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Slovenský rybársky zväz - MsO Trnava 

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ 

NA ROK 2019 

 

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, tak i o plánovaných 

akciách, ktoré stoja pred nami rybármi v roku 2019. Informačný spravodaj sa vydáva 

každému členovi pri zakúpení povolenky v Dome poľovníkov a rybárov v Trnave a 

nájdete ho taktiež voľne dostupný v rybárskych potrebách v Trnave.  

Informačný spravodaj obsahuje všetky informácie o množstve ulovených rýb v roku 2017, 

informácie o množstve nasadených rýb za celý rok 2018, informácie o záveroch Výročnej 

členskej schôdze v roku 2018, ale ponúka predovšetkým dôležité informácie do roku 2019 

ako napríklad nové pravidlá pre rybolov na základe nového zákona o rybárstve spolu 

s jeho vykonávacou vyhláškou, ktoré boli prijaté v priebehu roka 2018, platby pre 

členov, termíny výdaja povolení, termíny rybárskych pretekov a taktiež pozvánku na 

Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 10.2.2019.  

Výbor MsO SRZ Trnava si uvedomuje pomerne veľký rozsah tohto spravodaja, no jedná 

sa o dôležité informácie a preto žiadame všetkých členov, aby si uvedené informácie 

dôkladne prečítali a boli tak oboznámení s dianím v našej organizácii.  

Podľa nového zákona 216/2018 Z.z. o rybárstve rybárske právo je právo chrániť, 

chovať, loviť a privlastňovať si ryby – pričom poradie týchto slov je veľmi dôležité. 

Príroda nie je nevyčerpateľná a nezničiteľná a vo svojej obrodnej činnosti nepočíta s 

človekom. Ak si chceš zachovať radosť z lovu rýb i do budúcnosti, staň sa jej 

ochrancom a pomocníkom. Pamätaj, že len rybu, ktorú pustíš, môžeš znova uloviť. 

Staraj sa o čistotu vody a okolitej prírody, čo je základnou podmienkou života rýb a 

života vôbec. Správaj sa ako rybár 21. storočia. 

 

I. Vypúšťanie a výlov VN Boleráz 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ako správca vodnej stavby VN Boleráz podal 

žiadosť na Okresný úrad v Trnave Odbor starostlivosti o životné prostredie na krátkodobé 

úplné vypustenie VN Boleráz. Ako dôvody vypustenia boli uvedené: 

- odťaženie sedimentov predovšetkým organického pôvodu (konáre) z predpolia dnového 

výpustu, ktoré boli zistené ešte v roku 2015 a ktoré znižujú kapacitu dnového výpustu, 

- kontrola trvalo zatopených častí telesa hrádze, hradiacich konštrukcií a stavebných 

objektov vodnej stavby, s možnosťou operatívneho odstraňovania zistených nedostatkov. 

Okresný úrad v Trnave Odbor starostlivosti o životné prostredie na základe pracovného 

stretnutia so všetkými zúčastnenými stranami schválil žiadosť SVP o vypustenie VN 



Boleráz pričom postupné vypúšťanie začalo 01.09.2018 a celkové vypustenie bolo 

dosiahnuté 18.10.2018. Opätovné napúšťanie bolo začaté po dokončení všetkých 

potrebných úkonov, opráv a vyťaženia sedimentov z predpolia hrádze zo strany SVP a to 

od 19.11.2018. Vzhľadom na tieto skutočnosti stanovil výbor výkon rybárskeho práva 

nasledovne: 

 

Počas celého roka 2019 na VN Boleráz platí zákaz lovu rýb podľa  

§22 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

 
Samotný výlov sa konal v dňoch 16.-18.10.2018 pričom DVD z tohto výlovu si môžete 

zakúpiť v kancelárii MsO SRZ Trnava. Obrovským prekvapením pre každého jedného zo 

zúčastnených bolo celkové množstvo vylovených rýb, ktoré výrazným spôsobom 

prekonalo všetky očakávania. Na základe výlovu v roku 1996 kedy bolo vylovených 31 

593 kg a na základe výlovu VN Horné Orešany, kde sa vylovilo 21 486,50 kg rýb sme 

predpokladali výlov na úrovni cca 35 000 kg. Celkové množstvo sa však zastavilo na čísle 

47 500,60 kg čo predstavuje viac ako dvojnásobok rýb aké boli v Horných Orešanoch. 

Taktiež mimoriadne pozitívnym signálom bola skladba vylovených ušľachtilých rýb. 

Vysokým podielom boli zastúpení nádherní kapry vo váhovej kategórii 3-5 kg, zubáče v 

dĺžkach najmä 65-85cm ako aj amury okolo dĺžky 70-80cm.  

Potvrdilo sa tak, že voda nikdy dopredu neukáže, aké poklady v nej plávajú! Tento 

výsledok je dôsledkom najmä kvalitného zarybňovania, ktoré sa posledné roky v našej 

organizácii uskutočňuje, ako aj vysokou úživnosťou tejto vodnej nádrže. Jej potenciál 

chceme ešte efektívnejšie využívať v budúcnosti a preto dôsledne pripravujeme plán jej 

opätovného znovu zarybnenia. Pre čo najrýchlejšiu obnovu populácie zubáča, sme uložili 

na rybnom hospodárstve v Hornej Krupej 133 kg generačného zubáča, ktorého 

prevezieme naspäť na VN Boleráz v jarnom období a budeme pokračovať v osádzaní 

hniezd v rámci podpory výteru tejto vzácnej ryby. Podrobné informácie o výlove nájdete 

na našej stránke www.srztrnava.sk. 

 

Prehľad vylovených rýb z VN Boleráz: 

 

 



II. Členská schôdza 2018 / 2019 

1. Dňa 11.2.2018 sa uskutočnila posledná Výročná členská schôdza našej MsO SRZ. Na 

schôdzi sa zúčastnilo 256 dospelých členov. Schôdza prerokovala a schválila v 

uznesení: správy o činnosti výboru a kontrolnej komisie MsO SRZ za rok 2017, 
vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017, rozpočet na rok 2018 a hlavné úlohy na rok 2018. 

Keďže sa jednalo o výročnú členskú schôdzu tak sa volili aj členovia výboru a 

kontrolnej komisie pre nasledujúce 4 roky. Voľby dopadli nasledovne: 

 



 
 2. Členská schôdza v uznesení uložila výboru MsO SRZ: 

 Pokračovať v plnení uznesení č. B/6 a B/7 z VČS v roku 2002 o odkupovaní 

pozemkov na rybničnom hospodárstve v Hornej Krupej.  
 Prerokovať pripomienky a námety z členskej schôdze a tieto využiť vo svojej 

činnosti. Návrhy členov MsO SRZ Trnava: 

 

-  vrátiť všetku hospodársky cennú rybu z výlovu VN Boleráz v roku 2018 do ostatných 

revírov MsO SRZ Trnava – okrem nežiadúcich druhov rýb - uvedené do praxe počas 

výlovu 
- stanoviť hornú lovnú mieru kapra na 70 cm od 1.1.2019 – v odporúčacom charaktere 

pokiaľ nepríde ku zmene aktuálneho zákona a vyhlášky. Pokiaľ bude platný nový zákon 

vrátane vyhlášky tak horná miera bude záväzná - uvedené do praxe od 01.01.2019 

-  zarybniť VN Horné Orešany v roku 2018 násadou úhora (pokiaľ bude takáto násada k 

dispozícii u dodávateľov) - uvedené do praxe, zakúpené 1kg úhora monté a prenesená 

násada úhora z VN Boleráz 
-  zverejniť na internetovej stránke a na fb stránke miesta a termíny na ktorých revíroch 

prebehlo kŕmenie počas sezóny - pre nízky stav hladiny na VN Suchá nebolo 

uskutočnené kŕmenie počas lovných mesiacov 
-   zverejniť na vývesnej tabuli celkový rozsah brigád na revíroch zameraných na čistotu, 

údržbu a celkovú starostlivosť o revíry - uvedené do praxe, informácie boli 

vyhodnocované počas celého roka a budú zverejnené na členskej schôdzi a na 

webovej stránke. 
 

Výbor prerokoval na svojej schôdzi dňa 20.2.2018 pripomienky a návrhy členov, ktoré 

odzneli v diskusii i uznesenie z členskej schôdze a prijal k tomu príslušné uznesenia. 

Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze sú uverejnené na webovej stránke. 

 

3. Nasledujúca Členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.2.2019  

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.  

 



III. Úlovky v roku 2017 a zarybňovanie v roku 2018 

 

1. Úlovky v roku 2017 

 

Celkovo si trnavskí rybári v roku 2017 na revíroch MsO SRZ Trnava privlastnili 

19 506 ks rýb s celkovou hmotnosťou 41 025,42kg v celkovej hodnote 186 733eur. 

Naše revíry navštívili celkovo 59 227 krát!   

Na ostatných revíroch SRZ naši rybári ulovili 7 452 kg rýb! 

Nakoľko tento spravodaj išiel do tlače ešte pred ukončením roka 2018, aktuálne úlovky 

za rok 2018 budú zverejnené po sčítaní (od februára 2019) na internetovej stránke 

www.srztrnava.sk a na informačných tabuliach MsO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletný prehľad o úlovkoch v roku 2017: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zarybňovanie v roku 2018 

Ako sme vás už viac krát informovali, naša organizácie pracuje s modelom zarybňovania 

revírov jar/jeseň pričom v jarnom zarybnení (tzv. dorybnení) sa vysádza cca 1/3 z celkovej 

ročnej násady a v štandardnom jesennom zarybnení zvyšné 2/3. Na obidve zarybnenia 

našich revírov sa výboru podarilo získať kvalitnú a hlavne zdravú rybu. Nakoľko všetky 

ušľachtilé ryby z výlovu VN Boleráz boli rozmiestnené na ostatné revíry MsO SRZ 

Trnava, tak sme dokúpili len také množstvo rýb, aby sme doplnili stavy rýb podľa štatistík 

zarybňovania. Celkovo sme v roku 2018 zarybnili naše revíry naozaj extrémnym 

množstvom až 58 928,60 kg rýb pričom z VN Boleráz sa presunulo do ostatných revírov 

23 444,60 kg rýb, nakúpili sme ďalších 22 304 kg ušľachtilých rýb a na rybníkoch v 

Hornej Krupej sme dochovali 10 701 kg rýb!  

 

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 

 



Z odvodov za zväzové povolenia, ministerské povolenia a za návštevnosť v roku 2018 

nám Rada SRZ v Žiline dodala na VN Bukovú 2600 kg kapra trojročného a  300 kg 

pleskáča vysokého.  

Celkovo sme v roku 2018 sme nakúpili 19 808kg kapra trojročného, 342 kg šťuky 

dvojročnej (cca 35-50cm), 171,5kg zubáča trojročného, 175kg lieňa dvojročného a 5 000 

ks pstruha potočného Pp1 a Pp2 – 200 kg  cca 1 400 ks (cca 16-18cm) na potoky Blava a 

Dudváh. 

 

Pstruhové revíry sme zarybnili takto: 

Blava 2 500 ks Pp1 a 700 ks Pp2     Parná 2 500 ks Pp1 a 700 ks Pp2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka kompletného zarybnenia revírov MsO SRZ Trnava v roku 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Výlovy v Hornej Krupej 

 
1. Vzhľadom na termín výlovu VN Boleráz a fakt, že isté množstvo zubáča z výlovu VN 

Boleráz sme dočasne umiestnili na rybníkoch, ako aj fakt, že chované ryby z rybníkov 

sme chceli použiť priamo na znovu zarybnenie VN Boleráz, sa výlovy chovných 

rybníkov v Hornej Krupej uskutočnili až začiatkom decembra.  

    Tento rok nám ešte viac uškodil nedostatok vody, kedy už od začiatku júna vyschol 

prítok do rybníkov, ktoré pomaly strácali vodu až sme museli pristúpiť k záchrannému 

výlovu dvoch rybníkov v predčasnom letnom termíne. Tento nepriaznivý vplyv 

negatívne ovplyvnil celkový výsledok chovu. Bohužiaľ prírodu a stav vody 

nedokážeme ovplyvniť, pevne však veríme, že budúci rok už nebude tak kriticky suchý 

ako boli roky 2017 a 2018. 

    

  Celkovo sme na jeseň 2018 vylovili: 

kapor dvojročný   10 671 kg (priemer 1,3kg), 

šťuka dvojročná    30 kg. 

 

2. Celkový výlov činil 10 791 kg. Jarná násada bola 2010 kg a čistá produkcia  

     8 781 kg. Z vylovených rýb boli všetky použité na zarybňovanie VN Boleráz. 

 

V. Platby členov v roku 2019 

1. Rada SRZ Žilina pre rok 2019 mierne navýšila ceny zväzových povolení ako aj 

ostatných poplatkov vrátane odvodov. Pokračuje v platnosti i rozdelenie miestnej a 

zväzovej "nálepky" čo v praxi znamená, že držiteľ miestneho povolenia si kedykoľvek 

(až do 31.7.2019) môže dodatočne dokúpiť zväzové povolenie - zväzovú "nálepku". 

Výdaj povolení začne 2.1.2019 a bude trvať až do 31.7.2019. 

      

a) ceny povolení 

miestne povolenie kaprové        46 € 

miestne povolenie kaprové  /ženy, mládež/                     46 € 

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 € 

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       15 € 

hosťovacie povolenie týždňové na VN Dolné Dubové     40 € 

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       70 € 

 

b/ ostatné platby členov 
členský príspevok - dospelí, ZŤPS, dôchodci                         23 € 

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€ 

 

 

VI. Výdaj povolení v roku 2019 
 

1.  Začiatok predaja povolení na lov rýb na rok 2019 je od 02.01.2019 do 31.07.2019 v 

pracovných dňoch takto: 

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 02.01.2019 do 17.01.2019 a od 18.03.2019 do 31.03.2019 sa budú 

vydávať povolenia v stredu až do 17.00 h. / tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470.  

  

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

ČLENSKÉ POVINNOSTI, t.j. ZAPLATIŤ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK A ZÁLOHU 

NA BRIGÁDU DO 31.3.2019. 

      Nesplnenie si týchto povinností 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 povinný odovzdať v kancelárii 

MsO úplne vyplnený prehľad o úlovkoch vrátane sumarizácie úlovkov za rok 

2018 a to v termíne do 15.1.2019 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 2019 
 

Tak ako po iné roky, aj pred otvorením hlavnej rybárskej sezóny 2019 sa uskutočnia 



tradičné rybárske preteky nasledovne: 

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

1.5.2019 od 6.00 do 12.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 

30.4.2019 od 10.00 hod do 20.00 hod. a 1.5.2019 od 4.30 hod. do vypredania. 

Štartovné je 10 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť 

občerstvenie nealko, alko, stravu (cigánska, pečené pstruhy,...).  
 Na VN Cífer sa uskutočnia dňa 5.5.2019 preteky detí o Pohár starostu obce Cífer od 

7.00. hod do 11.00 hod. Výdaj štartovných lístkov sa uskutoční dňa 5.5.2019 od 6.00 

hod. Štart je zdarma.  
 Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón v 

termíne 2.-5.5.2019. Preteky začínajú od štvrtka 2.5.2019 12.00 hod do nedele 12.00 

hod. 5.5.2019. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa 

uskutočňuje od 1.1.2019. Štartovné je 170 €/ družstvo. Viac informácií na 

www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ. 
 Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční XI. ročník pretekov detí o Pohár starostky 

obce Suchá nad Parnou dňa 11.5.2019 od 13.00. hod do 16.00 hod. Výdaj lístkov sa 

uskutoční dňa 11.5.2019 od 12.00 hod. Štart je zdarma. Pred strážnym objektom 

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

pstruhy,...). 

 Na VN Suchá n/P. sa uskutoční XXVI. ročník pretekov o Putovný pohár primátora 

mesta Trnava dňa 12.5.2019 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa 

uskutoční v dňoch 11.5.2019 od 11.00 do 20.00 hod. a 12.5.2019 od 4.30 hod. do 

vypredania. Štartovné je 10 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné 

zakúpiť občerstvenie nealko, alko, stravu (cigánska, pečené pstruhy,...). 

 Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón 

Masters v termíne 16.-19.5.2019. Preteky začínajú od štvrtka 12.00 hod 16.5.2019 do 

nedele 12.00 hod. 19.5.2019. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných 

lístkov sa uskutočňuje od 1.1.2019. Štartovné je 270 €/ družstvo. Viac informácií na 

www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ. 
 

Pretekov na VN Buková 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. Organizačné záležitosti 
 

1. Príjmanie nových členov 

Výbor MsO SRZ vzhľadom na veľkosť členskej základne rozhodol, že aj v roku 2019 

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



dosiahnutý v roku 2018.  

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

02.12.2018 do 15.02.2019 alebo v Ryárskych 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 2019 podľa vývoja veľkosti členskej základne po 

absolvovaní školenia a skúšok. 

 

2. Brigády v roku 2019 

Brigády na rybničnom hospodárstve v Hornej Krupej sa začnú od 04.02.2019 do 

31.03.2019 podľa počasia. Časť brigád sa bude sa uskutočňovať aj v pracovných 

dňoch, s tým, že počet brigádnikov bude limitovaný. Záujemcovia o odpracovanie 

brigády sa môžu prihlásiť u p.Trokana na čísle 0918/860 306. 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 v roku 2019 vytvoril možnosť pre svojich členov odpracovať si svoju brigádu 

formou verejných brigád (jarná a jesenná). Brigády sa budú konať na každej vodnej nádrži 

v dvoch určených termínoch. Predbežné termíny sú nasledovné: 

 

Revír                             Termíny brigád                                              

VN Boleráz               6.4.2019,   09.11.2019                               

VN Buková               6.4.2019,   09.11.2019                                            

VN Suchá n/P           7.4.2019,   10.11.2019                             

VN Dolné Dubové    7.4.2019,   10.11.2019                    

 

Tieto termíny budú zverejnené aj na internetovej stránke a na vývesných tabuliach v 

Dome poľovníkov a rybárov, v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej ulici. Počet 

brigádnikov si určí hospodár na každej vodnej nádrži podľa možností a preto sa 

záujemcovia o odpracovanie brigády musia dostatočne včas prihlásiť u pomocníka 

rybárskeho hospodára danej vodnej nádrže. Termín brigády sa môže zmeniť vplyvom 

počasia o čom bude hospodár účastníkov včas informovať. Termíny brigád na revíroch sa 

môžu zmeniť aj podľa aktuálnych potrieb a budú operatívne zverejňované podľa potreby 

na webovej stránke a na facebookovej stránke. 

 

3. Výmenné hosťovacie povolenia  

Ako po minulé roky bude mať naša MsO k dispozícii výmenné povolenia na všetky revíry 

vybraných ZO SRZ. Pre presný zoznam organizácií kontaktujte kanceláriu SRZ na čísle 

0905 331 470. 

Člen MsO SRZ Trnava si môže od 01.06.2019 zapožičať výmenné povolenie na sedem 

kalendárnych dní idúcich za sebou bezplatne. Vrátenie hosťovacích povolení sa deje vždy 

v pondelok. Pri oneskorenom vrátení výmenného povolenia je člen povinný uhradiť za 

prvý deň omeškania 2€ a za každý ďalší deň sumu 10 € ako za hosťovacie povolenie. V 

prípade, že člen povolenie nevráti vôbec ako aj v prípade straty, alebo krádeže nebude mu 

vydané povolenie na lov rýb v nasledujúcom roku. 

 



 

 

4. Poriadok a čistota na lovnom mieste 

V súlade s ods. 18 § 14 Vyhlášky 381/2018 Z.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 namieste lovu. 

 

V roku 2018 sa budú opäť členovia rybárskej stráže v oveľa väčšej miere zameriavať 

práve na kontrolu poriadku na lovnom mieste aj vďaka novej technike, ktorú má k 

dispozícii rybárska stráž. Previnilci budú exemplárne potrestaní. 

 
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! 

 

5. Poskytnutie 2% z daní 

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

daní, ktoré už odviedol v roku 2018. Podielové dane môžeme použiť v roku 2019 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. 

 

6. 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.  V roku 2018 sa podarilo dať 

dohromady dostatok mladých rybárov a rybárky  a zapojiť ich do spoločnej činnosti 

v rybárskom krúžku. Na vedenie krúžku sa  podujali členovia Klubu LRU Trnava 

a zároveň prvoligoví pretekári v Love rýb udicou spôsobom na plávanú podľa 

medzinárodných pravidiel CIPS. Na začiatku roka sa deti schádzali v klubovni na dome  

rybárov a keď bolo vhodné počasie tak hlavne pri vode, kde domovskou vodou krúžku sa 

stala Parná - stavidlo v Kamenáči. Každú stredu a nedeľu sa pravidelne stretali pri vode 

a zdokonaľovali v love rýb udicou. Prím tu bol lov na plávanú, kde sa dá aj jednoduchým 

4 metrovým bičom pri správnom spôsobe lovu naloviť množstvo rýb a užiť si rybačku. 



Deti oslovil aj lov krátkou deličkou. 

Klub v spolupráci s MsO SRZ usporiadal viacero detských pretekov a propagoval sa 

spôsob lovu chyť a pusť. Ani jedna ryba ulovená počas krúžkovej činnosti i pretekov 

organizovaných v tomto revíri neskončila na panvici, čím chceme šíriť aj u detí metódu 

"chyť a pusť".  V roku 2019 bude detský rybársky krúžok pokračovať vo svojej činnosti. 

Radi privítame medzi sebou ďalších mladých rybárov a rybárky so záujmom o športové 

rybárčenie a snahou niečomu sa priučiť a prežiť pekné chvíle pri spoločnej záľube! 

Informácie o pláne činnosti, pozvánkach na jednotlivé spoločné akcie nájdete na 

facebooku  skupina – DRK Trnava, alebo na internetovej stránke MsO alebo kontaktujte 

p. Ardana na čísle 0903 404 655.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Výbor MsO SRZ v Trnave želá všetkým členom v rybárskej sezóne 2019 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 10.02.2019 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 2018 

4. Plán hlavných úloh v roku 2019 

5. Správa o hospodárení v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2018 a stanoviská k dokumentom predložených 

výborom 

7. Udelenie vyznamenaní  

8. Prestávka 

9. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi 

10. Diskusia 

11. Uznesenie 

12. Záver 

 

 Prezentácia členov je od 8.00 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri 

prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a 

členskou známkou za rok 2019. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení 

členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.  

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

členskej schôdzi, ktorí dostanú zdarma miestne povolenie na lov rýb na kaprových vodách 

v roku 2019.  

 

     Výbor MsO SRZ v Trnave 

 

 



 


