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RYBÁRSKY SPRAVODAJ 

 

č. 1   február 2019 

Vážení členovia, priaznivci rybárskeho športu, 
 

rok 2019 nám, rybárom, priniesol dlhoočakávané zmeny v našej 

„rybárskej“ legislatíve. Od 01.01.2019 vstúpil do platnosti toľko 

diskutovaný zákon č. 216/2018 o rybárstve spolu s vykonávacou 

vyhláškou č. 381/2018. Ďalším dôležitým dokumentom je novelizácia 

Stanov SRZ, ktorá bola prijatá XII. Snemom SRZ. Všetky tieto 

dokumenty nám priniesli niekoľko zmien a noviniek. Veríme, že všetky 

prijaté zmeny budú krokom k lepšiemu a prispejú k našej všeobecnej 

spokojnosti. Spomínané dokumenty nájdete na našej webovej stránke 

v položke Legislatíva, kde si môžete tieto zmeny a novinky pozrieť. 

Všetky tieto dokumenty obdržíte pri výdaji povolení.  
 

Výbor MO SRZ Námestovo Vám všetkým praje v novom roku veľa 

zdravia a rodinnej pohody a samozrejme veľa úlovkov. 
   

„Petrov zdar!“ 

 

Výbor MO SRZ Námestovo 

 

http://www.mosrznamestovo.sk/sk/legislativa


  

2 | S t r a n a  

 

 

 Výdaj povolení na rok 2019 

03.02.2019 13 oo – 17 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

16.02.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

24.02.2019 13 oo – 17 oo hod.  MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

10.03.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

23.03.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

31.03.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

 

Upozornenie: Toto sú všetky výdajné termíny! Nenechávajte si 

platenie členského a nákup povoleniek na poslednú chvíľu. V jednom 

termíne musíme vybaviť okolo 140 členov. 

 

Dňom 31.03.2019 výdaj povolení končí! 
 

 Členské príspevky 

 

 Členské príspevky je člen povinný uhradiť NAJNESKÔR DO 

31.3.2019. V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom 

termíne členovi zaniká členstvo v SRZ. 
 

 Brigády v roku 2019 

 

V roku 2019 plánuje MO SRZ tieto brigády: 

 

1. Kaprový revír MO SRZ: 30.03.2019 

 27.04.2019 

 11.05.2019 

 21.09.2019 

Zraz brigádnikov o 7 00 hodine na parkovisku pod TEMPO-m. 

Plánované práce: čistenie brehov kaprového revíru od mosta po 

Skalkový potok, prerieďovanie vŕbového porastu okolo bazénu. 
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2. Čistenie brehov Oravskej priehrady: 25.05.2019  

• Zraz brigádnikov o 7 00 hodine na parkovisku pod kostolom 

v Námestove. 

• Plánované práce: čistenie brehov Oravskej priehrady. 

 

3. Lomnica: 18.05.2019  

• Zraz účastníkov o 7 00 hodine na konci obce Lomná pri potoku. 

• Plánované práce: čistenie brehov, presvetľovanie toku.  

 

4. Riečka: 27.04.2019 

• Zraz účastníkov o 7 00 hodine pri moste ponad štátnu cestu. 

• Plánované práce – čistenie brehov, presvetľovanie toku. 

 

5. Rybársky dom: termíny po dohode so správcom Rybárskeho 

    domu  

 

Okrem týchto brigád je možné organizovať brigády na úpravu 

revírov v jednotlivých obciach (Hruštín, Babín, Lokca, Oravská 

Jasenica, Lomná, Zákamenné, Vavrečka, Bobrov, Zubrohlava). 

 

Termín a rozsah prác je potrebné dopredu konzultovať a odsúhlasiť 

s hospodárom p. Dušanom PINDJAKOM – 0950 760 603 alebo 

s vedúcim brigád p. Igorom DULOVCOM – 0904 929 085.  

 

Pri nedodržaní tejto podmienky brigáda účastníkom priznaná nebude. 

 

UPOZORNENIE: Pozvánky na brigády nebudú 

posielané! Prezenčné listiny z brigád si môžete stiahnuť 

z našej webovej stránky. 
 

Na brigády príďte vo vhodnej obuvi a obleku. Prineste si potrebné 

náradie – podľa charakteru plánovaných prác  (krompáč, sekera, 

pílka, mačeta, rýľ a podobne) a pracovné rukavice.  
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 Športový deň rybárov MO SRZ  spojený s Celooravskými 

rybárskymi pretekmi 47. ročník 
 

• Termín konania: deti 04.05.2019  

 dospelí 05.05.2019 

• Miesto konania: vodná nádrž pod loďou Roháče 

  (pod autobusovým nástupišťom). 

• Zraz detí je o 8 00 hodine pri lodi. Zraz dospelých účastníkov je 

o 7 00 hodine pri lodi. V prípade nízkej hladiny vody v Oravskej 

priehrade sa budú preteky konať pod benzínovou čerpacou 

stanicou Slovnaft. Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je 

povolené – začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na 

prívlač a rybku. 

• Súťaže sa môžu zúčastniť členovia oravských MO SRZ a deti 

registrované v MO SRZ Námestovo. 

• Dĺžka preteku: dospelí – 3 hodiny 

 deti – 2 hodiny. 

• Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov. 

• Po ukončení súťaže bude podávaný guláš. 
 

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané! 

Účasť na športovom dni je na vlastnú zodpovednosť! 
 

 Preteky  
 

1. Preteky detí LRU – plávaná: 
 

Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov.  
 

• Termíny pretekov: I. kolo  11.05.2019 

 II. kolo 25.05.2019 
 

Zraz účastníkov bude pri lodi, alebo pod benzínovou čerpacou stanicou 

Slovnaft, podľa stavu hladiny vody, o 8 00 hodine. Povolený lov na 

plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je 

obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú 

bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať. Účasť len 

v sprievode vedúcich krúžkov alebo rodičov, ktorí zodpovedajú za 

bezpečnosť.
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2. Oravské rybárske preteky LRU – plávaná 

 

Súťaž trojčlenných družstiev v LRU – plávaná za účasti družstiev 

z MO SRZ Námestovo, Dolný Kubín a Trstená. 

 

• Termíny pretekov: 1. kolo 28.04.2019 

 2. kolo 12.05.2019 

 3. kolo 26.05.2019 

Zraz účastníkov o 6 00 hodine pri lodi, alebo pod benzínovou 

čerpacou stanicou Slovnaft, podľa stavu hladiny vody. Prihlášky do 

súťaže možno podať najneskôr do 25.04.2019 vedúcemu pre 

športovú činnosť Mgr. Ivanovi VELJAČIKOVI – 0905 795 564 

 

UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané! 

 

 Školenie a skúšky nových členov 

 

Školenie: 24.03.2019 o 9 00 hod. v ZŠ, Komenského ulica 33 

Skúšky: 07.04.2019 o 9 00 hod. v ZŠ, Komenského ulica 33 

 

 Úlovok roka 

 

Do súťaže o úlovok roka boli podané nasledovné prihlášky: 

 

• Dospelí a mládež 

 

Meno Úlovok Hmotnosť [g] Počet bodov Odznak 

Čajka Július šťuka severná 16 560 16 560 strieborný 

Komperda Tomáš šťuka severná 15 200 15 200 strieborný 

Nižník Štefan šťuka severná 8 950 8 950 bez odznaku 

 

• Deti – žiadna prihláška  
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 Vyhodnotenie zarybňovania v roku 2018 
 

Druh ryby Plán Skutočnosť Cena [€] Z RADY [€] 

kapor 3-ročný 1 500 kg 1 500 kg 3 600,00  

kapor 2-ročný  700 kg  1 820,00 

šťuka 1-ročná 800 kg 800 kg 7 040,00  

podustva 1-ročná 40 000 ks 95 000 ks 6 270,00  

podustva 1-ročná  20 000 ks  2 200,00 

pstruh potočný ¼-ročný 40 000 ks    40 000 ks 2 200,00  

pstruh potočný 1-ročný 30 000 ks 30 667 ks 6 023,62  

pstruh potočný 2-ročný 500 kg 730,55 kg 6 839,24  

pstruh dúhový 2-ročný 1 000 kg 1 200,00 kg 3 986,40  

lipeň tymiánový 1-ročný 20 000 ks 17 000 ks 6 518,93  

lipeň tymiánový 1-ročný  4 000 ks  1 012,00 

lipeň tymiánový 2-ročný  817,50 kg 14 933,76  

hlavátka 2-ročná 50 kg 50 kg 930,00  

mieň 1-ročný 1 500 ks 0 ks 0,00  

mrena 1-ročná 1 000 ks 1 380 ks 1 499,78   

jeseter malý 1-ročný 1 000 ks 1 250 ks 1 500,00   

SPOLU: 61 341,73 5 032,00 

 

 Plán zarybňovania v roku 2019 
 

Plán zarybňovania v roku 2019 bude zverejnený na členskej schôdzi 

2019. V tomto roku plánujeme zarybniť naše revíre násadami rýb 

v celkovej hodnote cca 44 000 €.  
 

 Členská schôdza 
 

Členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 03.03.2019 o 09 00 hodine 

v Dome kultúry v Námestove. Pozvánky na ČS budú doručené 

každému dospelému členovi. Prosíme členov o dochvíľnu účasť! 
 

 Aktív rybárskej stráže 
 

Aktív rybárskej stráže sa bude konať dňa 11.04.2019 o 16 00 hodine 

v budove MAKYTY, A. Bernoláka 375/1. 
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Zlatá rybka 

 

 Elektronizácia SRZ 
 

V rámci zlepšenia komunikácie medzi výborom MO SRZ a členskou 

základňou prosíme členov aby nám na našu elektronickú adresu 

info@mosrznamestovo.sk zaslali svoju e-mailovú adresu.  

 

PETROV ZDAR! 
 

 

Rybár na rybačke uloví v jazere zlatú rybku.  

Rybka mu hovorí: "Keď ma pustíš do vody, 

splním ti tri želania." 

Rybár vysloví tri želania a pustí rybku do 

vody. Rybka vystrčí z vody hlavu a povie: 

"Ja nie som zlatá rybka, ............................." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADRENALÍN, 

AZYLANTKA, 

BOCIAN, BUDOVA, 

ČIARA, ČINKA, 

DOPAD, DÔSTOJNÍČKA, 

DROZD, DYNAMIT, 

FINALISTKA, GALAXIA, 

HMOTA, ISKRA, 

KAMERA, KOLESO, 

KOLÍSKA, KOMÍN, 

KRAJINA, KYJAK, 

LESÍK, MEDVEDICA, 

MOMENT, MYŠIAK, 

NÁDRŽ, PERIE, 

PROTOTYP, 

REPREZENTANT, 

SADENICA, SLNEČNÍK, 

SMREK, SVIŠŤ, 

ŤAHÁK, UKÁŽKA, 

VRECKO, VÝDYCH, 

VÝŠKA, ZÁUJEM, 

ŽABKA, ŽOBRÁČKA 

 

 

 

mailto:info@mosrznamestovo.sk
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