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Schválené strategické úlohy na obdobie 2019 – 2022 
 

 
Hospodárenie 

 
 zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom výrazného zvýšenia počtu 

pôvodných druhov rýb  
 vytvoriť generačné stáda pôvodných druhov rýb 
 pokračovať v projekte „Ikry v boxoch“ 
 zrealizovať vlastnú liaheň na pôvodné druhy rýb 
 finančné prostriedky MOSRZ LH použiť na výrazné zvýšenie zarybnenia 

 
Financie 

 
 hospodáriť v zmysle pripravovaných rozpočtov schválených VČS 
 vyčleniť rezervu na nepredvídateľné udalosti (otrava …) vo výške 30.000,- eur 
 vyčleniť rezervu na výstavbu vlastnej liahne vo výške 100.000,- eur 

 
Členská základňa 

 
 zefektívniť brigádnickú činnosť 
 práca s mládežou – pravidelne sa  zúčastňovať na súťaži „Zlatý blyskáč” 
 pravidelne organizovať miestne preteky a tématické stretnutia 
 pravidelne informovať o práci výboru 

 
Športová činnosť 

 
 mládež = účasť na súťaži „Zlatý blyskáč” 
 účasť družstva MOSRZ LH v LRU Mucha – 1. liga 

 
Výbor 

 
 pravidelne a intenzívne pracovať na zveľaďovaní MOSRZ  a jej revírov 
 pravidelne informovať  členskú základňu o stretnutiach a dôležitých informáciách 
 pracovať na uspokojení všetkých skupín členskej základne 
 aktívne spolupracovať s okolitými organizáciami a inštitúciami s cieľom ochrániť a 

zveľadiť naše revíry 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

Návrh hlavných úloh do uznesenia VČS 2020 
 
 

 hospodáriť v rámci schváleného rozpočtu a prebytok uplynulého roku investovať do 
zarybnenia 

 
 vyčleniť rezervu na nepredvídateľné udalosti vo výške 30.000,- eur 

 
 vyčleniť rezervu na projekt vlastnej liahne vo výške 100.000,- eur 

 
 zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom a zároveň v súlade so 

zarybňovacím plánom vrátane projektu “Ikry v boxoch” 
 

 zabezpečiť elimináciu vplyvu rybožravých predátorov v spolupráci s potrebnými 
združeniami a organizáciami 

 
 zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu 12 

hodín  
 

 zabezpečiť chod a fungovanie krúžku mladých rybárov s cieľom zúčastniť sa na preteku 
„Zlatý blyskáč“ a prebojovať sa s družstvom LRU Mucha do 1. ligy 

 
 pripraviť projekt vlastnej liahne na schválenie pre VČS alebo MČS 

 
 zorganizovať „Rybársku nedeľu pod Skalkou“ s pretekom MOSRZ LH 

 
 vytvoriť platformu na webovej stránke pre podporu plánovania a organizácie 

brigádnickej činnosti 
 

 vypracovať strategický plán hospodárenia a zarybňovania na revíroch MOSRZ 
Liptovský Hrádok v spolupráci s externým poradcom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

ROZPOČET   MO SRZ L. Hrádok 
na r. 2020 

ROZPOČET 
2020 

P R Í J M Y: Rozpočet na 
rok 2020 

Príspevky členov 18 501,00 € 
v tom členské známky 10 878,00 € 
dospelí 10 759,00 € 
študenti 119,00 € 
zápisné 1 500,00 € 
členské preukazy 63,00 € 
náhr. za neod. brig. VČS 6 060,00 € 
Príjmy z predaja povoleniek 24 924,00 € 
v tom naše vody 19 424,00 € 
pp dospelí 7 000,00 € 
pp študent 120,00 € 
pp ZŤP, RS 799,00 € 
pp sezónna   
pp deti 765,00 € 
kaprová dospelí 9 640,00 € 
kaprová deti 460,00 € 
lipňová 640,00 € 
hosťovacie povolenky 5 500,00 € 
povolenky budúc. roka   

1A  členská známka 2019   
3A - pp dospelí   
4A - kaprová dospelí   
2G náhr.za neod. brig. VČS   
2H náhr.za 2 neod. brig. VČS   
Tlačivá  (ryb. poriadok, záznam o do-
chadzke...)   

Príjmy z majetku 730,00 € 
v tom dividendy  z akcií Slovryb 730,00 € 
úroky kreditné   

Prijatý 2 % podiel z daní 2 500,00 € 
Ostatné príjmy /prepl. pretek. Be-
pax/ 42,00 € 

    

P R Í J M Y   S P O L U 46 697,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    
V Ý D A V K Y :   

Povolenky a známky Rade SRZ 14 397,00 € 
Členské preukazy   
1A  členská známka 2 100,00 € 
1B  členská známka 36,00 € 
3A - pp dospelí 600,00 € 
3B - pp ZTP 89,00 € 
3C - pp študent 210,00 € 
3D - pp deti 90,00 € 
4A - kaprová dospelí 10 146,00 € 
4B - kaprová deti 450,00 € 
4C – Lipňová 560,00 € 
Tlačivá  (ryb. Poriadok, záznam o do-
chadzke,..) 116,00 € 

Nákup násad 22 900,00 € 
Réžijné výdavky 10 900,00 € 
réžijný mater. a drobný hmot. maj. 2 570,00 € 
elektr. energia voda 530,00 € 
cestovné 350,00 € 
poštovné a telef. výdavky 100,00 € 
občerstvenie a reprezentácia 1 600,00 € 
ostat. služby /napr. nájomné... 2 000,00 € 
osobné výdavky 3 600,00 € 
dane a poplatky 150,00 € 
Ostatné výdavky /techn. zhodn./   
    

V Ý D A V K Y    S P O L U 48 197,00 € 
 
 
Rozdiel príjmov a výdavkov -1 500,00 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                    
 

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

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Výročná členská schôdza 2020 
 

Správa hospodára za rok 2019 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Spracoval: hospodár Tomáš Messerschmidt 
Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 

 



 
                    

 
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 
 
 

2019  2018  2017 
Belá:  Lipeň tymiánový  11  18  32 
                        Pstruh potočný                    23                   20                   35 
                        Pstruh dúhový                       605                  484                 390 
 
Váh:              Lipeň tymiánový                  15                  15                   75  
                   Pstruh potočný                      4                     23                   13 
                       Pstruh dúhový                     146                 239                 228 
                      Sivoň americký                                            1 
 
Bocianka:   Pstruh potočný                      8                     0                   1 
                    Pstruh dúhový                      13                  2                   0 
                    Lipeň tymiánový                 1                    0                   2  
 
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: 
                 
                           2019           2018         2017 
 
Belá lovný:         840               909                  889    
 
Belá ChaP:         89              66                    87 
 
Váh č. 22:           531             749                  872 
   
Boca:                   43         18                    20 
 
 
 
                                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. 
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Schválené strategické úlohy na obdobie 2019 – 2022 
 

 
Hospodárenie 

 
 zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom výrazného zvýšenia počtu 

pôvodných druhov rýb  
 vytvoriť generačné stáda pôvodných druhov rýb 
 pokračovať v projekte „Ikry v boxoch“ 
 zrealizovať vlastnú liaheň na pôvodné druhy rýb 
 finančné prostriedky MOSRZ LH použiť na výrazné zvýšenie zarybnenia 

 
Financie 

 
 hospodáriť v zmysle pripravovaných rozpočtov schválených VČS 
 vyčleniť rezervu na nepredvídateľné udalosti (otrava …) vo výške 30.000,- eur 
 vyčleniť rezervu na výstavbu vlastnej liahne vo výške 100.000,- eur 

 
Členská základňa 

 
 zefektívniť brigádnickú činnosť 
 práca s mládežou – pravidelne sa  zúčastňovať na súťaži „Zlatý blyskáč” 
 pravidelne organizovať miestne preteky a tématické stretnutia 
 pravidelne informovať o práci výboru 

 
Športová činnosť 

 
 mládež = účasť na súťaži „Zlatý blyskáč” 
 účasť družstva MOSRZ LH v LRU Mucha – 1. liga 

 
Výbor 

 
 pravidelne a intenzívne pracovať na zveľaďovaní MOSRZ  a jej revírov 
 pravidelne informovať  členskú základňu o stretnutiach a dôležitých informáciách 
 pracovať na uspokojení všetkých skupín členskej základne 
 aktívne spolupracovať s okolitými organizáciami a inštitúciami s cieľom ochrániť a 

zveľadiť naše revíry 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                    

Bilancia hlavných úloh prijatých uznesením VČS 2019 
 

1. Hospodáriť vyrovnane a prebytok uplynulého roku investovať do zarybnenia 
 

   Nesplnené, vyrovnaný rozpočet nebol dosiahnutý z dôvodu nižších príjmov (2%) 
   a vyšších nákladov spojených so zarybnení. Prebytok uplynulého roka bol investovaný  
   do zarybnenia.  
 

2. Zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom = minimálnou zaryb-
ňovacou povinnosťou 
 
Splnené 

 
3. Zabezpečiť elimináciu vplyvu rybožravých predátorov v spolupráci s potrebnými 

združeniami/ organizáciami 
 
Splnené v rámci rozsahu stanoveného zákonom 

 
4. Zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu 

12 hodín  
 
Splnené 

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

pretekoch „Zlatý blyskáč“ 
 
Splnené 

 
6. Zorganizovať Rybársku nedeľu spojenú s pretekom našej MO SRZ 

 
Splnené 

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

 
Nesplnené, projekt je v štádiu prípravy, preverujeme možnosť čerpania EÚ fondov 
a hľadáme vhodné lokality 

 
8. Pripraviť nové revírovanie a dlhodobý zarybňovací plán do r. 2022 

 
Splnené 

 
9. Spustiť novú webovú stránku s cieľom lepšie a prehľadnejšie informovať členov 

 
Splnené 



 
                    

ROZPOČET   MOSRZ LH na r. 2019 

P R Í J M Y: Rozpočet na rok 
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

Príspevky členov 17 595,00 € 17 612,00 € 

v tom    členské známky 12 755,00 € 11 197,00 € 

- dospelí 12 615,00 € 11 078,00 € 

- študenti 140,00 € 119,00 € 

zápisné 240,00 € 780,00 € 

členské preukazy   55,00 € 

náhr.za neod. brig. VČS 4 600,00 € 5 580,00 € 

Príjmy z predaja povoleniek 27 810,00 € 25 080,00 € 

v tom naše vody 23 810,00 € 20 834,00 € 

- pp dospelí 8 775,00 € 7 533,00 € 

- pp študent 180,00 € 140,00 € 

- pp ZTP, RS 850,00 € 731,00 € 

- pp sezónna 675,00 €   

- pp deti 600,00 € 810,00 € 

- kaprová dospelí 12 000,00 € 10 640,00 € 

- kaprová deti 450,00 € 500,00 € 

- lipňová 280,00 € 480,00 € 

hosťovacie povolenky 4 000,00 € 4 246,00 € 

povolenky budúc. roka     

1A  členská známka 2019 58,00 €   

3A - pp dospelí 54,00 €   

4A - kaprová dospelí 80,00 €   

2G náhr.za neod. brig.VČS 20,00 €   

2H náhr.za 2 neod. brig.VČS 40,00 €   

Tlačivá  (ryb. poriadok, záznam o 
dochádzke,..)     

Príjmy z majetku 700,00 € 730,40 € 

v tom dividendy  z akcií Slovryb 700,00 € 730,40 € 

úroky kreditné     

Prijatý 2 % podiel z daní 4 500,00 € 2 491,92 € 
Ostatné príjmy /prepl., pretek, 
Bepax/ 300,00 € 28,00 € 

P R Í J M Y   S P O L U 50 905,00 € 45 942,32 € 



 
                    
 

V Ý D A V K Y :     

Povolenky a známky Rade SRZ 14 707,00 € 14 604,20 € 

Členské preukazy   22,20 € 

1A  členská známka 2 260,00 € 2 274,00 € 

1B  členská známka 35,00 € 42,00 € 

3A - pp dospelí 900,00 € 606,00 € 

3B - pp ZTP   86,00 € 

3C - pp študent 100,00 € 14,00 € 

3D - pp deti   110,00 € 

4A - kaprová dospelí 10 500,00 € 10 146,00 € 

4B - kaprová deti 450,00 € 500,00 € 

4C – Lipňová 250,00 € 494,00 € 

Tlačivá  (ryb. Poriadok, záznam o 
dochádzke,..) 212,00 € 310,00 € 

Nákup násad 22 478,00 € 32 062,50 € 

Réžijné výdavky 13 720,00 € 8 835,57 € 

réžijný mater. a drobný hmot. maj. 5 120,00 € 1 450,28 € 

elektr. energia a voda 300,00 € 539,41 € 

cestovné 500,00 € 331,35 € 

poštovné a telef. výdavky 400,00 € 64,10 € 

občerstvenie  a reprezentácia 1 600,00 € 1 571,30 € 

ostat. služby /napr. nájomné... 2 000,00 € 2 644,47 € 

osobné výdavky 3 500,00 € 2 099,95 € 

dane a poplatky 300,00 € 134,71 € 

Ostatné výdavky /techn. zhodn./ -    €   

V Ý D A V K Y    S P O L U 50 905,00 € 55 502,27 € 
      
Rozdiel príjmov a výdavkov 0,00 € -9 559,95 € 
      
nepeňažné príspevky od          
podporovateľov 0,00 € 3 889,20 € 

OZ CATCHME                              
Li rýchlený plôdik 14200ks 0,00 € 2 499,20 € 

OZ CATCHME                            
ikry PP v očných bodoch 100tis.ks 0,00 € 1 000,00 € 

OZ CATCHME francúzske boxy 
100ks 0,00 € 390,00 € 
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Správa sekcie športovej činnosti za rok 2019 
 

Športová činnosť v roku 2019 sa sústredila v MO SRZ 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 januári sa p. Trnka zúčastnil rozšíreného zasadnutia LRU mucha konaného v Žiline, 
kde ako člen sekcie predkladal návrhy ktoré boli schválené na ďalší rok. Vzhľadom na účasť 
nášho družstva v divízií lovu rýb umelá mucha sme boli oslovení na usporiadanie takýchto 
pretekov a nakoľko sa tvaroval aj nový výbor našej organizácie, presunula sa organizácia 
Divízie lru mucha na ďalší rok. 

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.   

Začiatok septembra patril domácim pretekom s posedením pri guláši, kde sa zúčastnili 
naši členovia pretekov lru-mucha  systémom chyť – odfoť a zároveň si zmerali sily aj na 
„sucho“ v RT. Deti a mládež do 15 rokov potrápili ešte zostávajúce ryby na Jazierku a aj 
konkurovali dospelým v RT. 
 
Poďakovanie výboru našej MO patrí všetkým, ktorí sa zúčastňovali pretekov a reprezentovali 
skvele našu MO.  
 



 
                    

Správa sekcie práce s mládežou za rok 2019 
 

Činnosť krúžku mladých rybárov bol vykonávaný podľa schváleného plánu práce a bol 
vedený p.   p. Milanom Záborským. Výbor schválil jediný rozšírený bod a to príprava a účasť 
na miestnych pretekoch v RT a LRU. Činnosť krúžku sa sústreďovala na dve časti. Prvá bola 
teoretická, ktorá 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 podľa plánu boli minimálne štyri stretnutia v krúžku. 

V januári, na prvom stretnutí sa preberalo životné prostredie rýb hlavne v našich revíroch, 
na druhom stretnutí boli preberané Stanovy slovenského rybárskeho zväzu a zároveň 
opakovanie. Na treťom stretnutí boli vysvetľované naše ryby, hlavne tie,  ktoré sa vyskytovali 
v našich lokalitách. Na štvrtom stretnutí bol preberaný zákon o rybárstve  a lov na našich 
vodách. 

Vo februári boli tiež štyri stretnutia. Na prvom bol vysvetlený zákon o rybárstve a 
vykonávacia vyhláška, na druhom stretnutí bol preberaný rybolovný poriadok našej MO. Na 
treťom stretnutí bola rozoberaná športová činnosť a praktický rybolov, ktorý vyplýval z tejto 
športovej činnosti a na štvrtom stretnutí boli ukazované udice a športové náčinie rybára, hlavne 
ktoré sa používajú na našich vodách.  

V marci sa rovnako uskutočnili štyri stretnutia. Na prvom stretnutí sme si odpovedali na 
otázky z preberanej látky, druhé stretnutie bola príprava na skúšky a preverenie vedomostí, 
tretie stretnutie bolo dosť podstatné, na ňom sa vykonávali skúšky na vstup do rybárskeho zväzu 
a štvrté stretnutie bolo opakovanie skúšky a vyhodnotenie.  

V apríli boli prvé dve stretnutia zamerané na  nácvik športovej činnosti terč, aremberg 
a diaľka, na treťom stretnutí bol vykonaný lov rýb udicou na jazierku a zahájenie sezóny. Štvrté 
stretnutie bolo zamerané na preverenie  dokladov a zapisovania úlovkov a na piatom stretnutí 
v apríli bol preverovaný LRU a zásady lovu.  
V tomto mesiaci sa p. Trnka spolu s pánom Záborským zúčastnili dvoch workshopov v 
Kysuckom Novom Meste a na Rade SRZ a pod vedením pána Jašša z Kysuckého Nového 
Mesta a zároveň člena slovenského rybárskeho zväzu Rady, s tematikou lov rýb udicou plávaná 
a vedenie mládeže v krúžkoch. Súčasťou týchto sedení bolo aj prideľovanie nástrah a návnad 
od sponzorov. Naša MO za prezentovanú činnosť dostala cca 200 balení rôznych nástrah a 
návnad, čo bolo v porovnaní s ostatnými MO nadpriemer a týmto aj ocenili náš záujem o prácu 
s mládežou. 

V máji bolo prvé stretnutie zamerané na nácvik športovej činnosti, na druhom stretnutí 
bol LRU prívlač, na treťom stretnutí LRU mucha a na štvrtom stretnutí bola trénovaná 
rybolovná technika. 

Jún bol veľmi bohatý na činnosť nášho krúžku, na prvom stretnutí sme preberali LRU 
plávaná a na ďalších bol nácvik vláčenia a muškárenia na vode.  

Ďalší bod bol účasť na tradičnej rybárskej súťaži pre deti do 15 rokov „Zlatý 
BLYSKÁČ“. Už po tretíkrát sa niesol v duchu myšlienky: „Hľadá sa všestranný rybár“. 
Súťažiaci si mohli vybrať disciplíny v ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou boli 
vedomostné testy a rozpoznávanie rýb. Táto súťaž bola konaná 19.-23. júna 2019. Z našej 
organizácie sa zúčastnilo šesť detí a dvaja vedúci. Súťaž sa konala na revíroch miestnej 
organizácie slovenského rybárskeho zväzu Spišská Stará Ves a na vodnej nádrži Červený 
Kláštor a na potoku Rieka číslo 1. Z organizačného štábu by som chcel spomenúť pána Jašša, 
referenta pre prácu s deťmi a mládeže sekretariátu Rady slovenského rybárskeho zväzu a 
garanta Rady slovenského rybárskeho zväzu a zároveň člen Rady slovenského rybárskeho 
zväzu Jána Kozuba. Časový harmonogram bol sústredený do piatich dní.  

Prvý deň 19.06. bolo slávnostné otvorenie súťaže, sľub pretekárov, následne bolo 
žrebovanie, porada vedúcich a organizátorov. Deti mali voľný program, väčšinou sa 
sústreďovali na tréning  rybolovnej techniky v areáli školy vedľa penziónu.  

Druhý deň  začal skoro ráno, o šiestej raňajkami a presunom na pretekársku trať potoka 
Rieka. Prvé až štvrté kolo bolo muškárenie,  čiže otvorenie súťaží absolvovali  naši pretekári, 



 
                    
ktorí boli súčasťou tejto disciplíny. 

Druhý deň popoludní pokračovala táto súťaž pretekmi v prívlači, kde dve naše deti boli 
prihlásené a aj súťažili. 

Tretí deň sa niesol tak trošku voľnejším tempom, keďže boli preteky plávaná a preteky 
feeder, ktorých sa naše deti nezúčastnili. Samozrejme počas celých pretekov boli sústredené na 
pretekárskej trati a pod vedením pána Záborského bolí oboznamovaní s týmito technikami. 

Štvrtý deň bol začiatok pre rybolovnú techniku, kde sa zúčastnili aj naše štyri deti a 
poobede bol workshop „postav svoju hrádzku“, kde boli ukazované rôzne techniky na 
postavenie hrádzí slúžiace na zastavenie vody na malých potokoch. 

Piaty deň sa vykonávali vedomostné testy a spoznávanie rýb, kde mali naše deti veľmi 
dobré výsledky, po obede bolo slávnostné vyhodnotenie súťaží a odchod domov. 

 Ďakujem v prvom rade rodičov a p. Záborskému, že umožnili týmto deťom zúčastniť 
sa tejto veľkolepej súťaže, rovnako aj firme KRT za zapožičanie auta na prevoz detí. 

V auguste, dňoch 10.-11.08. na základe povolenia ichtyológa Rady Slovenského 
rybárskeho zväzu sa uskutočnil lov kapra rybničného a plotice červenookej, spojený s pretekmi 
a to ľubovoľnými technikami: muškárením, prívlačou, na plávanú a na ťažko, na jazierku Pod 
Skalkou. Súťaže sa mohli zúčastniť deti do 15 rokov s platným rybárskym lístkom a rybárskym 
povolením na revíry miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Na prihlásené dieťa 
bola nutná účasť aspoň jedného rodiča. Preteky boli o najväčšieho kapra a najviac chytených 
rýb v jednotlivých dňoch. 
Ceny boli symbolické, ale veľmi potešili. Vzhľadom na neveľkú plochu jazierka sa mohlo 
zúčastniť do desať detí na každý deň. Zúčastnilo sa v obidvoch dňoch 11 detí. Použité nástrahy 
a návnady boli pri muškárení klasicky suché, mokré muchy a pri love na ťažko alebo na plávanú 
len nástrahy rastlinného pôvodu, zakázané boli všetky spôsoby podľa zákona. 
Účel odlovu a pretekov bol hlavne zredukovať počet kaprov a plotíc na lososovo pstruhovom 
revíry jazierko Pod Skalkou, ktoré je výhradne určené na lov pre deti do 15 rokov. Počas dvoch 
dní detí ulovili 126 kaprov ktoré boli prevažne odvezené na revíry našej susedskej organizácie 
v Liptovskom Mikuláši a najväčší chytený kapor mal 72cm. 

Na začiatku septembra za účasti dvanástich detí bol urobený guláš s posedením Pod 
Skalkou a samozrejme aj preteky detí na rybárskom revíry jazierko Pod Skalkou, deti  chytali 
veľmi dobre a niektorí sa zúčastnili aj pretekov v rybolovnej technike, kde dokázali dospelým, 
že sú v niektorých kategóriách aj lepší ako oni.  

V októbri sme si prešli s deťmi BOZ spolu aj s  preskúšaním. Na druhom a treťom 
stretnutí bola vychádzka k vode, ukázali sme si ako zimujú ryby a diskutovali sme o nich. Na 
štvrtom stretnutí bolo zoznámenia sa s rôznymi materiálmi na výrobu mušiek.  

V novembri bola beseda o slovenskom rybárskom zväze a jeho úlohe, na druhom 
stretnutí viazanie háčikov a použitie monofilných vlascov, na treťom základné potreby viazania 
mušiek a naviazanie mušiek. 
  V decembri sme sa s deťmi stretli trikrát, na prvom stretnutí bolo viazanie očiek a 
nástavcov na viazanie mušiek,  potom boli viazanie mušiek a nýmf a na záver bola súťaž vo 
výrobe mušiek a zároveň vyhodnotenie roka s odovzdaním vecnými cenami. 
 
 

Dobré výkony detí v oboch odvetviach LRU-M, RT dávajú predpoklad na slušné 
umiestnenie obnovenej  celoslovenskej súťaži  Zlatý blyskáč, usporiadanej a uhrádzanej Radou 
SRZ. 
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Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 

  



 
                    

Zarybňovací plán MOSRZ 2020 
 

Minimálna zarybňovacia povinnosť je 20 000 ks lipeň tymiánový roček a 20 000 
ks pstruh potočný roček, resp. prepočet na inú vekovú kategóriu. 

 
Dôležité úlohy pri zarybňovaní:  
 

1. zarybňovať naše revíry násadou mladej vekovej kategórie 
2. zarybňovať celoplošne na miestach s vhodným prístupom 
3. zarybňovať vlásočnice a prítoky riek 

 

 
 
 
 

Povodie Belej je sústava rôzne veľkých potokov a potôčikov, ktoré sú vhodné na 
vysádzanie vekovo mladých rýb, hlavne pstruha potočného. Niektoré potoky využijeme na Pp 
rýchlený, niektoré na Pp vačok a inde Pp ikry. V rámci brigád sa pokúsime zarybniť potoky a 
potôčiky, ktoré máme v užívaní. Pstruh potočný migruje do týchto prítokov kde sa neresí, preto 
zarybňovať mladou rybou v hlavnom toku Belej nedosahuje také dobré výsledky ako pri 
využívaní jej prítokov. Neres lipňa tymiánového prebieha v samostatnom toku Belej, preto 
zarybňovanie násadou lipňa do Belej nepredstavuje až také riziko pre prežitie mladej rybky, 
ako u pstruha potočného. Avšak v prípade vysokých, až povodňových prietokov na Belej, môže 
dôjsť k značnému poklesu rybej obsádky rôznej vekovej kategórie. 
 
 

 

Povodie Váhu
revír druh ryby počet prib. Cena násady

p. Hlboký Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
Hybica Pp rýchlený 12 000 ks 528,00 €
Hybica Li 7-8 cm 5 000 ks
Hybica Pp ikry 10 000 ks 100 € (sponzorsky)

Váh 22a Pp rýchlený 5 000 ks 220,00 €
Váh 22a Li 7-8 cm 17 800 ks
Váh 22b Li 7-8 cm 1 200 ks 242,88 €
Váh 22a Li2+ 1133 ks
Váh 22b Li2+ 950 ks
Váh 22a Pd2+ 640 kg

SPOLU: 11 260,1 €

1 012,00 €

3 602,72 €

1 838,25 €
1 541,55 €
1 746,30 €

Povodie Belej
revír druh ryby počet prib. Cena násady

2 000 ks 88,00 €
8 000 ks 352,00 €

p. Krivuľa 21 000 ks 210 € (sponzorsky)
p. Krivuľa 5 000 ks 59,40 €

8 200 ks 82 € (sponzorsky)
p. Mlynica 35 600 ks 356 € (sponzorsky)

12 000 ks 542,40 €
2 000 + 5 000 + 3 600 ks 23,76+220+36 €

p. Suchý hrádok 25 000 ks 297,00 €
Belá 1a Li 7-8 cm 22 000 ks
Belá 1b Li 7-8 cm 3 000 ks 607,20 €
Belá 1a Pd2+ 290 kg

SPOLU: 7667,22 €

p. Brezinka Pp rýchlený
p. Dovalovec Pp rýchlený

Pp ikry 
Pp vačok

p. Landerovec Pp ikry 
Pp ikry 

p. Račkov Pp rýchlený
p. Rakytinský Pp vačok + rýchlený + ikry

Pp vačok
4 452,80 €

1 024,66 €



 
                    
 

V rámci revírovania MOSRZ LH je povodie Váhu tvorené riekou Váh, Hybicou a 
Bociankou. Od sútoku Váhu a Hybice nepritekajú do Váhu skoro žiadne vhodné potoky na 
vysádzanie rýb. Aby sme maximálne využili možnosti povodia na zarybnenie, tak na 
prístupných úsekoch Hybice nasadíme mladého pstruha potočného a lipňa tymiánového. Váh, 
ktorý nie je taký dravý ako Belá, nám taktiež umožňuje vysádzať mladého pstruha potočného 
aj do jeho hlavného toku. Prítok Váhu, Hlboký potok, sa dobre javí ako potok na odchov Pp 
vačok do veku polročka a ten sa na jeseň odloví a vypustí do hlavného toku. 
 
 

 
Bocianka a jej prítoky sú typickým pstruhovým potokom s výskytom lipňa 

tymiánového. Tento potok si ešte uchováva prirodzený charakter väčšieho potoka, čo ho 
predurčuje na vysádzanie pstruha potočného-rýchlený a prítoky Bocianky sú vhodné aj na Pp-
rýchlený, na Pp vačok, alebo Pp ikry. Vzhľadom na prístupnosť sa Bocianka môže zarybňovať 
skoro po celej dĺžke. Pre posilnenie populácie lipňa tymiánového, ktorý sa v Bocianke aj neresí, 
nasadíme lipňa v mladej vekovej kategórii. Ako násada rastie a hľadá si nové miesta na život, 
tak z Bocianky migruje aj do Váhu. 
 
 
SPOLU ZA VŠETKY NÁSADY: 22.661,72 € + sponzorky 1.000,- €. 
 

 

Povodie Bocianky
revír druh ryby počet prib. Cena násady

p. Chopcovica Pp rýchlený 500 ks 22,00 €
p. Čertovica Pp ikry 10 400 ks 104 € (sponzorsky)
p. Čertovica Pp rýchlený 2 000 ks 88,00 €
p. Fišiarsky Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
p. Grúňový Pp ikry 10 400 ks 104 € (sponzorsky)

p. Kliesňová Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
p. Michalovský Pp vačok 15 000 ks 178,20 €

Bocianka Pp vačok 5 000 ks 59,40 €
Bocianka Pp rýchlený 28 000 ks
Bocianka Li rýchlený 6000 ks
Bocianka Li 7-8 cm 1 000 ks 202,40 €
Bocianka Li2+ 380 ks 619,20 €

SPOLU: 3734,4 €

1 232,00 €
1 214,40 €
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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!“  

 

 

 

 



 
                    
 

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

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Výročná členská schôdza 2020 
 

Správa kontrolnej a revíznej komisie, disciplinárnej komisie 
a rybárskej stráže za rok 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: predseda KRK Ján Lutica 
Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 

 



 
                    

Správa o  činnosti  KRK, DK, RS 
  

Činnosť kontrolnej a revíznej komisie v roku 2019 bola zameraná na plnenie úloh, ktoré 
vyplývajú zo stanov SRZ, organizačného poriadku a smerníc pre činnosť kontrolných komisií, 
zo všeobecne platných predpisov a zásad pre hospodárenie s finančnými prostriedkami MO. 
 
Komisia sa zamerala na kontrolu: 
 
- vedenie pokladničných operácií 
- vedenie účtovnej evidencie 
- evidencie hmotného a drobného hmotného majetku 
- dodržiavanie schváleného rozpočtu MO 
- plnenie uznesení výročnej členskej schôdze a výboru 
 

Komisia v roku 2019 vykonala náhodné kontroly hospodárenia MO, pri ktorých boli 
kontrolované účtovné doklady a pokladničné operácie. V peňažnom denníku je zaznamenaných 
1647 účtovných položiek. Komisia konštatuje, že celá účtovná agenda bola účtovníkom a 
pokladníkom  vedená v zmysle platných predpisov. 
 

Ku dňu 31.12.2019 komisia vykonala periodickú inventúru HIM A DHIM. Zápis s 
fyzickej inventúry, spolu zo zápisom jednotlivých prostriedkov, bol predložený výboru MO. 
Evidované prostriedky nechýbajú a majetok sa nachádza v dobrom stave. 
 

Predseda komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach predsedníctva a výboru, ktorého 
činnosť je plne v súlade so stanovami SRZ. 
 
 
 

Stanovisko KRK k hospodárskym výsledkom v roku 2019 a k rozpočtu 2020 
 

Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2019 kontrolná komisia preverila správnosť účtovnej 
závierky k 31.12.2019, pričom nezistila žiadne nedostatky. 

 
Komisia navrhuje VČS hospodársky výsledok za rok 2019 schváliť. 

 
    Komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2020 a doporučuje ho VČS 
schváliť. 

 
 

DK 
 

V roku 2019 pracovala v počte 3 členov. Komisia nemusela riešiť žiadneho člena , teda 
bez priestupkov 
 
 
 

RS 
 

Rybárska stráž MO SRZ 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 MO SRZ 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 2 x. 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. 

 


