
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ 

NA ROK 2022 
 

 

POVINNE PREČÍTAŤ! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenský rybársky zväz - MsO Trnava 

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ 

NA ROK 2022 

 

Vážení kolegovia rybári, 

 dostáva sa vám do rúk celoročný spravodaj našej organizácie, v 

ktorom výbor informuje svojich členov o celkovom dianí ako v minulom 

roku, rovnako ako o plánovaných akciách, ktoré stoja pred nami rybármi v 

roku 2022. Informačný spravodaj sa vydáva každému členovi pri zakúpení 

povolenky v Dome poľovníkov a rybárov v Trnave a nájdete ho taktiež 

voľne dostupný v predajniach rybárskych potrebách v Trnave ako aj na 

internetovej stránke srztrnava.sk.  

Informačný spravodaj obsahuje všetky dôležité informácie, miestne úpravy 

a pravidlá, ktoré by mali ovládať členovia MsO SRZ Trnava. POZOR 

neznalosť týchto pravidiel nikoho neospravedlňuje, skôr naopak je to 

hanba každého člena, nakoľko prečítanie tohto spravodaja zaberie len 

zopár minút a následne ho môžete mať vždy pri sebe počas lovu rýb na 

našich krásnych revíroch. 

V týchto zložitých týždňoch a mesiacoch, v ktorých epidémia ochorenia 

Covid-19 výrazným spôsobom ovplyvnila životy nás všetkých, je 

mimoriadne dôležité správať sa zodpovedne a byť ohľaduplný jeden 

k druhému. Našťastie rybárstvo ako exteriérový šport nie je až tak 

ohrozený ako niektoré iné športy, no o to viac by sme mali my rybári 

ukázať všetkým ľuďom na Slovensku ako sa treba správať v prírode, ako si 

treba prírodu vážiť, chrániť a žiť v symbióze s ňou. Základom tohto 

správania je v prvom rade vzájomná empatia ľudí, udržiavanie čistoty 

svojho okolia či prípadné vyčistenie po tých, ktorí ešte tieto princípy nie sú 

schopní pochopiť. Veď každý z nás chodí na ryby za účelom oddychu 

a relaxu, ktorý sa najlepšie realizuje v čistom a pokojnom prírodnom 

prostredí našich krásnych revírov. Vážme si to, čo máme. Naše krásne 

revíry s množstvom nádherných rýb si rozhodne zaslúžia našu pomoc 

a starostlivosť. Oni sa nám zase určite odvďačia krásnymi úlovkami 

a spomienkami na celý život. 

 



I. Inundačné pásmo na VN Boleráz 

 

Správca VN Boleráz Slovenský vodohospodársky podnik š.p. vyznačil v okolí vodnej 

nádrže bielymi stĺpmi hranice „zátopového“ alebo tiež „inundačného pásma“. Hranice 

tohto pásma predstavujú myslené čiary spájajúce jednotlivé stĺpy. Vyzývame členov MsO 

SRZ Trnava aby tieto stĺpy rešpektovali, nijakým spôsobom nepoškodzovali a riadili sa 

ustanoveniami §20 zákona č.7/2010 o ochrane pred povodňami: 

V inundačnom území je zakázané: 

- umiestňovať stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových 

vôd alebo kvalitu vody, 

- umiestňovať materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd alebo 

ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť, 

- zriaďovať oplotenie alebo inú obdobnú prekážku, 

- vykonávať terénne úpravy, ktoré by mohli zhoršiť odtok povrchovej vody, 

- zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia. 

Na základe týchto skutočností žiadame všetkých členov aby v žiadnom prípade 

neumiestňovali v inundačnom pásme vodnej nádrže akékoľvek stavby, prístrešky 

a predmety trvalejšieho charakteru. Neuposlúchnutie výzvy môže viesť k nápravným 

opatreniam zo strany príslušného Okresného úradu odboru životného prostredia, 

vrátane priestupkových konaní v súlade s §47 vyššie uvedeného zákona 

a následným finančným postihom.  

II. Členská schôdza 2021/2022 

1.   Podľa pôvodných plánov ako aj na základe uverejnených pozvánok výbor plánoval 

organizovať Členskú schôdzu členov MsO SRZ Trnava na deň 21.2.2021. Bohužiaľ 

pre zlú epidemiologickú situáciu na Slovensku sa členská schôdza v tomto termíne 

nemohla konať. Výbor tak stanovil nový termín a to 26.09.2021. Niekoľko dní pred 

konaním schôdze sme však dostali správu z vedenia MtF STU, kde nám dekan 

vzhľadom na zhoršujúcu situáciu zrušil prenájom auly, kde sa členská schôdza 

tradične koná. Nakoľko vzhľadom na podmienky COVID-Automatu sme nemali 

možnosti prenájmu inej vhodnej miestnosti, možnosť konania schôdze v exteriéri 

výbor odmietol, nezostala iná možnosť ako členskú schôdzu zrušiť. 

 

2.    Nasledujúca Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 

10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej 

univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie).Pozvánka na Členskú 

schôdzu je v závere tohto informačného spravodaja. Nakoľko sa bude jednať 

o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej 

komisie. Prihlášky za člena výboru a člena kontrolnej komisie ako aj ďalšie 

inštrukcie budú zverejnené na internetovej stránke srztrnava.sk od februára 2022. 



III. Úlovky v roku 2020 a zarybňovanie v roku 2021 

 

1. Úlovky v roku 2020 

 

 

Celkovo si trnavskí rybári v roku 2020 na revíroch MsO SRZ Trnava 

privlastnili 

20127 ks rýb s celkovou hmotnosťou 46857kg 

v celkovej hodnote 208 158eur. 

Naše revíry navštívili celkovo 55 915krát!  

Na ostatných revíroch SRZ naši rybári ulovili 6 428kg rýb! 

 

Nakoľko tento spravodaj išiel do tlače ešte pred ukončením roka 2021, 

aktuálne úlovky za rok 2021 budú zverejnené po sčítaní (od februára 

2022) na internetovej stránke www.srztrnava.sk a na informačných 

tabuliach MsO. 
 

 

 

Kompletný prehľad o úlovkoch v roku 2020: 

 

 



 

 

2. Zarybňovanie v roku 2021 

 

Všetkým hospodárom našich revírov mimoriadne záleží na ich rozvoji a preto kladieme 

mimoriadny dôraz na kvalitnú a zdravú násadu, ktorej zloženie prispôsobujeme 

štatistikám o úlovkoch a hlavne prirodzenému prostrediu a potrebám každého revíru. Pri 

každej nakládke rýb hospodári spolu s členmi kontrolnej komisie dbajú na vysokú kvalitu 

a zdravie rýb. Celkovo sme v roku 2020 zarybnili naše revíry množstvom až 49235,20kg 

rýb. Nakúpili sme až 40 741 kg rýb a na rybníkoch v Hornej Krupej sme pre zarybnenie 

revírov dochovali 5 992,20 kg rýb! 

Z odvodov za zväzové povolenia, ministerské povolenia a za návštevnosť v roku 2020 

nám Rada SRZ v Žiline dodala na VN Bukovú 2500 kg kapra trojročného a 5 000ks 

zubáča jednoročného. Pre VN Boleráz a Dudváh sme získali dotáciu 10 000ks šťuky 

rýchlenej. 
Okrem štandardnej násady sa snažíme zabezpečiť možnosť ulovenia kapitálnych úlovkov 

aj na ostatných vodných nádržiach okrem VN Dolné Dubové. Preto sme aj v roku 2021 

zabezpečili násadu kapra s priemernou váhou 7-10kg a to nasledovne 290kg pre VN 

Suchá nad Parnou a 291kg pre VN Horné Orešany. 

 

Pstruhové revíry sme zarybnili takto: 

Blava 50 kg Pp výber + 100kg Pp1 

Parná 50 kgPp výber + 100kg Pp1 + lipeň  2 ročný 50 kg 

 Pstruhový potok Trnava 50 kg Pp1 

 

 

Blava 1, 2 
 

Gidra 
 

Dudváh 2 
 

Parná 1, 2 
 

  
počet 
ks 

počet 
kg 

počet 
ks 

počet 
kg 

počet 
ks 

počet 
kg 

počet 
ks 

počet 
kg 

kapor 2 5 3 6 16 30 77 190 

mieň             1 0,5 

pleskáč 
vysoký 

  
5 1  7 7 

  jalec hlavatý  9  5,25 7 7,7 5 3 16 12 

mrena         
  

    

karas 2  2  1 0,5 33 17 76 17,8 

amur             2 5 

šťuka     1 2,5 5 13 10 23 

zubáč         2 3 5 7,5 

sumec     4 19  1 6 1 4 

pstruh 76 25,67         91 37,25 

ostatné ryby 
  

 22 0,5      27 4,8 

SPOLU: 87 32,92 40 31,7 69 79 306 301,85 

Návštevnosť: 
447 

 
240 

 
413 

 
2690 

 



Tabuľka kompletného zarybnenia revírov MsO SRZ Trnava v roku 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Výlovy v Hornej Krupej 

 
1.Nakoľko násadu kapra dokážeme zabezpečiť naozaj vo výbornej kvalite 

a v dostatočnom množstve, výbor MsO rozhodol o zmene stratégie chovu na chovných 

rybníkoch. Cieľom chovu v nasledujúcom období je zamerať sa práve na tie druhy 

rybích násad, ktorých je na našom trhu nedostatok a o ktoré máme eminentný záujem 

pričom naši dodávatelia ich nedokážu vždy dodať v požadovanom množstve. Jedná sa 

hlavne o násadu zubáča, lieňa a kvalitnej bielej ryby ako je plotica či červenica. 

Transformácia chovu vždy trvá určité obdobie a preto sme v roku 2021 nemali veľké 

očakávania z jesenných výlovov rybníkov. 

 

Celkovo sme na jeseň 2021vylovili: 

kapor trojročný  3 605 kg, 

amur 999 kg, 

lieň sliznatý 309 kg 

plotica + červenica 1952 kg. 

 

2.Celkový výlov činil 7111 kg pričom jeden rybník sa nelovil pre dorastenie rýb v roku 

2022. Jarná násada bola 2443kg a čistá produkcia 4668kg. Produkcia je prirodzene 

ešte vyššia nakoľko množstvo rýb v nelovenom rybníku nevieme pripočítať 

k uvedeným hodnotám. Z vylovených rýb bola väčšina použitá na zarybňovanie VN 

Boleráz, VN Buková a potoky Parná, Dudváh a Gidra. 

 

V. Platby členov v roku 2022 

1. Rada SRZ Žilina pre rok 2022 ponechala ceny zväzových povolení ako aj ostatných 

poplatkov vrátane odvodov na predchádzajúcej úrovni. Pokračuje v platnosti i 

rozdelenie miestnej a zväzovej "nálepky" čo v praxi znamená, že držiteľ miestneho 

povolenia si kedykoľvek (až do 30.6.2022) môže dodatočne dokúpiť zväzové 

povolenie - zväzovú "nálepku". Výdaj povolení začne 3.1.2022 a bude trvať až do 

30.6.2022. 

 

Od 03.01.2022 bude možné zakúpiť povolenie na rybolov aj online cez stránku 

www.srztrnava.sk s výberom platby kartou alebo formou dobierky pri doručení 

kuriérom. 

 

a) ceny povolení 

miestne povolenie kaprové        50 € 

miestne povolenie kaprové  /ženy, mládež/                    50 € 

miestne povolenie kaprové ZŤPS       37 € 

miestne povolenie kaprové deti       14 € 

miestne povolenie pstruhové dospelí       20 € 

miestne povolenie pstruhové deti        15 € 

zväzové povolenie kaprové dospelí - doplatok k miestnemu povoleniu   40 € 

zväzové povolenie kaprové deti - doplatok k miestnemu povoleniu                 10 € 

zväzové povolenie lipňové vody - doplatok k miestnemu povoleniu   40 € 

http://www.srztrnava.sk/


zvláštne zväzové povolenie na všetky lovné rybárske revíry SRZ                  550 € 

hosťovacie povolenia jednodňové       10 € 

hosťovacie povolenie týždňové       30 € 

hosťovacie povolenie jednodňové na VN Dolné Dubové       20 € 

hosťovacie povolenie týždňové na VN Dolné Dubové     60 € 

hosťovacie povolenie jednodňové deti /mimo júl a august/      2 € 

hosťovacie povolenie týždňové deti /mimo júl a august/                    5 € 

hosť. pov. pre cudzincov a nečlenov SRZ jednodňové     20 € 

hosť. pov. pre cudzincov a nečlenov SRZ týždňové                              80 € 

 

b/ ostatné platby členov 
členský príspevok - dospelí, ZŤPS, dôchodci                  26 € 

členský príspevok - mládež                                            17 € 

členský príspevok - deti                                                          1 € 

záloha za brigádu                                                     20 € 

zápisné dospelí       50 € 

zápisné mládež       30 € 

zápisné deti          7 € 

príspevok na rybárske športy        1 € 

príspevok na zarybnenie pri prestupe dospelí    30 €  

príspevok na zarybnenie pri prestupe mládež    15 € 

   poplatok za vydanie povolenia na vjazd na ľavý breh VN Buková               1€ 

   poplatok za bankové služby pri kúpe povolenia cez internet                         3€ 

 

 zálohu za brigády nemusia platiť držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, ostatní dospelí 

členovia si musia splniť túto povinnosť 

 dieťa, ktoré v roku 2022 dovŕši vek 15 rokov, je už považované za mládež 

 všetky platby je možné v kancelárii MsO SRZ realizovať aj platobnými kartami 
 

 

VI. Výdaj povolení v roku 2021 
 

1. Začiatok predaja povolení na lov rýb na rok 2022 je od 03.01.2022 do 30.06.2022 v 

pracovných dňoch takto: 

 

január – február: 

pondelok, utorok a streda  7.00 až 12.00 hod. 

štvrtok    povolenia sa nevydávajú  

piatok    7.00 až 12.00 hod. 

V poobedných hodinách bude prebiehať spracovanie objednávok povolení 

prostredníctvom stránky srztrnava.sk a následne ich distribúcia. V priebehu roka 

môže prísť k zmene otváracích hodín, čo bude zverejnené na internetovej 

stránke. 

 

marec – december: 

pondelok, utorok a streda  7.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00 hod. 



štvrtok    povolenia sa nevydávajú  

piatok    7.00 až 12.00 a 13.00 až 14.30 hod. 
 

V čase od 14.03.2022 do 31.03.2022 sa budú vydávať povolenia v stredu až do 

17.00 h. / tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470. 

 

UPOZORNENIE: 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku prijme výbor urgentne 

preventívne opatrenia a preto môže prísť k zmene alebo k dočasnému pozastaveniu výdaja 

povolení v kancelárii MsO. Všetky takéto informácie budú ihneď zverejnené na stránke 

srztrnava.sk alebo na facebookovej stránke MsO SRZ Trnava. Objednávanie povolení cez 

internet by to však nemalo obmedziť. 

 

 

2. PODĽA STANOV SRZ KAŽDÝ ČLEN JE POVINNÝ SPLNIŤ SI ZÁKLADNÉ 

ČLENSKÉ POVINNOSTI, t.j. ZAPLATIŤ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO 

31.3.2022. 

Nesplnenie si tejto povinnosti znamená podľa stanov SRZ automatický zánik 

členstva v SRZ. Každý, kto si chce obnoviť členstvo v MsO SRZ po tomto termíne, je 

povinný postupovať tak ako pri vzniku členstva, teda okrem iného zaplatiť zápisné - 

dospelí 50 €, mládež 30 € a deti 7 €. 

 

3. Pripomíname všetkým členom, že každý loviaci je povinný odovzdať osobne v 

kancelárii MsO úplne vyplnený prehľad o úlovkoch vrátane sumarizácie úlovkov 

za rok 2021a to v termíne do 15.1.2022 i v tom prípade, ak nemal žiaden úlovok. 

Tomu, kto si túto povinnosť nesplní, užívateľ revíru nevydá povolenie na lov rýb 

v nasledujúcom roku. 

 

 

VII. Rybárske preteky v roku 2022 
 

V minulom roku epidemiologická situácia v našej krajine neumožnila konanie niektorých 

tradičných rybárskych pretekov. Pevne veríme, že v roku 2021 sa budeme môcť vrátiť ku 

všetkým týmto tradičným podujatím. Pokiaľ to situácia umožní, tak tradičné rybárske 

preteky v roku 2022 sa budú konať nasledovne: 

 Na VN Buková sa uskutoční XI. ročník pretekov o cenu Kameňolomu Buková dňa 

1.5.2022 od 6.00 do 12.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 

30.4.2022 od 10.00 hod do 20.00 hod. a 1.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. 

Štartovné je 15 €. 

 Na VN Cífer sa uskutočnia dňa 07.05.2022 preteky detí Memoriál Rudolfa 

Glozneka - O Pohár starostu obce Cífer od 8.00. hod do 13.00 hod. Výdaj štartovných 

lístkov sa uskutoční dňa 7.5.2022 od 7.00 hod. Štart je zdarma. 

 Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón v 

termíne 5.-8.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 5.5.2022 12.00 hod. do nedele 

8.5.2022 15:00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa 

uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 200 €/ družstvo. Viac informácií na 



www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ. 
 Na VN Boleráz sa uskutoční III. Ročník Memoriálu Františka Lukačoviča dňa 

14.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 

13.5.2022 od 14.00 do 20.00 hod. a 14.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné 

je 15 €. 

 Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční XIII. ročník pretekov detí o Pohár starostu 

obce Suchá nad Parnou dňa 21.5.2022od 13.00. hod do 16.00 hod. Výdaj lístkov sa 

uskutoční dňa 21.5.2022 od 12.00 hod. Štart je zdarma. Pred strážnym objektom 

MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko a stravu (cigánska, pečené 

pstruhy,...) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie. 

 Na VN Suchá n/P. sa uskutoční II. ročník Veľká cena Suchej nad Parnou dňa 

22.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 

21.5.2022 od 11.30 do 20.00 hod. a 22.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné 

je 15 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko, 

alko, stravu (cigánska, pečené pstruhy,...) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej 

situácie. 

 Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón 

Masters v termíne 19.-22.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 19.5.2022 12.00 hod. do 

nedele 22.5.2022 12.00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných 

lístkov sa uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 300 €/ družstvo. Viac informácií 

na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ. 
 Na VN Cífer sa uskutočnia Preteky v love pstruha začiatkom mesiaca október. Bližší 

termín bude uverejnený po potvrdení dodávky násady pstruha v dostatočnom predstihu 

pred pretekmi. 

 Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční Kaprársky maratón Suchá Carp Cup 

v love kaprov v mesiaci október. Bližší termín spolu s propozíciami bude uverejnený 

v dostatočnom predstihu pred pretekmi. 

 

Pretekov na VN Buková, VN Boleráz a VN Suchá n/P. sa môžu zúčastniť dospelí, 

mládež a deti. Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2014 sa všetky 

rybárske preteky konajú výlučne spôsobom "Chyť a pusť" bez privlastnenia si úlovku. 

Výnimkou sú detské preteky, kde si každé dieťa môže ponechať 1ks uloveného kapra. 

V rámci zatraktívnenia všetkých pretekov konaných v našej organizácii, budú lovné 

miesta na pretekoch extra zväčšené až na 5m i viac podľa prírodných podmienok. 

Podmienky a pravidlá pre lov sú pre všetkých rovnaké. Propozície pretekov budú 

zverejnené na informačných tabuliach MsO SRZ v Trnave, na vodných nádržiach a na 

internetovej stránke www.srztrnava.sk a budú aj súčasťou záznamu pretekára.  

 

 

VIII. Nebezpečenstvo padajúcich stromov 
 

Na podnet MsO SRZ Trnava zvolal Slovenský vodohospodársky podnik š.p. spoločné 

stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2020. Na tomto stretnutí sa zišli zástupcovia 

SVP š.p. (ako majitelia pozemkov), Okresného úradu Odboru životného prostredia 

a Štátnej ochrany prírody. Našu organizáciu zastupovali hospodár VN Boleráz Jozef 

Janíček, hospodár VN Suchá nad Parnou Martin Čambál a tajomník organizácie Tomáš 



Dobrovodský. 

Všetci zúčastnení si podrobne prešli brehy VN Boleráz a VN Suchá nad Parnou, pričom 

výsledok obhliadky bol pomerne jednoznačný. Zástupkyňa Štátnej ochrany prírody 

jednoznačne konštatovala, že drvivá väčšina dotknutých stromov predstavuje vysokú 

hrozbu pre návštevníkov týchto lokalít. Prestarnuté stromy jednoznačne nespĺňajú 

kvalitatívne požiadavky a ich zdravotný stav je nebezpečný a hrozí vysoké riziko pádu 

ďalších konárov či celých stromov. Výsledok tohto stretnutia naštartoval legislatívne 

procesy smerujúce k vydaniu povolenia na plánovaný výrub starých a nebezpečných 

stromov a ich nahradenie novou výsadbou najmä na ľavej strane VN Boleráz a VN Suchá 

nad Parnou. Upozorňujeme všetkých rybárov a návštevníkov aby pri love a pohybe v 

dosahu stromov dbali na zvýšenú opatrnosť, venovali pozornosť poveternostným 

podmienkam a v prípade zistenia akéhokoľvek zvýšeného rizika urýchlene opustili 

nebezpečný priestor, a to nielen na VN Boleráz a VN Suchá nad Parnou. O ďalších 

krokoch budeme priebežne informovať. 

 

IX. Organizačné záležitosti 
 

1. Prijímanie nových členov 

Výbor MsO SRZ vzhľadom na veľkosť členskej základne rozhodol, že aj v roku 2022 

bude regulovať prijímanie nových členov tak, aby nebol výrazne prekročený stav 

dosiahnutý v roku 2021.  

Prihlášky pre nových členov je možné si vyzdvihnúť v kancelárii MsO SRZ v čase od 

03.01.2022 do 28.02.2022 alebo v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej ulici 

alebo stiahnuť zo stránky www.srztrnava.sk. Vydanie prihlášky však neznamená, že 

záujemca bude prijatý za člena MsO SRZ v Trnave. O prijatí nových členov rozhodne 

výbor MsO SRZ v apríli roku 2022 podľa vývoja veľkosti členskej základne po 

absolvovaní školenia a skúšok. 

 

2. Brigády v roku 2022 

Brigády na rybničnom hospodárstve v Hornej Krupej sa začnú podľa 

poveternostných podmienok od februára 2022 a taktiež podľa epidemiologickej 

situácie na Slovensku. Záujemcovia o odpracovanie brigády sa môžu prihlásiť u 

p.Suchanského na čísle 0915/303 469. Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené 

na vývesných tabuliach v Dome poľovníkov a rybárov, v rybárskych potrebách Ryba na 

Trstínskej ulici a na internetovej stránke MsO. 

 

Výbor každoročne vytvára možnosti pre svojich členov na odpracovanie brigády najmä 

pri zbere, likvidácii odpadkov a údržbe revírov. Nakoľko presné termíny vzhľadom na 

poveternostné podmienky je mimoriadne náročné vopred určiť, tak všetky termíny 

zverejňujú hospodári revírov na facebookovej stránke MsO SRZ Trnava počas roka 

minimálne týždeň vopred. Počet brigádnikov si určí hospodár na každej vodnej nádrži 

podľa možností a preto sa záujemcovia o odpracovanie brigády musia včas prihlásiť u 

pomocníka rybárskeho hospodára danej vodnej nádrže.  

 

 

 



3. Poriadok a čistota na lovnom mieste 

V súlade s ods. 18 § 14 Vyhlášky 381/2018Z.z. loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas 

lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto 

lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu 

v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na 

mieste lovu. 

 

V roku 2022 sa budú opäť členovia rybárskej stráže zameriavať na kontrolu poriadku 

na lovnom mieste aj vďaka novej technike, ktorú má k dispozícii rybárska stráž. 

Previnilci budú exemplárne potrestaní a nebude im vydané povolenie na lov rýb. 

 
Každoročne naša organizácia vynakladá tisíce eur na zber a likvidáciu odpadu, ktorý 

prinesú so sebou najmä rybári a ktorý si už so sebou nevedia odniesť preč. Bohužiaľ títo 

"rybári" si neuvedomujú fakt, že tieto smeti niekto za nich musí poupratovať a 

zlikvidovať. Samozrejme tento proces si vyžaduje finančné prostriedky, ktoré sa potom 

odoberajú z rozpočtu určenom na nákup rýb. Takže rybári bordelári okrádajú ostatných 

rybárov o nasadené ryby! 

 

4. Poskytnutie 2% z daní 

Každý daňovník môže rozhodnúť o tom, komu má príslušný daňový úrad poukázať 2% z 

daní, ktoré už odviedol v roku 2021. Podielové dane môžeme použiť v roku 2022 najmä 

na činnosť s mládežou, jej výchovu a na ochranu rybárskych revírov (čistenie brehov a 

starostlivosť o ryby). Bližšie informácie ako aj tlačivo pre zamestnávateľa nájdete na 

internetovej stránke MsO SRZ, alebo vám ich poskytneme v kancelárii MsO SRZ. 

 

5. Internetová stránka www.srztrnava.sk 

Naša organizácia má zriadenú internetovú stránku www.srztrnava.sk. Veríme, že na nej, 

ako aj na zriadenej informačnej tabuli v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej 

ulici v Trnave, nájdete v priebehu roka aktuálne informácie zo života našej MsO SRZ. 

Privítame, ak nám zašlete svoje námety, návrhy a príspevky na spestrenie našej 

internetovej stránky.  

Zapojiť sa môžete taktiež do aktívnych diskusií na našej facebookovej stránke MsO 

SRZ Trnava, kde zároveň pripájame vždy aktuálne dianie z našej organizácie. Svoje 

námety či postrehy môžete posielať aj na náš email: srztrnava@srztrnava.sk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Detský rybársky krúžok pri MsO SRZ Trnava 

Rok 2021 bol pre prácu s deťmi hektický. Decká aj mali snahu zúčastňovať sa 

pripravených akcií, ale epidémia Covid-19 však urobila svoje! Svoje urobil aj zákaz 

vjazdu pre motorové vozidlá k revíru Parná – splav platný od 1.4.2021! A zatiaľ platí aj na 

ďalšie obdobie! Je to veľká škoda, pretože rodičia mohli rýchlo doviezť alebo podľa 

potreby aj odviezť mladých rybárov napríklad pri zhoršení počasia. Svoje urobili aj 

pandemické opatrenia. Pohyb v prírode sa stal pre väčšinu detí už akýsi problematický 

a viacej sa priklonili k počítaču a mobilu – čo je na škodu celej činnosti mladých rybárov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Vajsábel – 3 násobný Majster Slovenska a  Andrej Heger – reprezentant do 15 rokov 

Ako dopadla účasť našich želiezok v ohni v reprezentácií? Do Maďarska na Majstrovstvá 

sveta Účiek vycestoval len Andrej Heger v kategórii do 15 rokov.  Nina Hájičková sa 

reprezentácie vzdala a namiesto nej išla náhradníčka z Nového Mesta Lenka Turovská. 

Kategória do 20 rokov sa nakoniec neposkladala a nešla na MS. Tu sme mali Gabriela 

Vajsábla, ktorý vyhral ligu a zároveň sa stal aj trojnásobným majstrom Slovenska za sebou 

v LRU plávaná. Všetci v tejto nominácii za Slovensko boli veľmi silní a mali veľké 

predpoklady uhrať nejaký pekný výsledok na medzinárodnej úrovni. Či sa im podarí 

budúci rok Slovinsko sa uvidí!   

Družstvo do 15 rokov v zložení Andrej Heger, Jakub Lipka, Linda Palkechová, Andrej 

Machač a náhradník Lenka Turovská skončili nakoniec na 7 mieste. Musím ich pochváliť 

za vzornú reprezentáciu, chovanie a prístup. Celý týždeň mali doslova nabitý činnosťou 

a veľa toho nenaspali. Samozrejme ani celý dospelácky doprovod. Lovilo sa veľmi málo 

rýb a každá 100 gramová rybka bola super bonusom. Prejavila sa malá prax a počet 

odsedených hodín na vhodných pretekoch, ktoré by ich posúvali v kvalite dopredu! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2022 sa budeme pri vedení mladých rybároch striedať  a odovzdávať im čo najviac 

vedomostí ja (Peter Ardan), Peter Mišo a Gabriel Vajsábel – všetko pretekári v LRU 

plávaná. Bude záležať na každom mladom záujemcovi, ktorý sa bude chcieť niečo 

z plavačky naučiť aby aktívne pristupoval a hlavne v dohodnutí si termínu a miesta 

rybárskych schôdzok. Plán činnosti na rok 2022 je bohatý, hlavne spolupráca so 

susednými organizáciami je výborná a rozhodne je sa na čo tešiť. 

K aktuálnym informáciám o krúžkovej činnosti, termínoch a miestach stretávania v roku 

2022 sa aj noví mládežníci dozvedia z internetovej stránky, alebo na facebooku skupina 

DRK Trnava alebo kontaktujte p. Ardana na čísle 0903 404 655. 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Výbor MsO SRZ v Trnave želá všetkým členom v rybárskej sezóne 2022 príjemné 

chvíle strávené na rybárskych revíroch, veľa šťastia, zdravia, osobných a 

rybárskych úspechov. 

 



Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia v Trnave 

Pozvánka 

 Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva 

na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  

dňa 10.04.2022 o 8.30 hod. / v nedeľu / 

 

v aule Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici (Prednádražie)  

s programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie 

3. Správa o činnosti výboru za rok 2021 

4. Plán hlavných úloh v roku 2022 

5. Správa o hospodárení v roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2021 a stanoviská k dokumentom predložených 

výborom 

7. Udelenie vyznamenaní  

8. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze 

9. Voľby členov výboru, členov kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ 

10. Prestávka 

11. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi 

12. Diskusia 

13. Správa volebnej komisie o priebehu volieb 

14. Uznesenie 

15. Záver 

 

 Prezentácia členov je od 8.00 hod. do 8.30 hod. Členovia MsO SRZ sa pri 

prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a 

členskou známkou za rok 2022. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení 

členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.  

Nakoľko sa jedná o volebnú schôdzu, tak každý dospelý člen má možnosť kandidovať za 

člena výboru alebo kontrolnej komisie. Prihlášky budú zverejnené na internetovej stránke 

srztrnava.sk aj s podmienkami kandidatúry. Pevne veríme, že sa nájdu zanietení rybári, 

ktorí budú chcieť pomôcť v ďalšom napredovaní našej organizácie! 

 Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní traja dospelí členovia – prítomní na 

členskej schôdzi, ktorí dostanú ZDARMA štartovný lístok na jedny tradičné rybárske 

preteky podľa výberu (VN Boleráz, VN Suchá nad Parnou, VN Buková) v roku 2022.  

 

     Výbor MsO SRZ v Trnave 


