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Uznesenie/úloha z VČS 2018
1. Zarybniť rybárske revíry našej MO SRZ v minimálnej zarybňovacej povinnosti:
20 000 Pp1 a 20 000 Li1
V roku 2019 sme zarybnili revíry MO SRZ LH z vlastných zdrojov, financií Rady SRZ,
z hosťovacích povolení a od sponzorov. Zarybnili sme revíry: Belá CHaP, Belá lovný, Váh č.
22 s prítokmi, Boca, Peterská mlynica, Dovalovec, Krivuľa s prítokmi. Na zarybnenie sme
presunuli zdroje aj z na to určenej rezervy a tým pádom sme zarybnili o cca 10 000 eur viac
ako bol schválený rozpočet = 10 000 ks Li1 + 157 000 ks Ppr
Belá ChaP:
Pp rýchlený 15 000 ks + Li1 12 000 ks
Belá lovný:
Pp rýchlený 30 000 ks + 8 000 ks Li1 2000 ks a do MVE 350 kg Pd2+
Váh č. 22:
na prítoky 50 000 ks Pp rýchlený + Li roček 19 500 ks + 2500 ks z
Rady SRZ + Pd 2+ 100 kg podustva 1r. 8 200 ks z Fondu ichtyológa
Boca:
Pp rýchlený 100 000 ks a na prítoky + 500 ks Li1, Pp ikra 21 6000 ks
sponzorsky
Jazierko pre deti: Pd 2+ 20 kg
Peterská mlynica: 50 000 ks Ppr + 42 400 ks ikier Pp v očných bodoch sponzorsky
Dovalovec:
Pp rýchlený 12 500 ks + 50 Pp2 + 50 Pp3+ z Mlynice + 9 000 ks Pp
ikra sponzorsky
Krivuľa:
30 000 ks ikier Pp v očných bodoch sponzorsky a 18 000 ks Pp
rýchlený na prítoky potoka
SPOLU ZA: 35.172,50 eur, z toho naše prostriedky v sume 32.062,50 eur.
(1000,- € sponzorsky na ikry v očných bodoch + Li roček za 1500,- € z fondu ichtyológa +
8200 ks Podustva 1 r. za 910 € z fondu ichtyológa a + 10 000 € na zarybnenie presunutých z
rezervy našej MO SRZ LH)

2. Zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu 12
hodín s tým, že členom, ktorí sa zúčastnia VČS a MČS sa odráta z povinnosti 6 hodín za
VČS a 6 za MČS.
V priebehu roka sa uskutočnila jedna pracovná brigáda, na ktorej sa zúčastnilo 109 z
322 členov s brigádnickou povinnosťou, ktorí odpracovali pri rôznej činnosti spojenou so
starostlivosťou o naše revíry minimálne 654 hodín. Je to nárast o 37 členov oproti roku 2018.
Na VČS 2019 sa zúčastnilo 184 členov, ktorým bola táto účasť zarátaná ako 1 brigáda. Tí, ktorý
sa brigád nezúčastnili, zaplatili za neodpracovanú brigádu 30 €. MO SRZ LH eviduje 446
členov z toho je 384 dospelých, 7 mládež, 55 detí.

Úlovky za r. 2019 na našich lovných revíroch v kusoch
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Spolu na našich revíroch bolo ulovených 826 ks rýb o hmotnosti 299,6 kg a priemernej
hmotnosti 0,36 kg/1ks.
Kvôli častejšiemu zarybneniu pstruhom dúhovým sa ulovilo tejto ryby viac ako v r. 2018 a
2017, avšak je zjavné, že pokiaľ násadu Pd nekoncentrujeme na jedno miesto, tak ochota
rybárov vyhľadávať túto rybu v iných častiach rieky je malá – viď úlovky Pd na Váhu.
Vychádzky za rok 2019 na našich revíroch
Na všetkých lovných revíroch našej organizácie bolo uskutočnených 1503 vychádzok, čo je
pokles o 239 oproti r. 2018, z toho:
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Od r. 2020 sa mení revírovanie na našich tokoch!

Vychádzky a úlovky našich členov na VN Liptovská Mara
Spolu 4312 vychádzok - pokles oproti r. 2018, ulovených 1 302 ks rýb spolu o hmotnosti
2.769,10 kg.

Predaj hosťovacích povoleniek
V roku 2019 sa predalo hosťovacích povoleniek v hodnote 4.246,- €. V r. 2018 sa
predalo hosťovacích povoleniek v hodnote 7.140,- eur a v r. 2017 v hodnote 21.026 eur ( predaj
hosťovacích povolení kvôli MS v muškárení). V roku 2019 sme zaznamenali pokles predaja
hosťovacích povoleniek, preto sa MO SRZ LH v r. 2020 bude snažiť získať väčšiu sumu za
predaj hosťovacích povolení.
Váh v zimnom období mal prietok od 3 - 6 m3, v lete od 4 – 10 m3 a najvyšší stav bol
14. novembra - 214 cm = 100 m3 = Q 1 ročná voda. V súčte to bola voda hlavne z Čierneho
Váhu a čiastočne z Bocianky a Bieleho Váhu.
Belá bola v zime prietokovo okolo 3,5 - 4 m3 a na konci jari dňa 22. 5. 2019 išla
v prietoku okolo 56 m3. Leto na Belej bolo v znamení nízkych prietokov, ktoré začalo už v
polovici júna a pretrvávalo až do začiatku novembra. Prietoky boli od 114 cm = 3,14 m3 po
126 cm = 5,3m3.
Čo sa týka celkových prietokov na našich revíroch, tak r. 2019 bol podpriemerný rok,
len s novembrovou povodňou a zvýšením prietokov na všetkých tokoch, kde na Belej sa tento
stav dal do stavu prietokov z letného obdobia už za 14 dní a na Váhu za 21 dní. Vieme povedať,
že prietok rýchlo klesal pre málo zrážok na celom severe Slovenska. Taktiež sa naskytá otázka,
či hladiny spodných vôd boli v novembri dostatočne doplnené. Toto suché počasie sa vyskytuje
v posledných rokoch pravidelne a neveští nič dobré do budúcnosti pre flóru a faunu.
SVP. š. p. realizoval úpravy na Vyšnej Boci povyše teraz zrekonštruovaného hotela
Baník na dĺžke cca. 45 m obojstranne s použitím lom. kameňa. V Malužinej v k. ú. N. Boca
realizovali ľavostrannú brehovú úpravu z lom. kameňa na dĺžke cca. 30 bm zároveň aj s
čistením odberného objektu MVE Malužiná pod aj nad mostom od nánosov.
Na toku Váh začiatkom jari dokončili na dvoch miestach na L. Maši pravostrannú
brehovú úpravu z lom. kameňa na dĺžke cca. 50 bm. Na toku Hybica pomiestne na 5 miestach
lom. kameňom spevnili brehy prevažne na pravej strane toku. Na toku Boca v K. Lehote medzi
cest. mostom a mostom bývalej železničky pravostranne uložili lom. kameň po skončení
rekonštrukcie cestného mosta.
Na Belej priamo pod diaľničným mostom uložili ťažký lomový kameňa ako nedorobok
z povodňových zabezpečovacích prác z roku 2018. Zároveň na našu výzvu osadili pár ťažších
kameňov aj do toku Belej na zatraktívnenie tejto časti rieky pre vodných živočíchov.
Na Belej v časti Dovalovo SVP doplnilo povyše vjazdu na dvoch miestach lomový kameňa do
ľavej strany päty ochrannej hrádze. Časť potoka Dovalovec SVP, š. p. vyčistilo od nánosov nad
predposledným mostíkom z vrchnej strany Dovalova pri novovznikajúcich rodinných domoch.
V priebehu roku ŠOP TANAP neodsúhlasila projekt revitalizácie časti Belej, na ktorom
chceli spolupracovať SVP a MO SRZ LH. Povodie na základe tohto negatívneho stanoviska
nevykonalo ďalej revitalizáciu na dohodnutých častiach a spôsoboch úpravy. Vzhľadom na
niekedy extrémne priebehy počasia a následné rýchle povodne, môžeme s určitosťou povedať,
že úpravy na našich tokoch budú prebiehať aj v budúcnosti. Čo sa týka rybožravých predátorov,
tak na našich revíroch môžeme pozorovať už bežne niekoľko kusov vydier a volaviek.
Kormorány sa túto zimu na našich revíroch neobjavovali, resp. možno max 2 kusy.
Povinnosťou každého člena MO je vrátiť riadne vyplnený prehľad o úlovkoch do 15.01.
v nasledujúcom roku. Túto povinnosť si však každoročne nesplní veľké množstvo našich
členov. Taktiež veľa členov nesprávne vyplní, alebo nevyplní vôbec, sumár o úlovkoch na
zadných stranách v povoleniach. Povolenia na rybolov za r. 2019 odovzdalo spolu 359 zo 446
členov. Viacerí členovia našej MO SRZ sa zapojili do reintrodukcie pstruha potočného a na
tokoch Krivuľa, Mlynský potok a prítoky Boce si pripravili miesta a vysadili 100 000 ks ikier
v očných bodoch. Pri tejto činnosti strávili v chladných dňoch a v studenej vode veľa hodín, za
čo im patrí veľká vďaka. Tento spôsob reintrodukcie pstruha pokračuje aj v r. 2020.

