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Správa o činnosti MO SRZ za rok 2020 

Vážení priatelia rybári!  

Dovoľte mi,  aby som  zhodnotil  uplynulú  rybársku  sezónu  2020 a  oboznámil  Vás s činnosťou 

našej MO SRZ,  plnením jej  uznesení a stanovil úlohy na nasledovné obdobie.  

Výbor našej organizácie sa pri svojej práci  riadil  priebežne prijatými uzneseniami a 

navrhnutým plánom hlavných úloh schválených výborom našej MO SRZ, ktorý bol vo veľkej 

časti zhodný s plánom predchádzajúceho roku, avšak protipandemické opatrenia COVID-19 

nám zrušili plánované VČS v apríli a aj októbri 2020. 

 

A. Hospodáriť vyrovnane a prebytok uplynulého roku investovať do zarybnenia 

B. Zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom = minimálnou 

zarybňovacou povinnosťou 

C. Zabezpečiť elimináciu vplyvu rybožravých predátorov v spolupráci s potrebnými 

združeniami a organizáciami. 

D. Zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu 12 

hodín  

E. Zabezpečiť chod a fungovanie krúžku mladých rybárov s cieľom zúčastniť sa na 

preteku Zlatý blyskáč 

F. Zorganizovať Rybársku nedeľu spojenú s pretekom našej MO SRZ 

G. Pripraviť projekt vlastnej liahne na schválenie pre VČS alebo MČS 

H. Pripraviť dlhodobý trojročný zarybňovací plán 

I. „Doladiť“ 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  

• Prvé kontroly ikier v boxoch nasadených na našich revíroch 

• Kontroly dodržiavania sanitárneho prietoku na rieke Belá - MVE Dovalovo 

• Učtovná uzávierka za 2019, plnenie rozpočtu za rok 2019  

• Príprava rozpočtu na rok 2020 

• Brigády 

• Dohoda s mestom LH o podmienkach predaja štátnych rybárskych lístkov  

• Školenie a preskúšanie nových členov pre rybársku sezónu 2020 

• Príprava na VČR - ktorá sa nekonala  z dôvodu  COVID-19 

 

 

 

Apríl- Jún: 



 

• Výdaj rybárskych povolení na sezónu 

• Brigády 

• Školenie a preskúšanie nových členov pre rybársku sezónu 2020 

 

Júl-September: 

• Schválenie nového plánu vytvoreného novým vedúcim krúžku „mladý rybár“ 

Michalom Hurkotom s prispením Jána Čajňáka a Petra Mikolaja 

• Brigády 

• Príprava projektu vlastnej liahne na geneticky kvalitnú násadu  

• Príprava akcie „Rybárska nedeľa pod Skalkou 2020“- následne sa akcia zrušila-COVID-

19 

• Stavba Koliby nad Malužinou - preveriť možný negatívny vplyv na tok (jazierko, atď.) 

Stretnutie bolo 6. 8. 2020  

 

Október-December 

 

• 1. 10. sa konal ichtyologický prieskum na Váhu a Bocianky vykonaný ichtyológom SRZ 

• Brigády 

• Príprava projektu vlastnej liahne na geneticky kvalitnú násadu  

• Zabezpečenie registrácie MO za poberateľa 2% daní na notárskom úrade  

• Príprava projektu “Ikry v boxoch 2020”  

• Objednanie  cenín na rok 2021, ryb. násad  

• Správy na VČS  publikované na webe  

• Diskusia o spolupráci MO SRZ s OZ Catch me a p. Martinom Schindlerom 

o pripravovanom „Life projekt 2020 Belá“ 

• Realizácia projektu „Ikry v boxoch 2020“ 

 

 

HODNOTENIE ČINNOSTI NAŠEJ ORGANIZÁCIE PO JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOCH 

Prácu našej organizácie v uplynulom roku riadil 11-členný výbor, ktorý zasadal podľa potreby, 

a vzhľadom na protipandemickú situáciu prezenčnou alebo online formou, cca. 1x za 2 

mesiace. Medzi zasadnutiami výboru pravidelne zasadalo predsedníctvo výboru v zložení 

predseda, podpredseda, hospodár a tajomník. Zasadnutia výboru a predsedníctva sa 

pravidelne zúčastňoval predseda kontrolnej a revíznej komisie  p. Ján Lutica a člen výboru Juraj 

Vavro ml., ako referent administratívy MO SRZ. Výbor prijal v roku 2020 celkom 20 uznesení, 

ktoré sú zverejnené spolu so zápismi z výboru na WEB stránke https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-

pre-clenov/dokumenty/. 

 



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, financií 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 

• viac info v samostatnej správe hospodára 

• SPOLU ZA: 26.009,45 €, z toho naše prostriedky v hodnote 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 

 

• 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. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

r. 2020  r. 2019  r. 2018 

Belá:  Lipeň tymiánový  8                        11                  18 

Pstruh potočný  9                        23  20 

Pstruh dúhový   276  605  484 

 

Váh:              Lipeň tymiánový  9  15                   15 

                      Pstruh potočný  3                 4  23 

                       Pstruh dúhový   549  146  239 

                       Sivoň americký  3                                             1 

 

Bocianka:     Pstruh potočný  0  8                    0 

                      Pstruh dúhový   18              13                    2 

                      Lipeň tymiánový           2                   1                   0 

 

Spolu na našich revíroch bolo ulovených 877 ks rýb o hmotnosti 366,8 kg a priemernej 

hmotnosti 0,44 kg/1ks. 

 

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:                     93          89                   66 

 

Váh č. 22a lovný:             1 097          531                  749 

 

Váh 22b CHaP                  134           0                    0 

   

Boca:                                   92      43                   18 

 

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%.  



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. 

Viac informácií v samostatnej správe hospodára. 

 

RYBÁRSKA STRÁŽ 

 

Rybárska stráž MO SRZ Liptovský Hrádok v roku 2020 pracovala v počte 15 členov. Hlavnou 

úlohou rybárskej stráže v roku 2020 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. 

 

Tieto kontroly boli vykonávané vzhľadom na šíriace sa vírusové ochorenie COVID 19 len v 

prípade, že bolo podozrenie na jednoznačné porušenie zákona, alebo zistené iné protiprávne 

konanie loviacich rybárov a to z dôvodu ochrany vlastného zdravia, ako aj loviacich rybárov a 

šírenia vírusu. Počas kontrol neboli zaznamenané porušenia. 

 

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 

Športová činnosť v roku 2020 sa sústredila v MO SRZ L. Hrádku na Lov Rýb Udicou - Mucha 

vzhľadom na charakter vôd, ktoré naša MO obhospodaruje. Sekcia nedodržala schválený plán 

práce a pretekári sa zúčastnili na jedinej z mnoho plánovaných akcií pre pandemickú situáciu. 

Viac informácií v samostatnej správe. 

 

PRÁCA S MLÁDEŽOU 

 

Činnosť krúžku mladých rybárov mal byť vykonávaný podľa schváleného plánu práce a bol 

vedený  p. Michalom Hurkotom, s prispením Jána Čajňáka a Petra Mikolaja.  

Činnosť krúžku sa sústredila na dve časti. Prvá bola teoretická, ktorá by sa odohrávala v jednej 

učební základnej školy na Hradnej ulici a druhá bola praktická, ktorá bola vykonávaná podľa 

potreby pri vode alebo na ihrisku pri rybolovnej technike. V každom mesiaci boli plánované 

minimálne štyri stretnutia v krúžku. Viac info v samostatnej správe. 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

 

MO SRZ v Liptovskom Hrádku evidovala k 31.12.2020: 397 dospelých členov, 8 mladých 

rybárov vrátane študentov a 61 detí, t.j. celkom 466 osôb.   

Riadnych členov, t.j. členov nad 18 rokov je celkom 397.  

Z celkového počtu 466 je 441 mužov a 25 žien.   

Z dospelých členov je 72 členov nad 62 rokov, z toho 20 členov nad 70 rokov veku. 

Najstarším členom je Jozef Trnka st. 



Členstvo má prerušené 12 osôb. 

Členstvo ukončilo 23 osôb. 

V rámci prípravy nových členov bolo  v prvých mesiacoch roka 2020 postupne vyškolených 43 

nových členov. 

Koncom roku 2019 sme spustili našu novú web stránku www.mosrzlh.sk, 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 MO SRZ a členskou základňou len cez WEB a e-mail!!   

Vážení priatelia rybári ! 

Z predloženej Správy o činnosti za rok 2020 vyplýva, že naša MO SRZ aj napriek niektorým 

spomenutým problémom dosiahla pomerne dobré výsledky, na ktorých sa podielala väčšina 

jej členov.  

Schválený rozpočet sme naplnili s kladným výsledkom  + 5.254,14 €  z dôvodu neprekročených  

režijných a osobných výdavkov, a taktiež výdavkov na občerstvenie, z dôvodu nekonania VČS. 

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  1.777,10  €, čo je opäť 

výrazný pokles oproti predchádzajúcemu roku, kedy sa vyzbieralo 2.491,92 € ! 

Hospodárenie organizácie za rok 2020 bude predmetom samostatnej správy. Zároveň pre 

presnejšie informácie si na webe prečítajte samostatné správy členov výboru. 

Za vykonanú prácu výbor MO SRZ vyslovuje všetkým aktívnym členom poďakovanie. Zvlášť sa 

chceme poďakovať sponzorom, ktorí naše činnosti sponzorovali materiálne a finančne.  

Vážení priatelia ! 

Chcem Vám zaželať všetkým členom našej MO SRZ, ako i hosťom, najmä veľa zdravia, šťastia, 

rodinnej pohody, pracovných i osobných úspechov.  

„Petrov zdar!“  

Ing. Richard Brodský, tajomník MO SRZ Liptovský Hrádok 

http://www.mosrzlh.sk/

