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Správa o činnosti Miestnej organizácie SRZ v Liptovskom Hrádku 

 za rok 2019 

Vážení́ priatelia rybári!  

Dovoľte mi,  aby som  zhodnotil  uplynulú  rybársku  sezónu  2019 a  oboznámil  Vás s 
činnosťou  našej MOSRZ od  poslednej  výročnej  členskej  schôdze,  plnením jej  uznesení a 
stanovil úlohy na nasledovné obdobie.  

Výbor našej organizácie sa pri svojej práci  riadil  plánom hlavných úloh schválených výročnou 
schôdzou, ktorá sa konala 31. marca 2019. 

 
1. hospodáriť vyrovnane a prebytok uplynulého roku investovať do zarybnenia 
2. zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom = minimálnou 

zarybňovacou povinnosťou 
3. zabezpečiť elimináciu vplyvu rybožravých predátorov v spolupráci s potrebnými  

združeniami a organizáciami 
4. zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu 12 

hodín  
5. zabezpečiť chod a fungovanie krúžku mladých rybárov s cieľom zúčastniť sa na preteku 

„Zlatý blyskáč“ 
6. zorganizovať „Rybársku nedeľu“ spojenú s pretekom našej MOSRZ 
7. pripraviť projekt vlastnej liahne na schválenie pre VČS alebo MČS 
8. pripraviť nové revírovanie a dlhodobý zarybňovací plán do r. 2022 
9. spustiť novú webovú stránku s cieľom lepšie a prehľadnejšie informovať členov 

V krátkosti spomeniem prierez hlavných udalostí v chronologickom slede:  

Január- Marec 

 odsúhlasenie programu práce rybárskeho krúžku 1.1.2019 – 31.6.2019 
 prvé kontroly ikier v boxoch nasadených na našich revíroch 
 12.1.2019 sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách v revíroch SRZ  
 účtovná uzávierka za 2018, plnenie rozpočtu za rok 2018  
 príprava rozpočet na rok 2019 
 riešenie priestupkov členov  za rok 2018 
 pripomienkovanie návrhu nového Disciplinárneho poriadku 
 brigády 
 školenie a preskúšanie nových členov pre rybársku sezónu 2019 
 účasť na VČS susedných organizácií 
 príprava na VČR 
 31.03.2019 VČR 

 
Apríl- Jún: 
 

 výdaj rybárskych povolení na sezónu 
 brigády 
 02.06.2019 deň detí v skanzene Pribylina - rybárska expozícia 



 
                    

 26.06.2019 pracovné stretnutie zástupcov SRZ v Žilinskom kraji v Martine 
 zaslanie nového revírovania na SRZ našej MOSRZ L. Hrádok 

Júl-September: 

 navýšenie rozpočtovej položky "nákup násad"  na výšku cca 35.000,- eur 
 odsúhlasenie pravidiel lovu na jazierku pod skalkou  
 odsúhlasenie víkendového lovu kaprov pre deti aj dospelých s cieľom znížiť populáciu 

kapra v jazierku  
 brigády 
 príprava projektu vlastnej liahne na geneticky kvalitnú násadu  
 zadanie projektu webstránky dodávateľovi 
 merania parametrov vody na Váhu a Belej , uskutočnili ho ľudia zo SRZ okrem iného 

aj z dôvodu úhynov PP na Váhu.  Váh ani Belá nevykazujú nejaké nevhodné parametre; 
merali prvky ako fosfor, dusík, pH a pod. Trošku kolíše pH na Váhu a bol 
mierne  zrušený obsah fosforu v Hybici, ale všetko v rámci normy. 

 01.09.2019 sa na základe uznesenia VČS konali miestne preteky s názvom Rybárska 
nedeľa pod skalkou- účasť bola veľmi nízka  
 

Október-December 
 

 09.10.2019 sa konal ichtyologický prieskum na Váhu a Belej vykonaný ichtyológom 
SRZ 

 brigády 
 príprava projektu vlastnej liahne na geneticky kvalitnú násadu  
 23.10.2019 sa konala mimoriadna členskej schôdza za účelom vykonania volieb  

delegátov na XIII. Snem SRZ – mimoriadny – (odvolanie tajomníka SRZ a voľba nového) 
 zabezpečenie registrácie MO za poberateľa 2% daní na notárskom úrade  
 dolaďovanie novej webstránky 
 príprava projektu “Ikry v boxoch 2019”  
 spustenie novej webstránky 
 nový disciplinárny poriadok SRZ platný od 01.01.2020 
 realizácia projektu “Ikry v boxoch 2019“ 
 príprava podkladov pre zabezpečenie dodržiavania sanitárneho prietoku na rieke Belá -

MVE Dovalovo 

Hodnotenie činnosti našej organizácie po jednotlivých úsekoch 

Prácu našej organizácie v uplynulom roku riadil 11-členný výbor, ktorý zasadal podľa 
potreby, min. 1x mesačne. Medzi zasadnutiami výboru pravidelne zasadalo predsedníctvo 
výboru v zložení predseda, podpredseda, hospodár a tajomník. Zasadnutí výboru a 
predsedníctva sa pravidelne zúčastňoval predseda kontrolnej a revíznej komisie  p. Ján Lutica 
a člen výboru Juraj Vavro ml. ako referent administratívy MOSRZ. Výbor prijal v roku 2019 
10 uznesení, ktoré sú zverejnene na web stránke https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-
clenov/dokumenty/. 

 

 

 



 
                    

Zarybňovanie 

Správa hospodára 2019 

Uznesenie/úloha z VČS 2018:  
 
Zarybnenie 2019 

 minimálne zarybnenie podľa uznesenia prijatého na VČS v r. 2018 
 zarybnili sme revíry: Belá CHaP, Belá lovný, Váh č. 22 s prítokmi,  Boca, Peterská 

mlynica, Dovalovec, Krivuľa s prítokmi 
 presunuté finančné zdroje z rezervy na zarybnenie našej MO v objeme 10 000 E. 
 ikry Pp v očných bodoch – 100 000 ks  
 SPOLU ZA: 35 172,5  € z toho naše prostriedky v sume 32 062,50 €, ostatok spon-

zorsky 
 
Brigády + VČS 2019 

1. uznesenie z VČS 2018: zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou 
povinnosťou v rozsahu 12 hodín 

2. aspoň na jednej pracovnej brigáde sa zúčastnilo 109 z 322 členov s brigádnickou 
povinnosťou = odpracovali minimálne 654 hodín; je to nárast o 37 členov oproti roku 
2018 

3. na VČS 2019 sa zúčastnilo 184 členov, ktorým bola táto účasť zarátaná ako 1 brigáda. 
4. MOSRZ LH eviduje 446 členov z toho je 384 dospelých, 7 mládež, 55 detí. 

 
Úlovky 2019 + vychádzky 2019 
 
Belá: Lipeň tymiánový11 ks   Váh:  Lipeň tymiánový 15ks    Bocianka:  Lipeň tymiánový 1ks 
          Pstruh potočný  23 ks               Pstruh potočný 4 ks                          Pstruh potočný  8 ks 
          Pstruh dúhový 605  ks              Pstruh dúhový  146 ks                       Pstruh dúhový  13 ks 
 
Spolu na našich revíroch bolo ulovených 826 ks rýb o hmotnosti 299,6 kg 
Na L. Mare sa vykonalo 4312  vychádzok (pokles oproti r. 2018), ulovených 1 302 ks rýb spolu 
o hmotnosti 2 769,1 kg. 
Vychádzky Belá lovný:    840     Belá ChaP:     89     Váh č. 22:      531     Boca:    43 
Od r. 2020 sa mení revírovanie na našich tokoch! 
 

Predaj hosťovacích povoleniek 
 

V roku 2019 sa predalo hosťovacích povoleniek za 4.246 €. 
 

Zima 2018 bola mierna až na 8 dní, keď sa na prelome februára a marca teploty 
pohybovali okolo -13 až -25 °C. Prílet kormoránov od januára do apríla 2018 bol v podstatne 
menšej miere ako v roku 2017, keď naše revíry navštevovalo za účelom potravnej migrácie len 
max. 5 ks kormorána, ale v roku 2017 až 40 ks. Veľké vody na väčšine našich rybárskych 
revíroch neboli zaznamenané až na jeden revír a to Belá v celej dĺžke, dňa 19.7.2018. V období 
povodne tieklo v profile Liptovského Hrádku na limnigrafe 234 cm vody čo je 121 m3 /s-1 na 
úrovni Q5 teda 5 ročná voda resp. voda, ktorá sa vyskytuje raz za 5 rokov. Túto situáciu využilo 
SVP š. p. a na prelome júla a augusta začala na vybraných úsekoch rieky Belá realizovať 
protipovodňové opatrenia. Obraz o tom v akom stave sa na týchto miestach nachádza koryto 
rieky dnes, si každý môže urobiť sám. Ako užívatelia revíru sme sa snažili aktívne poukazovať 
na negatívne dopady tohto konania. Angažovanosť nášho predsedu p. Ing. Kurpasa v tomto 
smere bola príkladná. Zastaviť túto činnosť už nešlo (a ani by sme to nedokázali), ale veríme, 
že následné negatívne reakcie od rôznych vedcov, organizácií, ekológov, alebo obyčajných ľudí 



 
                    
v médiách prinútia SVP š. p., aby v budúcnosti rozsah a štýl takýchto prác konzultovali 
dostatočne dopredu nie len s MOSRZ L. Hrádok, ale aj s tými, ktorí sa v tejto problematike 
orientujú a môžu svojimi poznatkami nasmerovať prípadné práce tak, aby mali najmenší 
negatívny dopad na rieku Belá. My však veríme, že už sa nič podobné nebude v budúcnosti 
opakovať. 
  Koniec leta a začiatok jesene sprevádzalo krajinu sucho, čo sa prejavilo aj na prietokoch 
vo všetkých revíroch v našom užívaní. V korytách tokov bolo už na jeseň tak málo vody, ako 
býva v zimných mesiacoch, čo sa prejavovalo až do obdobia topenia snehu koncom februára. 
Ak však nebude počas roka 2019 dostatok dní s dažďovými zrážkami, tak hladiny riek a 
potokov budú naďalej klesať, čo môže na niektorých tokoch spôsobiť v jeseni ich úplné 
vyschnutie. 
 

Povinnosťou každého člena ZO 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. 2018 odovzdalo spolu 390 členov 
z toho nesprávne vyplnené povolenia na rybolov odovzdalo 71 členov. 
 

Viacerí členovia našej MOSRZ 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. 2019.  
 

 
Rybárska stáž 

 
Rybárska stráž MOSRZ Liptovský Hrádok v roku 2019 pracovala v počte 16 členov. 

Hlavnou úlohou rybárskej stráže v roku 2019 bolo plnenie úloh na dodržiavaní nového Zákona 
o rybárstve č. 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Členovia 
rybárskej stráže vykonávali plánované a neplánované kontroly na vodných tokoch MOSRZ 
Lipt. Hrádok a to Váh, Belá, Peterská Mlynica, Račkov potok, Hybica, Malužianka, Potok 
Dovalovec, kde boli vykonávané kontroly loviacich rybárov. V rámci plánovaných kontrol boli 
vytvorené dvojice členov rybárskej stráže, ktoré vykonali plánované kontroly vopred určených 
úsekov. Takéto kontroly boli vykonané v mesiacoch jún 4x, júl 3 x, august 3 x a september 2x. 
Tiež boli vykonávané nepravidelné kontroly členmi rybárskej stráže, ktoré rybárska stráž 
vykonávala individuálne. Počas kontrol neboli zaznamenané porušenia Zákona o rybárstve, a 
tiež porušenia všeobecne záväzných právnych noriem držiteľmi povolenia na rybolov, kde naši 
členovia Miestnej organizácie ako aj hostia, ktorí lovili na našich vodách v plnej miere 
dodržiavali zákon o rybárstve. V priebehu roka 2019 na našich vodách neboli zaznamenané 
prípady pytliactva. 

V priebehu uvedeného obdobia bol disciplinárne riešený jeden člen našej organizácie 
za porušenie Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    
 

Športová činnosť 
 

Športová činnosť v roku 2019 sa sústredila v MOSRZ L. Hrádku na Lov Rýb Udicou - 
Mucha  vzhľadom na charakter vôd, ktoré naša MO obhospodaruje. Sekcia dodržiavala 
schválený plán práce a pretekári sa zúčastnili všetkých plánovaných akcií. 
 

V apríli sa  konali jazerné preteky Kežmarská Zlatná. Ján Bartko sa umiestnil na 14. mieste v 
konkurencii 100 pretekárov. 

Preteky Dedinky Open v love rýb z člna sa konal v mesiaci máj. Ján Bartko obsadil 12. Miesto 
a Jozef Trnka 14. Miesto. 

Jarné kolo Divízie LRU mucha sa konalo na rieke Orava v Trstenej. Naše družstvo skončilo na 
2. mieste.  

Jesenné kolo bolo na rieke Hron v Podbrezovej. Družstvo našej MO sa umiestnilo celkovo na 
3. mieste v zložení Michal Kovalčík, Ľubomír Kordoš, Matej Kordoš a Zdeno Malinič.   

V septembri sa uskutočnilo tradičné stretnutie športových rybárov našej MO na guláši pod 
skalkou pri Hrade, kde za účasti 35 našich členov sme si zmerali sily v RT aj LRU-M. 

 
Poďakovanie výboru našej MO patrí všetkým, ktorí sa zúčastňovali pretekov a reprezentovali 
skvele našu MO.  
 
 

Práca s mládežou 
 

Činnosť krúžku mladých rybárov bol vykonávaný podľa schváleného plánu práce a bol 
vedený  p. Milanom Záborským.  
Výbor schválil jediný rozšírený bod a to príprava a účasť na miestnych pretekoch v RT a LRU 
a dvoch pretekoch detí a mládeže na jazierku pri Hrade, ktoré splnili popri výkonoch detí aj 
účel zredukovať počet premnoženého Kapra rybničného odloveného 11-timi deťmi v počte 126 
ks .  
Dobré výkony detí v oboch odvetviach dávajú predpoklad na slušné umiestnenie v 
obnovenej celoslovenskej súťaži  Zlatý blyskáč, usporiadanej a uhrádzanej Radou SRZ. 

 
Členská základňa 

 
MOSRZ v Liptovskom Hrádku evidovala k 31.12.2019, 384 dospelých členov, 7 

mladých rybárov vrátane študentov a 55 detí, t. j. celkom 446 osôb.  
 
Riadnych členov, t. j. členov nad 18 rokov je celkom 384.  
Z celkového počtu 446 je 419 mužov a 27 žien.  
Z dospelých členov je 65 vo veku nad 62 rokov, z toho 18 členov nad 70 rokov veku. 
Najstaršími členmi je Jozef Trnka st. 
Členstvo má prerušené 19 členov.  
Členstvo ukončilo 23 osôb. 
V rámci prípravy nových členov bolo v priebehu roka postupne vyškolených 29 nových členov. 

Koncom roku 2019 sme spustili našu novú web stránku www.mosrzlh.sk a postupne 
napĺňali a aktualizovali databázu našich členov. Z dôvodu vzájomnej komunikácie je potrebné 



 
                    
nahlásiť včas zmenu adresy, e-mailovej adresy, tel. čísla.  Spustením novej WEB stránky je už 
komunikácia medzi MOSRZ a členskou základňou len cez WEB a e-mail.   

Vážení priatelia rybári ! 

Z predloženej Správy o činnosti za rok 2019 vyplýva, že naša MOSRZ aj napriek 
niektorým spomenutým problémom dosiahla pomerne dobré výsledky, na ktorých sa podieľala 
väčšina jej členov. Schválený rozpočet sme naplnili so záporným výsledkom -9.559,95 €,  
z dôvodu prekročených výdavkov na zarybnenie o 9.584,50 €. 

Riešili sa problémy získania financií prostredníctvom 2 % z daní našich členov pre 
zlepšenie finančnej situácie fungovania organizácie. Tu je potrebné poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli a pomohli riešiť finančnú situáciu našej MO. Za minulý rok sa vyzbieralo  2.491,92 € 
čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcemu roku, kedy sa vyzbieralo 4.406,96 € ! 
Hospodárenie organizácie za rok 2019 bude predmetom samostatnej správy.  
 

Za vykonanú prácu výbor MOSRZ 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 práca 
náročná, bola to práca pre spoločnosť, práca pre kolektív, mnohokrát práca plná odriekania na 
úkor jednotlivca i jeho rodiny, niekedy aj práca na úkor svojej dovolenky.   

Rada SRZ plánovala elektronizáciou SRZ, no kauza predaja majetku SRZ v Považskej 
Bystrici túto prioritu oddialila na nevedno kedy a neprospieva tomu ani aktuálna pandémia 
koronavírusu a z toho vyplývajúce obmedzenia.. 

Vážení priatelia !  

I keď pomaly končíme už desiaty mesiac v roku 2020, chcem zaželať všetkým členom našej 
MOSRZ a hosťom, najmä veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, pracovných i osobným 
úspechov.  

„Petrov zdar!“  

 

 

 

 


