
 

 

 

 

 

 

SPRÁVA 
 

o činnosti MO SRZ Námestovo za rok 2019 
a ďalšie úlohy na rok 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Námestove, 08.03.2020 
 



S  p  r  á  v  a 
 

o činnosti MO SRZ Námestovo za rok 2019 a ďalšie úlohy na rok 2020 
 

Vážení priatelia rybári, milí hostia, 

 

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

dnešnú členskú schôdzu s tým, aby Vás oboznámil s činnosťou od ostatnej členskej schôdze, 

plnením jej uznesenia a stanovením si úloh na ďalšie obdobie. 

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

úspechy, prípadne neúspechy sme dosiahli. 

Od 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve spolu s jeho 

vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 Z.z. Nový zákon i vyhláška zaviedli značný objem nových 

pojmov, pričom zo strany rybárov dochádza k ich rôznej interpretácií, čím dochádza často 

k páchaniu mnohých previnení, resp. priestupkov. Máme dojem, že mnohí členovia sa 

s príslušnými zmenami v legislatíve rybárstva vôbec neoboznámili. Z tohto dôvodu 

apelujeme na členskú základňu o dôkladnejšie preštudovanie prijatých dokumentov. 

Značné problémy sa v roku 2019 vyskytli na ústrednom orgáne SRZ – Rade SRZ. 

V súvislosti s nevýhodným predajom výrobného strediska Rady SRZ v Považskej Bystrici bola 

pozastavená činnosť tajomníkovi Rady SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi. Činnosť sekretariátu Rady 

SRZ bola týmto značne ochromená. Rada SRZ nevypracovala v termíne viacero smerníc 

(Smernica o činnosti rybárskej stráže – tá dodnes neexistuje), niektoré smernice boli 

vypracované a vydané neskoro (Disciplinárny poriadok, Smernica o platení členských 

príspevkov a výdaji povolení), čo značne komplikovalo činnosť organizačných zložiek SRZ. 

Z uvedených dôvodov (znefunkčnenie činnosti tajomníka Rady SRZ) Rada SRZ zvolala na 

23. november 2019 do Žiliny mimoriadny snem SRZ, na ktorom bol zvolený nový tajomník 

Rady SRZ, ktorým sa stal Ing. Ján Kohút. Predmetom rokovania snemu mali byť schválené aj 

zmeny v Stanovách SRZ, ale k tomuto kroku nedošlo. Za našu organizáciu sa mimoriadneho 

snemu zúčastnili Mgr. Róbert Horan a Mgr. Matúš Závodný. 

A aby toho v súvislosti s Radou SRZ nebolo málo, Rada SRZ od 15.01.2020 pozastavila 

aj činnosť prezidenta Rady SRZ pána Emanuela Seemana z dôvodov zneužitia jeho právomocí 



počas nefunkčnosti tajomníka Rady SRZ. Dočasne je od 08.02.2020 poverený výkonom 

funkcie prezidenta Rady SRZ viceprezident Rady za Žilinský kraj Ing. Igor Macúš. 

V súvislosti s nefunkčnosťou tajomníka Rady SRZ a tým aj sekretariátu Rady SRZ došlo 

k tomu, že pracovníci sekretariátu Rady SRZ dali po konzultácii so ŠOP SR na Ministerstvo ŽP 

SR žiadosť o vyhlásenie na revíre VN Orava dvoch chránených rybích oblastí , a to „Bobrovská 

zátoka“ a „Hraničná zátoka“, bez toho, aby v predmetnej veci konzultovali aj s organizáciami, 

ktoré majú k revíru VN Orava najbližšie (pozn.: i keď to nie je revír v užívaní našej 

organizácie). O tejto skutočnosti sme sa dozvedeli až koncom roku 2019, kedy nám z Rady 

SRZ boli doručené Rybolovné poriadky na rok 2020. Naša organizácia požiadala Radu SRZ 

v januári 2020 listom o zrušenie CHRO „Bobrovská zátoka“. 

Veľkým problémom pre rybárov nielen na Orave je prístup ku vode vzhľadom na 

množstvo, resp. veľkú plochu chránených území. Čo sa týka Oravy, prakticky celá vodná 

plocha revíru VN Orava je v chránenom území s druhým, resp. štvrtým stupňom ochrany, 

pričom značná časť príbrežných pozemkov je v treťom stupni ochrany. Problém nie je 

s prístupom, ale s príjazdom ku vodnej ploche. Žiaľ, nový zákon o rybárstve rieši iba prístup, 

ale nie príjazd k rybárskym revírom. Podľa overených informácií pri tvorbe nového zákona 

o rybárstve sa vyskytli pochybnosti aj s prístupom k vodným plochám cez súkromné 

pozemky. 

V minulosti sa porušenia vjazdu ku VN Orava v jej chránených častiach po prichytení 

dotyčného riešili dohovorom, resp. v priestupkovom konaní, v súčasnom období žiaľ ako 

trestný čin (prečin). Problém vjazdu motorovým vozidlom bez povolenia do chráneného 

územia je riešený už od roku 2004 v Trestnom poriadku ako prečin, no jeho kvalifikáciu mali 

vo svojej kompetencii riešiť okresné prokuratúry. Zriadením environmentálnej polície od 

01.01.2019 a príkazným listom krajskej prokurátorky v Žiline sa žiaľ všetky prípady vjazdu 

motorovým vozidlom do chráneného územia posudzujú ako prečin. 

Čo v tejto otázke bude ďalej? Iniciatívy sa musí chytiť novozvolená Rada SRZ, nakoľko 

táto otázka sa týka celého Slovenska (pozn.: podľa informácií sa uskutočnilo prvé rokovanie 

s Lesmi SR, š.p.). Od riešenia tejto otázky je spojený aj osud všeľudového rybárstva na 

Slovensku. 



Od roku 2020 došlo aj k niektorým zmenám na okolitých revíroch. 

 

Revír Biela Orava č.1 bol rozdelený na 2 revíry: revír Biela Orava č. 1a s číslom 3-

0070-1-1 od cestného mosta Námestovo – Tvrdošín po cestný most ponad Bielu Oravu 

v smere Ťapešovo – Oravská Jasenica (lovný) a revír Biela Orava č. 1b s číslom 3-0071-1-4 od 

cestného mosta ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo – Oravská Jasenica po sútok Bielej 

Oravy s Veseliankou (lovný s režimom „Chyť a pusť“). 

Na revíre VN Orava č. 3-5530-1-1 bola od 01.01.2020 stanovená maximálna lovná 

miera kapra rybničného na 70 cm, čo v praxi znamená, že rybári pri love rýb na položenú 

a plávanú musia mať pri sebe v povinnej výbave aj podložku. 

 

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

jednotlivých úsekoch. 

 

Prácu našej organizácie v uplynulom období riadil 11-členný výbor, ktorý zasadal 

celkom 11-krát. Medzi zasadnutiami výboru pravidelne zasadalo predsedníctvo výboru MO 

SRZ. Zasadnutí výboru sa podľa potreby zúčastňoval predseda kontrolnej komisie pán Matej 

Hajdučík. 

 

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 2019 

členovia rybárskej stráže zistili znečisťovanie vôd v revíri Biela Orava 1 z výpustu pod 

cintorínom v Námestove a VN Orava z výpustu pod novým Punchom. Tieto skutočnosti boli 

nahlásené na Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP a správcovi vodného toku. Ďalej sme 

s hospodárom MO SRZ riešili ťažbu nánosov nad MVE v Lomnej a požiarnej nádrži na 

Klinianke v Novoti.  

 

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 aspoň časť revírov ako-tak „poľudštíme“, ale po určitom čase, najmä po 

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



Brehy našich revírov 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 (celkom zdokumentovaných zatiaľ 114) a následné znečisťovanie ich 

okolia. O tomto probléme hovoríme už niekoľko rokov. 

 

Otázku zriaďovania takýchto „zariadení“ rieši nový zákon o rybárstve v kapitole 

zakázaných spôsobov lovu rýb v § 15 ods. h), kde je uvedené: “Zakazuje sa vyhradzovať si 

akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú 

súčasťou revíru akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia“. 

Týmto problémom, ako ste mnohí postrehli, sa začala zaoberať už aj vláda SR. 

 

Zarybňovanie 

 

V roku 2019 sme do našich revírov dali z vlastných prostriedkov násady rýb 

v hodnote 49.304,80 € (plán bol 44.000,00 €), ktoré boli vysadené postupne podľa 

zarybňovacieho plánu do všetkých našich rybárskych revírov. 

 

Boli to nasledovné násady:  

 kapor 3 – 1.500 kg (plán 1.500 kg) 

 šťuka ročná – 500 kg (plán 800 kg) 

 podustva rôčik – 45.123 ks (plán 40.000 ks) 

 pstruh potočný rôčik – 20.000 ks (plán 30.000 ks) 

 pstruh potočný ¼-rôčik – 40.000 ks (plán 40.000 ks) 

 pstruh potočný 2-ročný – 926,00 kg (plán 500,00 kg) 

 lipeň rôčik – 8.000 ks (plán 20.000 ks) 

 lipeň 2-ročný – 400,00 kg (plán 0) 

 pstruh dúhový lovný – 1.059 kg (plán 1.000 kg) 

 hlavátka dvojročná – 50 kg (plán 50 kg) 

 mrena ročná – 756 ks (plán 1.000 ks) 

 mieň ročný – 0 ks (plán 1.500 ks) 



Prekročenie prostriedkov na zarybnenie bolo spôsobené najmä zvýšeným zarybnením 

násadami Pp 2–ročného a lipňa 2-ročného, ktoré sa nám už druhý rok podarilo zabezpečiť 

a bolo kryté z rezervného fondu zarybnenia.   

 

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

povolenia dostali 700 kg kapra 2 v hodnote 1.820,00 € a za poskytnutie revíru Biela Orava 2 

do celozväzového lipňového povolenia 20.000 ks podustvy 1-ročnej v hodnote 2.200,00 €, 

a 4.000 ks lipňa 1 v hodnote 1.012,00 €. Celková hodnota násad z Rady SRZ činila 

5.032,00 €. 

 

 Chovné potoky Riečka a Lomnica budú odlovené tohto roku.     

 

 V roku 2020 plánujeme revíry zarybniť nasledovne:  

 

 kapor 3 – 1.500 kg 

 šťuka ročná – 800 kg 

 podustva 1 – 40.000 ks 

 Pp 1 – 30.000 ks 

 Pp ¼ – 20.000 ks 

 Pp 2 – 200 kg 

 PD lovný – 1.000 kg 

 lipeň 1 – 20.000 ks 

 lipeň 2 – 200 kg 

 mieň ročný – 1.500 ks 

 hlavátka dvojročná – 50 kg 

 mrena ročná – 1.000 ks 

 

Celková hodnota násad je 43.528 €. 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 revíru Rady SRZ VN Orava v roku 2019 bolo nasledovné: 

 

Revír VN Orava: 

 kapor rybničný K2 – 30.300 kg 

 zubáč veľkoústy Zu1 –71.310 ks 

 pstruh potočný Pp2 – 200 kg 

 pstruh dúhový Pd 2 – 500 kg 

 úhor rozkŕmený – 45 kg 

 

Do VN Orava boli dané násady v celkovej hodnote 116.418,00 €. 

 

Úlovky na revíre VN Orava boli v roku 2019 najbohatšie na Slovensku, kde bolo 

zdokumentovaných celkom 38.039 kusov rýb o hmotnosti 46.707 kg (pre ilustráciu kapor 

12.525 ks – 33.489 kg; pleskáč vysoký 5.416 ks – 3.879 kg; šťuka 1.276 ks – 3.231 kg; zubáč 

2.115 kg – 3.689 kg; ostriež 1.168 ks – 315 kg). 



Úlovky členov MO SRZ v roku 2019 

 

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

v roku 2019 celkom 19.619 kusov rýb o hmotnosti 16.447 kg – v roku 2018 to bolo 22.918 ks  

rýb o hmotnosti 20.331 kg.  

 

Úlovky podľa jednotlivých druhov rýb boli nasledovné : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Druh ryby 
Rok 2018 Rok 2019 

počet hmotnosť počet hmotnosť 

kapor 4 978 12 782 4 150 10 603 

lieň 37 31 31 19 

pleskáč 2 161 1 558 2 060 1 485 

podustva 115 105 110 90 

mrena 6 10 4 8 

jalec 319 238 192 134 

nosáľ 18 8 3 3 

karas 5 8 13 7 

boleň 243 479 355 590 

amur 2 8 0 0 

šťuka 666 1 707 613 1 360 

tolstolobik 0 0 0 0 

zubáč 920 1 768 807 1 263 

sumec 3 35 1 6 

ostriež 822 230 577 148 

úhor 82 55 37 25 

mieň 5 3 1 1 

pstruh potočný 693 241 208 282 

pstruh dúhový 1 411 529 783 264 

pstruh jazerný 0 0 0 0 

lipeň 63 22 44 18 

sivoň 0 0 0 0 

jeseter 0 0 0 0 

ostatné 10 369 514 9 566 323 

Spolu 20 918 20 331 19 617 16 445 



 Ešte pre spestrenie štatistiky: 

 

 Členovia našej MO SRZ lovili v roku 2019 na 118 revíroch (v roku 2018 na 119 

revíroch) v rámci Slovenska, kde vykázali celkom 29.804 vychádzok (rok 2018 – 31.772 

vychádzok). 

 

V rámci kaprových vôd naši členovia ulovili na revíre Biela Orava 1: 4.580 ks rýb 

o hmotnosti 2.025 kg (7.050 vychádzok), revíre Rady SRZ VN Orava: 14.127 ks o hmotnosti 

13.648 kg (19.286 vychádzok). 

Na lipňovej vode Biela Orava 2 bolo ulovených 105 ks – 23 kg (333 vychádzok), na 

pstruhových vodách MO SRZ boli nasledovné úlovky: Biela Orava 3: 146 ks – 45 kg (520 

vychádzok), Hruštínka: 41 ks – 12 kg (160 vychádzok), Mútňanka: 23 ks – 7 kg (92 

vychádzok), Veselianka: 17 ks – 5,5 kg (81 vychádzok), Klinianka: 14 ks – 6 kg (157 

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.   

V uplynulom roku platila medzi našou organizáciou a MO SRZ Dolný Kubín 

Dvojdohoda o spoločnom obhospodarovaní revírov prostredníctvom podpísanej zmluvy, 

preto vyhodnotím aj úlovky našich členov na revíroch susednej organizácie: 

 

 na revíroch MO SRZ Dolný Kubín sme ulovili 151 ks s hmotnosťou 204 kg 

- štrkovisko Párnica: 62 ks – 99 kg (130 vychádzok) 

- OR Istebné: 0 ks – 0 kg (68 vychádzok) 

- Párnica, štrkovisko Istebné: 47 ks – 82 kg (224 vychádzok) 

- Orava 1: 19 ks – 7 kg (55 vychádzok) 

- Zázrivka: 23 ks – 15 kg (64 vychádzok)  

 

 



 na revíroch MO SRZ Trstená sme ulovili 195 ks s hmotnosťou 194 kg 

- VVN Tvrdošín: 110 ks – 128 kg (483 vychádzok) 

- Orava 3: 21 ks – 10 kg (33 vychádzok) 

- Orava 4: 64 ks – 56 kg (199 vychádzok) 

 

V Spravodaji 1/2020 na dnešnú členskú schôdzu sme Vás informovali, že pre rok 2020 

bola podpísaná Dohoda o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov len s MO SRZ 

Dolný Kubín, nakoľko MO SRZ Trstená koncom roku 2018 od predchádzajúcej Trojhody 

odstúpila. Znenie Dvojdohody je zverejnené na webovej stránke našej MO SRZ. Pre členov, 

ktorí chcú loviť na revíroch nášho partnera, 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.  

 

Aj pre rok 2019 bola vypísaná súťaž o rekordný úlovok, ktorej podmienky boli 

schválené na ostatnej členskej schôdzi. Do súťaže bolo doručených v stanovenom termíne 

v kategórii dospelých 5 prihlášok: 

 

Meno Úlovok Hmotnosť [g] Počet bodov Odznak 

Hríň Marián pstruh potočný 2 065 2 065 bronzový 

Kulošťák Ján šťuka severná 12 000 12 000 bronzový 

Krist Michal jalec hlavatý 1 500 1 500 bez odznaku 

Kristofčák Matej ostriež zelenkavý 1 420 1 420 bronzový 

Mačor Matúš kapor obyčajný 14 500 14 500 bronzový 

 

V kategórii detí nebola podaná žiadna prihláška.   

 

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

a dochádzke k vode viacero členov (cca 180), 30 záznamov bolo odovzdaných po 15. februári 

2020. Ku 15.02.2020 bolo spracovaných celkom 1.212 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 – je to takmer polovica členov! Čo je zarážajúce, že viacerí členovia nerozlišujú 

revíry VN Orava a Biela Orava č. 1. Čísla revírov uvádzajú správne, ale ako názvy revírov 



udávajú Oravská priehrada, resp. „miestna voda“. Ďalej v záznamoch sme zaregistrovali aj 

úlovky zubáča volžského z revíru Biela Orava 1 a mreny škvrnitej, ktorá je celoročne 

chráneným druhom! 

 

Zo záznamov sme vyčítali aj niektoré skryté previnenia, či priestupky: 

 

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

sa zapisujú úlovky ušľachtilých a lososovitých druhov rýb, resp. druhy, ktoré majú lovnú 

mieru – treba zapisovať jednotlivo každú privlastnenú rybu. Viacerí členovia po ulovení 

a privlastnení ušľachtilého druhu ryby, a pokračujú v love, si nezapíšu do kolónky nový 

dátum lovu. Sú jednotlivci, ktorí 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. 

 

Rybárska stráž 

 

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

roku 2019 evidovala naša organizácia 14 členov rybárskej stráže. Po absolvovaní školenia 

a skúšok na rybárskej škole v Ivanke pri Dunaji rady rybárskej stráže v roku 2019 rozšírili ďalší 

3 členovia – Anton Kotúľ, Ing. Anton Ratičák a Juraj Matejčík. Činnosť členov RS môžeme 

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

jednotlivcov s menšou aktivitou. Do činnosti sa v roku 2019 zapojilo 14 členov RS. 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, aj keď sa 

táto v porovnaní s uplynulými rokmi mierne zlepšila..   

Bude potrebné sa „poobzerať“ aj po nových členoch RS. Bolo by prínosom aby títo 

potenciálni kandidáti mali bydlisko v blízkosti rybárskych revírov Biela Orava 3 a Veselianka. 

V novom zákone o rybárstve nastali v činnosti rybárskej stráže značné zmeny už len pri 

výbere nových členov RS v tom, že člen RS musí byť zdravotne a psychicky spôsobilý, 

bezúhonný a musí mať minimálne úplné stredné vzdelanie.  



Členovia RS podľa prijatých hlásení vykonali v roku 2019 celkom 156 kontrol (v roku 

2018 115 kontrol) s počtom 605 kontrolovaných rybárov (v roku 2018 550), a to najmä na 

revíroch našej MO SRZ. 

 Členovia RS okrem kontroly na našich revíroch na základe Dohody s Radou SRZ 

zabezpečovali aj kontrolu na revíri Rady SRZ Orava 2 prostredníctvom 3 našich členov RS. 

Osvedčili sa aj spoločné kontroly členov RS po skupinách, keď takto bolo vykonaných 

15 kontrol. 

  Kontrolu na VN Orava vykonávali iba sporadicky, nakoľko Rada SRZ tu 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 11.04.2019. Popri kontrole loviacich rybárov členovia RS sledovali čistotu 

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

K najaktívnejším rybostrážcom patrili Ing. Peter Glonek, RNDr. Vladimír Migra, Zdeněk 

Blažek, Peter Hrušík, Anton Kotúľ, Ing. Tibor Pšenák a Pavol Rešutík. 

Pri kontrolách boli zistené viaceré previnenia, priestupky ale aj trestné činy. 

 

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 32 

podaní. Z jednotlivých priestupkov a previnení to boli: neukončený lov rýb, nezapísané 

pokračovanie lovu po privlastnení si úlovku, nezapísaný dátum a číslo revíru, nezapísané 

úlovky „ušľachtilých“ druhov rýb, nezapísané ostatné druhy rýb, použitie plávajúcej bójky pri 

love rýb. 

Na jednej strane sa zdá, že ide o banálne veci. Na strane druhej chcem upozorniť na 

dikcie §  39 nového zákona o rybárstve, kde doterajšie previnenia, ako nezapísanie čísla 

revíru, nezapísanie dennej doby lovu, nezapísanie prerušenia lovu, neukončenie dennej doby 

lovu, lov rýb bez ŠRL sú stanovené už ako priestupky, ktoré má vo svojej kompetencii riešiť 

príslušný okresný úrad a za spáchanie takéhoto priestupku je určená pokuta vo výške od 

100 € do 1.000 € a navyše je potrebné zaplatiť aj trovy konania vo výške 16 €.  

 

 



Športová činnosť 

 

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

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

zúčastňujeme súťaží oravských a zastúpenie sme mali aj v celoslovenských súťažiach – divízia 

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

pohárových súťaží v LRU-M, a v LRU-prívlač, kde dosahovali priemerne výsledky. 

Družstvo muškárov v zložení Stehlík Martin, Dulovec Igor, Závodný Rastislav, Závodný 

Matúš , Brňák Ján a Rusinko Miroslav v divízii A – skončilo na 8. mieste. 

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

Michal, Joštiak Juraj , Smorada Ján a Smorada Marek obsadilo v 1. lige 11. miesto ale v 1. lige 

sa udržalo.                                                                                                   

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

“prívlačiarom“ za dosiahnuté výsledky a popriať im v týchto súťažiach v roku 2020 veľa 

športového šťastia.     

V roku 2019 usporiadala naša organizácia už 26. ročník Oravskej ligy v LRU-plávaná, 

ktorej sa zúčastnilo 13 družstiev, z toho z našej MO SRZ 9, z MO SRZ Dolný Kubín 3 a z MO 

SRZ Trstená 1 družstvo. Preteky sa uskutočnili v 3 kolách, pričom im nechýbala tradičná 

športová rivalita. 

 

Po 3 kolách súťaže bolo nasledovné poradie:  

 

1. Verníček Filip, Rentka Marián, Jackulík Jozef 28,0 b. NO 

2. Bedrich Ján, Bedrich Jozef, Bedrich Michal 34,0 b. TS 

3. Stehlík Ján, Dulovec Igor, Mgr. Závodný Matúš, Červeň Matej 40.0 b. NO 

4. Gregáň Miroslav, Prílepok Roman, Babnič Michal 42,0 b. DK 

5. Mičuda Dušan, Ptáčin Štefan, Kremeň Marián, Šimko Lukáš 62,5 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 a lovu na prívlač.  



Dňa 05.05.2019 usporiadala naša MO SRZ Športový deň rybárov spojený so 

46. ročníkom Celooravských pretekov v LRU, ktorého sa zúčastnilo 78 pretekárov. 

V pretekoch zvíťazil Madunický Milan, na druhom mieste skončil Prílepok Roman z DK, 

treťom Kremeň Marián, štvrtom Rentka Marián st. a na piatom mieste Verníček Filip. Na 

zdarnom priebehu pretekov sa podieľali aj viacerí sponzori, ktorým sa chceme na tomto 

mieste poďakovať.  

Dňa 29.09.2019 usporiadala MO SRZ Dolný Kubín 9. ročník Feeder Cup-u. V pretekoch 

spomedzi 34 pretekárov zvíťazil Filip Verníček z NO, 2. miesto obsadil Peter Sivoň z NO.  

Dňa 24.08.2019 usporiadala naša MO SRZ 1. ročník memoriálu Ľubomíra Dubeňa 

v LRU-mucha, ktorého sa zúčastnilo 24 osôb. V pretekoch zvíťazil František Jarina z TS pred 

Tiborom Ferjančíkom z DK a Jánom Brňákom z NO. 

V rámci športovej činnosti usporiada v roku 2020 naša MO SRZ viacero akcií. Bližšie 

informácie o pretekoch sú 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 2019 sme v našej 

organizácii registrovali celkom 258 detí, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast v členskej 

základni o 10 detí. 

Mládež bola organizovaná v krúžkoch mladých rybárov, z ktorých aktívne pracovali 3 

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

(vedúci Mačor Jozef) a ZŠ Lokca (vedúci Ing. Július Dulík).        

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 04.05.2019, ktorého sa zúčastnilo 44 detí a tzv. malej lige našej MO SRZ, kde v 2 kolách  

súťažilo celkom 28 detí.  

 

 

 



Výsledky Športového dňa boli nasledovné: 

1. Mačor Filip – Oravská Polhora         

2. Jagelka Šimon – Oravská Polhora  

3. Prílepok Jakub – Dolný Kubín 

4. Sikora Lukáš – Jablunkov 

5. Prílepková Ema – Dolný Kubín 

 

Výsledky Malej mestskej ligy: 

1. Mačor Filip      

2. Kajanovič Tobias 

3. Nagyová Miriam 

4. Kajanovičová Nataša 

5. Nagy Richard 

 

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, ktorí 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 31.12.2019 1.143 dospelých členov, z toho 3 

čestných členov SRZ a 3 čestných členov MO SRZ, 84 mladých rybárov vrátane študentov 

a 258 detí, t.j. celkom 1.485 osôb. Oproti roku 2018 vzrástla členská základňa o 52 osôb 

(dospelých o 36, mládeže o 6 a detí o 10). Najstaršími členmi sú páni Eduard Rentka – 87 

rokov, Ing. Miloslav Haluška – 82 rokov, Karol Michalčík – 80 rokov.  

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

Rady našej organizácie navždy opustili páni Ing. Vladimír Mikula, Ján Hrkeľ, Milan 



Vojtechovský, Jozef Kott, MUDr. Eduard Dunčič, Karol Bodorík, MUDr. Milan Kraus, Anton 

Povala a Anton Vajdiar. Česť ich pamiatke! 

V rámci prípravy nových členov bolo uskutočnené školenie a následne skúšky 

(07.04.2019), ktorých sa zúčastnilo 109 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) – 14.11.2019, za účasti 64 pozvaných členov 

MO SRZ 

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

 

Ďalšou, zatiaľ nedostatočne využitou formou komunikácie s členskou základňou je  

e-mailová pošta, s ktorou v najbližšom období tiež počítame a uskutočňujeme tu postupné 

kroky (zatiaľ máme v databáze cca 350 adries našich členov).   

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 2020 zatiaľ cca 900 členov. Nakoľko, ako ste boli informovaní v Spravodaji na dnešnú 

členskú schôdzu, ako i na webovej stránke MO SRZ, máme už iba 2 termíny – posledný na 

28.03.2020, upozorňujem členov MO SRZ, aby sa na tento termín „nedohrnul“ enormný 

počet členov, ktorí doteraz členský príspevok nemajú vyrovnaný!!! 

 

 

 



Brigádnická činnosť 

 

Na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2019 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 2019 – celkom 26, zamerané na čistenie a presvetľovanie brehov 

revírov Hruštínka, Riečka, Biela Orava 2, čistenie brehov revíru Biela Orava 1 – pod 

benzínovou pumpou, pri Vavrečke, Oravskej Jasenici, Ťapešove 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. Ďalej sme dodávateľsky zrealizovali plánované kosenie a mulčovanie okolia 

„bázenu“.   

Brigádnickú povinnosť si splnilo celkom iba 361 členov, čo považujeme za veľmi nízky 

počet. Možno sa zdá mnohým členom výhodnejšie zaplatiť 30 €, ako ísť na brigádu.        

O plánovaných brigádach na rok 2020 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, 

mačeta, vítaná bude aj motorová píla). 

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

stanoveného plánu najmä na obciach pri čistení a presvetľovaní vodných tokov. Rozsah prác 

ale musí byť dopredu odsúhlasený s hospodárom MO SRZ, resp. pánom Igorom Dulovcom, 

členom výboru MO SRZ, zodpovedným za brigádnickú činnosť. V súvislosti so 4. stupňom 

ochrany (zákaz vjazdu) a vyhlásením Chránenej rybej oblasti očakávame problémy v oblasti 

Bobrova a Zubrohlavy. 

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



Vážení priatelia rybári,  

 

z predloženej Správy o činnosti za rok 2019 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 prebytkom 14.216,80 €. Ku 31.12.2019 sme mali na bankovom účte 124.537,51 € 

a v pokladni 1.461,33 €.  

Hospodárenie organizácie za rok 2019 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.  

 

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

náročná. 

Keď sa zamyslíme, že je nás v organizácii s deťmi už takmer 1.500 členov a záujem 

o členstvo v SRZ neustále stúpa, rozmýšľame, ako ďalej budeme pri prijímaní nových členov 

postupovať. Otázke prijímania nových členov v SRZ sa zaoberal i XII. Snem SRZ, ktorý stanovil 

zvýšené kritéria na ich prijímanie. Jedným z kritérií je povinnosť absolvovať školenie 

a úspešne urobiť skúšky. Tieto prísnejšie kritéria sme začali uplatňovať už v minulom roku. 

 

Vážení priatelia,  

rok 2020 je v histórii našej organizácie významný tým, že si v ňom pripomíname 

90. výročie vzniku rybárskej organizácie v Námestove a 95. výročie organizovaného rybárstva 

na Orave. Za uvedené obdobie dosiahla naša organizácia mnoho úspechov, na ktorých 

chceme stavať aj v budúcnosti. 

I keď začíname už tretí mesiac v roku 2020, 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. 

 

       „Petrov zdar!“ 


