Miestna organizácia rybárskeho zväzu MO SRZ Liptovský Hrádok
ul. ČSA 1543 , 033 01 Liptovský Hrádok

Výročná členská schôdza 2021
Správa hospodára za rok 2020

Spracoval: hospodár Tomáš Messerschmidt
Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok

Správa hospodára 2020
Uznesenie/úloha z VČS:
1. Zarybniť rybárske revíry našej MO SRZ v minimálnej zarybňovacej
povinnosti : 20 000 Pp1 a 20 000 Li1
− v roku 2020 sme zarybnili revíry MO SRZ LH z vlastných zdrojov, peňazí Rady SRZ, z
hosťovacích povolení a od sponzorov
− zarybnili sme revíry: Belá 1a, Belá CHaP, Váh č. 22a, Váh č. 22b, Boca, Hybica, Račkov
potok, Peterská mlynica, Dovalovec, Krivuľa a jej prítoky
Belá 1b ChaP: Li1 – 1 000 ks
Belá 1a lovný: Ppr - 12 000 ks Račkov potok a na MVE 50 kg
Li1 - 24 000 ks
Pd2 – 160 kg + 40 kg Jazierko
Váh č. 22a lovný: Pp vačok - 5 000 ks Hlboký potok,
Ppr - 5 000 ks + 14 000 ks dolná Hybica
Li1 - 17 800 ks + 5 000 ks Hybica
Li2 - 280 kg
Pd2 – 500 kg
Váh č. 22b ChaP: Pp1 – 20 kg (sponzorsky)
Lir - 20 000 ks (sponzorsky)
Li1 - 1 200 ks
Li2 – 170 kg
Boca: Pp ikra – 35 200 ks (sponzorsky) na prítoky
Ppvačok – 30 000 ks na prítoky
Ppr - 26 600 ks + 1 000 ks sponzorsky
Lir – 6 000 ks
Li1 – 1 000 ks
Li2 – 71 kg
Peterská mlynica: Pp ikra – 35 600 ks (sponzorsky)
Dovalovec: Ppr - 7 000 ks + 1000 ks sponzorsky
Krivuľa : Pp ikra – 13 000 ks (sponzorsky)
Pp vačok – 5 000 ks
Rakytinský potok: Pp vačok- 5 000 ks
Ppr – 4 000 ks
Suchý hrádok: Pp vačok – 20 000 ks
Landerovec: Pp ikra - 8 200 ks (sponzorsky)

SPOLU ZA: 26 009,45 €, z toho naše prostriedky v sume 21 609,45 €
(Sponzori: 1 000 € p. Ing. Jozef Trnka ml. na Li2, 1 000 € OZ Cath Me na Pp ikra, 2 400 € OZ
Cath Me na Li rýchlený, p. Janček - Žabí kút Kráľová Lehota daroval 20 kg Pp1 a 2 000 ks Ppr)
Sponzorom ďakujeme !

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.

− aspoň na jednej pracovnej brigáde sa zúčastnilo 125 z 355 členov s brigádnickou
povinnosťou, ktorí odpracovali pri rôznej činnosti spojenou so starostlivosťou o naše revíry
750 hodín. Stále je to však len 1/3 z členov, aj keď už druhým rokom evidujem nárast počtu
brigádnikov čo ma veľmi teší a verím, že v r. 2021 bude účasť na brigádach ešte vyššia! Tí,
ktorý sa brigád nezúčastnili, zaplatili za neodpracovanú brigádu z r. 2020 30 €. A tým, ktorí
sa zúčastnili, ďakujeme.
Vzhľadom na situáciu s covidom, ktorá bola počas roka 2020, sa VČS 2020 neuskutočnila.
Výbor Mo SRZ LH mal postupne plán zorganizovať VČS v troch termínoch, ale ani v
jednom prípade kvôli opatreniam sa tak neudialo. Vzhľadom na to, že počas roka bola stále
možnosť prihlásiť sa na brigády (aj individuálne, na iný termín ako stanovený), tak Výbor
MO SRZ LH skonštatoval, že neuskutočnenie VČS sa nebude nijak odpúšťať pri brigádach.
MO SRZ LH eviduje 466 členov z toho je 397 dospelých, 8 mládež a 61 detí.

Úlovky za r. 2020 na našich lovných revíroch v kusoch:
- od r. 2020 ustanovená miera na našich revíroch pre lipňa 35 cm a pre pstruha potočného 35 cm
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Spolu na naších revíroch bolo ulovených 877 ks rýb o hmotnosti 366,8 kg a priemernej hmotnosti
0,44 kg/1ks.
Vzhľadom na zvýšenú lovnú mieru u Li a Pp, ale aj vďaka predátorom sa na našich revíroch ulovilo
najmenej pôvodných druhov rýb za existenciu MO SRZ L. Hrádok. Za seba poviem: „Neteší ma to,
ale verím, že ideme dobrou cestou.“
Bocianka:

Vychádzky za rok 2020 na našich revíroch a L. Mare
Na všetkých lovných revíroch našej organizácie bolo uskutočnených 1865 vychádzok, čo je nárast
o 362 oproti r. 2019 z toho:
r. 2020
r. 2019
r. 2018
Belá 1a lovný:
756
840
909
Belá 1b CHaP:
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Váh č. 22a lovný:
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Váh 22b CHaP
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X

X

Boca:
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Vychádzky a úlovky našich členov na VN Liptovská Mara:
3 863 vychádzok, ulovených 946 ks rýb spolu o hmotnosti 1 783,3 kg.

Predaj hosťovacích povolení
V roku 2020 sa predalo 364 hosťovacích povolení za 5780 €. V roku 2019 sa predalo 289
hosťovacích povolení za 4246 €.V roku 2020 sa teda predalo o 25% hosťovacích povolení viac ,čo
vo finančnom vyjadrení predstavuje rast v tržbách za hosťovacie povolenia o 36%.
čo je o 1534 € viac ako v roku 2019.

Dianie na našich revíroch
Počas celého roka boli výkyvy povodní na jednotlivých tokoch. Bol to však priemerný rok (nebol
suchý a ani mokrý), avšak úhrn zrážok nie je rovnomerný a počas krátkeho času spadne veľa
zrážok, ktoré jednoducho stečú do riek a neudržia sa v pôde v optimálnych hodnotách.
Súhrn väčších prietokov počas oka 2020:
Dovalovec bol kubatúrovo najväčší dňa 24. februára 106 cm = 10 m3 a dňa 13. októbra 110 cm =
11 m3.
Hybica 24. februára 169 cm = 13,7 m3
Belá LH 23. júna 211 cm = 91 m3 (19. 7. 2018 230 cm = 110 m3)
Váh LH 13. októbra 215 cm = 101 m3
Zaujímavosťou v r. 2020 bolo, že zvýšené prietoky (povodňové), neboli v rovnaké obdobie na
väčšine našich tokov, ale prejavovali sa sa individuálne t.j. len na jednom toku (napr. Dovalovec).
Môže to súvisieť s nerovnomerným spádom zrážok, keď posledné roky sa celkovo pozoruje, že
zrážky spadnú len na malú plochu územia.
Na Váhu – L. Maša sa ťažil riečny materiál v mesiaci júl, na základe vodoprávneho povolenia
OÚLM OSŽP úsek ŠVS z toku Váh. To, že si Váh za 3 mesiac opäť na tom mieste vytvoril rovnakú
štrkovú lavicu nás neprekvapilo. Na to či to bol potrebný zásah si každý môže odpovedať sám.
SVP š.p. realizovalo čistenie skládky TKO pri rómskej osade Pod brehom v Pribyline. Jednalo sa o
lokalitu, ktorá je v blízkosti vodných tokov Brezinka a Podbrehový potok. Množstvo odpadu sa
vozilo na skládku do L. Hrádku a predstavovalo viac ako 1 100 ton odpadu.
Na jeseň SVP š. p. vykonával práce v zmysle povodňových zabezpečovacích prác na toku Boca v
k.ú. Kráľova Lehota po povodni z 13. 10. 2020. Došlo k podmytiu elektr. stĺpov vedenia smerom na
Malužinú, Vyšnú Bocu a obnaženie hlavného prívodu pitnej vody pre K. Lehotu. Čo sa týkalo
prietoku Boce v tom čase, tak kubatúrovo to nebol najväčší prietok, ale tok sa už posúval ku
zariadeniam SSE a LVS. Jednalo sa o prinavrátenie toku Boca do pôvodného majetkoprávneho
stavu z pred 20 – 40 rokov, ako aj stabilizácia dna a ochranu inžinierskych sietí. Jedna lokalita bola
poniže Michalovského potoka (Vyšné lúky), kde sa tok posúval do ľavej strany a zrealizovala sa
tam prístupová cesta, ktorá bola v minulosti povodňami odplavená. Po tejto ceste sa dopravoval
lom. kameň na spodnú - druhú lokalitu pre stabilizáciu a presun dna (tesne nad obalovačkou
Cestných stavieb ), ako aj pre ochranu vodovodu a elektrického stĺpu.
Vzhľadom na pretrvávajúce zabezpečovacie práce na tokoch v okrese Rbk a spodnej časti okresu
Liptovského Mikuláša sa plánované periodické údržby a akcie na našich revíroch nerealizovali.
Čo sa týka rybožravých predátorov, tak na našich revíroch môžeme pozorovať už bežne niekoľko
kusov vydier, volaviek a čajky. Kormorány sa túto zimu na našich revíroch neobjavovali, resp.
možno max. 2 kusy, avšak držali sa vo vysokých počtoch v okolí L. Mary odkiaľ lietali na blízke
rieky.

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. 2020 odovzdalo spolu 375 členov z toho nesprávne
vyplnené povolenia neboli raritou a stále niektorý chronicky majú problém túto povinnosť splniť.
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. 2021.

