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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 

  

                                                                         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 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.“ 

 

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                                                           X                   X 

   

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%.  

 

 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.  
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Bilancia plnenia rozpočtu r. 2020 a uznesení prijatých na  

VČS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: podpredseda Ing. Peter Pajerchin 

Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 



 

 

STRATEGICKÉ ÚLOHY 2019 – 2022 

 

HOSPODÁRENIE 

• zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom  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 MO SRZ 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 – pravidelná účasť na súťaži „Zlatý blyskáč“ 

• pravidelne organizovať miestne preteky a tematické stretnutia  

• pravidelne informovať o práci výboru  

 

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 

• mládež = účasť na súťaži „Zlatý blyskáč“ 

• účasť družstva MO SRZ LH v LRU Mucha – 1. liga  

 

VÝBOR 

• pravidelne a intenzívne pracovať na ochrane a zveľaďovaní MO SRZ 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 Z PLÁNOVANÉHO UZNESENIA VČS 2020 

 

NÁVRH HLAVNÝCH ÚLOH DO UZNESENIA VČS 2020  
 

 

Hospodáriť v rámci schváleného rozpočtu a prebytok uplynulého roka 

investovať do zarybnenia 
 SPLNENÉ 

Vyčleniť rezervu na nepredvídateľné udalosti vo výške 30.000,-  eur  SPLNENÉ 

Vyčleniť rezervu na projekt vlastnej liahne vo výške 100.000,- eur  SPLNENÉ 

Zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom 

a zároveň v súlade so zarybňovacím plánom vrátane projektu “Ikry 

v boxoch” 

 SPLNENÉ 

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

 SPLNENÉ v rámci 
možností 

Zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou 

povinnosťou v rozsahu 12 hodín  
 SPLNENÉ 

Zabezpečiť chod a fungovanie krúžku mladých rybárov s cieľom 

zúčastniť sa na pretekoch „Zlatý blyskáč“ a prebojovať sa 

s družstvom LRU Mucha do 1. ligy   

 SPLNENÉ 

Pripraviť projekt vlastnej liahne na schválenie VČS alebo MČS 

NESPLNENÉ - 

prebieha výber 
lokality a 

technológie 

Zorganizovať „Rybársku nedeľu pod Skalkou“ s pretekom MOSRZ LH  NESPLNENÉ 

Vytvoriť platformu na webovej stránke pre podporu plánovania 

a organizácie brigádnickej činnosti 
 SPLNENÉ 

Vypracovať strategický plán hospodárenia a zarybňovania na 

revíroch MOSRZ Liptovský Hrádok v spolupráci s externým 

poradcom 

 SPLNENÉ v rámci 
vlastných 

možností a kapacít 
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Výročná členská schôdza 2021 

 
Správa o športovej činnosti a práci s mládežou za rok 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracoval: referent pre športovú činnosť a prácu s mládežou Ing. Jozef Trnka  

Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 



SPRÁVA SEKCIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020 

 

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 nezúčastnili na žiadnej z  plánovaných akcií pre pandemickú 
situáciu. 

V januári sa p.Trnka zúčastnil rozšíreného zasadnutia LRZ mucha, konaného online, kde ako 

člen sekcie predkladal návrhy, ktoré boli schválené na ďalší rok. Vzhľadom na účasť nášho 

družstva v divízií LRU mucha sme boli oslovení na usporiadanie takýchto pretekov. Nakoľko 
sa situácia nezlepšila, presunula sa organizácia Divízie LRU mucha na ďalší rok. 

Začiatok septembra mal patriť domácim pretekom s posedením pri guláši, ale z rovnakých 
dôvodov sa nekonali. 

Vzhľadom na veľký priestor vytvorený zrušením športových podujatí, poskytol hospodár MO 
Tomáš Messerschmidt pre pretekárov prácu pre MO nielen pri starostlivosti o ikry v boxoch, 

ale aj inej prospešnej činnosti, ktorá v značnej miere skvalitní pobyt pri vode všetkým 
rybárom na našich vodách. Rovnako výboru a hospodárovi poskytne dostatok informácií pri 
celkovom plánovaní a vykonávaní zarybnenia našich revírov. 

Poďakovanie výboru našej  MO patrí všetkým, ktorí sa plánovali zúčastniť pretekov 

a zúčastnili sa činností pre  našu MO. Osobne vyzdvihujem prácu hospodára MO Tomáša 
Messerschmidta, ktorý vytvára aktívne podmienky  pre zlepšenie práce celej sekcie pre šport 
a prácu s mládežou našej MO SRZ Liptovský Hrádok. 

 

 

 

          Jozef Trnka ml. 

 



SPRÁVA SEKCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU  ZA  ROK  2020 

 
 

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 z 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, nakoniec sa uskutočnili 
len dve akcie počas roka. Prvé stretnutie riaditeľa CVČ p. Melicha s rodičmi, deťmi s vedením 
krúžku a zástupcom výboru MO SRZ, kde sa vysvetlili nové pravidlá fungovania krúžku, ktoré 
zabránili všetkým stretnutiam detí počas roka. 
 

Druhá akcia v roku - uloženie ikier v boxoch na chovnom potoku Peterská Mlynica  bola 
vedená M. Hurkotom a podarilo sa na ňu dostať len jedno dieťa. Na základe tejto skúsenosti, 
rozhovorom s rodičmi a dohode J. Trnku s M. Hurkotom, bude prepracovaný plán práce 
krúžku v nasledujúcich rokoch, s väčším dôrazom na vykonávanie praktického rybolovu 
a prípravy naň. 
 

Aj na základe spomenutého, som požiadal hospodára MO Tomáša Messerschmidta 
o zaslanie žiadosti na vykonávanie lovu na plávanú a lovu na ťažko pre deti našej MO, za čo 
mu vyslovujem verejnú vďaku. 
 

 

 

Jozef Trnka ml. 
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Zarybňovací plán MO SRZ 2021

Spracoval: hospodár Tomáš Messerschmidt 

Schválil: výbor MO SRZ Liptovský Hrádok



                   
Zarybňovací plán MO SRZ 2021

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 nemusí dosahovať 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.  Dôležité pre malého lipňa sú miesta ako zátoky a pomaly tečúce
vody  mimo  hlavného  toku  (to  isté  aj  na  iných  vodách). Avšak  v  prípade  vysokých,  až
povodňových  prietokov  na  Belej,  môže  dôjsť  k  značnému  poklesu  rybej  obsádky  rôznej
vekovej kategórie.



                   

V  rámci  revírovania  MO  SRZ  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 rýb rastie a hľadá si nové miesta na
život, tak z Bocianky migruje aj do Váhu.

Násadu pstruha dúhového 2r+ o hmotnosti 800 kg a v cene cca 3000  €,  budeme nasádzať
hlavne do toku Váhu, resp. podľa prietokov v čase dodania násady. 

V prípade nevhodných prietokov sa aj násady ostatných rýb budú vysádzať inde ako je  v
pláne.

SPOLU ZA VŠETKY NÁSADY:  cca 28 118 € + sponzorky 1.000,- €.
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Spracoval: tajomník Richard Brodský 

Schválil: výbor MO SRZ Liptovský Hrádok 



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/


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná členská schôdza 2021 

 
 

Správa kontrolnej a revíznej komisie, disciplinárnej komisie 
a rybárskej stráže za rok 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: predseda KRK Ján Lutica 
 

Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok



SPRÁVA O ČINNOSTI KRK, DK, RS 

 
Rok 2020 bol naozaj jedinečným rokom v histórii našej organizácie, i  celého sveta. Zažili sme 
mnohé veci, ktoré by v minulosti vôbec neprichádzali do úvahy. Kvôli pandemickej situácii sa        
v minulom roku nepodarilo zorganizovať VČS. Po jarnom preložení, na základe usmernení rady 
SRZ, sa nakoniec nepodarilo VČS zorganizovať vôbec. Organizácia bola teda riadená na základe     

§ 14 a § 15 bod 1. organizačného poriadku, predsedníctvom a výborom, ako riadne zvoleným 
orgánom, zastupujúcim členskú základňu. 

 

Činnosť kontrolnej a revíznej komisie v roku 2020 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 HIM a DHIM  

- dodržiavanie schváleného rozpočtu MO 

- plnenie uznesení výročnej členskej schôdze a výboru 

 

Komisia v roku 2020 vykonala náhodné kontroly hospodárenia MO, pri ktorých boli 
kontrolované účtovné doklady a pokladničné operácie. V peňažnom denníku je 
zaznamenaných 1618 účtovných položiek. Komisia konštatuje, že celá účtovná agenda bola 
účtovníkom a pokladníkom vedená v zmysle platných predpisov. 
 

Ku dňu 31.12.2020 komisia vykonala periodickú inventúru HIM A DHIM. Zápis z fyzickej 
inventúry, spolu zo zápisom jednotlivých prostriedkov, bol predložený výboru MO. 
Evidované prostriedky nechýbajú a majetok sa nachádza v dobrom stave. 
 

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

 

 

STANOVISKO KRK K HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM V ROKU 2020 A K ROZPOČTU 2021 

 

Kontrolná komisia preverila správnosť účtovnej závierky k 31.12.2020, kde nezistila žiadne 
nedostatky. 

 

Komisia navrhuje VČS hospodársky výsledok za rok 2020 schváliť. 
 

Komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2021 a doporučuje ho VČS schváliť. 
 

 

 



RS 

 

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 proti 
právne konanie loviacich rybárov a to z dôvodu ochrany vlastného zdravia, ako aj loviacich 
rybárov a šírenia vírusu. Počas kontrol neboli zaznamenané porušenia. 

 

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 3x, august    

3x 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. 
 

DK 

 

V roku 2020 pracovala DK v počte 3 členov. Komisia nemusela riešiť žiadneho člena, teda bez 

priestupkov.



 



Z Á P I S N I CA 
Z výročnej členskej schôdze MOSRZ Lipt. Hrádok, konanej dňa 18. júla 2021 

 
 
 
8:30 hod. Zahájenie výročnej členskej schôdze (ďalej VČS): 
Výročnú členskú schôdzu zahájil L. Kurpas. T. Messerschmidt informoval o počte účastníkov k 

začiatku VČS. 

Celkovo členov MO Lipt. Hrádok (s právom hlasovať):368 

Prítomní  členovia aktuálne:62 

8:45 hod. Hlasovanie o uznášaniaschopnosti: 
Hlasovanie viedol pán Brodský, poučil prítomných o pravidlách uznášaniaschopnosti vyplývajúcich zo 

stanov SRZ a pokračoval  otázkou na prítomných účastníkov, či bude členská schôdza 

uznášaniaschopná, keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

Za:62 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:62 

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 rozhodla nasledovne: Členská schôdza MO SRZ LH je 

uznášaniaschopná. Za hlasovalo všetkých 62 prítomných členov. 

8:45 hod. Uznesenie č. 1_ Hlasovanie „Odsúhlasenie zloženia predsedníctva VČS, 
zloženia pracovných komisii VČS, zapisovateľa a overovateľa zápisnice“ 
R. Brodský predniesol návrh a vyzval prítomných na prípadné doplnenie: 

Uznesenie č. 1: VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje zloženie svojho predsedníctva. Za 

predsedu VČS  je zvolený Ing. Ľudevít Kurpas, za podpredsedu Ing. Richard Brodský. 

Zároveň schvaľuje zloženie návrhovej komisie VČS. Za predsedu návrhovej komisie je zvolený Ing. 

Peter Pajerchin a za členov návrhovej komisie sú zvolení Ján Boroš a Ján Lutica. 

Zároveň schvaľuje zloženie mandátovej komisie VČS. Za predsedu mandátovej komisie je zvolený 

Tomáš Messerschmidt a za členov mandátnej komisie  sú zvolení Milan Žiška a Ľubomír Kordoš. 

Zároveň schvaľuje za zapisovateľa  Ing. Juraja Vavra mladšieho a za overovateľa zápisnice  Jána 

Boroša. 

Hlasovanie: 

Za:62 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:62 

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 uznesenie č. 1, jednohlasne schválila. 



8:50 hod. Uznesenie č. 2_Hlasovanie „Odsúhlasenie programu VČS“: 
R. Brodský predniesol návrh na program VČS a vyzval prítomných na prípadné doplnenie: 

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje navrhnutý program VČS v nasledovnom znení: 

08.30 hod. Otvorenie 

08.30 hod. Voľba predsedníctva a pracovných komisií  

08.45 hod. Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ za rok 2020  

09.00 hod. Správa hospodára MO SRZ za rok 2020 

09.15 hod. Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MO SRZ za rok 2020 

09.30 hod. Správa KRK, DK a RS MO SRZ za rok 2020 

09.45 hod  Plán zarybňovania na obdobie 2021 

10.00 hod     Plán strategických úloh a návrh rozpočtu na obdobie 2021 

10.15 hod Prestávka 

10.30 hod Prezentácia projektu liahne 

11.00 hod. Diskusia 

11.20 hod. Prijatie uznesení  

11.45 hod.  Záver VČS 

 

Za:62 

Proti:0  

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:62 

VČS MOSRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje navrhnutý program. 

9:10 hod. Symbolické uctenie zosnulých členov MO SRZ LH 
 
9:15 hod. Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ LH za rok 2020 
R. Brodský odprezentoval v stručnosti aktivity výboru, významné udalosti a činnosti v organizácii MO 

SRZ LH za rok 2020. 

9:25 hod. Správa hospodára: 
Hospodár T. Messerschmidt predniesol správu o činnosti hospodára za rok 2020. Prezentoval 

zarybnenie úlovky ako aj svoje postrehy za uplynulý rok. 

9:35 hod. Správa referenta pre športovú činnosť: 
Prezentácia odprezentovaná podpredsedom MO SRZ na základe neprítomnosti referenta J. Trnku ml. 

na VČS. 

9:45 hod. Správa KRK a DK: 
Ján Lutica odprezentoval správu KRK a DK. S konštatovaním, že nedošlo k disc.  ani iným priestupkom. 



9:55 hod. Plán zarybňovania na obdobie 2021: 
T. Messerschmidt odprezentoval plán zarybnenia na obdobie roku 2021. 

10:05 hod. Plán strategických úloh pre rok 2021 a návrh rozpočtu: 
Podpredseda MO SRZ P. Pajerchin predniesol plán strategických úloh a zhodnotil hospodárenie 

v roku 2020 a predstavil návrh rozpočtu na obdobie roku 2021.  

10:15 hod. Prestávka 
 

10:30 hod. Prezentácia projektu liahne: 
Hospodár T. Messerschmidt odprezentoval pokroky v projekte liahne MO SRZ LH. Konštatoval, že 

projekt je komplikovanejší ako predpokladal a bude na ňom ešte potrebné množstvo práce. Vyzval 

tiež členskú  schôdzu na pomoc v prípade, že má niektorý z členov informáciu o vhodnom pozemku 

na stavbu liahne. Prezentáciu ukončil konštatovaním, že problematikou liahne sa bude výbor 

zaoberať aj v nasledujúcom období. 

10:45 hod. Diskusia: 
Členská schôdza sa pýtala a členovia výboru odpovedali/diskutovali na nasledujúce témy: 

-zarybnenie inými druhmi rýb ako je pstruh a lipeň 

-či MO hrozí sankcia ak nezarybníme minimálnym požadovaným množstvom násady lipňa 

-či je možné pracovať na tom aby k našim revírom pribudol aj Čierny prípadne Biely Váh 

-ako bude fungovať nová emailová/webová komunikácia 

-téma účasti na VČS ako náhrady za odpracovanú brigádu 

-predsedníctvo oboznamuje VČS o obsahu balíku organizačných uznesení 

Diskusia bola ukončená bez ďalších otázok. 

10:55 hod. Uznesenie č. 3_Hlasovanie  „Návrh hlavných úloh a rozpočtu na rok 2021 
a návrh balíku organizačných uznesení.“: 
Uznesenie č. 3: 

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 berie na vedomie: 

Plán zarybnenia na rok 2021 

Zároveň VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje: 

Navrhnutý rozpočet na rok 2021 

Plán strategických úloh na rok 2021 

Balík navrhovaných organizačných uznesení v nasledovnom znení: 

Uznesenie č. 1: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 schvaľuje ako jedinú komunikačnú platformu medzi 

výborom MO SRZ a členskou základňou MO SRZ webovú stránku www.mosrzlh.sk. Všetkým členom, 

ktorí budú mať v databáze evidovanú emailovú adresu budú automaticky zasielané všetky novinky 

zverejnené na webovej stránke. Uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

Uznesenie č. 2: 



Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 berie na vedomie, že výročnú členskú schôdzu alebo 

mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor MOSRZ najmenej 15 dní vopred s uvedením programu 

rokovania. Zároveň VČS konaná 18.7.2021 súhlasí s formou zvolania VČS výlučne prostredníctvom 

webovej stránky MO SRZ LH, pričom pozvánka bude uložená v sekcii Aktuality na webe MO SRZ LH. 

Takto zvolaná VČS je považovaná za schôdzu riadne zvolanú. Uznesenie nadobúda platnosť od 

1.1.2022. 

Uznesenie č. 3: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 schvaľuje ako jediný možný spôsob zasielania a vybavenia 

žiadostí formou webovej stránky www.mosrzlh.sk, na adrese https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-

clenov/sprava-clenstva/. Uznesenie sa týka žiadosti o prijatie za člena, žiadosti o prerušenie členstva, 

žiadosti o prestup z MO SRZ LH a o prestup do MO SRZ LH, pričom celá komunikácia bude prebiehať 

elektronicky. Toto uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

NÁVRH ORGANIZAČNÝCH UZNESENÍ: 

Uznesenie č. 4: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 2021 schvaľuje ako jediný možný spôsob objednania 

cenín MO SRZ LH formou webovej stránky www.mosrzlh.sk. Na adrese 

https://obchod.mosrzlh.sk/povolenky/. Uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022 

Uznesenie č. 5: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 schvaľuje ako jediný možný spôsob nahlasovania sa na 

brigády organizované výborom MO SRZ LH formou webovej stranky www.mosrzlh.sk. na adrese 

https://mosrzlh.sk/sk/plan-brigad-mo-srz-liptovsky-hradok/ s prihliadnutím na pravidlá organizácie 

brigád popísaných na uvedenej adrese. Toto uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

Uznesenie č. 6: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 ruší s platnosťou k 31.12.2021 uznesenie č.13 prijaté na 

Mimoriadnej členskej schôdzi konanej 19.08.2018. 

V znení: 

MČS MO SRZ Liptovsky Hrádok konaná 19.8.2018 odsúhlasuje, že účasť na každej výročnej členskej 

schôdzi organizovanej MO SRZ Liptovský Hrádok bude započítaná členovi ako účasť na brigáde v 

prípade, ak člen potvrdí svoju účasť podpisom v prezenčnej listine pred aj po skončení výročnej 

členskej schôdze. 

Uznesenie č. 7: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 berie na vedomie, že podľa platných stanov SRZ už nemá 

člen SRZ povinnosť sa zúčastňovať na VČS, ale len právo. Z tohto dôvodu VČS ruší možnosť započítať 

si jednu odpracovanú brigádu formou účasti na VČS. Toto uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

Za:57  

Proti:0   

Zdržal sa:0  

Celkovo prítomní:57 



VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje navrhnuté uznesenie č. 3. 

11:10 hod. Ukončenie VČS: 
 
Predseda Ľ. Kurpas poďakoval prítomným za účasť a ukončil VČS. 

 

Prílohy zápisnice z VČS MO SRZ LH konanej dňa 18.7.2021: 

 

- Prezenčná listina zúčastnených členov MO SRZ LH 

 
 

Predseda Ľudevít Kurpas ............................................................. 

 

Zapísal Juraj Vavro ml.      ............................................................. 

 

Overil Ján Boroš                 ............................................................. 



 
                    

 

Miestna organizácia rybárskeho zväzu MO SRZ Liptovský Hrádok 

                                     ul. ČSA 1543 , 033 01 Liptovský Hrádok 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Výročná členská schôdza 2021 
Návrh rozpočtu na rok 2021 a prijatie uznesení 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: podpredseda Ing. Peter Pajerchin 

Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 
 

 



 
                    

STRATEGICKÉ ÚLOHY 2019 - 2022  

 

HOSPODÁRENIE 

• zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom  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 MO SRZ 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 – pravidelná účasť na súťaži „Zlatý blyskáč“ 

• pravidelne organizovať miestne preteky a tematické stretnutia  

• pravidelne informovať o práci výboru  

 

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 

• mládež = účasť na súťaži „Zlatý blyskáč“ 

• účasť družstva MO SRZ LH v LRU Mucha – 1. liga  

 

VÝBOR 

• pravidelne a intenzívne pracovať na ochrane a zveľaďovaní MO SRZ 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 2021 

 
 

• Zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom  zvýšenia počtu pôvodných  

druhov rýb. 

• Hospodáriť v rámci schváleného rozpočtu a prebytok uplynulého roku 

investovať do zarybnenia. 

 

• Vyčleniť rezervu na prípravné práce a projektovú dokumentáciu na projekt 

vlastnej liahne vo výške 10.000,- eur. Táto položka je mimo štandardného 

prevádzkového rozpočtu. 

 

• Zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom a zároveň v súlade 

so zarybňovacím plánom vrátane projektu “Ikry v boxoch”. 

 

• Zabezpečiť elimináciu negatívneho 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 

pretekoch „Zlatý blyskáč“ a prebojovať sa s družstvom LRU Mucha do 1. ligy. 

 

• Uskutočniť prípravnú fázu projektu vlastnej liahne na schválenie pre VČS alebo 

MČS vrátane projektovej dokumentácie rozpočtu, lokality a predstavenie 

ekonomických parametrov projektu.  

 

• Zorganizovať „Rybársku nedeľu pod Skalkou“ s pretekom MOSRZ LH v rámci 
dostupných možností. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    

 
 

ROZPOČET MO SRZ LIPTOVSKÝ HRÁDOK 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdiel plánovaných príjmov a výdavkov -5 254,00 € 

 

 

 

 


