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Školenia a skúšky 
nových rybárov

Končí sa volebné obdobie, je čas bilancovať

Všetko o rybárstve na strednom Považí         
i v okolí nájdete na webovej stránke

www.povazskyrybar.sk

Ak chceš podporiť našu MsO 2%-ným po-
dielom z tvojej dane z príjmu, príslušné tlačivá 
budú k dispozícii v rybárskom dome. Vyplnené 
„Vyhlásenie o poukázaní sumy“ a potvrdenie 
od zamestnávateľa môžete na daňový úrad 
doručiť osobne, alebo ich prineste do rybár-
skeho domu. Žiadame Vás, aby ste odovzdali 
vyhlásenie aj potvrdenie aspoň 14 dní pred 
stanoveným termínom. Termín odovzdávania 
vyhlásenia a potvrdenia sa dozviete z dennej 
tlače a elektronických médií.

Podporte svoju mestskú 
rybársku organizáciu

Výbor MsO SRZ 
Považská Bystrica 

želá všetkým svojim členom      
a priaznivcom Petrovho cechu 
krásne vianočné sviatky a veľa 
zdravia, šťastia a rybárskych 

úspechov v roku 2014.

Školenie dospelých a mládeže - záujem-
cov o členstvo v MsO SRZ Považská Bystrica 
sa uskutoční v dňoch 11. – 12. 1. 2014 a 
8. – 9. 2. 2014 vždy od 8. do 12. hodiny v 
Rybárskom dome v zasadačke na poschodí. 
Prihlášky sú k dispozícii v Rybárskom dome 
počas úradných hodín. Vyplnenú a podpísa-
nú prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr 
do 3. 1. 2014 v Rybárskom dome. 

Skúšky dospelých a mládeže sa uskutoč-
nia v sobotu 8. 3. 2014 v rybárskom dome od 
8. do 12. hodiny. Opravné skúšky sa usku-
točnia v termínoch 21. 3. 2014 a 28. 3. 2014 
v piatok od 16. do 18. hodiny v rybárskom 
dome. Podmienkou účasti na skúškach je 
odovzdanie prihlášky a uhradenie školného 
10 eur (5 eur prestupujúca mládež) a to 
buď poštovým poukazom alebo bankovým 
prevodom na účet organizácie. Školenie a 
skúšky detí sa uskutočnia v sobotu 22. 3. 
2014 v rybárskom dome od 8. hodiny.

Informácie - dospelí a mládež: Milan 
Dubnička (0905 935 592) 

Deti: Milan Bajzík (0903 809 810)

Milí rybári a priatelia Petrovho cechu, pomaly 
sa končí ďalší rybársky rok a nastal tradične čas 
bilancovať. Niektorí z vás sú s rybárskou sezó-
nou spokojní, iní majú k spokojnosti ďaleko. Ale 
tak to už chodí v každej oblasti života. Ku koncu 
sa chýli aj štvorročné volebné obdobie súčas-
ného výboru MsO SRZ v Považskej Bystrici a 
výborov všetkých troch obvodných organizácií. 
Celé štvorročné obdobie zbilancujeme spoloč-
ne na obvodných konferenciách a mestskej 
konferencii, na ktorej si delegáti zvolia aj nové 
vedenie organizácie na nasledujúce štyri roky. 
Dovoľte mi preto, aby som sa stručne obzrel 
len za predchádzajúcim rybárskym rokom. Aj 
na podnety členských konferencií sme zmenili 
dodávateľa rybárskej násady, čo sa ukázalo 
ako dobrý krok. Z výberového konania sme 
vybrali najlacnejšieho dodávateľa, čo sa však 
neprejavilo negatívne na kvalite násady kapra. 
Napokon, to ste mohli posúdiť počas návštev 
našich revírov, najmä Považskej Teplej. Ako 
bonus sme koncom roku zarybnili Považskú 
Teplú ďalšími neplánovanými desiatimi met-
rákmi kapra. 

Čo sa nám nepodarilo, a verte, že nás to 
mrzí rovnako ako celú členskú základňu, je vy-
bagrovanie a rozšírenie revíru Slavojka. Výbor 
vyvinul maximálne úsilie, aby sa tento krásny 

revír rozšíril. Bohužiaľ, pôvodný záujemca o 
vybagrovanú hmotu nám oznámil, že nie je 
vhodná na účel, na ktorý ju chcel použiť, a tak 
sa vynoril neriešiteľný problém kam s tonami 
hmoty zo Slavojky a jej okolia. Na vyvezenie 
materiálu nám životné prostredie neschválilo 
žiadnu blízku lokalitu a odvážať hmotu niekoľko 
kilometrov ďaleko je finančne neúnosné. Po
prerátaní nákladov sme došli k záveru, že by to 
organizácia finančne nezvládla. Výbor sa však
nevzdáva a hľadá ďalšie alternatívne riešenia. 
Potešiteľným je fakt, že došlo k zlepšeniu stavu 
našich revírov, najmä čo sa ich čistoty týka. I 
keď v tejto oblasti nikdy nemôže byť spokojnosť, 
pokrok je viditeľný, za čo patrí poďakovanie celej 
členskej základni, rovnako ako rybárskej stráži 
a hospodárom.Celý rok podrobne zbilancujeme 
na výročných členských schôdzach obvodných 
organizácií a mestskej konferencii. Dovoľte mi, 
aby som vám poďakoval za spoluprácu v roku 
2013 a vyslovil vám uznanie za prácu, ktorú 
ste pre organizáciu tento rok urobili. Vďaka 
za nadštandardnú spoluprácu patrí aj mestu 
Považská Bystrica, ktoré rybárskemu hnutiu 
vychádza všestranne v ústrety. Podrobnejšie 
zhodnotenie jednotlivých oblastí je súčasťou 
tohto spravodajcu.                 Vladimír Vecel, 

predseda MsO SRZ
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V prvom ročníku feedrovej ligy Bystričania nesklamali

Šiesty titul v rade pre Sensas klub P. Bystrica

V love rýb na feeder sa na Slovensku v tomto 
roku udiali radikálne zmeny. Po prvýkrát sa 
začalo chytať podľa medzinárodných pravidiel 
C.I.P.S. a rovnako po prvýkrát sa vytvorila dl-
hodobá súťaž družstiev – prvá feedrová liga. 
Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho 
zväzu v Považskej Bystrici v premiérovom roční-
ku súťaže reprezentoval feedrový Sensas team 
Považská Bystrica v zložení Milan Zelenák, 

Peter Králik, Juraj Krekáč a Ľubomír Krekáč. 
V prvom ročníku ligy si Považskobystričania v 
súťaži hanbu neurobili a v konkurencii pätnás-
tich družstiev z celého Slovenska si vybojovali 
výborné štvrté miesto, keď ich od medailovej 
tretej priečky delil len povestný kúsok šťastia. 

Po prvom dvojkole, ktoré sa uskutočnilo v 
Novákoch, figurovaliv ligovej tabuľkePovažsko-
bystričania na štvrtom mieste. V druhom dvojko-

le v Mikšovej si toto umiestnenie udržali, hoci do 
konca bojovali o medailové umiestnenie. 

Koncom roka sa uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v Maduniciach. V tejto súťaži nás 
reprezentoval Milan Zelenák, ktorý obsadil 
výborné piate miesto. Ten si zároveň vybojoval 
v kvalifikácii aj postup na majstrovstvá sveta v
Juhoafrickej republike. 

Juraj Krekáč

Športovci hovoria, že získať výborné umiest-
nenie je ťažké, ale obhájiť ešte ťažšie. Prete-
károm Sensas klubu Považská Bystrica v love 
rýb udicou na plávanú sa to podarilo v roku 
2013 už po šiestykrát za sebou. Víťazstvo v I. 
lige LRU - plávaná získali v konečnom súčte 60 
bodov z jarného a jesenného kola, keď náskok 
z jari dokázali na Madunickom kanáli udržať. 
V jesennom kole na pretekárskej trati, ktorá je 
považovaná za technicky veľmi náročnú trať 
v svetovom meradle, nezískali prvenstvo v 
jesennom dvojkole ale spoľahlivým výkonom 
družstva s priemerom 4 umiestnenia na prete-
kára získali šieste víťazstvo v rade za sebou. 
Družstvo v zložení Peter Baránek, Rastislav 
Dudr, Ľuboš Krupička a Ján Kevický opätovne 
dokázalo svoje kvality a vybojovalo si postup 
na majstrovstvá sveta klubov v roku 2014, ktoré 
sa uskutočnia v Slovinsku. 

Celkové výsledky I. ligy 
1. Považská Bystrica – 60 (súčet umiestnení), 

2. Nové Zámky – 73, 3. Žilina – 76, 4. Šurany 
– 80, 5. Šaľa – 86, 6. Komárno – 86, 7. Veľké 
Kapušany – 106,5, 8. Trnava – 109, 9. Žiar nad 
Hronom – 113,5, 10. Vranov nad Topľou – 130, 
11. Galanta – 161, 12. Hlohovec – 167,5 

Medailová pozícia na MSR
Pre MSR v LRU na plávanú zvolila sekcia 

plávanej novú trať na derivačnom kanáli v 
Krpeľanoch, ktorá pre väčšinu zúčastnených 
priniesla sklamanie v množstve úlovkov. Naj-
mä v prvý deň pretekov nepresiahla hmotnosť 
ulovených rýb jednotlivcom jeden kilogram, čo 
znamenalo boj o každú ulovenú rybku s dávkou 
šťastia. Našim pretekárom sa v prvom dni ako 
družstvu príliš nedarilo, v druhom dni vybojovali 

tretiu pozíciu, ktorá im nakoniec priniesla zisk 
bronzovej medaily pol boda za druhým mies-
tom. V jednotlivcoch patrila strieborná medaila 
s umiestnením 2 - 2 Petrovi Baránkovi, s tým 

istým súčtom umiestnení skončil na 5. mieste 
Rastislav Dudr. 

Poradie družstiev: 1. Levice – 36 (súčet 
umiestnení), 2. Žilina – 42,5, 3. Považská 
Bystrica – 43

Majstrovstvá sveta klubov-Torre di 
Mosto Canale Brian-Taliansko

Za víťazstvo v I. lige 2012 si družstvo Sensas 
Považská Bystrica vybojovalo právo zúčastniť 
sa v júni 2013 MS klubov v Taliansku. Svetozná-
ma  pretekárska trať na kanáli Brian naplno pre-
verila schopnosti a um všetkých zúčastnených 
družstiev. Pretek si vyžadoval zvládnuť techniku 
lovu na odhod, deličku, skrátenú deličku a bič. 
V preteku sa lovili drobné ryby-karas,plotica ale 
i kapre do 10 kilogramov. Nebolo zvláštnosťou 
dostať na udicu sumca, ako i pre väčšinu prete-
károv v svojich krajinách sa nevyskytujúcu rybu 
„čefalo“ (neodborný názov), ktorá do kanála 
natiahla s prílivom z mora a rozhodla mimo 
iného i o výsledku preteku.

Naši pretekári zachytali spoľahlivo a pri 
väčšom šťastí mohli pomýšľať na  medailové 
umiestnenie. Najlepšie sa s nástrahami trate 
vyrovnali klubové družstvá zo Srbska a Slovin-
ska, sklamaním bolo celkové umiestnenie pre 
domáce družstvo, ako i pre vyspelé družstva z 
Česka, Anglicka, Francúzska. Ôsme miesto na 
svete z 29 zúčastnených klubových družstiev 
je doposiaľ jedno z najlepších umiestnení klu-
bového družstva na MS. 

Poradie družstiev: 1. Srbsko – 39 (súčet 
umiestnení), 2. Slovinsko – 41, 3. Maďarsko 
– 51, 4. Holandsko – 55, 5. Poľsko – 60, 6. 
Rusko – 60, 7. Ukrajina – 64, 8. Slovensko – 69, 
9. Taliansko – 70, 10. Švédsko – 71

Výsledky v pohárových pretekoch
Príprava na dôležité preteky - liga, MSR, MS 

ako i pracovné vyťaženie pretekárov sa prejavili 
i v účasti na pohárových pretekoch. Cenné boli 

víťazstvá v odhodových pretekoch dvojíc na 
Bukovej a na pretekárskej trati v Žiline v súťaži 
trojčlenných družstiev O Pohár Hrdeľa.

Výsledky Sensas klubu Považská 
Bystrica 2008 - 2013

Všetko dlhoroční pretekári v I.lige LRU-P v 
zostave P.Baránek,Ľ.Krupička,R.Dudr,J.Ke-
vický  chytajú od roku 2008 a od tohto roku do 
roku 2013  zvíťazili v každom ročníku I.ligy už 
6x za sebou. V družstvách na Majstrovstvách 
Slovenska zvíťazili trikrát, trikrát získali medai-
lovú pozíciu (2x druhé miesto, jedenkrát tretie 
miesto). V jednotlivcoch na MSR získal Rastislav 
Dudr päťkrát titul a štyri medailové pozície, Peter 
Baránek a Ľuboš Krupička získali titul dvakrát a 
dve medailové pozície. Najmladší  člen družstva 
J. Kevický získal medailovú pozíciu a patril k 
najúspešnejším juniorom Slovenska.

Považskobystričania reprezentovali Sloven-
sko na MS národov i klubov. Najvýznamnejší 
úspech dosiahli v roku 2009, keď v družstve, 
ktoré získalo titul majstrov sveta boli traja prete-
kári P. Baránek, Ľ. Krupička a R. Dudr. R. Dudr 
sa v jednotlivcoch umiestnil na 4. mieste čo je 
doposiaľ najlepší výsledok jednotlivca na MS v 
senioroch. Úspešne reprezentovali Slovensko 
na MS v Srbsku (14. miesto), Taliansku (8.) a na 
domácej pôde v Maduniciach (11. miesto).

Významné úspechy dosiahli pretekári Sensas 
klubu i na významných zahraničných pretekoch.
V roku 2010 sa stali medzinárodnými majstrami 
Českej republiky.

Umiestnenia pretekárov v rebríčku 
jednotlivcov I. ligy a MSR 2013

1. liga: Ľ. Krupička (1-1-2-1) - 1. Miesto, 
R.Dudr (1-1-6-2) - 3. miesto 

MSR: P. Baránek (2-2) - 2. Miesto, R. Dudr 
(1-3) - 5. miesto

I. liga + MSR: R. Dudr  – 1. Miesto (14), Ľ. 
Krupička – 3. miesto(18).       Stanislav Dudr 
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Muškári postúpili 
do druhej ligy

Medailová žatva „ertečkárov“ pokračovala aj v tejto sezóne

Mestskú organizáciu Slovenského rybár-
skeho zväzu Považská Bystrica reprezen-
tovali v tejto sezóne v muškárskej divízii 
dve družstvá. Áčko sa na plánovaný postup 
do druhej ligy pripravovalo v zložení Milan 
Bajzík, Michal Rybárik, Ján Pauer a Miloš 
Mrišo, rezerva Považskej Bystrice v zostave 
Vladimír Vecel starší, Vladimír Vecel mladší, 
Ľubo Horínek a Alexander Takáč. 

Úvodné kolo sa uskutočnilo na rieke Ora-
vica  v Námestove. A-družstvo pricestovalo 
bez Miloša Mriša, nálada v družstve bola 
pod bodom mrazu. Veď za neúčasť prete-
kára v družstve sa pripočítava jeden bod. 
Družstvo to nevzdalo a príkladne bojovalo. 
Po prvom kole  bolo na štvrtom mieste. B-
-družstvo nastúpilo v plnej zostave, ale prvé 
kolo im nevyšlo podľa predstáv a nazbierali 
až 34 bodov. Po výdatnej búrke v noci sa 
zakalila voda, pretekári A-družstva neulovili 
merateľnú rybu a pripísali si na účet po 14 
bodov. Viac sa darilo pretekárom B-druž-
stva keď v kalnej vode ulovil Takač jednu 
rybu a bolo z toho štvrté miesto. Rezerva 
skončila celkovo štvrtá, A-družstvo až na 
desiatom mieste. 

Druhé kolo sa uskutočnilo na rieke Hron 
v Banskej Bystrici. B-družstvo nastúpilo v 
nezmenenej zostave. A-družstvo doplnil 
Vladimír Hromek. To, že družstvo je v 
komplet zostave sa preukázalo už v prvý 
deň. V celkovom súčte jarnej a jesennej 
časti skončilo áčko na druhej priečke, čo 
mu zabezpečilo postup do druhej ligy.  B-
-družstvo skončilo celkovo na ôsmej priečke 
zo 14 účastníkov divízie.

Výborné výkony sa prejavili i v súťaži jed-
notlivcov. Milan Bajzík skončil prvý a Michal 
Rybárik na 3. mieste. Ján Pauer skončil 
desiaty.                                Milan Bajzík

Už sa stalo tradíciou, že MsO SRZ Považská 
Bystrica prihlasuje družstvo do ligy rybolovnej 
techniky (RT). V roku 2013 bolo prihlásené 
družstvo v zložení Tomáš Valášek, Karol Šperka 
ml., Martin Čapliar, Michal Miclea, Drahomír 
Jánský, Adam Gajdoš a najmladší člen Dávid 
Medvecký.

V roku 2013 nás čakali dve kola ligy v Bra-
tislave, dve kola v Prešove a majstrovstvá 
Slovenska v Košiciach. Pretekári si dali cieľ 
pred ligou obsadiť druhú priečku v lige RT a 
na majstrovstvách Slovenska získať medailové 
umiestnenia. 

Prvé podujatie a prvý deň v Bratislave 
nasvedčoval, že cieľ chcú splniť. V súťaži 
družstiev po prvom kole obsadili druhú priečku 
pred družstvom Bratislava A a za družstvom z 
Nových Zámkov. Odhodlanie našich pretekárov 
neoslablo ani na druhý deň. A výkony na hranici 
osobných výkonov celého družstva zaručili aj v 
druhom dni , že družstvo po dvoch pretekoch 
bolo na druhom mieste so ziskom 122 bodov 
pred družstvom Bratislava A. Prvú priečku 
obsadilo družstvo z Nových Zámkov.

Tretie a štvrté kolo sa uskutočnilo na východe 
Slovenska v Prešove.  Naši pretekári prišli na 
pretek udržať druhú priečku v súťaži družstiev.  
Ale Bratislavčania sa  chceli  polepšiť. Prekvape-

nie prišlo až na konci preteku, keď znížili svoju 
stratu na 29 bodov po treťom preteku.  Štvrtý 
pretek bol v nedeľu, družstvá si sledovali výkon 
každého pretekára a vyhodnocovali celkový 
súčet získaných bodov. Rozuzlenie prišlo až v 
samotnom závere a pre Považskobystričanov 
bolo radostné. Naši pretekári - Tomáš Valášek, 
Karol Šperka ml., Martin Čapliar a Michal Miclea 
obsadili druhú priečku a získali strieborné me-
daily v súťaži družstiev v rybolovnej technike 
v roku 2013.

Vrcholom súťaže v rybolovnej technike 
na Slovensku boli majstrovstva Slovenska. 
Zorganizovala ich MsO SRZ Košice. Z našich 
pretekárov sa podujatia zúčastnili len traja pre-
tekári, Tomáš Valášek, Martin Čapliar a junior 
Dávid Medvecký.  Pretekári ako Šperka, Miclea 
a Jánsky sa nemohli zúčastniť tohto podujatia 
nakoľko mali pracovné povinnosti . Výprava 
do Košíc bola počtom malá, ale cieľ bol získať 
niekoľko medailových umiestnení. 

V juniorskej kategórii  sme mali len jedného 
pretekára 14-ročného Dávida Medveckého.  
Začiatok preteku v jeho podaní nebol najlepší 
ale štvrté a piate miesto v dvoch disciplínach nie 
je na zahodenie.  Až v štvrtom preteku zabodo-
val a v disciplíne záťaž cieľ kde obsadil druhú 
priečku .  Aj v poslednej disciplíne záťaž diaľka 

jednoruč  sa mu podarilo získať druhú  medailu 
a to za tretie miesto.  V päťboji  obsadil štvrtú 
priečku. Výkonom na všetkých piatich podu-
jatiach si mladý Dávid Medvecký vybojoval aj 
reprezentačný dres a zúčastnil sa majstrovstiev 
Sveta, ktoré boli v Českej republike .

Dvaja pretekári v seniorskej kategórii sa v 
štartovom poli nestratili. Tomáš Valášek získal 
niekoľko ocenení. V disciplíne muška cieľ zís-
kal druhé miesto, v disciplíne záťaž presnosť 
(Arenberg) sa stal majstrom Slovenska a v 
disciplíne záťaž diaľka jednoruč získal striebor-
nú medailu.  Jeho dobré umiestnenia v každej 
disciplíne nasvedčovali aj dobré umiestnenie 
vo viacboji. V päťboji získal druhu priečku a v 
sedemboji vybojoval bronz. Výkony ktoré podá-
val na všetkých podujatiach, Tomáša Valáška 
nominovali na majstrovstva sveta seniorov, 
ktoré sa uskutočnili v Nemecku.

Je potrebné aj poďakovať druhému reprezen-
tantovi našej organizácie Martinovi Čapliarovi. I 
keď medailu nezískal, umiestnenia do šiesteho 
miesta sú prísľubom pre rok 2014. 

Je potrebné poďakovať všetkým reprezentan-
tom našej organizácie za vzornú reprezentáciu 
na podujatiach organizovaných Radou SRZ a 
aj na medzinárodnom poli  a popriať mnoho 
úspechov v roku 2014.      Vladimír Vecel st. 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2013 
Rada SRZ v spolupráci s MsO SRZ Zvolen 
usporiadala celoslovenské kolo súťaže Zlatý 
blyskáč pre mladých rybárov do 15 rokov. 
Podujatie sa uskutočnilo v Rekreačnom za-
riadení Zvolen – Moťová v dňoch  od 19. - 22. 
septembra 2013.

Už sa stalo tradíciou, že družstvo mladých 
pretekárov z MsO SRZ Považská Bystrica sa 
zúčastňuje tejto súťaže pravidelne s úspechom, 
vlani obsadili tretiu priečku. Tohto roku si vytýčili 
cieľ dosiahnuť najvyšší medailový stupienok 
v súťaži družstiev a čo najlepšie umiestnenie 
v jednotlivcoch. Zodpovedala tomu aj tvrdá 
príprava našich pretekárov pri vode ako aj 
pri terčových disciplínach. Družstvo v zložení 
Dávid Medvecký, Radoslav Jalč, Jozef Slovák 
a Tomáš Jamborek odcestovalo v plnej výbave 
do dejiska pretekov. Výpravu doplnili vedúci a 
tréner Slavomír Jalč a Vladimír Vecel.

Pri žrebe prvej disciplíny - Lov rýb udicou 
plávaná prialo našim šťastie a vyžrebovali si 
číslo jeden, čo predurčovalo dobré umiestne-
nie v súťaži jednotlivcov a družstiev. Po troch 
hodinách lovu prišlo k váženiu ulovených rýb. 
V sektore A Tomáš Jamborek ulovil 1860 g rýb 
a vybojoval tretie miesto v sektore, v sektore B 
Radovan Jalč ulovil 6640 g rýb a umiestnil sa 
v sektore na druhom mieste. V treťom sektore 
C, pretekár Jozef Slovák ulovil 1540 g rýb a 
umiestnil sa na štvrtom mieste, v poslednom 
sektore sa dlhú dobu trápil Dávid Medvecký ale 
ulovil 2200 g rýb čo zabezpečovalo druhé miesto 
v sektore. Po spočítaní všetkých výsledkov 
pretekárov sme sa tešili z tretieho miesta.

Vo večerných hodinách čakala na prete-
károv druhá disciplína - testy, ktorá preverila 
vedomosti pretekárov zo zákona, vyhlášky, 

rybárstve a zo športového rybolovu. Náročné 
testy preverili všetkých pretekárov, ale naši zu-
žitkovali vedomosti, ktoré si celý rok opakovali 
pod vedením vedúceho krúžku mladých rybárov. 
Oplatilo sa, umiestnili sa na prvom mieste po 
zvládnutí náročných testov. Najlepšie z našich 
obstáli v tejto skúške Radovan Jalč a Tomáš 
Jamborek. 

Posledná previerka mladých pretekárov – ry-
bolovná technika, čakala v sobotu. Pretekári z 
Považskej Bystrice zabojovali, Dávid Medvecký 
v piatich disciplínach získal 376,68 bodov a v 
súťaži jednotlivcov obsadil druhú priečku, To-
máš Jamborek získal 229,635 bodov a bol na 
šiestej priečke, Radovan Jalč 214,25 bodov a 
odsadil siedmu priečku a Jozef Slovák získal 
194,42 bodov a obsadil desiate miesto v súťaži 
jednotlivcov. Po spočítaní bodov v tejto náročnej 
disciplíne sa družstvo z Považskej Bystrice 
umiestnilo na vynikajúcom druhom mieste.

Po spracovaní všetkých výsledkov nastala 
hodina pravdy a v nedeľu ráno boli vyhlásení 
najlepší pretekári a najlepšie družstvá. Naša 
bilancia bola priaznivá, v každej disciplíne sme 
získali medailové umiestnenie čo nás vynieslo 
na celkovo druhú priečku v celoslovenskej sú-
ťaži mladých rybárov o Zlatý Blyskáč, celkové 
víťazstvo nám uniklo o pomyselný vlások.

Striebro je výsledkom celoročnej zodpoved-
nej prípravy a našim mladým reprezentantom 
je potrebné poďakovať za vzornú reprezentáciu 
našej organizácie, zaželať im veľa úspechov, 
chuti a trpezlivosti do ďalšej práce. Verme, že v 
budúcom roku už dokážu vystúpiť aj na najvyšší 
stupienok. Je potrebné poďakovať našej MsO 
SRZ za to, že umožnila mladým pretekárom sa 
zúčastniť súťaže, rovnako ako pretekárom za 
pomoc pri výbere krmiva.  Vladimír Vecel st.

Zlatý blyskáč Považskobystričania postriebrili

Celoročná príprava mladých Bystričanov 
priniesla zaslúžené medailové ovocie
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V piatok 15. marca popoludní sa v reštaurácii 
Terno zišli delegáti zvolení na schôdzach obvod-
ných organizácii, aby na Mestskej konferencii 
zhodnotili predošlý rok, schválili rozpočet, ciele 
na rok 2013 a prerokovali všetky návrhy. Pred-
seda MsO Vladimír Vecel predniesol správu o 
činnosti organizácie za rok 2012, ktorá odznela 
aj na obvodných schôdzach, tiež ciele na ďalší 
rok. Július Takáč vystúpil so správou o hospodá-
rení za uplynulý rok a predložil návrh rozpočtu 
pre rok 2013, ktorý by mal byť vyrovnaný. 
Ľubomír Krajný predniesol správu kontrolnej 
komisie. V diskusii vystúpil hosť - predseda 
kontrolnej komisie RADY SRZ Jozef Kalus. 
Vo svojom vystúpení pozdravil delegátov v 
mene RADY SRZ, vyzdvihol našu organizáciu 
z hladiska funkčnosti a nekonfliktnosti. Infor-
moval o snahe podnikateľov otvoriť zákon o 
akvakultúre, a tým aj cestu ku kúpe revírov, o 
snahe komercionalizovať športový rybolov na 
Slovensku. Novela zákona o rybárstve nebude 
touto vládou otváraná, nie je vhodný čas, len 
23 organizácii poslalo pripomienky k zákonu 
vrátane našej. Rozširujú sa prípady, kedy je 
obmedzovaný prístup k revírom oplocovaním, 
napr. obora v Pružine na Pružinke. Reagoval na 
problém kormorán, volavka, vydra. Nemyslí si, 
že každá organizácia by mala písať samostatne 
list na ministerstvo. Treba zjednotiť názory, 
postoje a poslať spoločnú žiadosť o riešenie 
problematiky podpísanú všetkými 122 orga-
nizáciami. Je potrebné prehodnotiť koncepciu 
výstavby malých vodných elektrární na poto-
koch a riekach, petíciu podpísalo len 12.000 ľudí 
čo je 10% členov SRZ na Slovensku. Delegáti 
prerokovali aj návrhy z členských schôdzí, z 
ktorých bol schválený návrh na úpravu lovnej 

miery lieňa na miestnych vodách na 35 cm a 
požiadavka na RADU SRZ na riešenie škôd 
spôsobených predátormi. Vytvorenie revíru 
chyť a pusť na Váhu ani zrušenie striedania 
lovných miest na pretekoch na VN Pov. Teplá 
nezískali dostatočnú podporu. Delegáti pre-
rokovali aj návrhy Smernice o hospodárení a 
Organizačného poriadku, ktoré mali možnosť 
členovia pripomienkovať od 14. 2., kedy boli 
zverejnené v zmysle uznesenia na stránke MsO 

až do konania konferencie. Obe smernice tiež 
neboli prijaté. Milan Dubnička na záver pred-
niesol návrh uznesení, ktoré delegáti následne 
prijali a  Mestská konferencia skončila o 19,00h 
svoje rokovanie.

Mestská konferencia MsO SRZ P. Bystrica
Schvaľuje:
- správu o činnosti MsO SRZ za rok 2012 a 

ciele MsO SRZ na rok 2013.
- správu o hospodárení MsO SRZ za rok 

2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
- správu kontrolnej komisie za rok 2012
- správu návrhovej komisie
- úpravu najmenšej lovnej miery lieňa slizna-

tého v miestnych kaprových revíroch MsO SRZ 
Považská Bystrica na 35 cm.

Berie na vedomie:
-správu mandátovej komisie
Ukladá:
1. výboru MsO SRZ 
-uskutočniť pravidelné zasadnutia výboru 

MsO SRZ  podľa plánu a cieľov MsO SRZ.
- na marcovom zasadnutí vyhodnotiť mestskú 

konferenciu a podnety a pripomienky vyplý-
vajúce z diskusie prerokovať na výbore  MsO 
SRZ, informovať členov o ich riešení a vybrané 
postúpiť na Radu SRZ Žilina.

- zabezpečiť dostatočný počet brigád pre 
zabezpečenie cieľov MsO SRZ.

- zabezpečiť, aby každý člen obdržal jednu 
pozvánku na brigádu organizovanú obvodnou 
organizáciou SRZ. Ostatné termíny brigád si 
musí sledovať každý člen sám.

- vydať deťom, ktoré navštevujú rybársky 
krúžok miestnu kaprovú povolenku na rybolov 
bezplatne.

- informovať členov o termíne dovozu násady 
kapra do revírov MsO SRZ Pov. Bystrica na 
internetovej stránke organizácie.

- preberať násadu kapra u dodávateľa za 
prítomnosti člena výboru a dohliadať na jej 
váženie.

- predkladať na členských schôdzach ob-
vodných organizácií správu o hospodárení za 
predošlý rok.

- požiadať Radu SRZ Žilina o úpravu naj-
menšej lovnej miery lieňa sliznatého v miest-
nych kaprových revíroch MsO SRZ Považská 
Bystrica na 35 cm, po schválení úpravy túto 
zmenu zapracovať do miestneho kaprového 
poriadku.

- požiadať Radu SRZ Žilina o riešenie ná-
hrad škôd spôsobených predátormi v revíroch 
SRZ.

2. členom MsO SRZ 
- oprávneným na lov rýb, povinnosť riadiť sa 

zákonom č. 139/2002 Z. z.  o rybárstve v znení 
neskorších predpisov, vyhláškou 185/2006 Z. 
z. a dodržiavať úpravy uvedené v príslušnom 
rybárskom poriadku, miestneho rybárskeho 
poriadku platného od 1. januára 2007 a jeho 
dodatku č. 1. platného od 1. januára 2009

- splniť  brigádnickú  povinnosť tak, ako to 
ukladá uznesenie z členskej schôdze nasle-
dovne:

- držitelia kaprovej povolenky - 8 hodín.
- držitelia pstruhovej povolenky - 8 hodín 

odpracovať na pstruhových revíroch.
- mládež od 15 do 18 rokov veku a členovia 

s udržiavacou známkou 6 hodín. 
Od brigádnickej povinnosti sú oslobodení:
a, členovia nad 60 rokov, v úplnom invalidnom 

dôchodku a ZŤP

b, deti do veku 14 rokov
c, ženy
-za nesplnenie brigádnickej povinnosti v 

roku 2013, za každú neodpracovanú hodinu 
zaplatiť 5 €.

- za neúčasť na členskej schôdzi bez ospra-
vedlnenia odpracovať naviac 5 brigádnických 
hodín, alebo zaplatiť finančnúčiastkuvhodnote
ako za neodpracovanú brigádnickú povinnosť 
čo predstavuje 25 €.

- odovzdať riadne vyplnený záznam o úlov-
koch podľa zákona o rybárstve. Inak členovi 
nebudú vydané doklady na budúcu rybársku 
sezónu.

- nevyhradzovať si miesto na lov, nebudo-
vať pevné prístrešky - búdy, pevné plošiny na 
revíroch SRZ. Porušenie bude disciplinárne 
riešené.

- na revíri VN Pod Dubovcom v časti Uhry 
parkovať vozidlá na označenom parkovisku do 
10 metrovej vzdialenosti od štátnej cesty č. II/507 
v smere Pov. Bystrica - Púchov. Nedodržanie 
bude riešené ako priestupok disciplinárnou 
komisiou.

Odporúča:
- pri zistení - nájdení šnúry túto nevyťahovať z 

vody, ale jej nález bezodkladne oznámiť členom 
rybárskej stráže, hospodárovi, alebo členom 
výboru MsO SRZ.

- MsO SRZ  vytvoriť aktív dobrovoľných 
rybárov a po dohode s polovnými zväzmi a ich 
členmi uskutočňovať pravidelné sledovanie, 
plašenie a odstrel kormorána veľkého na re-
víroch MsO SRZ.

Uznesenie z mestskej konferencie konanej 15. 3. 2013

Mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica

Všetko o rybárstve na strednom Považí         
i v okolí nájdete na webovej stránke

www.povazskyrybar.sk



Považskobystrický rybár 2013 5

Vianočným pstruhom nešmakovalo
Dvadsaťšesť muškárov sa 9. 

novembra na vodnej nádrži Po-
važská Teplá zúčastnilo jesenných 
pretekov v LRU mucha – Vianočný 
pstruh. Celkovo ulovili iba 32 
pstruhov, z nich si privlastnili desať. 
Víťazom sa stal Dubničan Filip 
Mažík, ktorý ulovil päť pstruhov, 
druhý skončil so štyrmi pstruhmi 
Peter Berik z Gelnice a tretí Ľudo-
vít Kodaj z Púchova (tri pstruhy). 
Rovnako tri pstruhy ulovili aj štvrtý 
Považskobystričan Michal Rybárik 
a piaty v poradí Ján Pauer, rovnako 

z Považskej Bystrice.
„Plavačkárska“ časť Vianočné-

ho pstruha sa konala rovnako na 
dvojke o deň neskôr, prilákala 68 
rybárov, ktorí mali v desaťeurovom 
štartovnom aj guláš.  Celkovo sa 
ulovilo 90 pstruhov dúhových. 
Zvíťazil Ján Mičúch, ktorý chytil 
19 pstruhov. Poradie na ďalších 
miestach: 2. Pavol Stavovský – 10 
pstruhov, 3. Juraj Sýkora – 6 pstru-
hov, 4. Milan Majstrík – 5 pstruhov, 
5. Marek Mihálik – 3 pstruhy. 

Takmer 300 rybárov sa 15. 
septembra zúčastnilo jesenných 
rybárskych pretekov v Považskej 
Teplej. Ulovili spolu 258 kaprov a 
135 pstruhov dúhových. Víťazstvo 
si odniesol Karol Šperka mladší 
(21 kaprov). Poradie na ďalších 

miestach: 2. Juraj Konrád (18 
kaprov, 2 pstruhy), 3. Jaroslav 
Bednár (18 kaprov), 4. Roman 
Jurík (12 kaprov), 5. Jozef Rusnák 
(11 kaprov). Najväčšieho kapra 
ulovil Jaroslav Bednár. Meral 61 
centimetrov. 

Na jeseň žiaril v Pov. Teplej mladý Šperka

Víťazom jesenných rybárskych 
pretekov na Slavojke (8. 9.) – Me-
moriálu Pavla Sokolíka sa stal Juraj 
Konrád, ktorý chytil 9 kaprov. Druhý 
so šiestimi kaprami a dvomi pstruh-
mi skončil Karol Šperka starší. Tretí 

skončil Miroslav Kvaššay, štvrtý 
Ľubomír Krekáč a na piatej priečke 
Ivo Piech. Pretekov sa zúčastnilo 
90 rybárov, ktorý chytili 96 kaprov 
a 60 pstruhov dúhových.  

Konrádov jesenný triumf na Slavojke

Už takmer tradične nepriaznivé 
počasie neodradilo 35 detí od 
tradičných Detských rybárskych 
pretekov – Memoriálu Ladislava 
Bútoru, ktoré sa na VN v Považ-
skej Teplej konali na Deň detí. V 
kategórii detí do 10 rokov zvíťazil 
päťročný Roman Buček, ktorý 
ulovil 1,42 kilogramu rýb. Rovnaké 
množstvo ulovila aj druhá osem-

ročná Katarína Krekáčová, tretia s 
0,91 kg rýb skončila sedemročná 
Barborka Rybáriková. 

Medzi deťmi do 14 rokov si pr-
venstvo odniesol Michal Zelenák, 
ktorý chytil 1,39 kg rýb, druhý 
skončil Patrik Polacký (1,28 kg), 
tretiu priečku obsadila Sandra 
Vnuková (1,20 kg). 

Deťom tradične neprialo počasie

Víťazom jarných rybárskych 
pretekov na Vodných nádržiach 
v Považskej Teplej (12. 5.) sa stal 
Marek Briestenský, ktorý ulovil 15 
kaprov a jedného pstruha dúhové-
ho. Poradie na ďalších miestach: 2. 
Jozef Belás (12 kaprov, 2 pstruhy), 
3. Peter Podolinský (13 kaprov), 4. 

Juraj Smaha (11 kaprov, 2 pstru-
hy dúhové), 5. Juraj Konrád (10 
kaprov, 2 pstruhy). Najväčšieho 
kapra ulovil Ján Mičúch, meral 69 
centimetrov. Celkovo sa na jarných 
pretekoch ulovilo 187 kaprov a 279 
pstruhov dúhových.

Jar v Teplej v réžii M. Briestenského

Víťazom 9. ročníka jarných 
rybárskych pretekov – Memori-
álu Pavla Sokolíka (5. mája) sa 
na Slavojke stal Miloš Majčiník, 
ktorý ulovil 18 kaprov. Poradie na 
ďalších miestach: 2. Ján Velič (10 
kaprov), 3. Ján Košta (2 kapry, 
8 pstruhov), 4. Marián Lacko (7 

kaprov, 1 pstruh), 5. Peter Hučko 
(5 kaprov, 3 pstruhy). Najväčšieho 
kapra merajúceho 58 centimetrov 
ulovil Jakub Vallo.  Pretekov sa 
zúčastnilo 95 rybárov, celkovo 
ulovili 200 kaprov a 75 pstruhov 
dúhových.  

Na Slavojke vyhral Miloš Majčiník

Viac ako pol stovky muškárov 
zo všetkých kútov Slovenska sa 
4. mája zúčastnilo 14. ročníka 
celoslovenských bodovacích 
pretekov – Memoriálu Jozefa 
Kronera. Z Považskobystričanov 
sa najviac darilo Jánovi Pauerovi, 
ktorý obsadil výborné piate miesto. 

Víťazstvo si z Považia odniesol 
Gelničan Peter Gerik. Poradie na 
ďalších miestach: 2. Igor Fician 
(Liptovský Mikuláš), 3. Branislav 
Elischer (Piešťany), 4. Adrián 
Skyšlák (Hlohovec), 5. Ján Pauer 
(Považská Bystrica).  

Na Memoriáli J. Kronera z našich 
najlepší Ján Pauer
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Členské schôdze obvodných organizácií MsO SRZ
OO č. II. - 23. 2. 2013 

Z 356 členov OO SRZ PB č. 2 bolo na nedelnej 
členskej schôdzi 61,9% členov. Karol Šperka 
predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele 
na rok 2013. V správe informoval o rokovaniach 
výboru so železničiarmi v súvislosti s výstavbou 
rýchlotrate, o rokovaniach s vodohospodármi a  
bágrovaní Slavojky, o požiari rybárskeho domu, 
o úspechoch našich športovcov, o podujatiach 
a pretekoch organizovaných našou organizá-
ciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, 
brigády, školenie a skúšky  nových členov. Celú 
správu o činnosti nájdete na stránke po konaní 
mestskej konferencie. Schôdza pokračovala v 
diskusii, v rámci ktorej odzneli viaceré otázky 
a odpovede:

- Návrh na vytvorenie revíru chyť a pusť na 
rieke Váh od vtoku Teplanky pri rybníkoch po 
tzv. veľký most. Aj na predošlých schôdzach 
padol tento návrh, teda sa bude prerokovávať 
na mestskej konferencii, treba o ňom hlasovať 
do uznesení. Pýtali sme sa aj na Rade, či je to 
možné, je to možné, najbližšie od roku 2015.

- M. Bajzík informoval o skúškach detí a 
detských rybárskych pretekoch. 

- Či by sa nedal vyriešiť problém s výtlkmi na 
príjazdovej ceste k rybníkom v Pov. Teplej. Býva 
tam aj niekoľko rodín.  Aj nám to vadí, cesta 
patrí mestu, už sme výtlky zasypávali drťou, no 
je potrebné to urobiť poriadne, t.j. zaliať. Musí 
to urobiť mesto, môžeme byť nápomocný.

- Nedalo by sa lepšie zorganizovať zaryb-
ňovanie v Pov. Teplej, t.j. aby sa viac chytalo 
a menej hájilo po každom zarybnení. Naše 
zarybňovanie kaprom je plánované, horšie 
je to s násadou z RADY, nevieme ovplyvniť, 
kedy nám ju dovezú a musíme dodržiavať zá-
kon, t.j. od 15 do 30 dní hájiť. Minulý rok sme 
mimoriadne zarybňovali len na jeseň, keď nám 
zostali peniaze za nedodané násady, určené 
iba na zarybňovanie. Pomohlo by tu aj druhové 
hájenie, t.j. čo sa nasadí sa bude hájiť, ostatné 
sa bude môcť chytať.

- Treba sa zaoberať predátormi, hlavne vy-
drou, zorganizovať petíciu na MŽP, tiež cestou 
SRZ. Kormorána strielame asi najviac z oko-
litých organizácii, vydra je chránená, momen-
tálne nám nikto nenahradí škody, ktoré dravce 
spôsobujú. Aby to malo zmysel, je potrebné 
skoordinovať podnety aj s inými organizáciami, 
napísať ministrovi. Na Slovensku je nás 122. 
Budeme sa tým zaoberať.

  Po diskusii schôdza schválila delegátov na 
MK a uznesenie. Návrh na vytvorenie revíru 
chyť a pusť nenašiel v hlasovaní o doplnenie 
uznesenia dostatočnú podporu. 

OO č. I. - 17. 2. 2013 
Zo 459 členov OO SRZ PB č. 1 bolo na ne-

delnej členskej schôdzi 80% členov. Miroslav 
Sýkora predložil správu o činnosti za uplynulý 
rok a ciele na rok 2013. V správe informoval 
o rokovaniach výboru so železničiarmi v sú-
visliti s výstavbou rýchlotrate, o rokovaniach 
s vodohospodármi a  bágrovaní Slavojky, o 
požiari rybárskeho domu, o úspechoch našich 
športovcov, o podujatiach a pretekoch orga-
nizovaných našou organizáciou. Zhodnotil 
zarybnenie a úlovky členov, brigády, školenie 
a skúšky  nových členov. Schôdza pokračovala 
v diskusii, v rámci ktorej odzneli viaceré otázky 
a odpovede:

- Návrh na zvýšenie lovnej miery lieňa na 
35cm a potočáka na 30cm. Dobrý návrh treba 

o ňom hlasovať ako doplňujúci do uznesenia. 
Do praxe sa ale dostane až o dva roky, keď 
budeme predkladať návrhy RADE na úpravu 
lovných mier v našich revíroch na ďalšie  troj-
ročné obdobie.

- Nedostal som k dokladom miestny rybársky 
poriadok, ani nemal vo výkaze zapísanú brigá-
du. Niekedy sa chyby vykytnú, smerodajné je 
mať na brigáde brig. preukaz a dať si brigádu 
podpísať na mieste. K zväzovým povoleniam 
sa dáva zväzový rybársky poriadok, k miestnym 
sa miestny rybársky poriadok nedáva, nakoľko 
platí ten z minulého roku. Na požiadanie ale nie 
je problém dať aj miestny.

- Vytvorme od vtoku Teplanky pri rybníkoch po 
kamenný most revír  chyť a pusť. Aj na predošlej 
schôdzi bol tento návrh schválený, teda sa bude 
prerokovávať na mestskej konferencii, tiež ho 
treba odhlasovať do uznesení.

- Či by sa nedala VN Nosice pričleniť späť 
do miestnej povolenky. Ak by sme požiadali 
RADU, je otázne či sa  nádrže budú chcieť 
vzdať, vieme že aj MO Púchov by mala potom 
záujem o svoj podiel. Otázka je či dokážeme 
takúto vodu vôbec zarybňovať.

- Návrh zvýšiť lovnú mieru pstruha potočného 
nie je dobrý, potom nech sa tiež ale nasádza v 
lovnej miere. Nasádzať 30cm potočáky by bolo 
drahé, a máme v posledných rokoch problém 
s dostatkom vody na potokoch.

- Treba zorganizovať petíciu za vyriešenie 
problematiky predátorov a škôd, ktoré spôsobu-
jú. Treba požiadať RADU o spoluprácu. Osloví-
me RADU písomne, petíciu môže zorganizovať 
skupina niekoľkých jednotlivcov.

- Hospodári majú presné informácie o výskyte 
vydier na revíroch, robme s tým niečo. Proble-
matika bola široko diskutovaná aj na schôdzi 
OO č. 3. Na potokoch kde sa lovilo niekoľko tisíc 
pstruhov sa teraz lovia stovky pstruhov. Máme 
ju už aj na rybníkoch. Vydra je chránená, škody 
ktoré nám spôsobuje nikto nechce platiť, zato 
ochranári, ktorí ju vysádzajú sú platení slušne. 
Nevieme ani zabrániť vysádzaniu vydier. Vydry 
kŕmime zo svojich peňazí. 120000 členov SRZ 
nevie s tým pohnúť.

- Je potrebné vyčistiť porasty od vtoku Tep-
lanky po starý most (CHAP), je to zarastené. 
Je to podnet pre hospodárov.

Po diskusii schôdza schválila delegátov na 
MK a uznesenie, ktoré bolo doplnené o dva 
návrhy - zvýšiť lovnú mieru lieňa na 35 cm, 
vytvoriť revír CHAP od vtoku Teplanky  po 
veľký kamenný most. Dva návrhy neprešli - 
zvýšiť lovnú mieru pstruha potočného na 30cm, 
požiadať o zaradenie VN Nosice do miestnych 
kaprových revírov. 

OO č. III - 16. 2. 2013
Z 506 členov OO SRZ PB č. 3 prišlo na 

sobotnú členskú schôdzu 72,38% členov. 
Ing. Ján Zelinka predložil správu o činnosti za 
uplynulý rok, v ktorej informoval o rokovaniach 
výboru so železničiarmi v súvislosti s výstavbou 
rýchlotrate, o rokovaniach s vodohospodármi a  
bágrovaní Slavojky, o požiari rybárskeho domu, 
o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a 
pretekoch organizovaných našou organizáciou. 
Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, 
školenie a skúšky  nových členov. Schôdza 
pokračovala v diskusii, v rámci ktorej odzneli 
viaceré otázky a odpovede:

- Ako sa bude dať pristupovať k VN Pov. Teplá 
počas výstavby železnice. Predseda informoval 

o pláne výstavby, o prístupe k rybníkom cez 
nadjazd od hlavnej cesty ponad železnicu a 
o plánovaných asfaltkách v okolí rybníkov. O 
rokovaniach na MsÚ v súvislosti s firmou VIKO,
ktorá chcela vybudovať cestu zasypaním časti 
jednotky rybníka. O predaji časti pozemkov pod 
trojkou rybníkov.

- Ochranári spôsobujú škody na potokoch 
vysádzaním vydier a ochraňovaním volavky. 
Je potrebné to riešiť, ide o celoslovenský 
problém. Je zbytočné zarybňovať potoky na 
jeseň, krmime tym predatorov. Súhlas, 109 
odstrelených kormoránov nestačí, je ťažké 
zastreliť viac kormoránov naraz. V rozpočte 
máme položku, príspevok na strelivo. Štát 
financuje ochranárov, miesto nahradzovania
škôd, ktoré sú nám spôsobované.

- Vytvorme revír CHAP od vtoku Teplanky 
po veľký most. Urobme celoslovenskú petíciu 
proti vydre, volavke a kormoránovi. Treba o tom 
hlasovať pri uzneseniach. Petíciu môže zorga-
nizovať zopár ľudí, ktorí sa na tom  dohodnú.

- 1/3 organizácií neplní plán odstrelu kor-
moránov, treba ísť po vajciach a redukovať 
ich stavy od začiatku. Možné je konať v rámci 
platnej legislatívy.

- CHAP na potoku nebude slúžiť účelu vy-
chovať väčšie jedince rýb, dravce nám vyžerú 
takýto revír. Kde sú ryby tam prídu aj predátory, 
nie sme proti CHAP ale najskôr treba odstrániť 
dravce.

- Rieka Váh má stále menšiu hĺbku, treba 
osloviť elektrárne, aby ju zvýšili. Bohužial je 
to súkromná firma v rukách talianov, prietoky
držia v stanovených normách a nikto s nimi 
nepohne. Ak ide na odbyt elektrina, je málo 
vody, ak nie, je vody dosť. Váh sa postupne 
mení na lipňovú vodu.

Členovia schválili delegátov na mestskú 
konferenciu a uznesenie, ktoré bolo doplnené 
o dve požiadavky diskutujúcich: - organizovať 
preteky v Pov. Teplej bez striedania miest a 
vytvoriť revír chyť a pusť od vtoku Teplanky 
po veľký most.

Na záver všetkých schôdzí predseda infor-
moval členov o pripravovaných smerniciach 
Zásady hospodárenia a Organizačný poriadok, 
ktoré majú členovia možnosť nájsť na našej 
www stránke a pripomienkovať ich.

Kapor K1 jar  400 kg 
Kapor K2 jar  3000 kg 
Kapor K2 jeseň  500 kg
Kapor K3 jar + jeseň 6700 kg 
Amur 2    400 kg
Šťuka rýchlená  30.000 ks 
Šťuka 1   609 kg 
Zubáč 1   7000 ks 
Podustva 1  7000 ks 
Úhor 15-20 cm  2000 ks 
Pstruh dúhový 1  2000 ks 
Pstruh dúhový 2   1110 kg 
Jeseter    1700 ks 
Pstruh potočný ¼   50.000 ks 
Pstruh potočný 1  12.500 ks 
Pstruh potočný 2  200 kg 
Lipeň 1   5000 ks 
Zarybnenie po jednotlivých revíroch za rok 
2012 aj vo finančnomvyjadrení jekdispozícii
na webovej stránke MsO SRZ. 
                              Jozef Kolek

Zarybnenie revírov k 5. 11.
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Hospodári revírov MsO SRZ Považská Bystrica
Kolek Jozef                revíry MsO SRZ Pov. Bystrica
0907 708 604 
Hrkota Juraj   VN Pod Dubovcom 3-5580-1-1
0903 176 464  Maríkovský potok č.1 3-2200-1-1
   Maríkovský potok č.2 3-2210-4-1
   Maríkovský potok č.2 3-2220-4-2
Krčmárik Jozef    VN Pod Dubovcom 3-5580-1-1
0948 824 222  Maríkovský potok č.1 3-2200-1-1
   Maríkovský potok č.2 3-2210-4-1
   Maríkovský potok č.2 3-2220-4-2
Sýkora Miroslav  ml.  Váh č.11   3-4600-1-1
0908 687 387  Drienovka  3-0740-4-2
   Mošteník   3-2330-4-2
   Hričovský kanál  3-1040-1-1
Kalaš Dušan  Váh č.11   3-4600-1-1
0910 590 231  Drienovka  3-0740-4-2
   Mošteník   3-2330-4-2
   Hričovský kanál  3-1040-1-1 

 Miclea Jaroslav   VN Pov. Teplá  3-5590-1-1
0917 515 238  Manínsky potok  3-2180-4 -2

   Manínsky potok   3-2190-4-3
Medvecký Ján  VN Pov. Teplá  3-5590-1-1
0910 974 421  Manínsky potok  3-2180-4-2
   Manínsky potok   3-2190-4-3
Chudý Štefan    VN Pov. Teplá  3-5590-1-1
0907 744 956  Manínsky potok  3-2180-4-2
   Manínsky potok   3-2190-4-3
Kušnier Peter    Papradnianka  3-2810-4-1
0903 471 736  Papradnianka  3-2820-4-2
   Hričovský kanál  3-1040-1-1
Šesták Miroslav  Papradnianka  3-2810-4-1
0948 400 271  Papradnianka  3-2820-4-2
   Hričovský kanál  3-1040-1-1
Rezák Štefan   Domanižanka   3-0720-4-1
0908 710 543  Domanižanka   3-0730-4-2
Saso Ján    Domanižanka   3-0720-4-1
0907 245 043  Domanižanka   3-0730-4-2
Buček Roman    OR Pov. Bystrica  3-2680-1-1
0907 279 378

Počas roka 2013 sa o naše vody MsO SRZ 
Považská Bystrica po stránke dodržiavania 
predpisov pri love rýb staralo 25 členov Ry-
bárskej stráže (RS). Pri kontrolách bolo odhá-
jených 1048 hodín, pri ktorých bolo zistených 
38 priestupkov a nedostatkov. Dvadsať bolo 
riešených na mieste pohovorom – neporiadok 
na mieste lovu, neúplné čísla revírov, vzdiale-
nosť od miesta lovu. Závažné priestupky v počte 
10 boli riešené našou disciplinárnou komisiou. 
Priestupky, ktorých sa dopustili členovia iných 
organizácii boli postúpené  v počte 8 členov na 
riešenie Rady SRZ.

Najčastejšími nedostatkami,  s ktorými  sa 
členovia RS pri kontrolách stretávali boli  neza-
písaný príchod a odchod, zdržiavanie v mieste 
lovu, dokonca lov podmierových rýb. Aj keď sa 
k tomu vraciam každý rok tak mi nedá opätovne 
spomenúť lokalitu Pod Dubovcom – hrádza a 
priľahlé ostrovčeky. Aj keď to už nie je také zlé 
ako predtým ale nemôžeme ani zďaleka byť 
spokojní s danou lokalitou a neostáva nám nič 
iné ako zvýšiť frekvenciu kontrol na tomto revíre. 
Určite ste si všimli, že nám na našich revíroch 
pribudli ako huby po daždi loviaci rybári z člnov. 
Pri sledovaní s ďalekohľadom takto  loviacich 
rybárov bolo zistené, že si budeme musieť takto 
loviacich rybárov v budúcej sezóne zobrať pod 
ostrejší dohľad a zamedziť niektorým rybárom 

aby si nezvykli na to, že si môžu pri takomto 
spôsobe lovu rýb robiť čo chcú a že sú nedo-
stihnuteľní. Budú asi veľmi nemilo prekvapení 
keď budú vyzvaní aby prišli k brehu vysvetliť 
svoje správanie počas rybolovu. Vrátim sa 
znova ešte k Dubovcu a chcem vás požiadať 
aj v mene výboru MsO SRZ v Považská Bystrici 
ako aj vyhovieť žiadosti vedenia Povodia Váhu, 
aby rybári nebudovali pevné prístrešky na na-
šich revíroch a parkovali autá vo vzdialenosti 
najmenej 15 metrov od cesty, lebo v opačnom 
prípade sa dopúšťajú porušenia uznesenia 
schváleného na výročnej členskej schôdzi. 
Taktiež chcem poprosiť rybárov, ktorým záleží 
na dodržiavaní rybárskych predpisov a nie je 
im ľahostajné správanie sa niektorých „tiežrybá-
rov“, ak budú svedkami takého konania, ktoré 
je v rozpore zo zákonom, aby bez akýchkoľvek 
problémov zavolali vedúcemu RS. Nám stačí 
len lokalita kde sa takéto niečo deje a už viac o 
nič sa nemusí starať, nikto ho nebude vyzývať 
k svedčeniu proti takému správaniu. Na záver 
by som chcel vyzvať rybárov, ktorí majú záujem 
stať sa členmi RS, aby sa nahlásili vedúcemu 
RS prípadne hlavnému hospodárovi. Zároveň 
by som vám chcel v mene členov RS popriať 
v Novom roku všetko najlepšie veľa zdravia a 
bohatých úlovkov v roku 2014.

Jozef Haviar, vedúci rybárskej stráže      

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže

Pravidelné jesenné čistenie pstruhového 
revíru – potoka Domanižanka pretekajúce-
ho cez centrum mesta, malo tento rok dve 
etapy. Zorganizovala ho tradične obvodná 
organizácia číslo 3 a podobe, ako v minu-
lom roku, pomocnú ruku podalo aj mesto 
Považská Bystrica. V prvej etape asi tri 
desiatky rybárov vyčistili asi trojkilometrový 
úsek Domanižanky od posledného splavu 
na sídlisku SNP až prakticky po vyústenie 
potoka do rieky Váh na sídlisku Stred. Kto 
nevidel, neuverí, koľko odpadu dokážu na-
hádzať Považskobystričania za jediný rok 
do Domanižanky, ktorá je pýchou celého 
mesta. Po prvej brigáde je Domanižanka 
„ľahšia“ o niekoľko desiatok veľkých igeli-
tových vriec odpadu, ktoré skončili tam kde 
patria – na skládke. 

Druhou etapou čistenia toku riečky bolo 
odstraňovanie náletových drevín, ktoré 
môžu byť potenciálnym nebezpečenstvom 
pre obyvateľov mesta najmä počas jarnej 
kulminácie toku Domanižanky. V spolupráci 
so Správou povodia Váhu v Nimnici a pod 
dohľadom pracovníkov odboru životného 
prostredia Mestského úradu v Považskej 
Bystrici zmizli z toku Domanižanky náletové 
dreviny, pričom pri ich likvidovaní sa striktne 
dodržiaval zákon o ochrane prírody a v toku 
zostali na odporúčania odborníkov dreviny, 
ktoré vytvárajú v riečke potrebnú mikroklí-
mu. Považskobystrickí rybári odpracovali 
na jeseň na Domanižanke viac ako 300 
brigádnických hodín, čím opäť potvrdili, že 
sú stabilným článkom pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia.  

Čistenie Domanižanky 
malo dve etapy

V Domanižanke sa našlo všeličo. Napríklad 
aj takáto pohovka...

Vážení športoví rybári, na výročných člen-
ských schôdzach v budúcom roku budeme 
okrem prehodnotenia činnosti voliť i nové ve-
denie našich obvodných organizácií (vo februári 
2014) a na rokovaní mestskej konferencie (v 
marci 2014) aj nový mestský výbor a kontrolnú 
komisiu na ďalšie štvorročné volebné obdobie 
(2014 – 2018). Pre zabezpečenie tejto úlohy 
mestský výbor schválil prípravnú volebnú komi-
siu, ktorá bude pracovať v zložení – predseda 
JUDr. Ľubomír Krajný, členovia Vladimír Tichý, 
Karol Šperka, Miroslav Sýkora, Ing. Ján Zigo.

Táto prípravná volebná komisia bude suma-
rizovať návrhy členskej základne našej orga-
nizácie na členov, ktorí majú záujem pracovať 
vo výboroch obvodných organizácií, mestskom 
výbore a v kontrolnej komisii. S každým navrh-
nutým kandidátom vykoná prípravná volebná 
komisie pohovor, na základe ktorého bude člen 
zaradený na volebný lístok príslušného výboru 
prípadne kontrolnej komisie alebo do činnosti 

hospodárskeho aktívu a rybárskej stráže. Verím, 
že o prácu vo vedení našej organizácie prejaví 
záujem viac našich aktívnych členov ako to bolo 
pri príprave volieb na minulé funkčné obdobia. 
Čím viac bude navrhnutých kandidátov na 
volebných lístkoch, tým budeme mať väčšiu 
šancu vybrať voľbou najlepších, ktorí budú našu 
organizáciu bez problémov viesť nielen jedno, 
ale po získaní skúseností aj na viac budúcich 
volebných období.

Z poverenia prípravnej volebnej komisie vám 
preto dávam do pozornosti prihlášku kandidáta 
do funkcií Mestskej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu v Považskej Bystrici, ktorá 
obsahuje podrobnosti podávania jednotlivých 
návrhov za kandidátov do funkcií, a ktorú nájdete 
na webovej stránke MsO SRZ. Upozorňujem, 
že na návrhy podané po určených termínoch 
(31. 12. 2013 resp. 15. 1. 2014) sa nebude 
prihliadať!

JUDr. Ľubomír Krajný         

Chcete pracovať vo výboroch MsO SRZ? 



Považskobystrický rybár 20138

1. Poplatky uhrádzajte len poštovou peňažnou poukážkou typu U (ďalej 
len PPP U), ktoré dostanete od MsO s predtlačenými údajmi. Nakoľko 
sú údaje spracovávané opticky - PPP U NEPREHÝBAJTE, NEPRE-
PISUJTE a NEPOŠKODZUJTE - inak Vám ju pošta neprijme. Ak sa 
pomýlite, alebo PPP U inak poškodíte, príďte si ju radšej v úradných 
hodinách vymeniť.
2. Člen, ktorý si nesplnil svoju brigádnickú povinnosť, alebo sa písomne 
neospravedlnil z neúčasti na členskej schôdzi je povinný zaplatiť za každú 
neodpracovanú brigádnickú hodinu 5,00 € priloženou PPP U najneskôr 
do 15. marca 2014 (neospravedlnená neúčasť na ČS = navýšenie brig. 
povinnosti o 5 hod.). V úradných hodinách predloží ústrižok PPP U o 
zaplatení, na základe čoho obdrží druhú PPP U na zaplatenie poplatkov 
pre rok 2014. Nejasnosti v plnení brigádnickej povinnosti reklamujte 
najneskôr do 28. februára 2014 zásadne len písomne s uvedením ná-
sledovných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum a miesto 
konania brigády, prípadne vedúceho brigády a  priložte svoj brigádnicky 
preukaz. Výdajca dokladov a tajomník MsO zistia u hospodárov revírov, 
kde sa spravila chyba. Reklamácie nebudú šetrené na počkanie a ani 
počas vydávania dokladov ! 
3. Poplatky na rok 2014 uhraďte najneskôr do 31. marca 2014, po tomto 
termíne v zmysle stanov SRZ  budete musieť uhradiť aj zápisné, ktorého 
výška je 10,00 € pre mládež a 70,00 € pre členov nad 18 rokov veku.
4. Prevzatie rybárskych dokladov je možné minimálne 14 dní odo dňa 
zaplatenia poplatkov osobne oproti podpisu, alebo Vami poverenou 
osobou. Musíte predložiť Váš občiansky preukaz z dôvodu vystavenia 
rybárskeho lístka. Rybárske doklady nevydáme osobám, ktoré budú 
zjavne pod vplyvom alkoholu!
5. Výdaj dokladov pre rok 2014 - len počas úradných hodín: utorok a 
piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
6. Platby neuhrádzajte z bankových účtov, lebo bankové výpisy nemusia 
obsahovať nutné údaje pre vystavenie dokladov.

REGISTER PLATIEB (znaky vpisuj do okienok správy pre 
adresáta len v prvom riadku viď. vzor PPP U)

1. okienko - členské známky
A  - členská známka - 17,00 € - členovia vo veku nad 18 rokov.  
B - členská známka - 14,00 € - mládež od 15 do 17 rokov a študenti 
denného štúdia od 18 do 25 rokov (Je potrebné predložiť potvrdenie 
školy a najneskôr do 15. marca v roku si na základe predložených 
potvrdení v úradných hodinách vyzdvihnú PPP U.)
2. okienko - príspevkové známky (na športovú činnosť MsO - dob-
rovoľné od 15 rokov)
C - príspevková známka  1,00 €
D - príspevková známka   2,00 €
E  - príspevková známka   3,00 €
O - neplatím, nemám záujem o dobrovoľnú príspevkovú známku 
3. okienko – kaprové povolenia     
G - kaprové povolenie zväzové - 73,00 € - mládež a členovia vo veku 
od 15 rokov. Bez zľavy.
H - Kaprové povolenie miestne - 46,00 € (základná cena) - členovia vo 
veku od 18 do 60 rokov 
KP so zľavou: 
I - kaprové povolenie miestne - 27,00 € - ženy a dôchodcovia nad 70 
rokov veku, invalidný dôchodcovia na plnom invalidnom dôchodku a 
držitelia preukazov ZŤP, ZŤP S,  ID. (PPP U títo členovia dostanú na 
základe predloženia potvrdenia, alebo fotokópie platných rozhodnutí  
od Soc. poisťovne o poberaní plného ID, resp. fotokópiu uvedených 
preukazov v úradných hodinách).
J - kaprové povolenie miestne - 30,00 € - dôchodcovia vo veku do 70 
rokov, dôchodcovia  na čiastočnom invalidnom dôchodku (je potrebné 
predložiť potvrdenie z pošty, alebo fotokópiu rozhodnutia Sociálnej 
poisťovne).
K - kaprové povolenie miestne - 30,00 € - mládež vo veku od 15 do 17 
rokov, študenti denného štúdia vo veku od 18 do 25 rokov. 
L - kaprové povolenie miestne - 14,00 € - deti vo veku od 7 do 14 rokov. 
(Rozsah platnosti povolenia počas školských prázdnin je v rozsahu 
platnosti dospelého člena SRZ, pod dozorom ktorého ryby loví)
M - kaprové povolenie zväzové - 20,00 € - deti vo veku od 7 do 14 rokov. 
(Rozsah platnosti povolenia počas školských prázdnin je v rozsahu 
platnosti dospelého člena SRZ, pod dozorom ktorého ryby loví.)
N - kaprové povolenie na VN Nosice - 40,00 € - mládež a členovia vo 

Pokyny pre vyplňovanie poštových poukážok
veku od 15 rokov. 
O - neplatím, nemám záujem o kaprové povolenie.
Poznámka: Dieťa, mládež organizovaná v SRZ a člen SRZ si môže 
zakúpiť len jedno kaprové povolenie podľa smernice RADY. Kto uloví 
50 ks ušľachtilých rýb a chce ďalej loviť, musí si zakúpiť ďalšie  kaprové 
povolenie..
4. okienko - pstruhové povolenia
P - pstruhové povolenie miestne - 23,00 € - každý člen MsO vo veku 
nad 18 rokov. (Podmienkou je, že si musí zakúpiť kaprové povolenie a 
musí mať splnenú brigádnickú povinnosť za minulý rok)
R - pstruhové povolenie miestne - 37,00 € - každý člen MsO vo veku nad 
18 rokov. (Nemusí mať zakúpené žiadne kaprové povolenie, avšak v 
kaprových vodách nesmie loviť ani nástražné rybky a musí mať splnenú 
brigádnickú povinnosť za minulý rok.)
O - neplatím, nemám záujem o pstruhové povolenie
5. okienko - lipňové povolenia
S - lipňové povolenie zväzové - 70,00 € -  každý člen SRZ nad 18 rokov, 
ktorý má splnenú brigádnickú povinnosť.
O - neplatím, nemám záujem lipňové povolenie 
6. okienko - štátny rybársky lístok
T  - rybársky lístok jednoročný - 7,00 € - od veku 15 rokov 
U - rybársky lístok trojročný - 17,00 € - od veku 15 rokov 
V - rybársky lístok len jednoročný - 0,00 € - pre deti do 14 rokov    
O - nechcem si zakúpiť rybársky lístok, resp. vlastním platný trojročný 
rybársky lístok 
Poznámka: Podľa novely 203/2003 Z.z  rybárske lístky vydávajú mest-
ské a obecné úrady. Po dohode s mestským úradom v Pov. Bystrici a 
niektorými obecnými úradmi, budú rybárske lístky členom SRZ s trvalým 
bydliskom v Pov. Bystrici a uvedených obciach vydávať naša MsO. (Do-
maniža, Prečín, Papradno, Brvnište, Jasenica, Dolná Maríková, Horná 
Maríková,  Klieština, Udiča, Vrchteplá, Kostolec , Plevník-Drienove). 
Členovia z obcí Hatné, Sverepec a Stupné si musia zakúpiť štátne lístky 
na svojom obecnom úrade.
Držitelia trojročných štátnych lístkov nech si pred zaplatením dobre 
pozrú dobu platnosti rybárskeho lístka.
7. okienko - zápisné novoprijatých a platiacich po termíne 31. 3.   
1 - zápisné - 3,00 €  - deti od 6 do 14 rokov                                                    
2 - zápisné - 10,00 €  - mládež od 15 do 17 rokov, študenti denného 
štúdia do 25 rokov 
3 - zápisné - 70,00 € - novoprijatí členovia nad 18 rokov veku 
4 - zápisné - 70,00 € - členovia vo veku nad 18 rokov veku, ktorí neza-
platili poplatky v zmysle Stanov SRZ do 31. 3. v roku.
5  - zápisné - 10,00 € - mládež od 15 do 17 rokov a študenti denného 
štúdia od 18 do 25 rokov, ktorí nezaplatili poplatky v zmysle stanov SRZ 
do 31. 3. v roku.     
O - nemám povinnosť platiť zápisné.
8. okienko - Mimoriadna členská známka  (na základe uznesenia 
Rady SRZ)
Z - povinná - 1,00 €  - pre všetkých členov nad 18 rokov okrem štud. 
den. štúdia od 18 do 25 rokov
O - nemám  povinnosť platiť mimoriadnu členskú známku

REGISTER VARIABILNÝCH SYMBOLOV 
(do okienok v PPP U vpisuj podľa predlohy)

102014 - členovia nad 18 rokov veku nar. od 1.1.1955 do 31.12.1996
112014 - člen rybárskej stráže
122014 - hospodár rybárskeho revíru
202014 - dôchodca do 70 rokov nar. od 1.1.1945 do 31.12.1954
212014 - dôchodca na čiastočnom invalidnom dôchodku 
302014 - dôchodca nad 70 rokov nar. do 31.12.1944
312014 - dôchodca na plnom invalidnom dôchodku 
322014 - ženy nad 18  rokov nar. do 31.12.1996
332014 - držiteľ preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S 
402014 - invalidný dôchodca - vozíčkar 
502014 - mládež od 15 do 17 rokov nar. od 1.1.1997 do 31.12.1999
512014 - študent denného štúdia od 18 do 25 rokov nar. od 1.1.1989    
               do 31.12.1996
602014 - deti do 6 rokov nar. od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012
612014 - deti od 6 do 9 rokov nar. od 1. 1. 2005 do 31.12. 2008
622014 - deti od 10 do 14 rokov nar. od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004
702014 - príspevok na zarybnenie - nesplnená brigádnická povinnosť
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 Praktický príklad vypisovania poštovej peňažnej poukážky U (viď. predloha)
1. Používajte len PPP U z MsO SRZ Pov. Bystrica
2. Odosielateľ: meno a priezvisko, ulica a popisné číslo domu (resp. 
číslo vchodu), PSČ, obec
3. Variabilný symbol - vyhľadám ho v registri variabilných symbolov, 
alebo v tabuľke poplatkov 
Príklad: mám  52 rokov, bez zdravotných problémov - tak napíšem 
102012
4. Správa pre adresáta - v registri platieb si vyhľadám, čo chcem 
platiť  
Príklad:
  platím                                                               €    symbol
  - členskú známku  nad 18 rokov veku  17,00 A
 - dobrovoľný príspevok na športovú činnosť MsO 2,00 D

 - kaprovú povolenku  zväzovú   73,00 G
 - pstruhovú povolenku miestnu    23,00 P
 - neplatím      0,00 O
 - 1 - ročný rybársky lístok    7,00 T
 - pretože platím poplatky v termíne 
   a nie som novým členom     0,00 O
 - mimoriadna členská známka   1,00 Z 
     spočítam  123,00 
   
Túto sumu  napíšem do PPP U - slovom aj číslami. (podľa predlohy) 
Do správy pre adresáta do horného riadku postupne zľava doprava 
napíšem symboly z registra platieb. 

1. Vyplnené „Záznamy o úlovkoch“ odovzdajte (vhoďte) do kovovej 
schránky (vpravo od malej vchodovej bránky do dvora Rybárskeho domu) 
najneskôr do 15. 1. 2014 spolu s členskou legitimáciou (pre vlepenie 
príslušných známok a vpísania potrebných údajov). Členovi, ktorý si 
túto povinnosť nesplní, MsO nepredá žiadne povolenie na rybolov na 
rok 2013!

2. V zázname o úlovkoch vyplňte celoročný sumár úlovkov podľa  ry-
bárskych revírov a druhov rýb, ktorý je na konci Záznamu o úlovkoch. 
Váhu zaokrúhlite na celé čísla. Čísla neprepisujte a píšte čitateľne. 
Upozorňujeme, že nečitateľne a nezrozumiteľne vyplnený celoročný 
sumár o úlovkoch bude výbor MsO považovať ako za neodovzdaný a 
členovi  nevydá povolenie na rybolov na rok 2014!

3. Neodovzdávajte do schránky štátny rybársky lístok a taktiež brigádnický 
preukaz (slúži Vám ako doklad v prípade reklamácie).

4. Záujemca o zvláštne povolenie v hodnote 520,00 € musí podať pí-
somnú žiadosť na RADU SRZ. Žiadosť však musí dať najskôr schváliť 
výboru MsO, ktorý doporučí (nedoporučí) RADE SRZ predaj zvláštneho 
povolenia. (Žiadateľ musí mať splnené členské povinnosti za predchá-
dzajúci rok a nesmie byť disciplinárne stíhaný DK SRZ).

5. Deťom vo veku do 6 rokov (ktoré nedosiahnú tento vek k 31.12.2014) 
môže MsO vydať kaprové povolenie bezplatne. Dieťa však môže loviť 
ryby výhradne na bič, prípadne na rybársky prút bez navijaku v sprie-
vode dospelého člena SRZ, a to v kaprových vodách, kde je sprevá-
dzajúca osoba členom, a ktorá  zodpovedá počas lovu za dodržiavanie 
zák.139/2002 a vyhl.185/2006 a zapisuje úlovky do záznamu dieťaťa. 
Upozorňujeme, že dieťa nemôže loviť ryby bez platného povolenia na 
rybolov a rybárskeho lístka!

6. Deti vo veku do 9 rokov (ktoré nedosiahnú tento vek k 31.12.2014) 
sa nemusia zúčastniť školenia a testov. Stačí, keď si zákonitý zástupca 
vyzdvihne v Rybárskom dome prihlášku, do ktorej napíše požadované 
údaje a obdrží príslušnú PPP U. Po úhrade (minimálne za 14 dní) v 
úradných hodinách prinesie fotografiu dieťaťa o veľkosti cca 3 x 3,5 cm
(do preukazu mladého rybára) a môže si vyzdvihnúť vystavené doklady 
pre svoje dieťa. 

7. Každý ID a ČID vo veku do 60 rokov  predloží fotokópiu  posledného 
rozhodnutia soc. poisťovne a to z dôvodu plnenia brigádnickej povinnosti 
a poskytnutia zľavy z miestneho kaprového povolenia.

NEZABUDNITE  ODOVZDAŤ  ZÁZNAM  O ÚLOVKOCH!

VZOR VYPÍSANIA POŠTOVEJ POUKÁŽKY PPP U

Považskobystrický rybár - informačný spravodaj Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Považská Bystrica. Vydáva MsO 
SRZ Považská Bystrica pre svoju internú potrebu. Grafická úprava a elektronická sadzba: Ing. Milan Podmaník. Tlač: Tlačiareň 
MiDa Spišská Nová Ves. Náklad: 1500 kusov. Nepredajné. 
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