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RYBÁRSKY  SPRAVODAJ 
február 2011 

 
 
TERMÍNY  VÝDAJA POVOLENIEK 
 
   Termíny výdaja povolení na rok 2011:  
                                                       
05.03.2011 od 13 00 do 17 00 hodiny v pohostinstve Furmanka  
13.03.2011 od 13 00 do 17 00 hodiny v pohostinstve Furmanka 
19.03.2011 o0013 00 do 17 00 hodiny v pohostinstve Furmanka 
27.03.2011 od  9 00 do 12 00 hodiny v ZŠ Komenského   
10.04.2011 od  9 00 do 12 00 hodiny v ZŠ Komenského          
16.04.2011 od 13 00 do 17 00 hodiny v pohostinstve Furmanka  
 
      
Dňom 16.04.2011 kon čí výdaj povolení na rok 2011!  
 
 
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 
 
   Členské príspevky je možné uhradi ť iba pri výdaji povoleniek, 
najneskoršie však do 31.3.2011  Pri neuhradení v tomto termíne kon čí 
členstvo v organizácii.  
   Na výro čnej členskej schôdzi úhrada členských príspevkov nebude 
možná! 
 
 
BRIGÁDY 
                            
  V roku 2011 plánuje MO SRZ tieto termíny brigád: 
 
1/ Kaprový revír MO SRZ:    02.04.2011 
                           09.04.2011 
                           30.04.2011 
   Zraz brigádnikov o 7 00 hodine pri lodi.  
   Plánované práce - čistenie brehov kaprového revíru od mosta po 
                     Skalkový potok, prerie ďovanie v ŕbového 
                     porastu okolo bazénu 
                                
2/ Čistenie brehov Oravskej priehrady : 21.05.2011  
   Zraz brigádnikov o 7 00 hodine na parkovisku pod kostolom v       
   Námestove.  
   Plánované práce - čistenie brehov Oravskej priehrady.  
 
3/ Lomnica :                07.05.2011  
   Zraz ú častníkov na konci obce Lomná pri potoku. 
   Plánované práce – čistenie a úprava brehov, budovanie kaskád.  
4/ Rie čka :                  14.05.2011     
   Zraz ú častníkov pri moste ponad štátnu cestu.  
   Plánované práce - stavba kaskád. 
 
5/ Rybársky dom : termíny po dohode so správcom Rybárskeho domu 
   /informova ť sa osobne/. 



 
 
   Okrem týchto brigád je možné organizova ť brigády na úpravu 
   revírov v jednotlivých obciach (Hruštín, Babín, Lokca, Oravská 
   Jasenica, Krušetnica, Zákamenné, Vavre čka, Bobrov, Zubrohlava). 
   Termín a rozsah prác je ale potrebné vopred konz ultova ť a 
   odsúhlasi ť s hospodárom p. Dušanom Pindjakom č.t. 0907 607660 
   alebo 0910 674084 alebo s vedúcim brigád  p. Pla nietom 
   Ľudovítom na č.t. 0903 535175. Pri nedodržaní tejto podmienky 
   brigáda ú častníkom priznaná nebude.  
                  
   UPOZORNENIE: Pozvánky na brigády nebudú posielané! 
   Na brigády prí ďte vo vhodnej obuvi a obleku. Prineste si 
   potrebné náradie - pod ľa charakteru plánovaných prác 
   /krompá č, sekera, pílka, ma četa, rý ľ,../ a pracovné rukavice.   
 
 
ŠPORTOVÝ  DEŇ  RYBÁROV  MO SRZ  
    
   Termín konania: 
                   deti           30.04.2011  
                   dospelí        01.05.2011  
   Miesto konania: v nádrži pod lo ďou Rohá če /pod autobusovým 
nástupiš ťom/. Zraz ú častníkov je o 7 00 hodine pri lodi. V prípade 
nízkej hladiny vody v Oravskej priehrade sa budú pr eteky kona ť pod 
pumpou. 
   Povolený je lov na jednu udicu.  Vnadenie je povolené - za čiatok 5 
minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívla č a rybku. 
   Sú ťaže sa môžu zú častni ť členovia MO SRZ Námestovo a deti 
registrované v rybárskych krúžkoch.  
   D ĺžka preteku: dospelí - 3 hodiny   
                  deti    - 2 hodiny.    
Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred za čiatkom pretekov. 
Po ukon čení sú ťaže bude podaný gu ľáš.                              
UPOZORNENIE: Pozvánky na športový de ň nebudú posielané! 
             Ú časť na akcii je na vlastné nebezpe čie!    
   
       
CELOORAVSKÉ PRETEKY v LRU 
 
   38. ro čník Celooravských pretekov v LRU poriada d ňa 14.05.2011 MO 
SRZ v Dolnom Kubíne na štrkoviskách v Párnici.  
UPOZORNENIE: Pozvánky na športový de ň nebudú posielané. 
             Doprava na vlastné náklady. 
             Ú časť na akcii je na vlastné nebezpe čie!                           

 
Preteky  
 
1/ Preteky detí LRU - plávaná:  
   Ú časť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v 
rybárskych krúžkoch. 
   I. kolo  07.05.2011 
   II. kolo 21.05.2011 
   Zraz ú častníkov pri lodi, alebo pod čerpacou stanicou, pod ľa 
stavu hladiny vody, o 8 oo hodine. Povolený lov na plávanú s jedným 
prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je ob medzené. Pred 
pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú bodov ané a ktoré si 
pretekár bude môc ť ponecha ť. 



   Ú časť len v sprievode vedúcich krúžkov alebo rodi čov, ktorí 
zodpovedajú za bezpe čnos ť. 
 
                                                              
2/ Oravské rybárske preteky LRU - plávaná  
   Sú ťaž troj členných družstiev v LRU - plávaná za ú časti        
družstiev z MO SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej.                   
Termíny pretekov: 1. kolo  08.05.2011     
                  2. kolo  22.05.2011                                            
                  3. kolo  29.05.2011                   
 
   Zraz ú častníkov o 6 00 hodine pri lodi, alebo pod čerpacou 
stanicou, pod ľa stavu hladiny vody. 
Prihlášky do sú ťaže možno poda ť najneskôr do 02.05.2011 vedúcemu pre 
športovú činnos ť Mgr. Ivanovi Velja čikovi  
č.t. 0905 795564 
 
 UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!  
 
 
ŠKOLENIE A SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV 
 
   Školenie  27.03.2011 o 9 00 hodine v ZŠ Komenského 
   Skúšky    10.04.2011 o 9 00 hodine v ZŠ Komenského 
 
 
 
VYPISOVANIE ČÍSEL RYBÁRSKYCH REVÍROV DO ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH 
 

a)  Pri vypisovaní vychádzky /dátum, číslo revíru/ pred za čiatkom 
lovu je potrebné uvádza ť nielen stredné štvor číslie revíru ale 
aj prvé číslo revíru. Toto číslo udáva príslušnos ť daného 
revíru k jednotlivej oblasti. Napr. rybársky revír č. 3-4870-
4-1 Veselianka, potrebné je uvádza ť 3-4870. Toto upresnenie je 
potrebné z dôvodu ujednotenia evidencie ale najmä a by 
nedochádzalo k prípadnej zámene pri vyhodnocovaní ú lovkov /vo 
zväzových a zvláštnych povolení/, nako ľko rybárske revíry sú 
v jednotlivých oblastiach číslované vždy od čísla 0010. 

 
b)  Všetky druhy rýb sa zapisujú do denného sumáru celým názvom 

(napr. kapor, karas, plotica,...) mimo pstruhov, kd e je 
povolené používa ť skratky.  

c)  Pri privlastnení si kapra, zubá ča ve ľkoústeho, š ťuky severnej, 
sumca, lie ňa, podustvy, mreny severnej, a lososovitých druhov 
rýb sa každá privlastnená ryba zapisuje samostatne do 
osobitného riadku ihne ď po jej ulovení. 

 
 
d)  Nie je dovolené zapisova ť po čet úlovkov v tvare 1+1.  
 
e)  V prípade, že po ulovení a zapísaní prvého úlovku ( z druhov 

rýb uvedených v bode c) pokra čujete v love, je potrebné 
zapísa ť do nového riadku opä ť dátum a číslo revíru.  

 
 
f)  Po ukon čení lovu je loviaci povinný vyškrta ť prázdne polí čko 

(druh ryby a po čet) ak nezaznamenal v tento de ň, alebo po 
zapísaní prvého úlovku (z druhov rýb uvedených v bo de c) 
žiadny úlovok.  



   
 
ÚLOVOK ROKA 
 
  Do sú ťaže o úlovok roka boli podané nasledovné prihlášky:  
  
    Meno                     úlovok           hmotn osť   odznak  
    Ing. Alexander O čkaják   sumec            33 000 g     B   
    Lukáš Bejdák             zubá č ve ľkoústy  10 500 g     Z   
    Milan Koval čík           úhor európsky     3 100 g     Z   
    Jozef Valí ček            zubá č ve ľkoústy   6 200 g  bez odznaku 
    Matej Hajdu čík           zubá č ve ľkoústy   8 000 g     S 
    Ľuboš Rentka             š ťuka severná    13 027 g     B 
    Ľuboš Rentka             š ťuka severná     7 250 g  bez odznaku           
          
    
 
ZARYBŇOVANIE V ROKU 2010  
 
                                        Skuto čnos ť       zdarma 
druh ryby                 plán              MO           z Rady___     
kapor dvojro čný           750 kg            750 kg       500 kg   
šťuka ro ček               300 kg            100 kg 
podustva               40 000 kusov      49 000 kus ov              
pstruh pot. ro čný      20 000 kusov      20 000 kusov   
pstruh pot. štvr ťro čný 30 000 kusov      43 300 kusov 
lipe ň ro čný 10 cm      20 000 kusov      20 000 kusov 
lipe ň dvojro ček                                            40 kg  
pstruh dúhový lovný     1 200 kg          1 200 kg              
hlavátka ro čná            200 kusov           0 kg – dvojro čná 
mie ň ro čný              1 000 kusov           0 kusov  
 

Celková hodnota zakúpených násad je    19 437,88 €, hodnota násad 
 Rady  1 989 €. 
 
  Z odchovných tokov Rie čka a Lomnica bolo do lovných tokov vysadené 
302 kusov pstruha poto čného. 
 
  Plánované náklady na zarybnenie vo výške   25 136  € neboli 
dodržané z dôvodu nedodania objednaných násad mie ňa, hlavátky 
a š ťuky, a aj z dôvodu dodania ostatných násad o menšej  d ĺžke, ako 
boli objednané. 
 
   Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-0070-1-1 
a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky a z rezervné ho fondu Rady 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁN ZARYBŇOVANIA V ROKU 2011  
 
                                 množstvo                  cena  
                        povinné 
druh ryby              zarybnenie         plán               €____              
kapor trojro čný            250 kg         800 kg           1 920   
šťuka ro ček                  0            400 kg           3  285         
podustva ro čná          10 000 kusov   30 000 kusov        3 60 0  
pstruh pot. ro čný       10 000 kusov   12 000 kusov        2 089    
pstruh pot. štvr ťro č.        0         30 000 kusov        2 009    
pstruh dúhový lovný          0          1 000 kg           3 220   
lipe ň ro čný              6 500 kusov   12 000 kusov        4  517    
mrena ro čná                  0          1 000 kusov        1  100 
mie ň ro čný                   0          1 000 kusov          800             
hlavátka dvojro čná         100 kusov      100 kg           1 990  
Celková hodnota násad                                     24 530                                  
 
 
 
ADRESA WEBOVEJ STRÁNKY  
 
   Pre tých členov, ktorí majú prístup na internet uvádzame adre su 
webovej stránky našej organizácie:    
 
                      WWW.mosrznamestovo.sk 
 
 
 
 
DOHODA O VZÁJOMNEJ NÁVŠTEVNOSTI REVÍROV 
 
    V roku 2011 platí dohoda o vzájomnej návštevnos ti revírov medzi 
MO SRZ Námestovo a MO SRZ Dolný Kubín. Bezplatné po volenky Vám budú 
vydané pri výdaji povoleniek. Podmienkou je vlastní ctvo miestnej 
alebo celozväzovej povolenky. 
 
 
 
AKTÍV RYBÁRSKEJ STRÁŽE 
 
Aktív rybárskej stráže bude d ňa 14.04.2011 o 16 oo hodine v Rybárskom 
dome. 
 
 
 
         

         
 


