v Spravodaji MO SRZ, resp. sa o nich môžete dozvedieť 

aj na webovej stránke našej MO SRZ.  

 

Práca s mládežou 

 

Pozornosť sme v našej činnosti venovali aj práci s mládežou. V roku 2017 sme 

v našej organizácii registrovali celkom 201 detí, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles 

v členskej základni o 2 detí. 

Mládež bola organizovaná v krúžkoch mladých rybárov, z ktorých aktívne pracovali 

2 krúžky, a to : ZŠ Námestovo Komenského (vedúci Mgr. Róbert Horan) a ZŠ Oravská 

Polhora (vedúci p. Mačor Jozef).  

Krúžky mladých rybárov sa vo svojej činnosti riadili plánmi práce zameranými na 

teoretické i praktické zručnosti rybárskeho športu a jeho legislatívu. Praktické nácviky si 

deti osvojovali pri vode lovom rýb pod dohľadom svojich vedúcich. 



Vyvrcholením krúžkovej  činnosti boli preteky detí v rámci Športového dňa rybárov 

dňa 29.04.2017, ktorého sa zúčastnilo 36 detí  a tzv. malej lige našej MO SRZ, kde v 2 

kolách  súťažilo celkom 10 detí.  

 

Výsledky Športového dňa boli nasledovné: 

1. Kozák Jakub 

2. Rusinková Sára   

3. Holubová Sofia 

4. Nižník Lukáš 

5. Dulík Marek  

 

Výsledky Malej mestskej ligy : 

1. Prílepková Ema (DK) 

2. Pjenčák Pavol 

3. Mačor Filip 

 

Ako u dospelých, tak i u detí je o rybársky šport značný záujem. Práca s deťmi si 

vyžaduje odborné a trpezlivé vedenie. V našej organizácii sa jej v krúžkoch venujú už 

uvedení vedúci, resp. ich rodičia i starí rodičia – rybári, za čo im vyslovujeme poďakovanie. 

Nakoľko nie všetky deti sú organizované v krúžkoch mladých rybárov, ale vedú ich rodičia, 

na tomto mieste vyzývam rodičov k vyššej účasti ich detí na  organizovaných pretekoch.  

Taktiež vyzývame členov, ktorý majú záujem viesť detí v rybárskych krúžkoch, aby sa 

prihlásili na výbor MO SRZ,. Ich záujem o túto prácu veľmi uvítame. 

 

Členská základňa a kultúrno-výchovná činnosť 

 

MO SRZ v Námestove evidovala k 31.12.2017 1.046 dospelých členov, z toho 2 

čestných členov SRZ a 3 čestných členov MO SRZ, 92 mladých rybárov vrátane študentov 

(z toho 44 je vo veku nad 18 rokov) a 201 detí, t.j. celkom 1.339 osôb. Oproti roku 2016 

vzrástla členská základňa o 70 osôb. . Riadnych členov, t.j. členov nad 18 rokov je celkom 

1.089. Z celkového počtu 1.339 je 1.280 mužov a 59 žien (dospelých 27). Z dospelých 

členov je 165 členov nad 60 rokov, z toho132 členov nad 62 rokov a 37 členov nad 70 rokov 



veku. Najstaršími členmi sú páni  Karol Bodorík – 86 rokov,  Eduard Rentka – 85 rokov, 

Jozef Ľuba – 84 rokov. Členstvo má prerušené 15 osôb. 

Žiaľ, nevyhla sa nám ani tá najsmutnejšia udalosť v živote človeka, ktorou je smrť. 

Rady našej organizácie navždy opustili páni Josef Novák, Ján Ramač, Dušan Štetka a pani 

Zdena Škvarková. Česť ich pamiatke. 

V rámci prípravy nových členov boli uskutočnené v 3 termínoch školenia a následne 

skúšky (09.04.2017 – 82 osôb, 11.05.2017 - 7, 08.06.2017 - 11), ktorých sa  zúčastnilo 100 

adeptov rybárskeho športu.  

 

V rámci kultúrno – výchovnej činnosti výbor MO vydával Spravodaj (2 čísla), 

v ktorom boli členovia informovaní o aktuálnych úlohách a akciách v MO SRZ. 

Na sprostredkovanie informácií nám slúžila a bude slúžiť aj naša webová stránka, 

ktorú sme zmenili a sfunkčnili, ale musíme ju neustále aktualizovať a oživovať. Veľa práce 

na tomto úseku vykonal najmä tajomník MO SRZ Mgr. Róbert Horan. 

Boli by sme radi, aby sa na nej okrem aktuálnych informácií zo života SRZ, nášho 

výboru a pod. objavovali aj Vaše postrehy, otázky, zážitky , fotografie kapitálnych úlovkov, 

fotografie z pretekov, brigád, pekné zábery z rybačky, ale aj zábery poukazujúce na 

negatívne javy v prírode, okolo vodných tokov a rybárskych revírov. 

 K ďalším uskutočnených akciám patrili : 

- aktív dôchodcov (členov nad 62 rokov) – 15.11.2017, za účasti 53 pozvaných členov 

MO SRZ ,  

- pripomenutie si významných životných jubileí členov našej MO SRZ (50, 60, 70 rokov  

 veku) ich pozvaním na zasadnutie výboru a ocenením vecným darom z podporného fondu, 

- účasť zástupcov našej MO SRZ na VČS v Dolnom Kubín , Trstenej a Jablunkove. 

Na záver k práci s členskou základňou musím ako každoročne vysloviť kritickú 

poznámku vo veci adresára členov MO SRZ. Jednou z povinností každého člena,  z dôvodu 

komunikácie s ním, je nahlásiť včas zmenu adresy. Žiaľ, v mnohých prípadoch sa tak 

nekoná. Členovia zmenu adresy nenahlasujú a potom sú problémy s doručovaním pošty.  

Určitým problémom je dnešná cena poštovného. Tieto vysoké náklady sa snažíme 

redukovať osobným roznášaním materiálov. V Námestove túto službu realizuje  už niekoľko 

rokov RNDr. Vladimír Migra,  pre viaceré obce Hornej Oravy (Ťapešovo, Lokca, Vasiľov, 

Breza, Krušetnica) svoje služby v ostatných rokoch poskytuje Marián Hríň, pre obec 

Zubrohlava Peter Ivan, pre Vavrečku Ing. Libor Rentka, pre Bobrov Martauz Ján, pre 

Oravskú Jasenicu Žofaj Svetozár, pre Hruštín a Babín Mgr. Gabriel Tokár a obce Oravské 



Veselé a Mútne Štefan Petrulák. Na tomto mieste vyslovujem menovaným verejné 

poďakovanie. S roznášaním pošty chceme  postupovať aj v obciach, kde máme vyšší počet 

členov.  

Ďalšou, zatiaľ nevyužitou formou komunikácie s členskou základňou je e-mailová 

pošta, s ktorou v najbližšom období tiež musíme počíta a uskutočňujeme tu postupné kroky, 

ako aj webová stránka organizácie.   

Na záver tejto časti správy sa chcem zmieniť o platení členského a výdaji povolení na 

rybolov. Výbor MO SRZ doteraz zorganizoval 7 výdajov, kde si vyrovnalo členské 

príspevky na rok 2017 zatiaľ cca 760 členov. Nakoľko , ako ste boli informovaní v  

spravodaji na dnešnú členskú schôdzu, ako i na webovej stránke MO SRZ, máme už iba 3 

termíny – posledný na 31.03.2017, upozorňujem členov MO SRZ, aby sa na tento termín 

„nedohrnul“ enormný počet členov, ktorý doteraz členský príspevok nemajú vyrovnaný!!! 

 

B r i g á d n i c k á   č i n n o s ť 

 

Na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2017 mali členovia MO SRZ 

s výnimkou žien, členov nad  60 rokov veku, invalidných dôchodcov a mládeže uloženú 

povinnosť odpracovať brigádu v počte 8 hodín. Termíny brigád boli uverejnené 

v spravodaji, navyše bolo možné, po ich  odsúhlasení, realizovať aj iné brigády. Využívali to 

najmä členovia z okolitých obcí, ktorí svoju brigádnickú činnosť zamerali najmä  na vodné 

toky a vodné plochy vo svojom blízkom okolí. 

Brigády boli v roku 2017 – celkom 37, zamerané na čistenie a presvetľovanie brehov 

revírov Hruštínka, Riečka, Biela Orava 2, čistenie brehov revíru Biela Orava l – pod 

benzínovou pumpou, pri Vavrečke a v „bazéne“, revíru VN Orava pri Bobrove, Zubrohlave, 

ústí Polhoranky, Studničke, Slanickej osade, práce pri zarybňovaní, na kontrolnú činnosť, na 

práce pri zabezpečovaní športových a kultúrnych akcií organizácie, roznos pošty, 

rekonštrukciu kancelárie v Makyte Námestovo a práce na rybárskom dome. Plánované 

dvojnásobné mulčovanie „bázenu“ sme zrealizovali dodávateľsky pre nepriaznivé 

vodohospodárske podmienky iba raz.  

Brigádnickú povinnosť si splnilo celkom 481 členov. Členovia, ktorí si túto základnú 

povinnosť člena SRZ nesplnili uhradia do fondu zarybňovania podľa uznesenia členskej 

schôdze 20,-€. 

 

O plánovaných brigádach na rok 2018 ste boli informovaní v spravodaji na dnešnú 

členskú schôdzu.. V pláne sú obdobné práce ako v predchádzajúcom roku. Viac pozornosti 



chceme venovať prácam pri zveľaďovaní okolia „bazénu.“, i keď v tejto lokalite nie sme 

vlastníci pozemkov. Dúfajme, že budú priaznivé klimatické podmienky a plánované práce 

zdarne zrealizujeme. Na tomto mieste chcem všetkých brigádnikov upozorniť na primerané 

oblečenie, obuv  a vystrojenie na brigádu primeraným pracovným náčiním (sekerka, pílka, 

vítaná bude aj motorová píla). 

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, brigády bude možné realizovať aj okrem 

stanoveného plánu najmä na obciach v súvislosti s čistením a presvetľovaním vodných 

tokov. Rozsah prác ale musí byť dopredu odsúhlasený s hlavným hospodárom MO SRZ, 

resp. členom výboru MO SRZ, zodpovedným za brigádnickú činnosť.  

Na tomto mieste apelujem na členov v tom, že neschválené brigády priznané nebudú !    

 

Na záver tejto kapitoly niekoľko poznámok k rybárskemu domu. Členská schôdza 

MO SRZ dňa 01.03.2015 schválila uznesením odkúpenie 3 pozemkov priľahlých 

k rybárskemu domu s celkovom rozlohou 526 m2 za predbežne stanovenú cenu 30,00 €/m2, 

t.j. 15.780,00 €. Nakoľko odpredaj pozemkov je podmienený súhlasom biskupského úradu, 

v predmetnej veci naďalej rokujeme so správcom farnosti v Námestove a s biskupským 

úradom - ak sa to podarí, chceme rokovať osobne. V priebehu roka 2017 došlo k personálnej 

výmene vedenia farského úradu v Námestove, rokovanie s novým dekanom farského úradu 

plánujeme v jarných mesiacoch tohto roku. Predmetné uznesenie z členskej schôdze MO 

SRZ zo dňa 01.03.2015 vo veci odkúpenia pozemku k rybárskeho domu  navrhujeme 

ponechať  naďalej v platnosti.. Až  po odkúpení predmetných pozemkov plánujeme 

realizovať plánované práce na zveľaďovaní rybárskeho domu. 

 

 

 

Vážení priatelia rybári  ! 

 

Z predloženej Správy o činnosti za rok 2017 vyplýva, že naša MO SRZ aj napriek 

niektorým spomenutým problémom dosiahla pomerne dobré výsledky, na ktorých sa 

podieľala väčšina jej členov. 

Dobré výsledky sme dosiahli aj na ekonomickom úseku. Schválený rozpočet  sme naplnili 

s kladným výsledkom. K 31.12.2017 sme mali na bankovom účte 117.618,-€ a v pokladni 

681,53,-€.  

Hospodárenie organizácie za rok 2017  bude predmetom samostatnej správy. 



 

Za vykonanú prácu výbor MO SRZ vyslovuje všetkým aktívnym  členom 

poďakovanie. Zvlášť sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí naše akcie sponzorovali 

materiálne, vecnými cenami a finančne.  

Výbor MO SRZ  v Námestove sa rozhodol oceniť udelením diplomov a odznakov pri 

príležitosti životných jubilení a aktívnu dlhoročnú činnosť týchto členov:  

 

Čestný odznak  „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 2. stupňa  

 

MUDr. Štefanovi Blahútovi 

Petrovi Ivanovi 

 

Čestný odznak „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 3. stupňa 

 

Milanovi Natšinovi 

Pavlovi Turčekovi 

Jozefovi Hnojčíkovi 

Pavlovi Tichoňovi 

Františkovi Pepuchovi 

Petrovi Floriančičovi 

Jánovi Martauzovi 

Ing. Jozefovi Hrabčákovi 

 

Keď hodnotíme činnosť za uplynulé obdobie, musíme konštatovať, že to bola to 

práca náročná, bola to práca pre spoločnosť, práca pre kolektív, mnohokrát práca plná 

odriekania na úkor jednotlivca i jeho rodiny, práca niekedy aj na úkor vlastnej dovolenky. 

Keď sa zamyslíme, že je nás už v organizácii s deťmi vyše 1.300 členov a s takouto 

členskou základňou pracujeme v amatérskych podmienkach, iba s oduševnením, za nejakú 

tú odmenu, čím ďalej, tým viac musíme rozmýšľať nad čiastočnou profesionalizáciou 

pracovníka výboru MO SRZ (buď celoročne alebo len na určité obdobie). Touto otázkou 

sa bude musieť zaoberať už novozvolený výbor po dnešnej členskej schôdzi a uznesenie 

k tejto otázke zrejme prijme aj XI. snem SRZ a nové Stanovy SRZ. Vedie nás k tomu aj 

skutočnosť, že Rada SRZ plánuje elektronizáciu SRZ (členská základňa, zarybňovanie, 

výkazy o úlovkoch a pod., ktorá sa plánuje rozbehnúť v tomto roku. Jednou z úloh 



elektronizácie činnosti je aj výdaj povolení, členských príspevkov a pod. Na túto činnosť je 

potrebné zabezpečiť aj vyhovujúce priestory. Výbor MO SRZ  túto otázku zatiaľ rieši 

prenájmom priestorov v areáli Makyta, a.s. Púchov, závod Námestovo, kde bol zriadený 

sekretariát našej organizácie pre prácu výboru, komisií, klubovú činnosť a miestnosť pre 

archív a začali sme tu aj s výdajom povolení. 

Keďže dnešným dňom končíme volebné obdobie, chcem sa poďakovať členom 

výboru i kontrolnej komisie za vykonanú prácu v predchádzajúcom volebnom období. Na 

dnešnej VČS si zvolíme aj nové orgány – výbor a kontrolnú komisiu, ktoré povedú našu 

organizáciu v budúcom volebnom období. Navrhnúť členov do výboru a kontrolnej komisie 

na nasledujúce obdobie mohol každý člen v termíne do 15.02.2018. K danému termínu 

prišiel návrh 5-ich nových, prevažne mladších členov. Na základe návrhov členskej 

základne a výboru bola zostavená kandidátka výboru a kontrolnej komisie, s ktorou ste sa 

mohli oboznámiť pri prezentácii. Na tomto mieste by som chcel pripomenúť, že pri 

zostavovaní kandidátky boli brané na zreteľ osobnostné a odborné predpoklady na výkon 

danej funkcie – na funkciu účtovníka osoba s ekonomickým vzdelaním, hospodára 

s predpísanou kvalifikáciou na túto funkciu v zmysle zákona o rybárstve a určitá gramotnosť 

v IT. 

 

 

Vážení priatelia ! 

 

I keď začíname už tretí mesiac v roku 2018, chcem zaželať všetkým členom našej MO SRZ, 

ako i hosťom, najmä veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, pracovných i osobných 

úspechov a potom aj príjemný pobyt pri vode a kapitálne úlovky. 

Želám si, aby sa v nasledujúcom období zvýšila disciplína, medzi rybármi prekvitala 

ohľaduplnosť a priateľská atmosféra. Iba tieto skutočnosti môžu udržať jednotu SRZ., tak, 

ako to máme obsiahnuté aj v Petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového 

rybárstva na Slovensku. 

 

„Petrov zdar!“ 

 

 

     RNDr. Vladimír Migra 

predseda MO SRZ Námestovo 


