
 

 

 

 

 

Spravodaj MO SRZ  
Nové Mesto nad Váhom 

 

 

NA ÚVOD 

Máme za sebou ďalší rok, ktorý 
pre našu organizáciu priniesol 
mnoho výziev, s ktorými sme sa 
museli popasovať.  
 
Hneď úvod roku bol poznačený 
dobiehajúcou pandémiou. Aby 
sme uspokojili potreby našich 
členov a zabezpečili hladké 
vydávanie povolení na rybolov, 
museli sme hľadať aj nové 
spôsoby predaja a vydávania 
povolení. Spustili sme online 
predaj povolení cez náš e-shop, 
no mnohí z Vás využili aj 
objednávky povolenia v 
rybárskych potrebách Relax. 
 
V minulom roku sa konala volebná 
výročna členská schôdza našej 
organizácie, kde si členovia zvolili 
z kandidátov členov výboru na 
nasledujúce štyri roky. 

Výbor pracuje v takmer 
nezmenenej zostave. To, že sa 
vačšina pôvodných členov výboru 
rozhodla opäť kandidovať 
ukázalo ich ochotu pokračovať v 
započatej práci pre našu 
organizáciu.  
 
Počas letného obdobia nás 
sužoval nedostatok zrážok, ktorý 
spôsobil, že naše pstruhové 
revíry vyschli. Napriek viacerým 
odlovom sa bohužiaľ nepodarilo 
zachrániť všetky ryby pred 
úhynom. 
 
Vážení členovia našej MO SRZ !  
 
Tento rok Vám prinášame 
Spravodaj v novej forme a bude 
k dispozícii už len na našej 
stránke a vo výveske. 

 
 

Patronát  
nad revírmi 
 
Naša organizácia 
obhospodaruje veľmi 
pekné a rozmanité revíry. 
Či sú to štrkoviská, rieka 
Váh, ale aj potoky v 
dolinách. Sú to miesta, 
kde si chodíme 
oddýchnuť, užiť chvíle v 
prírode. 

Každý z nás môže priložiť 
ruku k dielu a pre 
udržiavanie a zveľadovanie 
okolia vôd niečo urobiť. 
Netreba sa spoliehať len na 
to, že niekto z výboru to 
urobí. Nie je problém, keď 
sa nejaká skupina rybárov 
stará o okolie revíru, kam 
chodí na ryby. Ak si niekto 
po prečítaní týchto riadkov 
povedal, ze áno, toto by 
sme vedeli urobiť, dajte 
nám prosím vedieť. Kľudne 
sa môžete stať patrónom 
Vášho obľúbeného revíru a 
pochváliť sa, čo sa Vám 
podarilo zlepšiť. Ako 
inšpiráciu uvádzame 
štrkovisko Považany, kde 
sa vďaka práci Milana 
Pokopca a Jozefa Kotulu 
môžete cítiť ako v parku. 



 

 

 

    

 

ROK 2022 V NAŠEJ ORGANIZÁCII 
Dovoľte nám, aby sme zosumarizovali a pripomenuli Vám to, čo sme za uplynulý rok v 
našej organizácii spolu dokázali 
  

Prvé tri mesiace z roku boli pre 
členov výboru v znamení 
evidencie odovzdaných a 
vydávaní nových povolení. 
Rôzne obmedzenia vyžadovali 
nájsť rýchlo bezpečný spôsob 
predaja.  
 
V marci sa naši členovia 
zapojili do iniciatívy združenia 
Živá Klanečnica a pomohli pri 
čistení nášho pstruhového 
revíru. Na konci marca sme 
vrámci brigády pripravovali aj 
hniezda pre neres zubáča.  
 
Aprílová Výročná členská 
schôdza zvolila členov výboru 
na nasledujúce volebné 
obdobie. Bohuziaľ sa na 
schôdzi zúčastnilo len 82 
členov.  
 
V máji sme otvorili sezónu 
rybárskych pretekov. Novým 
pretekom bol FREE STYLE 
CARP CUP na Zelenej vode. 

Pre našich malých rybárov 
sme zorganizovali niekoľko 
pretekov. V máji organizačný 
team Mgr. Viliama Mutha a 
Jara Kubinca pripravil tradičný 
detský rybársky pretek na 
Zelenej vode.  
 
V júni organizoval v 
Považanoch Mário Turovský 
detské rybárske preteky LRU 
plávaná a dvojkolový pretek 
Slnečnica Cup na Zelenej 
vode. 
 
S príchodom letných teplôt na 
konci júna sme sa bohužial 
opať stretli s nedostatkom 
vody a vysychaním našich 
pstruhových potokov. Kritická 
bola situácia nielen na 
Klanečnici ale tento rok aj na 
Čachtickom potoku. 

 

 

    

Pre našich 
najmladších 
rybárov sme 

pripravili 
niekoľko 
pretekov 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
Situáciu navyše zhoršovalo aj 
čerpanie vody z potokov 
miestnymi obyvateľmi. Pohľad na 
vyschnuté korytá potokov 
miestami aj s uhynutými rybami, 
ktoré sa nepodarilo v rámci 
niekoľkých odlovov zachrániť bol 
smutný.  
 
Okrem potokov nízka hladina 
vody spôsobovala komplikácie s 
nedostatkom rozpusteného 
kyslíka aj na Koloch a Kačíne. V 
spolupráci s oblastným 
ichtyológom sa nám našťastie 
podarilo situáciu mierne zlepšiť a 
stabilizovať. 
 
V lete nás potešili informácie o 
úspechoch našej mladej 
reprezentantky v LRU plávaná 
Lenky Turovskej.  
Lenka sa vydala touto cestou 
napriek tomu, že táto disciplína je 
pomerne fyzicky náročná a 
označená ako kráľovská. Aktívne 
začala pretekať v roku  2021 
kedy absolvovala svoje prvé 
preteky Majstrovstvá Slovenska. 
Medzi jej veľké úspechy patrí 
účasť na Majstrovstvách sveta v 
Maďarsku, kde bola členkou 
reprezentačného tímu 
Slovenska. 

V uplynulom roku sa prihlásila do 
viacerých súťaží ako sú Liga 
mládeže, Západoslovenská liga 
mládeže, Liga žien, Majstrovstvá 
SR mládeže a Medzinárodné 
majstrovstvá SR žien kde 
reprezentuje našu MO SRZ. Pri 
účasti na pretekoch si mladá 
pretekárka počína cieľavedome 
avšak s pokorou, nakoľko sú tam 
starší a skúsenejší pretekári.  
 
Na základe jej výsledkov 
doposiaľ je vidieť, že napreduje 
veľmi dobre. Každou účasťou 
naberá cenné skúsenosti od 
mládežníckych ale aj dospelých 
pretekárov. 
 
V septembri sa stala naša časť 
zväzového revíru Váh č.7 
dejiskom prvoligového 
športového preteku LRU prívlač. 
Svoje sily si u nás zmeralo desať 
teamov z celého Slovenska. 
 
Jesenné obdobie patrí obvykle 
zarybneniam. Prvými boli 
zarybnenia pstruhom dúhovým a 
po ňom následovalo niekoľko 
pretekov v love pstruha 
dúhového. 

 

    

Lenka Turovská 
úspešne 

reprezentuje 
našu MO SRZ 



 

 

  

 

 

  

 

 

 
Prvými boli detské preteky v 
Považanoch, kde sa naši 
najmenší rybári pohrali s 
dravcami. Po nich nasledoval 
úspešný pretek Memoriál 
Jozefa Haška. Tento pretek 
po krátkej pandemickej 
prestávke opať prilákal 
množstvo pretekárov zo 
širokého okolia. Posledným 
pretekom bol pretek 
dospelých. Pre tých, ktorí sa  
pretekov nemohli zúčastniť 
ostalo dostatok násadových 
dúhakov a to aj z kategórie 
PD výber.  
 
Pstruhy boli nasadené aj do 
Zelenej vody či na štrkoviská 
Potvorice, takže milovníci 
prívlače sa nemuseli tlačiť len 
v Považanoch. 
 
Ďalšie jesenné zarybnenie 
našich revírov bolo kaprom 
rybničným a zubáčom. Krásne 
zdravé ryby preberali naši 
členovia výboru u 
osvedčeného dodávateľa 
priamo v juhočeskej Lipnici. 
 

Počas jesene sa konali aj 
brigády, kedy naši členovia 
upratovali brehy po 
nevychovaných 
návštevníkoch. Bohužial 
mnohokrát sú to práve rybari, 
ktorí si mýlia brehy revírov so 
skládkami. 
 
No a pred blížiacim sa 
koncom roka, v čase, kedy 
začína vianočný zhon má 
výbor plné ruky práce s 
uzavretím roku a prípravou 
vydávania povolení na rok 
2023.  
 
Plánujeme dátumy vydávania, 
pripravujeme Spravodaj, 
Miestny rybársky poriadok, 
evidenciu predaja, e-shop, 
nákup cenín a tlačív, príprava 
plánu zarybnenia … 
Jednoducho všetko, čo je 
potrebné, aby ste si povolenie 
na rybolov opať čo 
najjednoduchšie a 
najrýchlejšie vybavili J 

 

   
 

Členovia MO 
SRZ zlikvidovali 

nelegálnu 
skládku odpadu 
na Zelenej vode 



 

 

 

    

 

PREHĽAD ZARYBNENIA V ROKU 2022 
V tejto časti Vám prinášame informácie o zarybnení našich revírov a vynaložených 
prostriedkoch v roku 2022 

 
Kaprové revíry 
 Kapor ryb. 

K2, K3, K4 
Zubáč v.  
Z2 

Zubáč v.  
ZR 

Pstruh d. 
Pd2, V 

Mieň  
M1 

Jeseter m. 
J1 

Šťuka s. 
ŠR 

Lipeň  
L1 

2-5590-1 9 400 kg 60 kg 4 000 ks 700 kg   5 000 ks  
2-2790-1 2 000 kg 30 kg 1 000 ks 1 250  kg   2 000 ks  
2-2781-1 2 000 kg 30 kg 1 000 ks 250 kg   2 000 ks  
2-2782-1 400 kg      1 000 ks  
2-2910-1 100 kg        
2-1970-1 300 kg      1 000 ks  
2-4420-1 2 160 kg  1 000 ks  16 000 ks 1 000 ks  5 000 ks 
2-0450-1 200 kg        
Spolu 16 560 kg 120 kg 7 000 ks 2 200 kg 16 000 ks 1 000 ks 12 000 ks 5 000 ks 
Cena € 49 381 € 2 046  € 980 € 8 212 € 4 800 € 1 320 € 1 320 € 800 € 
Celkové finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie kaprových revírov  68 859 € 

 
 

Pstruhové revíry 
 Pstruh d. 

Pd2, V 
Pstruh p. 
PR 

 

2-0170-4 480 kg 3 500 ks 
2-1030-4 400 kg 3 000 ks 
2-0710-4 10 kg  
2-0730-4 30 kg  
2-0960-4   
2-0451-4 480 kg 3 500 ks 
Spolu 1 400 kg 10 000 ks       
Cena € 5 174,40 € 650  €       
Celkové finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie pstruhových revírov  5 824,40€ 

 

 
Celková výška vynaložených prostriedkov na zarybnenie kaprových aj pstruhových revírov  
v roku 2022 bola 74 683,40 €.  
   

 



 

 

 

 

 

  

 

ODOVZDÁVANIE POVOLENÍ Z ROKU 2022 

 
Odovzdávané povolenia musia byť správne vyplnené, vrátane 
vyplnenia sumáru úlovkov. Povolenia, ktoré nebudú mať správne 
vyplnený sumár úlovkov budú považované ako NEODOVZDANÉ. 
Riadne a správne vyplnené povolenie z roku 2022 je potrebné 
odovzdať do 15.1.2023 a to len nasledujúcimi spôsobmi: 

• na zberných miestach  
 

Rybárske potreby RELAX 
Malinovského 41 
Nové Mesto nad Váhom 

Rybárstvo Tomino 
J.Hašku 2579/18 
Nové Mesto nad Váhom 

• doporučene poštou na našu adresu 
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 
P.O. Box 92 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 
 

 

UPOZORNENIE 
Tí členovia, ktorí si 
budú vybavovať nové 
povolenie na rok 
2023 pred 15.1.2023  
musia riadne 
vyplnené povolenie 
odovzdať pred 
vydaním nového 
povolenia v kancelárii 
na Dome rybárov na 
Zelenej vode. 

Bez odovzdaného 
povolenia z roku 
2022 Vám povolenie 
na rok 2023 NEBUDE 
vydané. 



 

 

  

 

 

  

 

CENNÍK POVOLENÍ A POPLATKOV NA ROK 2023 
 
 Dospelí, 

dôchodci, 
ZŤP 

Ženy  Mládež  
15-17 rokov 

Deti  
6-14 rokov 

Členské 35 € 35 € 17 € 1 € 
Miestne povolenie  kaprové 70 € ** 70 € 70 € 14 € 

Miestne povolenie 
pstruhové 

33 € 33 € 33 € 15 € 

Zväzové povolenie 50 € 50 € 50 € 10 € 
Neodpracovaná brigáda, 
okrem ZŤP a dôchodcov 

35 € - - - 

Neodovzdanie 
povolenia z r. 2022 -príspevok 
na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 

Nedodržanie termínu 
31.3.2023 – príspevok  
na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 

Prestup z inej organizácie SRZ 
– príspevok na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 

Zápisné nový člen 80 € 40 € 15 € 4 € 
 

** Pre dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2023 vek 80 rokov a viac platí zľavnená cena 
miestneho povolenia kaprového 40 € 
 



 

 

 
  

 

 

  

 

TERMÍNY VYDÁVANIA POVOLENÍ NA ROK 2023 

 

30.12.2022 9:00 – 12:00 

7.1.2023 9:00 – 12:00 

14.1.2023 9:00 – 12:00  

28.1.2023 9:00 – 12:00 

4.2.2023 9:00 – 12:00 

18.2.2023 9:00 – 12:00 

4.3.2023 9:00 – 12:00 

18.3.2023 9:00 – 12:00 

25.3.2023 9:00 – 12:00 
 

Povolenia sa budú vydávať len v kancelárii v Dome rybárov na 
Zelenej vode. Členské poplatky musia byť uhradené najneskôr do 
31.3.2023, inak členstvo v zmysle Stanov SRZ zaniká. Ak by člen po 
tomto termíne chcel v členstve pokračovať, musí zaplatiť 
príspevok na zarybnenie vo výške 80,-€. 
 
Platby v roku 2023 budú možné len bankovým prevodom na náš 
bežný účet IBAN SK04 0900 0000 0000 4170 0134 variabilný 
symbol 2023. Do správy pre prijímateľa uveďte meno, za koho 
hradíte poplatok.  
 
Členovia, ktorí účet v banke nemajú, môžu členské poplatky 
uhrádzať v Slovenskej sporiteľni (v hotovosti) vkladom na vyššie 
uvedené číslo bežného účtu. V kolónke správa pre prijímateľa 
uveďte meno, priezvisko a bydlisko. Platbu neuhrádzajte poštou!   

 

Rybársky lístok  
 
si každý člen musí vybaviť 
sám, buď na obecnom alebo 
mestskom úrade. Vo 
vlastnom záujme si 
skontrolujte jeho platnosť. 

 
Na vybavenie 
povolenia si prineste  
 
- členský preukaz 
- potvrdenie o úhrade 
(platby uhrádzajte 
dostatočne vopred, bez 
pripísanej platby Vám 
povolenie nevydáme) 
- ak máte členský preukaz 
už plný, alebo poškodený, 
prineste si aj novú 
fotografiu 
- pri vybavovaní povolenia 
pred 15.1.2023 povolenie 
z roku 2022  



 

 

  

 

 

  

 

PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV V ROKU 2023 

 
 

O prijatí nových členov (len s trvalým pobytom v okrese Nové 
Mesto nad Váhom) obvykle rozhodujeme v priebehu marca pred 
ukončením predaja povolení na základe aktuálneho počtu členov.  
 
Stať sa rybárom neznamená len zakúpenie povolenia na rybolov. 
Okrem techniky rybolovu je potrebné ovládať aj príslušnú 
legislatívu. 
 
Vašu prihlášku najprv musí po prerokovaní schváliť Výbor MO SRZ. 
 
Pre nových členov poskytujeme krátke školenie, po ktorého 
absolvovaní musia úspešne zložiť skúšku z rybárskeho minima.  
 
Úspešným uchádzačom budú vydané členský preukaz a povolenie 
na rybolov na rok 2023.  
 
Termín školenia a skúšky pre nových členov zverejníme včas na 
našej Facebook stránke.  

 

 
Ako sa stať členom 
našej MO SRZ ?  
 
Všetky informácie vrátane 
odkazov na stiahnutie nájdete 
na našej stránke nmrybar.eu 
 
1. Naštudujte si rybársku 
legislatívu 
 
2. Vyplňte a zašlite 
Prihlášku za člena SRZ 
 
3. Absolvujte školenie pre 
nových členov a zložte 
skúšku z rybárskeho 
minima 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

PLÁN PRETEKOV NA ROK 2023 
 

Dátum Čas Pretek Miesto Informácie 
Máj 2023 Na FB Detské preteky v love kapra Zelená Voda Na FB 

5.5. – 7.5.2023 Na FB FREESTYLE CARP CUP Zelená Voda Na FB 

2023 Na FB Západoslovenská liga mládeže 
LRU-P 

Považany na FB 

September 2023 Na FB Carpmaraton Zelená voda Na FB 

Október 2023 8:00-12:00 Detské preteky v love pstruha Považany na FB 

Október 2023 na webe Memoriál J. Haška 
4-kolový pstruhový 
pretek 4. ročník 

Považany na FB 

Október 2023 7:00-12:00 Prívlačové pstruhové preteky 
dospelých 

Považany na FB 

 
 
Viac informácii k pretekom nájdete včas na našej Facebook stránke. 



 

 

 

 

 

  

 

NA ZÁVER 
 
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. 
 
 
 
V roku 2023 Vám prajeme veľa krásnych chvíľ a  zážitkov na našich vodách a hlavne 
veľa zdravia.  

              

PETROV ZDAR 
Výbor MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 

 
 

 

 
 

Sledujte našu stránku na Facebooku a nič Vám neunikne! 
www.facebook.com/nmrybar.eu 

 


