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Spracoval:  Peter Pajerchin 
Schválil:  výbor MO SRZ Liptovský Hrádok 



 

 

STRATEGICKÉ ÚLOHY 2019 - 2022  

 
HOSPODÁRENIE  

Zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom  zvýšenia počtu pôvodných druhov rýb  

Vytvorenie generačných stád pôvodných  
Pokračovanie 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 000EUR  

 Vyčleniť rezervu na výstavbu vlastnej liahne - 100 000EUR  

 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA  

 Zefektívnenie brigádnickej činnosti 
 Práca s mládežou – pravidelná účasť 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 MO SRZ LH v LRU Mucha – 1 liga  

 

VÝBOR  
 Pravidelne a intenzívne pracovať na ochrane a zveľaďovaní MO SRZ a jej revírov 

 Pravidelné informovanie členskej základne 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 -BILANCIA 
 
 
 

 Hospodáriť v rámci schválneého rozpočtu a prebytok uplynulého roku investovať do 
zarybnenia   

  
 Zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanovenáého zákonom a zároveň v súlade so 

zarybňovacím plánom vrátane projektu “Ikry v boxoch” 
 

 Zorganizovať brigáru pre všetkyich členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu 12 
hodín  

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

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

 Fungovanie organizácie a komunikácie v súlade s návrhom predstavených 
organizačných uznesení 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MO SRZ LIPTOVSKÝ HRÁDOK r. 2021 
 

 

 

Položky rozpočtu ROZPOČET 2021 

P R Í J M Y: ROZPOČET 2021 Plnenie rozpočtu 
2021 Bilancia rozpočtu 

Príspevky členov € 19 213,00 € 20 176,00 € 963,00 
v tom    členské známky € 11 550,00 € 10 822,00 -€ 728,00 
-dospelí € 11 400,00               10 643,00 €  -              757,00 €  
-študenti a deti € 150,00                    179,00 €                    29,00 €  
zápisné € 1 500,00                    740,00 €  -              760,00 €  
členské preukazy € 63,00                      64,00 €                      1,00 €  
náhr.za neod.brig. VČS € 6 100                 8 550,00 €               2 450,00 €  
Príjmy z predaja povoleniek € 24 960,00 € 27 848,00 € 2 888,00 
povolenky budúceho roka     € 0,00 

Príjmy z majetku € 800,00 € 730,40 -€ 69,60 
Prijatý 2 % podiel z daní € 1 297,00 € 3 403,82 € 2 106,82 

Ostatné príjmy /prepl.,pretek,Bepax/ € 42,00 € 203,00 € 161,00 

      € 0,00 

P R Í J M Y   S P O L U € 46 312,00 € 52 361,22 € 6 049,22 
      € 0,00 

V Ý D A V K Y :     € 0,00 

Povolenky a známky Rade SRZ € 14 541,00 € 19 722,00 € 5 181,00 
Nákup násad € 28 200,00 € 21 140,60 -€ 7 059,40 
Režijné výdavky € 8825,00 € 8215,02 -€ 609,98 
režijný mater. a drobný hmot.maj. € 2 570,00 € 1 527,45 -€ 1 042,55 

elektr. energia a voda € 530,00 € 490,85 -€ 39,15 
cestovné € 350,00 € 134,07 -€ 215,93 
poštovné a telef. výdavky € 25,00 € 13,50 -€ 11,50 
občerstvenie  a reprezentácia € 1 600,00 € 139,23 -€ 1 460,77 
dary poskytnuté   € 1 000,00 € 1 000,00 
ostatné služby /napr. nájomné... € 1 500,00 € 1 845,21 € 345,21 
osobné výdavky € 2 100,00 € 2 878,82 € 778,82 
dane a poplatky € 150,00 € 185,89 € 35,89 
Ostatné výdavky /techn. zhodn./     € 0,00 
      € 0,00 
V Ý D A V K Y    S P O L U € 51 566,00 € 49 077,62 -€ 2 488,38 
      € 0,00 

Rozdiel príjmov a výdavkov -5 254 € 3 284 € € 8 537,60 
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Výročná členská schôdza 2022 
 

Správa o športovej činnosti a práci s mládežou za rok 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2021 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 dvoch  z mnoho plánovaných akcií pre 
pandemickú situáciu.  

Jarné kolo Divízie B konanej  v Humennom na rieke Laborec  v zložení Ľubomír Kordoš, 
Michal Kovalčík, Matej Kordoš a Zdeno Malinič , získali ôsme miesto a  pre jesenné kolo, 
ktoré sa konalo u nás na Belej, ale aj víťazstvo v jesennom kole nestačilo pre postup do 
vyšších súťaží.  

Z individuálnych výkonov spomeniem 1. miesto Ľ. Kordoša v jarnom kole Divízie. 

V januári sa p.Trnka zúčastnil rozšíreného zasadnutia lru mucha konaného online, kde ako 
člen sekcie predkladal návrhy ktoré boli schválené na ďalší rok. Vzhľadom na vynikajúce 
podmienky a možnosti usporiadania MS sme boli oslovení na usporiadanie už šiestych MS 
a ME LRU-Mucha a po prezentácii na stretnutí FIPS-Mouche aj schválení ako organizátori 
MS v roku 2023. Na Váhu bude pretekárska trať a Belá bude slúžiť ako náhradná trať. 
V súvislosti s konaním MS2023 budú sa konať u nás v septembri 2022 aj M-SR a M-SRJ. 

Na základe tohto je Slovensko a hlavne vody našej MO najúspešnejšou krajinou v 42 
ročnej histórii konaní MS a nikde na svete sa nekonali MS, ME na vodách jednej 
organizácie, klubu viac ako dvakrát a naša MO bude hostiť pretekárov už šiesty raz. 

Toto je dôkaz výnimočnosti našich vôd a aj zrkadlo schopnosti zorganizovať takéto 
podujatia. Z toho vyplýva, že je veľmi dôležité udržať našu MO a všetky vody v tvare ako je 
to dnes. 

 
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 a výboru a hospodárovi poskytne dostatok informácií 
pri celkovom plánovaní a vykonávaní zarybnenia našich revírov. 
 

Poďakovanie výboru našej  MO patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili a plánovali zúčastniť 
pretekov a podieľali sa na činnosti pre  našu MO.  

Jozef Trnka ml. 
 



SPRÁVA SEKCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU  ZA  ROK  2021 
 
 
Činnosť krúžku mladých rybárov mal byť vykonávaný podľa schváleného plánu práce a bol 

vedený  p. Michalom Hurkotom a Petra Mikolaja s prispením Jána Čajňáka, ktorý sa 
tejto činnosti v priebehu roka vzdal..  

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 podľa plánu boli minimálne štyri stretnutia v krúžku. 
Nakoniec sa uskutočnili len dve akcie v učebni a tri na vode počas roka, prvá, stretnutie 
riaditeľa CVČ p. Melicha s rodičmi, deťmi a 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 pár detí a 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 na ťažko pre deti našej MO, za čo 
mu vyslovujem verejnú vďaku, lebo tento praktický lov na Jazierku bol hlavným bodom 
činnosti krúžku. 
 
 

Jozef Trnka ml. 
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Výročná členská schôdza 2022 
 

Správa hospodára  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:  hospodár Tomáš Messerschmidt     
Schválil:  výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 

 



Správa hospodára za r. 2021 
 

Uznesenie/úloha z VČS:  
 
1. Zarybniť rybárske revíry našej MO SRZ v minimálnej zarybňovacej 
povinnosti : 20 000 Pp1 a 20 000 Li1 
 

 v roku 2021 sme zarybnili revíry MO SRZ LH z vlastných zdrojov, z hosťovacích povolení 
a od sponzorov. 

 
 zarybnili sme revíry: Belá 1a, Belá CHaP,  Váh č. 22a, Váh č. 22b, Boca a prítoky, Hybica, 

Račkov potok, Peterská mlynica, Dovalovec, Krivuľa a jej prítoky. 
 
Belá 1b ChaP: Li1 – 1 500 ks 
Belá 1a lovný: Ppr - 12 000 ks Račkov potok 
                        Li1 – 12 400 ks 
                        Pd2 –  260 kg + 40 kg Jazierko 
Váh č. 22a lovný: Pp vačok - 5 000 ks Hlboký potok,  
                             Ppr - 14 000 ks + 12 000 ks Hybica  
                             Lir – 2 900 ks Hybica 
                             Li1 – 13 000 ks + 5 000 ks Hybica 
                             Pd2 – 500 kg 
Váh č. 22b ChaP: Li1 – 3 700 ks 
                             Ppr – 4 000 ks 
 Boca:  Pp ikra – 35 200 ks (sponzorsky) na prítoky 
            Ppvačok – 27 000 ks ( na prítoky) 
            Ppr - 26 000 ks 
            Lir – 7 100 ks 
            Li1 – 3 000 ks 
Peterská mlynica: Pp ikra – 35 600 ks (sponzorsky) 
Dovalovec: Ppr - 10 000 ks 
Krivuľa : Pp ikra – 13 000 ks (sponzorsky) 
                Pp vačok – 10 000 ks 
              Rakytinský potok: Pp vačok- 8 000 ks 
                                               Ppr – 2 000 ks 
               Suchý hrádok: Pp vačok – 20 000 ks, ikry 3 000 ks  
Landerovec: Pp ikra - 8 200 ks (sponzorsky) 
 
Plán zarybnenia pri lipňovi bol vyšší, ale problémy v rybochovných zariadeniach spôsobili, že nám 
nedokázali požadované množstvo lipňa dodať. 
 
    SPOLU ZA: 22 140,60 €, z toho naše prostriedky v sume 21 140,60 € 
   (Sponzori: 1 000 € OZ Cath Me na Pp ikra) 

Sponzorom ďakujeme. 
UPOZORNENIE!!! Od r. 2022 na základe vyjadrenie MŽP sa do Váhu č. 22a lovný nemôže 
nasádzať akákoľvek veková kategória pstruha dúhového. Proti tomuto rozhodnutiu sa MO SRZ LH 
cez Radu SRZ Žilina odvolalo, ale MŽP aj po našom odvolaní ponechalo svoje rozhodnutie 
nevysadzovať Pd do Váhu č. 22a v platnosti. Pstruh dúhový = nepôvodný druh ryby. 
 
 



 
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 101 z 330 členov s brigádnickou 
povinnosťou, ktorí odpracovali pri rôznej činnosti spojenou so starostlivosťou o naše revíry 
606 hodín. Stále je to však len 1/3 z členov s brigádnickou povinnosťou..Vzhľadom na 
covidovú situáciu a nedostatočný počet prihlásených, sa v apríli 2021 dve brigády zrušili. To 
sa mohlo prejaviť aj na nižšom počte brigádnikov oproti r. 2020. Tí, ktorý sa brigád 
nezúčastnili, zaplatili za neodpracovanú brigádu z r. 2021 30 €. A tým, ktorí sa zúčastnili, 
ďakujeme. 
MO SRZ LH evidovalo k 31. 12. 2021: 435 členov z toho je 366 dospelých, 7 mládež a 52 
detí. 
Na základe prijatého hlasovania prítomných členov na VČS 2021, sa účasť na VČS, alebo 
MČS, nebude od r. 2022 počítať ako 1x brigáda. Účasť na VČS a MČS je Vaše právo, nie 
povinnosť. 

 
1. Úlovky za r. 2021 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. 2021                               r. 2020          r. 2019 
Belá:              Lipeň tymiánový                          3                                         8                 11 
                       Pstruh potočný                             2                                         9                 23 
                       Pstruh dúhový                            558                                     276             605 
 
Váh:             Lipeň tymiánový                          11                                        9                  15 
                      Pstruh potočný                             9                                          3                   4 
                      Pstruh dúhový                            499                                      549               146 
                      Sivoň americký                                                                                             
 
Bocianka:    Pstruh potočný                              4                                         0                   8 
                     Pstruh dúhový                              18                                       18                 13 
                     Lipeň tymiánový                           0                                         2                   1 
Spolu na našich revíroch bolo ulovených 1 104 ks rýb o hmotnosti 411,5 kg a priemernej 
hmotnosti 0,38 kg/1ks. Na Jazierku deti ulovili 26 ks kaprov o hmotnosti 54,65 kg a 73 ks Pd o 
hmotnosti 30 kg. 
V porovnaní s r. 2020 sa počet úlovkov Li a Pp veľmi nezmenil, len sa zmenili revíry odkiaľ sa ryby 
privlastňovali. 

Vychádzky za rok 2021 na našich revíroch a L. Mare 
Na všetkých lovných revíroch našej organizácie bolo uskutočnených 1 726 vychádzok, čo je pokles 
o 139 oproti r. 2020 z toho:                 
                                      r. 2021                                                  r. 2020          r. 2019 
Belá 1a lovný:                 788                                                      756                840    
 
Belá 1b CHaP:                 76                                                        93                  89 
 
Váh č. 22a lovný:           845                                                     1 097              531 
 
Váh 22b CHaP               108                                                       134                X 
   
Boca:                                93                                                         92                 43 



 
 
Vychádzky a úlovky našich členov na VN Liptovská Mara: 
3 030 vychádzok, ulovených 911 ks rýb spolu o hmotnosti 1 718 kg. 
 

Predaj hosťovacích povolení 
V roku 2021 sa predalo 281 hosťovacích povolení za 5780 €, čo je o 380 € menej ako v roku 2020. 
Na miernom poklese tržieb z predaja hosť. povoleniek sa prejavila pandemická situácia a aj to, že sa 
v r. 2021 nepredávali v Hoteli Borová sihoť. 

 
Dianie na našich revíroch 

Rok 2021 bol podpriemerný, suchý vo vývoji zrážok a následných odtokov vôd v korytách vodných 
tokov. Na všetkých vodných tokov  boli zaznamenané len 1. stupne povodňovej aktivity (SPA) a to 
na Belej  3 dni ( nedalo sa loviť 18 dní, 140cm , 10 m3 a viac ), na Váhu 1 deň ( nedalo sa loviť 
37dní, 90 cm a viac, 10 m3 )  a na toku Boca 2 dni. Avšak úhrn zrážok nie je rovnomerný a počas 
krátkeho času spadne veľa zrážok, ktoré jednoducho odtečú do riek a neudržia sa v optimálnych 
hodnotách v pôde. Jeseň 2021 bola z pohľadu počasia skoro 2 mesiace vhodná na lov, ale z pohľadu 
zrážok to bolo veľmi slabé a deficit vody sa prejavoval na potokoch a ich prietokoch ( na niektoré 
potoky nemohli kvôli stavu vody migrovať na neres pstruhy potočné ).  
Je už pomaly normálny jav, že zvýšené prietoky (povodňové), neboli v rovnaké obdobie na väčšine 
našich tokov, ale prejavovali sa individuálne. 
Môže to súvisieť s nerovnomerným spádom zrážok, keď posledné roky sa celkovo pozoruje, že 
zrážky spadnú len na malú plochu územia.  
SVP. š. p. v roku 2021  realizoval tieto práce na rybárskych revíroch v obhospodarovaní – užívaní  
MO SRZ L. Hrádok: 

1) Ľavostrannú úpravu toku Váh pod sútokom s riekou Boca v k. ú. L. Porúbka, Hybe. Jednalo 
sa o tieto prevedené práce: 

- odťaženie štrkovej lavice s ponechaním ¼ nánosov  
- nános sa využil na pravostrannú brehovú hrádzu nad sútokom s Bocou v dĺžke cca.90m a na 

dosypanie pravostrannej hrádze na L. Maši 
- doplnenie ťažkých lom. kameňov do abrazívne nerušenej ľavostrannej brehovej úpravy 

z minulosti  
     2) Prečistenie toku Boca nad žel. mostom v K. Lehota od nánosov – uvoľnenie ľavého pola 
         mosta pre lepší odtok zvýšených stavov povrchových vôd 
     3) Ľavostranné opevnenie toku Boca medzi cestným mostom a železničnou vlečkou v K. Lehote, 
         s použitím lom. kameňa na dĺžke cca 20m 
     4) Uloženie ťažkého lom. kameňa okolo premostenia na toku Hybica pre stabilizáciu opôr mosta 
         ( pilierov) 
Rybožravé predátory na našich revíroch môžeme pozorovať už bežne, niekoľko kusov vydier, 
volaviek, potápače a čajky. Kormorány sa túto zimu na našich revíroch neobjavovali, resp. možno 
max. 5 kusov, avšak držali sa vo vyšších počtoch v okolí L. Mary, odkiaľ lietali na blízke rieky. 
Posledné 2-3 roky môžeme konštatovať, že naše revíry nie sú vo veľkom atakované kormoránom.  
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. Nesprávne vyplnené povolenia neboli raritou a stále niektorý majú chronicky 
problém túto povinnosť splniť. 
 
Viacerí členovia našej MO SRZ sa už pravidelne 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. 2022.  
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Správa kontrolnej a revíznej komisie, disciplinárnej komisie 

a rybárskej stráže za rok 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:  predseda KRK Ján Lutica  
Schválil:  výbor MOSRZ Liptovský Hrádok



Správa o činnosti KRK, DK, RS 
 

Činnosť kontrolnej a revíznej komisie v roku 2021 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 2021 vykonala náhodné kontroly hospodárenia MO, pri ktorých boli 
kontrolované účtovné doklady a pokladničné operácie. V peňažnom denníku je 
zaznamenaných 1639 účtovných položiek. Komisia konštatuje, že celá účtovná agenda bola 
účtovníkom a pokladníkom vedená v zmysle platných predpisov. 
 

Ku dňu 31.12.2021 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 2021 a k rozpočtu 2022 
 

Na svojom zasadnutí kontrolná komisia preverila správnosť účtovnej závierky k 
31.12.2021, pričom nezistila žiadne nedostatky. 
 

Komisia navrhuje VČS hospodársky výsledok za rok 2021schváliť. 
 

Komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2022 a doporučuje ho VČS 
schváliť. 
 
 

DK 
 

V roku 2021 pracovala v počte 3 členov. Komisia riešila jedného nášho člena.  
Previnilý člen zväzu sa dopustil disciplinárneho previnenia proti stanovám zväzu tým, 

že v kaprových vodách nemal zapísaný aktuálny dátum lovu a neukončil lov 
z predchádzajúceho dňa. Uvedený skutok sa stal na VN Lipt. Mara, Sokolčianska zátoka  dňa 
03.06.2021  

Podľa §-u 4 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SRZ uložila poriadková komisia svojmu členovi za 
menej závažné porušenie stanov SRZ  napomenutie.. 

 



 
 

 
 

RS 
 

Rybárska stráž MO SRZ Liptovský Hrádok v roku 2021 pracovala v počte 15 členov. 
Hlavnou úlohou rybárskej stráže v roku 2021 bolo plnenie úloh na dodržiavaní Zákona 

o rybárstve č. 216/2018 Z. z.  
Členovia rybárskej stráže vykonávali  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. Tieto kontroly boli vykonávané 
vzhľadom na šíriace sa vírusové ochorenie COVID 19 len v prípade, že bolo zistené 
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 Zákona o rybárstve, a tiež porušenia všeobecne záväzných 
právnych noriem, kde naši členovia Miestnej organizácie ako aj hostia, ktorí lovili na našich 
vodách v plnej miere dodržiavali zákon o rybárstve.. 

V priebehu roka 2021 na našich vodách neboli zaznamenané prípady pytliactva.                                                                                                                        



 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná členská schôdza 2022 
Návrh rozpočtu na rok 2022 a prijatie uznesení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:  Peter Pajerchin 
Schválil:  výbor MO SRZ Liptovský Hrádok 



 

 

STRATEGICKÉ ÚLOHY 2019 - 2022  

 
HOSPODÁRENIE  

Zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom  zvýšenia počtu pôvodných druhov rýb  

Vytvorenie generačných stád pôvodných  
Pokračovanie 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 000EUR  

 Vyčleniť rezervu na výstavbu vlastnej liahne - 100 000EUR  

 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA  

 Zefektívnenie brigádnickej činnosti 
 Práca s mládežou – pravidelná účasť 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 MO SRZ LH v LRU Mucha – 1 liga  

 

VÝBOR  
 Pravidelne a intenzívne pracovať na ochrane a zveľaďovaní MO SRZ a jej revírov 

 Pravidelné informovanie členskej základne 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 2022 
 
 
 

 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 organizáciu VČS a zároveň volieb nového výboru 
 

 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 r. 2022 
 

 

Položky rozpočtu ROZPOČET 2022 

P R Í J M Y: Návrh rozpočtu 
2022 

Príspevky členov € 18 330,00 
v tom    členské známky € 10 770,00 
-dospelí               10 600,00 €  
-študenti a deti                    170,00 €  
zápisné                 1 000,00 €  
členské preukazy                      60,00 €  
náhr.za neod. brig. VČS                 6 500,00 €  
Prímy z predaja povoleniek € 25 100,00 
povolenky budúc. roka   

Príjmy z majetku € 730,40 
Prijatý 2 % podiel z daní € 2 000,00 

Ostatné prímy /prepl.,pretek,Bepax/ € 200,00 

    

P R Í J M Y   S P O L U € 46 360,40 
    

V Ý D A V K Y :   

Povolenky a známky Rade SRZ € 14 882,50 
Nákup násad € 29 824,20 
Režijné výdavky € 10337,00 
režijný mater. a drobný hmot.maj. € 2 500,00 
elektr. energia a voda € 500,00 
cestovné € 150,00 
poštovné a telef. výdavky € 30,00 
občerstvenie  a reprezentácia € 2 007,00 
dary poskytnuté € 0,00 
ostat. služby /napr.nájomné... € 2 000,00 
osobné výdavky € 3 000,00 
dane a poplatky € 150,00 
Ostatné výdavky /techn. zhodn./   
    

V Ý D A V K Y    S P O L U € 55 043,70 
    

Rozdiel príjmov a výdavkov -8 683 € 

 



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

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Výročná členská schôdza 2022 
 

Správa o činnosti MO SRZ za rok 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:  tajomník Richard Brodský 
Schválil:  výbor MO SRZ Liptovský Hrádok 
 

 



 

Vážení priatelia rybári!  

Dovoľte mi, aby som zhodnotil uplynulú rybársku sezónu 2021 a oboznámil Vás s činnosťou našej 
MO SRZ a plnením jej uznesení.  

Výbor našej organizácie sa pri svojej práci riadil priebežne prijatými uzneseniami a navrhnutým 
plánom hlavných úloh schválených VČS 17.7.2021 

 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,- €. 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 apredstavenie ekonomických parametrov 
projektu.  

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

 

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  

 Učtovná uzávierka za 2020, plnenie rozpočtu za rok 2020  

 Príprava a odsúhlasenie zarybňovacieho plánu na rok 2021  

 Príprava rozpočtu na rok 2021  

 Príprava plánu brigád na rok 2021  

 Školenie a preskúšanie nových členov pre rybársku sezónu 2021  

 

Apríl- Jún:  

 Výdaj rybárskych povolení na sezónu  

 Brigády  

 Schválenie finančnej podpory krúžku „mladý rybár“  na nákup rybárskeho náradia a 
pomôcok pre deti v hodnote 500 €.  



 

 Zrušenie akcie „Rybárska nedeľa pod Skalkou 2021“- z dôvodu sústavne meniacej sa 
pandemickej situácie na Slovensku spôsobenej korona vírusom Covid 19.  

 Príprava na VČS 

 

 

 Júl-September:  

 Brigády  

 Príprava VČS  

 Odsúhlaasený Plán práce krúžku „mladý rybár“ pre školský rok 2021/2022 predložený 
vedúcim krúžku Michalom Hurkotom 

 Schválenie poskytnutia peňažného daru 1.000 € pre MOSRZ Žiar nad Hronom. Obdarovaný 
je realizátorom projektu obnovy populácie rýb v rieke Hron po ekologickej havárií, ktorá 
nastala dňa 26.7.2021 z dôvodu úniku znečisťujúcej látky do rieky počas silnej búrky.  

 Školenie obsluha elekt. agregátu na Rade Žilina   

 

Október-December  

 Ichtyologický prieskum na Váhu a Belej vykonaný ichtyológom SRZ  

 Podanie podnetu na Slovenskú inšpekciu životného prostredia  spoločne s WWF 
Slovensko o. z.. Podnet sa týka vykonania štátneho dozoru: Prevádzka MVE Dovalovo 
- nakoľko pri jej prevádzke dochádza dlhodobo k porušovaniu podmienok povolenia 
na odber povrchovej vody z toku Belá, manipulačného poriadku, ako aj všeobecne 
záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia.  

 Brigády  

 Zabezpečenie registrácie MO za poberateľa 2% daní na notárskom úrade  

 Riešenie otázky RS, podmienky splnenia členstva v RS podľa nového zákona  

 Oscanovanie všetkých kroník a umiestnenie na WEB  

 Od r. 2022 na základe vyjadrenie MŽP sa do Váhu č. 22a lovný nemôže nasádzať 
akákoľvek veková kategória pstruha dúhového. Proti tomuto rozhodnutiu sa MO SRZ 
LH cez Radu SRZ Žilina odvolalo, ale MŽP aj po našom odvolaní ponechalo svoje 
rozhodnutie nevysadzovať Pd do Váh č. 22a. Pstruh dúhový = nepôvodný druh ryby. 

 Príprava projektu “Ikry v boxoch 2021”  

 Objednanie cenín na rok 2022, ryb. násad  

 Správy na VČS publikované na webe   

 Realizácia projektu „Ikry v boxoch 2020“  

 Určití členovia výboru počas roka 2021 stále hľadali a vyhodnocovali vhodné miesta 
na umiestnenie liahne, zatiaľ také nenašli. 

 

  



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 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 2021 celkom 15 uznesení, ktoré sú zverejnené spolu so zápismi z 
výboru na WEB stránke https://mosrzlh.sk/sk/sekcia- pre-clenov/dokumenty/.  

 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA  

MO SRZ v Liptovskom Hrádku evidovala k 31.12.2021: 366 dospelých členov, 7 mladých rybárov 
vrátane študentov a 62 detí, t.j. celkom 435 osôb.  

Riadnych členov, t.j. členov nad 18 rokov je celkom 366. Z celkového počtu 435 je 338 mužov a 28 
žien. Z dospelých členov je 69 členov nad 62 rokov, z toho 15 členov nad 70 rokov veku. Najstarším 
členom je Jozef Trnka st.  

Členstvo má prerušené 26 osôb. Členstvo ukončilo 15 osôb.  

V rámci prípravy nových členov bolo v  roku 2021 postupne vyškolených  15  nových členov.  

 

Spustením WEB stránky www.mosrzlh.sk je už komunikácia medzi MO SRZ a členskou základňou 
len cez WEB a e-mail!  Z dôvodu vzájomnej komunikácie je potrebné nahlásiť včas zmenu adresy, e-
mailovej adresy a tel. čísla.  

 

Vážení priatelia rybári !  

Z predloženej Správy o činnosti za rok 2021 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 + 3.284 € z dôvodu neprekročených režijných 
a osobných výdavkov, a taktiež výdavkov na občerstvenie.  

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 3.403,82 €, čo je nárast  
oproti predchádzajúcemu roku, kedy sa vyzbieralo 1.777,1 € !  

Hospodárenie organizácie za rok 2021 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  


