
 

70. výročie 

Mestskej organizácie 

Slovenského 

rybárskeho zväzu 

v Dubnici nad Váhom 
 

 
 

2019 

 
 

 



Vážený športový rybár 
 

 Dňa 28.07.2018  si naša mestská organizácia pripomenula významné jubileum – 70. výročie  

organizovaného športového rybolovu v okrese Ilava. Už od prvopočiatkov svojho pôsobenia sa naša 

organizácia snažila o rozvoj rybárstva v regióne, ale aj v rámci Slovenska. Zasadzovala sa a aj 

zasadzuje za jednotu Slovenského rybárskeho zväzu a vedie svojich členom k rešpektovaniu 

historických tradícii a hodnôt športového rybárstva. Vďaka týmto pretrvala až do dnešnej doby, ako 

najväčšie občianske združenie u nás. 

 

 Rok 2018 sa niesol predovšetkým snahe rekodifikovať rybárske právo. Vyústením tejto 

snahy bolo prijatie nového Zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení  zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vyhláseným dňa 

18.07.2018 s účinnosťou od 01.01.2019 a neskôr Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 

381/2018 Z.z. z 29.11.2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve. Vzhľadom 

k tomu, že ide o dve úplne nové právne normy, ktorých znalosť je pre Vás dôležitá, rozhodli sme sa 

nevydať samostatnú publikáciu týkajúcu sa len nášho výročia, ale aj informácie, ktorej účelom bolo 

aj stručné oboznámenie čitateľov so zákonom a vyhláškou.       

 

 Petrov zdar 

Autor 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                              

 

Príhovor predsedu Mestskej organizácie SRZ v Dubnici nad Váhom 

 

 Len nedávno sme oslavovali 60. výročie založenia Ľudového rybárskeho spolku v Ilave ani 

sme si neuvedomili, ako rýchlo uplynulo 10 rokov od tohto významného jubilea. Išlo o desaťročie, 

ktoré so sebou toho prinieslo naozaj veľa. Došlo k zmenám v Rade Slovenského rybárskeho zväzu 

a jej vedení. Mnohí z nás očakávali zmeny, ktoré by posilnili postavenie rybárov v spoločnosti, ale 

aj ochranu nášho prírodného bohatstva. Môžeme však tak, ako aj v iných oblastiach života na 

Slovensku konštatovať, že aj k nám už dorazila snaha o sprivatizovanie, čo malo za následok 

vypracovanie nového zákona o rybárstve, ktoré to umožní. Sme na začiatku novej etapy rybárstva 

u nás. Zákon o rybárstve bol už schválený Národnou radou Slovenskej republiky a táto môže mnohé 

zmeniť, rybárstvo už nebude také, ako sme ho doteraz poznali. Dúfam, že aj o 10  rokov budeme 

môcť konštatovať, že zmeny, ktoré sa udiali boli nakoniec pozitívne a význam rybárstva, ako voľno 

časovej aktivity vzrástol. 

 

 Petrov zdar 

Miroslav Brokeš 

Predseda SRZ MsO 

Dubnica nad Váhom 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                       

                                                                                                                          

                                                                                                                         

 

 

 



1. Stručne z histórie po súčasnosť 
 

1.1. História organizovaného športového rybolovu na Slovensku 
 

Už pred prvou svetovou vojnou (1914 až 1918) u nás začali vznikať prvé rybárske spolky, 

ktorých členmi však neboli bežní občania, ale predovšetkým vedúci predstavitelia štátu, miest 

a obcí. Po vzniku prvej Československej republiky vznikla na území Čiech a Moravy organizácia 

s názvom Únia rybárskych spolkov a družstiev v republike Československej. Zo začiatku 

v Československu prevládal dualizmus to znamená, že územie Čiech a Moravy sa spravovalo 

predovšetkým tým, čo bolo zaužívane respektíve bolo upravené Rakúskym právom a na Slovensku 

tým, čo platilo v Uhorsku. Takto však moderný štát nemohol fungovať a tak sa aj v oblasti 

rybárstva prejavila snaha zjednotenia,  konsolidácie a rozvoja rybárskych organizácii 

v podmienkach novovzniknutého štátu.  
 

Z dostupných dokumentov je zrejmé, že v roku 1924 pôsobilo na území dnešného Slovenska 

29 rybárskych spolkov, ktoré mali vlastné poriadky a stanovy. To tvorilo základ pre neskoršie 

zjednotenie a vytvorenie prvej Slovenskej rybárskej organizácie, ktorá vznikla dňa 21.11.1926 

v Bratislave. Po počiatočných ťažkostiach sa organizácia postupne rozvíjala, pričom jej rozvoj bol 

odrazom vtedajšej doby. 
 

V roku 1928 bolo prijaté opatrenie, ktoré vytvorilo základ pre fungovanie plnohodnotnej 

rybárskej organizácie zloženej z jednotlivých rybárskych spolkov.  
 

Dňa 14.03.1939 vznikol v dôsledku vojnových udalostí Slovenský štát. Slovensko bolo 

relatívne samostatné, avšak vo vazalskom vzťahu k Hitlerovskému Nemecku. Je pochopiteľné, že aj 

v tomto období existovali snahy upraviť rôzne spoločenské vzťahy, no rybárstva sa to nijako 

podstatne nedotklo. Koniec druhej svetovej vojny v roku 1945, však znamenal nový impulz v snahe 

vybudovať rybársku organizáciu v oveľa lepších podmienkach. 
 

Dňa 28.04.1946 sa v Žiline, na valnom zhromaždení delegátov Slovenských rybárskych 

spolkov, odsúhlasilo založenie Jednotného zväzu rybárskeho, ktorého sídlom sa stala Žilina. 

 

 
Historická budova Jednotného zväzu rybárskeho v Žiline 

 

Neskôr, v takzvanej právnickej päťročnici, bol prijatý Rybársky zákon č. 62/1952 Zb., jeho 

účinnosť, podobne ako i iných zákonov prijatých v tomto období, bola pomerne krátka, pretože 

v roku 1963 bol prijatý zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve, na ktorý nadväzovala vykonávacia 

vyhláška č. 103/1963 Zb.. Tento zákon znamenal skutočný prelom a bol veľmi pozitívnym 



prínosom pre rozvoj rybárstva u nás, ako i k upevneniu Jednotného rybárskeho zväzu, ktorý bol 

premenovaný na Slovenský rybársky zväz. 
 

Zákon aj s vyhláškou boli platné takmer 40 rokov a nahradil ich zákon č. 139/2002 Z.z. 

o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 

republiky č. 238/2002, ktorá bola neskôr dňa 17.03.2006 nahradená vykonávacou vyhláškou 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z.z.  Zákon bol od času svojho 

vzniku, niekoľkokrát novelizovaný, aby tak spĺňal požiadavky dnešnej doby. 
 

V júni roku 2018 bol po dlhej diskusii prijatý zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve 

a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov a neskôr v novembri roku 2018 bola Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky prijatá vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky             

č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. p rybárstve a o doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

1.2. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici 

nad Váhom  
 

Stredné Považie, na ktorom sa nachádza Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 

v Dubnici nad Váhom, je od nepamäti bohaté na vodné toky. Ilavskou kotlinou preteká najdlhšia 

slovenská rieka Váh, do ktorej sa vlievajú a vlievali potoky vyvierajúce v pohorí Bielych Karpát 

a Strážovských vrchov. Už v minulosti tu rieka vytvárala vnútrozemskú deltu, ktorá bola bohatá na 

rybiu osádku, preto sa nemožno ani diviť tomu, že ryby sa tu lovili už od najstarších čias. 
 

 Rybári v Ilave, Dubnici nad Váhom a ich okolí sa nepochybne snažili venovať rybárstvu 

a za tým účelom sa aj stretávali. No žiaľ o tomto sa nepodarilo zabezpečiť žiaden hodnoverný 

doklad.  
 

 Zo zachovaných dokumentov vieme, že dňa 07.04.1946 sa v Ilave stretlo 31 športových 

rybárov, ktorí sa rozhodli založiť vlastný rybársky spolok s pôsobnosťou na území vtedajšieho 

okresu Ilava, ktorý by sa riadil stanovami Zväzu rybárskych spolkov. Tento spolok síce vyvíjal 

aktivitu no neustále sa v ňom vyskytovali rozpory, ktoré vyvrcholili mimoriadnym valným 

zhromaždením dňa 28.07.1948, kde bol zvolený nový výbor a založený Ľudový rybársky spolok 

v Ilave, do ktorého sa včlenil aj rybársky spolok z Ladiec. Začiatky organizovaného rybárstva 

neboli ľahké, pretože športoví rybári mohli rybárske právo uplatňovať len obmedzene na Porubský 

potok, Nosický kanál s Prejtou, Gápelský potok a Váh, pričom aj tu sa vyskytovali s jeho 

uplatňovaním problémy. V nasledujúcich rokoch spočívala práca výboru predovšetkým 

v zabezpečovaní zarybnenia vôd a rozširovaní revírov. 

 
Pohľad na námestie v Ilave v 40-tych rokoch 20. storočia 



V roku 1957 došlo na základe výnosu ministerstva vnútra ČSR k zmene názvu na Miestnu 

organizáciu Slovenského zväzu rybárov. 
 

 Dňa 26.03.1961 bolo na valnej členskej schôdzi prijaté uznesenie, ktorým sa vzhľadom na 

členskú základňu rozhodlo o premenovaní organizácie na Miestnu organizáciu SSR v Dubnici nad 

Váhom.  
 

V roku 1981 počet dospelých členov presiahol 500, čo viedlo k zmene organizačnej formy 

na Mestskú organizáciu SRZ v Dubnici nad Váhom, ktorá sa ďalej skladala z troch obvodných 

organizácii v Dubnici nad Váhom, Ilave a Novej Dubnici. 
 

Od vzniku Ľudového rybárskeho spolku v Ilave až doteraz rybárska organizácia postupne 

prispievala k rozvoju rybárstva a ochrane životného prostredia. Na základe jej investičných akcii 

boli vybudované nové vodne plochy (rybníky Prejta-Vystrkov, rybníčky v Ilave), už existujúce 

revíry boli zveľadené alebo zachránené (rybník Slávnica, rybníky v Tunežiciach, Dúlovske bariny, 

štrkovisko Dubnička). Vďaka jej existencii v súčasnosti môžeme v potokoch uloviť pstruha 

potočného a vo Váhu hlavátku podunajskú.  
  

 

1.3 Kronika Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 

v Dubnici nad Váhom 
 

 Bez poznania histórie by nebolo budúcnosti. Poznať skutočnú históriu, je veľmi dôležité. Je 

pamäťou a zdrojom hrdosti v časoch dobrých a útechy v časoch zlých. Ak nemáte minulosť, nemáte 

ani budúcnosť. Existencia kroniky je jedným z najdôležitejších prameňov k poznaniu od najstarších 

čias až po súčasnosť, je dôležitou zložkou kultúrnej činnosti. Rybárske kronikárstvo spracúva údaje 

o vývoji našich rybárskych pomerov. 
 

 V prvopočiatkoch bola založená kronika z podnetu KP-SSR v Žiline a to v súlade so 

smernicou pre vedenie rybárskych kroník KP a MO SSR  č. 211-5/1959 zo dňa 12.01.1959, ktorá sa 

nám však nezachovala. Podľa pamätníkov snahou kronikára bolo v nej zachytiť hlavne údaje 

o hospodárení, výbore a členoch organizácie, dôležitých údajoch z prostredia našej rybárskej 

organizácie. Tieto boli získavané zo zápisníc výročných členských schôdzí, ročných správ, ale aj 

z vlastných postrehov kronikára. Kronika Ľudového rybárskeho spolku v Ilave a ani jeho neskorších 

nástupcov sa nám žiaľ nezachovala.  
 

Dňa 27.02.1982 vznikla obvodná organizácia č. 2  Slovenského rybárskeho zväzu v Novej 

Dubnici, hneď pri jej vzniku vznikla aj „kronika“, ktorá v súčasnosti plní aj úlohu kroniky Mestskej 

organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom. 
 

 
Kronika obvodnej organizácie č. 2 SRZ MsO Dubnica nad Váhom 



 

 Už od jej prvopočiatkov túto viedol pán Jozef Mikloš z Novej Dubnice. Jozef Mikloš nar. 

18.07.1933 pochádza z Nižného Hrušova okr. Vranov nad Topľou. Je členom SRZ od roku 1970. 

Jeho pôvodným povolaním je učiteľstvo na poľnohospodárskej škole. Vzdelanie  nadobudol na 

Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre a na Pedagogickom seminári pre učiteľstvo  na 

poľnohospodárskych a lesníckych školách v Čáslavi (Česká republika).  Toho času je dôchodcom. 

Počas členstva v SRZ niekoľko rokov pracoval ako člen disciplinárnej komisie pri SRZ MsO 

v Dubnici nad Váhom. Vedie kroniku Obvodnej organizácie  SRZ č. 2 v Novej Dubnici, kde bol aj 

riadnym členom výboru a spravoval úsek vedenia detí a mládeže v oblasti rybárstva a viedol 

rybársky krúžok. Niekoľko rokov zabezpečoval textom i obrazom informácie výboru pre členskú 

základňu vo vývesnej skrinke. Ako člen výboru plnil aj ďalšie úlohy pri zarybňovaní revírov, 

brigádnickej činnosti, zabezpečovaní rybárskych pretekov. Za dlhodobú činnosť vo výbore  

organizácie a pri príležitosti ukončenia funkcie mu bolo udelené Čestné členstvo SRZ MsO 

Dubnica nad Váhom. V súčasnosti je v pravidelnom kontakte s výborom Obvodnej organizácie č. 2 

v Novej Dubnici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotoalbum a články v rôznych periodikách sú neoceniteľným zdrojom informácii pre kronikára 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 

v Dubnici nad Váhom 2008 - 2018 
 

 

Mestská organizácia SRZ v Dubnici nad Váhom sa skladá z troch obvodných organizácii 

v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici a Ilave. Je občianskym združením, ktorého život riadi výbor 

v zložení: predseda, tajomník, 1. podpredseda, 2. podpredseda, 3. podpredseda, účtovník 

a podpredseda pre ekonomiku, hlavný hospodár, vedúci rybárskej stráže, člen pre prácu s mládežou, 

člen pre športovú činnosť a ďalší členovia. Vo výbore majú svoje zastúpenie všetky obvodné  

organizácie.  

 Výbor sa schádza pravidelne mesačne, keď v zmysle stanov SRZ schvaľuje a rozhoduje 

uznesením o najdôležitejších veciach v činnosti MsO.  
 

 Pri výbore MsO pracujú subkomisie a odbory v nasledujúcom zložení:  
 

 Komisia – práca s mládežou, 

 Komisia pre čistotu vôd, 

 Odbor športovej činnosti, 

 Odbor rybárskej stráže, 

 Disciplinárna komisia, ako nezávislý orgán, 

 Hospodársky odbor a ekonomika. 

 

 
Konferencia SRZ MsO v Dubnici nad Váhom v roku 2017 

 

 

Prehľad členov výboru Mestskej organizácie SRZ v Dubnici nad Váhom za obdobie rokov 

2008 až 2018 
 

Funkcia Meno a priezvisko Roky pôsobenia 

Predseda Jozef Gregorík 2008-2014 

 Miroslav Brokeš 2015- súčasnosť 

Tajomník JUDr. Roman Mada 2018-súčasnosť 

1. podpredseda Ján Sloboda 2008-2009 

 Libor Kvasnica 2010-2014 

 Bohumil Ištvánik 2014-súčasnosť 

2.podpredseda Ing. Milan Novák  2008-2014 

 Ing. Daniel Báleš 2014-2018 

3. podpredseda Ing. Branislav Waldecker 2008-súčasnosť 

Účtovník a podpredseda pre ekonomiku Ing. Cyril Duvač 2008-súčasnosť 

Hlavný hospodár Miroslav Brokeš 2008-2014 

 Ondrej Gavenda 2015-súčasnosť 



Vedúci rybárskej stráže Vladimír Brokeš 2008-súčasnosť 

Vedúci pre prácu s mládežou Štefan Tramita 2008-súčasnosť 

Športová činnosť Ing. Vlastimil Tešický 2008-súčasnosť 

Člen Ing. Miroslav Duraj 2014-súčasnosť 

 Lukáš Cucík 2014-súčasnosť 

 Ing. Branislav Waldecker 2015-súčasnosť 

 Ing. Ferdinand Baláž 2015-súčasnosť 

Prehľad členov výborov obvodných organizácii MsO SRZ v Dubnici nad Váhom za obdobie 

rokov 2008 až 2018 

Obvodná organizáciu č. 1 Dubnica nad Váhom 

Funkcia Meno a priezvisko Roky pôsobenia 

Predseda Milan Novák 2008-2013 

súčasnosť 

 Daniel Báleš 2014-2018 

Podpredseda Ondrej Gavenda súčasnosť 

Tajomník Ing. Miroslav Duraj 2008-súčasnosť 

Hospodár Ondrej Gavenda 2008-2013 

 František Králik 2014- súčasnosť 

Práca s mládežou Štefan Tramita 2008-súčasnosť 

Referent čistoty vôd Dušan Bystrický 2008-2009 

 Róbert Jurčo 2009-2013 

 Dušan Bystrický 2014-súčasnosť 

 Peter Svazeník súčasnosť 

Brigádny referent Róbert Jurčo 2008-2018 

 Marián Gašpar súčasnosť 

Člen Vladimír Brokeš 2008-súčasnosť 

Člen KRK Ing. Jozef Drha 2008-súčasnosť 

Člen DK Štefan Tramita 2008-2013 

 Jiři Buliš 2008-súčasnosť 

 Ing. Róbert Rajtár 2008-súčasnosť 

 Vladimír Kaminský 2008-2014 

 Marián Gašpar 2014-2017 

 Matej Beláň 2018-súčasnosť 
 

 

 
Výročná členská schôdza v Dubnici nad Váhom 2015 



Obvodná organizáciu č. 2 Nová Dubnica 

Funkcia Meno a priezvisko Roky pôsobenia 

Predseda Ing. Branislav Waldecker 2008- súčasnosť 

Podpredseda Vladimír Čupalka 2008-2014 

 Ing. Andrej Kramár 2015-súčasnosť 

Tajomník Lukáš Cucík 2008-súčasnosť 

Hospodár Ján Fulek 2008-2014 

 Vladimír Čupalka 2015-súčasnosť 

Práca s mládežou Jozef Mikloš 2008-2010  

 Lukáš Cucík 2010-súčasnosť 

Referent čistoty vôd Bc. Štefan Cucík 2008-2009 

 JUDr. Roman Mada 2009-súčasnosť 

Brigádny referent František Blaško 2008-2014 

 Daniel Hlúšek 2015-súčasnosť 

Člen KRK František Beňovič 2008-2017 

 Ing. Peter Klímovský 2018-súčasnosť 

Člen DK Jozef Mikloš 2008-2011 

 Ján Waldecker 2008-2016 

 JUDr. Marek Grúlik 2012 -súčasnosť 

 Ing. Tibor Kranec 2017-súčasnosť 

 

 

 
 

Výročná členská schôdza v Novej Dubnici v roku 2014 

 

Obvodná organizáciu č. 3 Ilava 

Funkcia Meno a priezvisko Roky pôsobenia 

Predseda Ján Sloboda 2008- 2009 

 Libor Kvasnica 2009-2013 

 Bohumil Ištvánik 2014-súčasnosť 

Podpredseda Ladislav Novosad 2008-súčasnosť 

Tajomník Ing. Jozef Šedík 2008-súčasnosť 

Hospodár Anton Opát 2008-2014 

 Martin Kvasnica 2015-súčasnosť 

Práca s mládežou Ing. Jozef Šedík 2008-súčasnosť 

 Chalúpek  



 Mgr. Jozef Kurus  

Referent čistoty vôd Jakub Vrábel 2008-2014 

 Ladislav Novosad 2015-súčasnosť 

Brigádny referent Peter Trenčan 2008-súčasnosť 

Člen KRK Oto Šebo 2008-súčasnosť 

Člen DK Ľudovít Toman 2008-súčasnosť 

 Bohumil Ištvánik 2008-2014 

 František Gajdošík 2014-súčasnosť 
 

 
 

Výročná členská schôdza v Ilave 2015 
 

 

2.1. Stav členskej základne v rokoch 2008 až 2018 
 

Pri svojom vzniku mala organizácia len zopár členov, záujem o členstvo v organizácii však 

neustále stúpal. V povojnovom období vznikla myšlienka tzv. všeľudového rybárstva, ktorej cieľom 

bolo poskytnutie plnohodnotného využívania voľného času čo najširšiemu množstvu občanov štátu. 

Pre povojnové obdobie a to nie len u nás bolo príznačné nadšenie ľudí, ktorí často bez akéhokoľvek 

nároku na odmenu, začali budovať to čo bolo zničené a zanedbávané. Táto myšlienka sa začala 

postupne napĺňať a došlo k prudkému nárastu členov, ktorý sa však postupne stabilizoval.    

 

Ďalším impulzom pre rast členskej základne bolo porevolučné obdobie rokov 90-tych, kedy   

začal počet členov opäť stúpať. Na prelome milénia sa však tento trend stabilizoval. Rast je 

v súčasnosti plynulejší pričom v roku 2016 sme prekročili počet tisíc členov.  

 

 
Śírku členskej základne dokumetuje aj účasť rybárov na tradičných rybárskch pretkoch. 



 

Vývoj členskej základne v poslednom desaťročí dokumentuje nižšie zobrazený graf. 
 

 

 
Vývoj počtu členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom v rokoch 2008 až 2018 

 

2.2 Práca s mládežou 
 

 

Jednou zo základných úloh Slovenského rybárskeho zväzu je venovať zvýšenú pozornosť 

mládeži a deťom, racionálnému využívaniu ich voľného času, vedeniu k ochrane životného 

prostredia a prírodného bohatstva. 

 

 

 

Pre deti, ktoré prejavujú záujem              

o aktívny rybársky šport a praktický lov rýb, 

zriaďujú miestne a mestské organizácie SRZ a v 

súčinnosti s nimi aj školy a centrá voľného času, 

záujmové krúžky a útvary mladých rybárov, 

ktoré sa delia na dva stupne:  
 

1. stupeň pre deti od 6 do 14 rokov, 

2. stupeň pre mládež od 15 do 17 rokov.   
 

Ich cieľom je podporovať a rozvíjať záujem 

deti a mládeže o športový rybolov, o biológiu, 

usmerňovať ich, pestovať v nich kladný vzťah k 

prírode a vychovávať z nich aktívnych 

ochrancov prírody.  

  

 V súčasnosti začíname v spoločnosti pociťovať, nezáujem detí o aktivity spojené s prírodou 

a pohybom na čerstvom vzduchu. Je to dôsledok, nie len dnešnej pretechnizovanej doby, ale aj 

dôsledok nezáujmu rodičov detí o tieto aktivity. Áno všímame si, že veľa ľudí chodí na turistiku, 

bicykel alebo korčule, ale kde sú deti? Často ide o mladých slobodných ľudí, ktorí svoje egoistické 

záujmy povýšili nad rodičovstvo. Rodičia detí sú často pracovne zaneprázdnení a deti, ako keby 

boli pre nich len príťažou. Najjednoduchšie je ich dať na taký krúžok, kde sa im nemusia vôbec 

venovať, len ich zavezú a odvezú z krúžku. Rybárstvo však také nie je, vedúci rybárskeho krúžku 

nie je len autoritou, ale aj kamarátom, ktorý však nedokáže nahradiť rodiča. Pritom rybačka vytvára 

jedinečnú príležitosť, prežiť krásne chvíle plné napätia a dobrodružstva s rodinou. Celá rodina tak 

môže budovať a upevňovať rodinné vzťahy a väzby, čo je veľmi dôležité. To čo deti zažijú na 

rybačke s otcom, mamou,  súrodencami alebo kamarátmi sú spomienky na celý život.    

 

    



 
Vývoj počtu detí organizovaných v krúžku mladých rybárov v rokoch 2008 až 2018 

 

V našej organizácii sa mládeži a deťom venuje pozornosť vo všetkých obvodných 

organizáciách, pričom vyvrcholením celoročného úsilia sú tradičné detské rybárske preteky, ktoré 

sa uskutočňujú vždy v prvý deň mesiaca máj toho ktorého roku. Každá obvodná organizácia 

uskutočňuje preteky samostatne, na niektorom z revírov, ktorý spravuje. Pre spestrenie sa 

v posledných rokoch vysádza do revírov násada pstruha dúhového, čo má kladný ohlas aj u našej 

členskej základne. Zároveň býva súčasťou sprievodný program, ktorý spočíva v prezentácii 

Policajného zboru, Hasičského zboru, kynológie a modelárstva v regióne. 
 

 
Detské rybárske preteky v roku 2015 na VN Slávnica 

 

2.3 Stav a čistota vodných tokov a plôch  
 

Čistote vodných tokov a plôch sa venovala veľká pozornosť už v minulosti avšak v posledných 

rokoch dôsledkom postupných klimatických zmien sa táto dostáva stále viac do popredia. Ochranou 

vody sa rozumie predovšetkým ochrana jej čistoty a zabezpečenie jej racionálneho využívania ako 

prírodného zdroja. Je nutné priznať, že stav vôd v súčasnosti nie je priaznivý, hoci je možno pomaly 

sledovať jej postupné zlepšovanie. Monitorovaním a štúdiom minulosti bolo zistené, že kvalita 

povrchových vôd u nás, sa už od začiatku deväťdesiatych rokov pomaly zlepšuje. 



 

 
Brigáda na Dubnickom potoku 

 

Štát, ktorý je vlastníkom prírodného bohatstva a teda aj vôd veľmi dobre chápe význam 

občianskych združení, ktoré sa podieľajú na ochrane životného prostredia. Kto vie podať rýchlejšiu 

a erudovanejšiu informáciu, ako tí, ktorí prichádzajú s vodou do kontaktu takmer každý deň v roku? 

Sú to rybári a preto je tu záujmom spoločnosti, ale aj samotných rybárov podieľať sa na jej ochrane 

a včas informovať kompetentné orgány štátu, miestnej štátnej správy a samosprávy o akomkoľvek 

zhoršení stavu povrchových, ale aj podzemných vôd. Z tohto dôvodu pri každej organizácii SRZ je 

zriadená „Komisia pre čistotu vôd“. 
 

 
Rak je indikátorom čistoty vody, tento bol ulovený počas detských pretekov v roku 2015 na VN Slávnica. 

 

Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že v poslednom desaťročí sme našťastie nezaznamenali 

väčšiu ekologickú haváriu. 
 

Rok Počet incidentov Havária väčšieho rozsahu Otrava Úhyn Iné 

2008 3 0 1 1 1 

2009 3 0 3 0 0 

2010 4 0 0 2 2 

2011 3 0 3 0 0 

2012 5 0 0 5 0 

2013 5 0 3 2 0 



2014 0 0 0 0 0 

2015 2 0 2 1 2 

2016 1 0 0 1 0 

2017 1 0 0 1 0 

2018 0 0 0 0 0 
  

 

 
Incidenty v oblasti čistoty vôd 

 

Najčastejšie sa stretávame s drobnými krátkodobými otravami v potokoch, ktoré sú spôsobené 

obyvateľmi obcí, ktorí vypustia žumpu do recipientu potoka alebo pri prívalových dažďoch 

prepadom z verejnej kanalizácie, prípadne splavením močovky pri hojení.  
 

 
Na Kolačínskom potoku sa stretávame takmer každoročne s otravami 
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Dlhodobým, problémom je aj znečisťovanie Tovarského potoka mliekarenskými kalmi 

z Agrofarmy Červený Kameň, kde napriek vybudovanej, ale málo účinnej čističke odpadových vôd 

dochádza i naďalej k zhoršovaniu kvality vody. Ďalšie problémy vyplývajú predovšetkým 

z nedostatku vody vo vodných tokoch v dôsledku klimatických zmien, keď dochádza k deficitu 

kyslíka. Z iných oblastí je problémom napríklad pretrhnutie hrádzi, prípadne vyplavenie našich 

revírov v jarnom období, keď zaznamenávame záplavy. Pomerne zriedkavo sa stretávame 

s virémiou, ktorú sme zaznamenali len v rokoch  2010, 2013 a 2017.  
 

2.4 Športová činnosť 
 

Športová činnosť v organizácii prebieha na úrovni pretekov širokej členskej základne a na 

úrovni ligových súťaží organizovaných Radou SRZ : 

 

 Naša organizácia uskutočňuje pravidelne preteky pre svojich členov, deti a funkcionárov. 

V pravidelných cykloch aj Krajské preteky funkcionárov organizácii Slovenského rybárskeho zväzu 

združených v Trenčianskom kraji. 

 

Ligové súťaže :  
 

- LRU – plávaná 2008 
 

V roku 2008 pretekársky klub ADROIT súťažil pod hlavičkou MsO Dubnica nad Váhom s 

družstvami „A a B“ v divízii. Družstvo „A“ sa umiestnilo na 5. mieste divízie. Družstvo „B“ sa 

umiestnilo na 3. mieste a získalo tak právo na postup do II. ligy. Treba vyzdvihnúť skutočnosť, že 

za toto družstvo súťažili traja pretekári – mládežníci vo veku do 18 rokov. Je však na škodu, že tieto 

družstvá po jednom ročníku skončili a nepokračovali v športovej činnosti. 
 

- LRU – prívlač  2004 -  trvá  
 

K ozdobám športovej činnosti organizácie patrí už 15 rokov družstvo LRU - prívlače. Históriu 

začalo písať v roku 2004. Ako to väčšinou býva aj v tomto prípade to zariadil osud. Ing. Vlastimil 

Tešický, ktorý v tej dobe pretekal v Českej republike, oslovil svojho suseda Ing. Petra 

Klimovského, že na Slovensku vzniká ligová súťaž v prívlači a či to neskúsia. Slovo dalo slovo 

a o pár týždňov na brehoch kanála v Trenčíne počas nultého ročníka prívlačovej ligy vzniklo aj 

družstvo prívlače pri SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Od tej doby funguje v 1 lige LRU–PR 

(prívlač) a títo dvaja priekopníci tvoria dodnes kostru tohto tímu.  
 

 
Ing. Peter Klímovský počas ligového kola na Nosickom kanáli 

 



Postupom času a ako sa liga vyvíjala pribudli do tímu aj ďalší členovia. Stabilní členovia, ktorí 

sú v tíme po celú dobu: Ing. Branislav Waldecker a Ján Krásny. V tíme sa vystriedali aj iní, skúsili, 

pomohli, odišli, alebo tvoria rezervu: Ondrej Gavenda, Ľuboš Kadlic, Rastislav Moško, Martin 

Macek. V našom tíme úspešne pôsobil, alebo pôsobia aj špičkoví „legionári“ Slovenský 

reprezentanti: nebohý Ladislav Mlynarovič (1965–2019), Jakub Hulvan a Juraj Smatana a Miroslav 

Hulvan. 
 

Výborné meno našej organizácii robia členovia aj na medzinárodnej úrovni. Vlastimil  Tešický, 

ako kapitán Slovenskej reprezentácie a Peter Klimovský ako člen Slovenskej reprezentácie, 

Slovenskí reprezentanti Juraj Smatana a Ladislav Mlynarovič, ako i člen podporného tímu Jakub 

Hulvan, dosiahli so Slovenskou reprezentáciou množstvo úspechov. Slovenská reprezentácia dnes 

patrí medzi najúspešnejšie tímy na svete a nemalú zásluhu na tom má práve náš prívlačový tím! 
 

Členovia prívlačového tímu absolvujú každoročne množstvo ligových a pohárových pretekov 

domácich, medzinárodných a reprezentačných (napr. majstrovstiev sveta LRU – prívlač, Európsky 

pohár v love pstruhov - Trout Union Cup, Medzinárodných majstrovstiev SR, ČR družstiev a 

jednotlivcov, ...) 
 

Okrem samostatných pretekov sa prívlačový tím veľmi aktívne podieľa i na samotnom 

organizovaní ligových pretekov na vodách našej organizácie, často v spolupráci s tímom Trenčína.  
 

V rokoch 2007, 2009, 2013 a 2017 sme organizovali aj majstrovstvá Slovenska jednotlivcov. 
 

Pre lepšiu predstavu o kvalite našich výsledkov je potrebné spomenúť, že ligových súťaží v SR 

sa zúčastňuje cca 30 tímov v troch  ligách, cca 150 jednotlivcov a majstrovstiev sveta cca 15 tímov.   
 

Nižšie je zosumarizovaný stručný prehľad  výsledkov družstva a členov v LRU – prívlač, ako aj 

Slovenskej reprezentácie za účasti našich členov v LRU-prívlač: 

 
 

Rok Disciplína Súťaž Umiestnenie Súťažiaci 

 2005 I. Liga MS SR družstvá 8. miesto  Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

 2005 Pohár Hustopečský pohár ČR 1. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

 2006 I. Liga MS SR družstvá 1. miesto 

Majstri SR 

Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Ľuboš Kadlic 

Ondrej Gavenda 

 2006 I. Liga I. liga jednotlivci 1.miesto  

8.miesto 

11. miesto 

Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Branislav Waldecker 

Ing. Peter Klimovský 

 2006 WCH Olympiáda Portugalsko 6. miesto tím 

14. miesto jedn. 

Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Vlastimil Těšický 

 2007 I. Liga MS SR družstvá 5. miesto  Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Martin Macek 

Ľuboš Kadlic 

Ondrej Gavenda 

2007 WCH MS Slovensko – Váh, 

Ružomberok 

3. miesto tím  

6.miesto jedn.  

Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Vlastimil Těšický 



 2007 MČR MM-ČR  2. miesto jedn. Ing. Vlastimil Těšický 

 2008 I. Liga MS SR družstvá 7. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Martin Macek 

2008 MS SR MM-SR jednotlivcov 3.miesto Ing. Vlastimil Těšický 

2008 MS SR I. majstrovstvá Slovenska 

juniorov, kadetov a detí 

2.miesto kadet Rastislav Moško 

2008 WCH MS Bulharsko 2. miesto tím 

17. miesto jedn. 

Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Vlastimil Těšický 

2008 pohár Piešťanský pohár 3. miesto Ing. Peter Klimovský 

2009 I. Liga MS SR družstvá 4. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Rastislav Moško 

2009 pohár Hustopečský pohár ČR 2.miesto Ing. Branislav Waldecker 

2009 WCH MS Andora  9. miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2010 I. Liga MS SR družstvá 9. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Rastislav Moško 

2010 WCH MS Chorvátsko 1.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 
 
 

 
Na majstrovstvách sveta v Chorvátsku 2010, Slovenská reprezentácia po prvý krát získala zlaté medaily, pri tomto úspechu 

bol v pozícii trénera Ing. Vlastimil Těšický 
 

 



2010 MČR MM-ČR  1.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2011 I. Liga MS SR družstvá 7. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Rastislav Moško 

2011 MS SR MM-SR jednotlivcov 2.miesto Ing. Vlastimil Těšický 

2011 WCH Olympiáda Taliansko 3.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2012 I. Liga MS SR družstvá 6. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Rastislav Moško 

2012 WCH MS Poľsko 2.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2012 pohár Grand prix Hustopeče n/B 2.miesto Ing. Peter Klimovský 

2012 pohár Hustopečský pohár ČR 3.miesto Ing. Peter Klimovský 

2013 I. Liga MS SR družstvá 8. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ján Krásny 

Rastislav Moško 

2013 pohár Grand prix Hustopeče n/B 1.miesto Ing. Peter Klimovský 

2013 pohár DAIWA Spinnig cup ČR 3.miesto Ing. Peter Klimovský 

2013 pohár DAIWA Spinnig cup  ČR 1.miesto Ing. Branislav Waldecker 

2013 MČR MM-ČR  1.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2013 WCH MS Česká republika 1.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2014 I. Liga MS SR družstvá 6. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ladislav Mlynarovič 

Ján Krásny 

2014 pohár Trout union cup Bulharsko 3.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2014 WCH MS Bulharsko 1.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2015 I. Liga MS SR družstvá 6.miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ladislav Mlynarovič 

Ján Krásny 

2015 pohár Trout union cup ČR 2.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2015 pohár Trout union cup SR 3.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2015 WCH MS Írsko 2.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2015 pohár MIKADO cup Bečva ČR 2.miesto Ing. Peter Klimovský 

2016 I. Liga MS SR družstvá 10. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ladislav Mlynarovič 

Jakub Hulvan 

2016 pohár DAIWA Spinnig cup ČR 3.miesto Ing. Peter Klimovský 

2016 pohár O pohár rieky Revúca 3.miesto Ing. Peter Klimovský 

2016 pohár Ondavská rotačka 1.miesto Ing. Vlastimil Těšický 

2016 pohár Trout union cup SR 3.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

2016 WCH MS Svit rieka Poprad 1.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 



 

 

 
 

V roku 2016 získalo Slovensko majstrovský titul po štvrtý krát na šampionáte, ktorý samo usporiadalo na rieke Poprad vo 

Svite 

 

 

2017 I. Liga MS SR družstvá 1. miesto 

Majstri SR 

Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ladislav Mlynarovič 

Jakub Hulvan 

Juraj Smatana 

2017 MS SR MM-SR jednotlivcov 1.miesto Ing. Vlastimil Těšický 

2017 WCH MS Taliansko Val di Sole 3.miesto tím Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ladislav Mlynarovič 

Jakub Hulvan 

Juraj Smatana 

2018 pohár Hustopečský pohár ČR 2.miesto Ing. Peter Klimovský 

2018 I. Liga MS SR družstvá 3. miesto Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ing. Branislav Waldecker 

Ladislav Mlynarovič 

Jakub Hulvan 

Juraj Smatana 

2018 WCH MS Bosna A Hercegovina 1.miesto tím  Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klimovský 

Ladislav Mlynarovič 

Jakub Hulvan 

Juraj Smatana 



 

 

Majstrovstvá sveta národov, Bosna a Hercegovina, 25.-27.5. 2018 

 

 

2.5 Rybárska stráž 
 

Rybárska stráž má legislatívny základ v zákone č. 

216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov na 

ktorý nadväzujú interné akty riadia vydané Radou SRZ. Zákon 

upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných 

vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom 

ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných 

ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb. Okrem toho 

upravuje aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 

osôb pri využívaní vôd na ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť 

orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj 

zodpovednosť za porušenie povinností podľa zákona.   
 

 
Vrša pripravená pytliakmi, ktorí boli vyrušení členmi 

rybárskej stráže počas bežnej kontroly pri rieke Váh 
 

Podľa dostupných informácií 

v súčasnosti pôsobí na území Slovenskej 

republiky približne 3 200 členov rybárskej 

stráže v pôsobnosti Slovenského rybárskeho 

zväzu, pričom každoročne dochádza k obmene 

z rôznych dôvodov o takmer 300 členov. Jej 

hlavnou úlohou je zabezpečovať ochranu 

výkonu rybárskeho práva v rybárskych 

revíroch. 
 

        V najbližšom období uvažuje štát 

o vytvorení environmentálnej polície, ktorej 

kompetencie zatiaľ nie sú známe. Je preto 

otázne, aká bude budúcnosť rybárskej stráže, 

zastrešenej Radou SRZ.  



Rok Počet členov Počet kontrol S políciou Počet zistených previnení  

2008 20 295 9 1 

2009 20 305 4 0 

2010 30 210 4 0 

2011 31 362 6 13 

2012 31 295 4 0 

2013 31 317 2 5 

2014 31 286 6 0 

2015 30 292 17 2 

2016 30 276 5 2 

2017 30 243 6 0 

2018 30 215 4 5 
 

 
Činnosť rybárskej stráže v rokoch 2008 až 2018 

 

2.6 Disciplinárna komisia 
 

 

 

 

 
 

Jednou z hlavných úloh Slovenského 

rybárskeho zväzu, vyplývajúca z jeho 

„Stanov“  je odborná a kultúrna výchova 

členov v oblasti rybárstva a športového 

rybolovu, výchova k dobrovoľnému a 

disciplinovanému plneniu zväzových úloh, 

členských povinností a dodržiavaniu 

právnych predpisov na úseku rybárstva.  
 

Účelom disciplinárneho konania má 

byť predovšetkým pôsobenie na upevnenie 

zväzovej disciplíny, na predchádzanie 

disciplinárnych previnení, na dôsledné 

dodržiavanie Stanov SRZ a vnútro - 

zväzových predpisov SRZ ako i všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  
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 Disciplinárna komisia je nezávislým orgánom I. stupňa pri výbore MsO a má výhradnú 

rozhodovaciu právomoc. Prerokováva a rozhoduje o previneniach svojich členov a funkcionárov      

v sedemčlennom zložení, kde ma zastúpenie každá obvodná organizácia. 

 

Rok Počet zasadaní Počet prejednaných previnení Počet prejednaných členov 

2008 2 1 1 

2009 1 6 6 

2010 1 3 3 

2011 1 12 12 

2012 1 4 4 

2013 2 6 9 

2014 1 1 1 

2015 2 2 2 

2016 2 4 3 

2017 2 4 3 

2018 2 14 11 
 

  
Grafické znázornenie činnosti disciplinárnej komisie v rokoch 2008 až 2018 

 

2.8 Kontrolná a revízna komisia 
 

Slovenský rybársky zväz ako združenie občanov na území Slovenskej republiky so svojimi 

organizačnými zložkami (miestnymi organizáciami a mestskými organizáciami) disponuje so 

značným množstvom hmotného majetku a finančných prostriedkov. Spravovanie a hospodárenie s 

týmito prostriedkami je upravené internými predpismi Slovenského rybárskeho zväzu, a to najmä 

Stanovami SRZ a Organizačným poriadkom SRZ. Ochranu tohto majetku má náležite a dostatočne 
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zabezpečovať sústavná a riadna kontrola, ktorá má tiež zabezpečovať sústavné upevňovanie 

finančnej disciplíny, prispievať k zamedzovaniu chýb a nedostatkov a pomáhať k ich 

odstraňovaniu.  

Takáto kontrola ako nedeliteľná súčasť riadiacej práce má tiež pôsobiť k dosahovaniu 

optimálneho stavu na kontrolovaných úsekoch tým, že plní nielen funkciu poznávať skutkový stav 

ako významný zdroj informácií, ale že je súčasne i nástrojom objektívneho hodnotenia zistených 

skutočností. Týmto spôsobom potom pomáha uplatňovať jednotnú hospodársku a finančnú politiku 

vo všetkých zložkách zväzu a dodržiavať zásady pre hospodárenie s vlastnými i zverenými 

finančnými prostriedkami a majetkom.  

Kontrolná komisia miestnej organizácie alebo mestskej organizácie vykonáva kontrolnú 

činnosť výlučne v rámci organizačnej zložky, v ktorej bola zvolená. Zo svojej činnosti sa 

zodpovedá členskej schôdzi alebo mestskej konferencii, ktorou bola zvolená a ústredným orgánom 

SRZ. Členskej schôdzi alebo mestskej konferencii, ktorou bola zvolená, predkladá na zasadnutie 

písomnú správu o svojej činnosti a zisteniach za obdobie medzi jednotlivými členskými schôdzami 

alebo mestskými konferenciami a správu o svojej činnosti a zisteniach za celé funkčné obdobie. V 

dobe medzi konaním členských schôdzí alebo mestských konferencií o svojich zisteniach informuje 

výbor základnej organizácie SRZ, pri ktorej pôsobí a pri zistení závažných nedostatkov informuje aj 

Kontrolnú komisiu Slovenského rybárskeho zväzu.  

 

2.9 S čím sme sa stretli v rokoch 2008 až 2018 
 
 

2008 Vďaka podpore MsÚ Dubnica nad Váhom sme vyčistili časť štrkoviska Dubnička, ktorá je v 

katastrálnom území Dubnice nad Váhom od niekoľkoročných hromád odpadkov, ktoré 

špatili brehy a životné prostredie tejto lokality. 

 
Rekreanti, ale aj samotní rybári zanechávajú často pri vode množstvo odpadu, ktorý je nevyhnutné každoročne odpratávať   

  

Od 01.03.2008 došlo k zmene na funkcii účtovník, keď po ťažkej chorobe bol z funkcie 

uvoľnený pán Ing. Vincent Rajtar. Kooptáciou bol nahradený pánom Ing. Cyrilom 

Duvačom. V tom istom roku sa vyskytli sa útoky na zákonné postavenie SRZ a tým i na 

zachovanie jeho existencie. Bolo prijaté rozhodnutie, aby sme sa zamerali na využitie 

majetkových možností MsO, na privatizáciu revírov, ktorá zachová možnosti rybolovu pre 

našich členov i v prípade rozkladu jednoty SRZ.  

2009 Na VČS obvodných organizácií bola deklarovaná spokojnosť členov so stavom MsO 

a účinkovaním funkcionárskeho aktívu. Jedným z najvýznamnejších krokov bolo zakúpenie 

väčšinového spoluvlastníckeho podielu na vodných plochách a pozemkoch VN Prejta. Kríza 

nám však zhatila odpredaj rybníkov Výstrkov, ktoré si v budúcnosti vyžiadajú väčšie 

finančné náklady. Zároveň sa museli doriešiť susedské a nájomné vzťahy s urbariátom 



Prejta. Na VČS ObO sme si zvolili nové výbory, ktoré sú hlavným hospodárom a garantom 

v starostlivosti o revíry.  

 
Členská schôdza obvodnej organizácie č. 2 v Novej Dubnici 

2010 Bol jubilejným rokom, keď sme si  pripomenuli 85-te výročie založenia SRZ.    

2011 V brigádnickej činnosti sme dosiahli to, že naše revíry sú po jarných brigádach ako učesané. 

Podarilo sa nám so ziskom orezať topole na VN Prejta. Pre zlepšenie práce brigádnikov 

a hospodárov sme zakúpili nové auto, a to DACIA Logan Pick – up 1500cm
3
 diesel. 

Podarilo sa nám opäť získať dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 12 500,00Eur. 

S dobrým výsledkom sme odchovali a zlovili kaprov na Vystrkovských rybníkoch. 

 

         
Odchov vlastnej násady kapra na Vystrkovských rybníkoch sa nám osvedčil. 

  

2012 Podarilo sa nám za spoluprácu, ako náhradu od firmy STRABAG za používanie ciest okolo 

VN Prejta, ktoré sú naším vlastníctvom, zapožičať bager a nákladné autá, za pomoci ktorých 

sa nám podarilo vybudovať zimovisko rýb na VN Prejta – horná a odstrániť 50-ročný nános 

nepatričného materiálu na VN Prejta - dolná, doneseného Prejtským potokom. Jednalo sa 

o niekoľko stoviek m3 tohto materiálu, ktorý bol uložený na pobrežie a upravený ako 

prípadné parkoviská pri vode. Podarilo sa nám opäť získať dotáciu z Environmentálneho 

fondu vo výške 5 000,00Eur. Priemerný úlovok na 1. povolenku bol vysoký. Zaznamenali 

sme i pozoruhodné trofejné výsledky rýb. Napríklad amur o hmotnosti 15,0kg, pstruh 

potočný o hmotnosti 3,14kg a niekoľko amurov cez 10,0kg hmotnosti a podobne. 



 
Pán Vladimír Čupalka s kaprom 82 cm 

 

2013 Podarilo sa nám cesty okolo VN Prejta, ktoré sú naším vlastníctvom, uviesť do primeraného 

stavu na 90%, ako pred ich používaním firmou STRABAG.  

2014 Bola vypracovaná zmluva so spoločnosťou Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Považská 

Bystrica v súvislosti s využívaním ciest pri vodnej nádrži Prejta-horná a to v súvislosti 

s výstavbou novej kanalizácie z regiónu do hlavnej čistiacej stanice odpadových vôd 

v Dubnici nad Váhom. 

2015 Organizácii bola pri príležitosti 55-teho výročia priznania štatútu mesta Dubnici nad 

Váhom, udelená „Cena primátora mesta“, za výchovu mládeže, dlhodobú starostlivosť 

o životné prostredie v regióne, čistou vôd a ochranu a chov rýb. 

2016 Podľa projektu na vyrezanie spráchnivených topoľov na vodnej nádrži Prejta-horná, bolo 

vysadených 20 stromčekov, ich výsadba bolo pokračované aj v nasledujúcom roku 2017. 

Vzhľadom k tomu, že projekt bol schválený až v mesiaci marec, s vyrezávaním stromov 

bolo začaté až na jeseň. Z dôvodu nízkeho stavu hladiny na rybníku Slávnica, začalo sa 

s čistením a prehlbovaním rybníka č. 2. Toto však bolo pozastavené z dôvodu vypracovania 

projektu a povolenia na prehĺbenie. Vďaka projektu, bude možné na tieto práce dostať 

dotáciu z ministerstva životného prostredia.  

2017 V tomto roku došlo k vyrezaniu starých už spráchnivených topoľov podľa projektu na 

vodnej nádrži Prejta-horná. Zároveň bol vypracovaný a schválený projekt vyrezania topoľov 

aj na vodnej nádrži Prejta-dolná. Nebol schválený projekt na opravu Vystrkovských 

rybníkov. Náklady na opravu boli spracované na 100 tisíc eur s čím, sme nemohli súhlasiť. 

Z toho dôvodu bolo požiadané o prepracovanie projektu.  

2018 V tomto roku sa pokračovalo vo vyrezávaní a orezávaní stromov okolo vodenej nádrže 

Prejta-horná. Zároveň sa začalo s výsadbou stromov okolo nádrže v počte 55 ks. Výsadba 

bola realizovaná aj na vodnej nádrži Prejta-dolná. Vo výsadbe sa bude pokračovať aj v roku 

2019. V súvislosti s tým bola zaznamenaná aj sťažnosť na inšpekciu životného prostredia 

v Žiline, ktorá vykonala šetrenie a zistila jej neodôvodnenosť. Z dôvodu dosluhujúceho 

agregátu, bolo potrebné pristúpiť k zakúpeniu nového kvalitnejšieho agregátu na baterky, 

pomocou ktorého boli zlovené niektoré vytipované revíry. 



          Dňa 08.05.2018 sa na vodnej nádrži Prejta-dolná uskutočnili preteky v love rýb 

udicou funkcionárov rybárskych organizácii „Trenčianskeho kraja“.  

           V dôsledku ťažby štrku v blízkosti Štrkoviska Dubnička, bolo s ťažobnou 

spoločnosťou dohodnuté, že táto nezasiahne do štrkoviska, avšak dôjde k prehĺbeniu tzv. 

„Rigolu“ zo štrkoviska do rieky Váh.  

            Musel byť opätovne prepracovaný projekt rekonštrukcie rybníkov Prejta-Vystrkov, 

tak aby spĺňal požiadavky v súlade so zákonom, ale aj požiadavky našej organizácie.  

V tomto roku bola však najpodstatnejšou rekodifikácia zákonov a predpisov 

súvisiacich s rybárstvom a Slovenským rybárskym zväzom. Dňa 18.07.2018 bol vyhlásený 

zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a dňa 22.12.2018 vyhláška 

Ministerstva životného prostredia č. 381/2018 Z.z. a to doslova na poslednú chvíľu. Zároveň 

došlo k novelizácii Stanov Slovenského rybárskeho zväzu a na to nadväzujúcich interných 

aktov riadenia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Osobnosti Mestskej organizácie Slovenského 

rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom 

 

 

 

 

Libor Kvasnica, nar. 07.03.1947 – 25.05.2014 
 

Bol členom Slovenského rybárskeho zväzu od roku 

1972. Od roku 1982 zastával funkciu  člena výboru 

SRZ MsO v Dubnici nad Váhom a súčasne funkciu 

hospodára ObO č. 3 v Ilave. Za svoje zásluhy 

v Slovenskom rybárskom zväze získal postupne po 

bronzovom, striebornom a zlatom odznaku za 

„Zásluhy o rozvoj rybárstva“ v roku 2003 plaketu „Za 

vynikajúce zásluhy v rybárstve“, ktorú udeľuje Rada 

Slovenského rybárskeho zväzu. Od roku 2010 zastával 

funkciu predsedu SRZ ObO č. 3 v Ilave a súčasne 

funkciu prvého podpredsedu SRZ MsO v Dubnici nad 

Váhom. V roku 2013 mu bolo udelené  najvyššie 

zväzové vyznamenanie „Čestný člen SRZ“. Má 

zásluhy na výstavbe a spustení samospádového 

rybníka Tunežice v roku 1987 a zásluhu na chode 

Štrkoviska Ilava.  

 
 

Anton Opát, nar. 11.04.1957 – 05.12.2014 
 

Bol členom Slovenského rybárskeho zväzu od roku 1983.Od 

tohto obdobia sa aktívne podieľal na rozvoji rybárstva u nás 

a rôznych akciách a podujatiach realizovaných organizáciou.  

Od roku 2010 začal zastávať  funkciu  hospodára SRZ ObO  

č. 3 v Ilave a súčasne bol členom výboru SRZ  MsO 

v Dubnici nad Váhom. Túto zastával až do svojho náhleho 

úmrtia v roku 2014. Za svoje zásluhy v Slovenskom 

rybárskom zväze získal postupne po bronzovom, striebornom 

i zlatý odznak za „Zásluhy o rozvoj rybárstva“ v roku 2006. 

 
 

 

 

 

 

 

Ing. Vincent Rajtar, nar. 23.9.1949 – 10.10.2016 

 

Bol členom Slovenského rybárskeho zväzu od roku 

1988. Svojim aktívnym prístupom si získal dôveru 

výboru a členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom 

a postupne zastával funkcie člen výboru ObO č.1 

v Dubnici nad Váhom, predseda ObO č.1 v Dubnici 

nad Váhom a tajomník MsO Dubnica nad Váhom. Za 

svoju činnosť pre Slovenský rybársky zväz mu bol 

udelený „Čestný odznak III. stupňa (1998), II. stupňa 

(2000) a I. stupňa (2001). V roku 2003 mu bola 

udelená „Medaila za mimoriadnu a obetavú prácu“ , 

ktorú udeľuje Rada Slovenského rybárskeho zväzu. 

Bol vášnivým rybárom a obetavým funkcionárom, 

kým ho nezasiahla zákerná choroba. 



 

 

Ladislav Gaher, nar. 06.12.1932 – 17.06.2013 

 

Bol dlhoročným členom Slovenského rybárskeho zväzu a to 

aj popri plnení iných úloh v rámci zamestnania, ale aj 

Zväzarmu, kde zastával funkciu vedúceho motoklubu. Dlhé 

roky  zastával funkciu člena výboru SRZ MsO v Dubnici nad 

Váhom a súčasne funkciu tajomníka ObO č. 2 v Novej 

Dubnici. Za svoje zásluhy v Slovenskom rybárskom zväze 

získal postupne po bronzovom, striebornom a zlatom odznaku 

za „Zásluhy o rozvoj rybárstva“  aj  plaketu „Za vynikajúce 

zásluhy v rybárstve“, ktorú udeľuje Rada Slovenského 

rybárskeho zväzu. Vzhľadom k jeho zásluhám  mu bolo 

udelené aj najvyššie zväzové vyznamenanie „Čestný člen 

SRZ“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Spolupráca s inými organizáciami a subjektmi 
 
 Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom ešte v roku 1997 

zvolala spoločné zasadnutie do Dubnice nad Váhom, kde pozvala aj zástupcov výborov MsO a MO 

v Trenčíne, Púchove, Považskej Bystrici a Bytči. Predmetom rokovania bola snaha o vytvorenie 

tzv. Vážskej únie spomenutých organizácií. Navrhovaná bola platnosť miestnych povolení na 

všetkých revíroch organizácií v tejto únii združených. Pre neporozumenie zástupcov niektorých 

organizácií však k vytvoreniu únie nedošlo.  
 

I napriek tomu, však pokračovala v spolupráci s okolitými rybárskymi organizáciami. A aj 

keď vzťahy predovšetkým organizáciou v Trenčíne nie sú práve najlepšie, spoločne sa v posledných 

rokoch podieľali predovšetkým na organizovaní Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v love 

rýb udicou – prívlač a 1. ligových kôl v tejto lovenej disciplíne.  

   
Vyvrcholenie 1. ligy LRU-prívlač 16.10.2011 

 

I naďalej aktívne spolupracuje s Miestnou organizáciou SRZ v Púchove i napriek tomu, že 

v súčasnosti musia obe organizácie riešiť množstvo problémov, bezprostredne sa týkajúcich ich 

regiónu.  
 

Nemalú pozornosť si žiada aj spolupráca s mestami a obcami v regióne pri starostlivosti 

o životné prostredie, ale aj podpore našich aktivít. Predovšetkým mesto Dubnica nad Váhom, Nová 

Dubnica, Ilava  a obce Košeca a Bolešov, aktívne podporujú detské rybárske preteky, ale aj 

brigádnickú činnosť vykonávanú v ich okolí a samotnú činnosť obvodných organizácii.  
 

 
Brigáda pri príležitosti „Dňa zeme“ v Dubnici nad Váhom 

 



Napríklad mesto Dubnica nad Váhom spolu s MsO SRZ v Dubnici nad Váhom pri 

príležitosti „Dňa zeme“ uskutočňujú pravidelne akciu čistenia Dubnického potoka za podpory 

obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom. Zabezpečuje zapožičanie veľkoobjemových kontajnerov 

a ich následný odvoz.  
 

Mesto Nová Dubnica sa podieľalo na revitalizácii Kolačínskeho potoka a finančnej podpore 

na násadu pstruha potočného. Poskytlo rybárom plastové vrecia na odpad a uskladnenie odpadu na 

zbernom dvore v Novej Dubnici. Mesto taktiež poskytuje kancelárske priestory, priestory  na 

výročnú členskú schôdzu a vývesné skrinky za symbolické ceny. Vedenie mesta aktívne 

komunikuje s výborom organizácie a pomáha v rámci možnosti a svojho vplyvu riešiť rôzne úlohy.  

 

 
Primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec preberá v roku 2017 od predsedu SRZ MsO Dubnica nad 

Váhom  Miroslava Brokeša ocenenie III. stupňa za podporu SRZ  

 

Obec Košeca a Bolešov, finančne podporili detské rybárske preteky, podporujú výchovu 

mladých rybárov aj popri iných aktivitách v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Revíry Mestskej organizácie Slovenského 

rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom 
 
 Za posledných desať rokov nepribudli, ale ani nezanikli v našej organizácii žiadne revíry. 

Zmenili sa však hydrologické pomery, ktoré majú za následok pokles hladiny potokov, riek, 

štrkovísk a nádrží, ale aj zníženie kvality vody v dôsledku jej prehrievania. Rybárske právo môžu 

naši členovia realizovať tak na pstruhových ako aj kaprových revíroch. Za zamyslenie stojí ako 

ďalej v budúcnosti bude vyzerať stav na našich revíroch. Z dôvodu dlhodobého poklesu hladiny vôd 

sa menia biotopy vôd a vhodnosť využitia revírov ako je tomu dnes je otázna.   

 

5.1 Pstruhové revíry 
 

  
Pstruhový revír Bolešovský  potok v zime 

 

Mestská organizácia SRZ v Dubnici nad Váhom v súčasnosti obhospodaruje pätnásť 

lovných a päť chovných pstruhových revírov. V dôsledku premnoženia predátorov však dochádza 

na týchto revíroch k rapídnemu poklesu ichtyofauny. Rovnako významným dôvodom poklesu 

ichtyofauny na revíroch je už zmieňovaný rapídny pokles hladiny vodných tokov, zníženie obsahu 

kyslíka v letných mesiacoch a nežiaduca koncentrácia rýb pri uvedenom stave na malých plochách, 

kde sa stávajú ľahkou korisťou predátorov a rybárov. Príčinou je aj narušenie neresísk v dôsledku 

ťažby drevnej hmoty, kde lesné mechanizmy buď jazdia po takýchto miestach, alebo v dôsledku 

toho je voda neustále zakalená, pričom kal spôsobuje zadusenie ikier. Ďalším problémom, ktorý 

vznikol v posledných rokoch je narušenie hrádze Vystrkovských rybníkov, ktoré až na prvú hornú 

nádrž museli byť vypustené, aby tak nedošlo k pretrhnutiu hrádze a ohrozeniu obyvateľov obce 

Prejta. 

 



5.1.1 Lovné  
 

Bolešovský potok  

č.r. 3-0240-4-1  

Bolešovský potok od obce Bolešov po pramene mimo VN Bolešov (Gilianka). 

 

Potok pramení nad tzv. Dračou studňou v nadmorskej výške približne 400 m. n. m. Prameň sa 

rozvetvuje a padá prudkým svahom vo viacerých vlásočniciach. Niekedy, najmä za mesačnej noci, 

keď sa tečúca voda na travertínovom podklade trblieta, dostáva podobu vycerených dračích zubov a 

z toho vznikol jej názov. Od doby ľadovej, voda potoka vytvorila hrubú vrstvu penovca, v ktorej sa 

zachovali skameneliny rastlín a živočíchov. Nižšie sa spája s potokom Kalište a následne preteká 

dolinou k Bolešovu. Cestou priberá aj ďalšie prítoky. Meandruje Bolešovskou dolinou a nad obcou 

vteká do VN Gilianka. Poď ňou pokračuje smerom na Bolešov a pri družstve vstupuje do Ilavskej 

kotliny, cez polia smeruje k obci Bolešov, kde je zregulovaný a pokračuje smerom k Váhu. Pod 

obcou tvorí močarinu a stráca sa v zemi. Do potoka sa vysádza pstruh potočný, okrem neho sa tu 

nachádzajú jalce a sprievodné druhy rýb, ako hrúz, slíž, čerebľa alebo hlaváč.  

 

 

  
 

 

Borčický potok 

č.r. 3-0250-4-1 

Borčický potok od cesty Nemšová - Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene. 

 

Je pravostranným prítokom Váhu, pramení v Bielych Karpatoch na južnom úpätí Fodorky v lokalite 

Podlúčie v nadmorskej výške približne 375 m n. m.. Preteká okrajom obce Borčice v smere od 

Bolešova. Ide o malý potôčik, ktorý je zarybňovaný minimálnym množstvom násady pstruha 

potočného. Stav vody je závislý na zrážkach, pričom v posledných rokoch došlo k výraznému 

zníženiu hladiny podzemných vôd, ktoré by mohli napájať aj tento potôčik. V obci už ide viac-

menej len o odtokový jarok, ktorý je zregulovaný, to znamená, že voda ním len pretečie a v poli za 

hlavnou cestom smerom k Váhu sa stráca resp. presakuje, do rieky dotečie len zriedkavo. V hornej 

časti vytvára však vhodné podmienky pre život obojživelníkom a hmyzu. 

 

  



Dubnický potok 

č.r. 3-0750-4-1 

Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene. 
 

Je pravostranným prítokom Váhu a meria 10,7 km. Vyviera približne vo výške 500 m. n. m. pod 

Slopským vrchom a Holazňami nad obcou Dolná Poruba. Najprv preteká lesom, no po krátkej ceste 

vteká do areálu bývalých Závodov všeobecného strojárstva v Dubnici nad Váhom. Tu je na ňom 

vybudovaných, niekoľko nádrží. Po približne 4 km opúšťa areál a vteká do mesta. Prechádza popod 

cestu vedúcu od hlavnej cesty 1/61 k parkovisku ZVS a sídlisku Pod hájom. Tu je potok už 

zregulovaný a nemá prírodný charakter. Ryba hľadá útočisko predovšetkým v splavoch a pod 

rastlinami rastúcimi na naplaveninách. Prvé splavy sa nachádzajú pod záhradkárskou osadou a 

športovým areálom DUTAF. Následne preteká mestom, pri pohostinstve Poľovník za splavom 

vchádza pod povrch a po asi 700 m opäť vyteká pri sídlisku Pod kaštieľom. Tu sa znova nachádzajú 

splavy, pričom posledný je asi 50 m od železničnej trate. Preteká pod traťou a pri reštaurácii 

Šanghaj pokračuje v zregulovanom koryte smerom k Váhu. Pri Nosickom kanáli vchádza pod 

povrch a na povrch opäť vyteká na druhej strane kanála. Tu pokračuje až k ústiu do Váhu. Do 

potoka sa pravidelne vysádza pstruh potočný, okrem neho sa tu nachádzajú aj sprievodné druhy rýb, 

ako hrúz, slíž, čerebľa alebo hlaváč.  
 

  
 

Ilavka 

č.r. 3-1240-4-1 

Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene. 
 

Potok Ilavka je ľavostranným prítokom Porubského potoka. Od prameňa k ústiu ma dĺžku 5,7 km. 

Pramení nad obcou Iliavka približne v nadmorskej výške 430 m. n. m. v doline vedúcej od vrchu 

Jedľovina resp. pod vrchom Sokolie. Potok patrí k najmenším revírom, pričom na niektorých 

miestach sa dá prekročiť suchou nohou. Najprv preteká dolinou a po krátkej ceste vstupuje do obce 

Iliavka, tu preteká obcou a následne Iliavčanskou dolinou. Väčšinu svojej cesty preteká v jej ľavej 

časti, pričom asi 1,5 km pred ústim prechádza na pravú stranu doliny. Po približne kilometri 

vchádza do mestskej časti Skala. Tu sa stáča doprava a ústi do Porubského potoka. Do potoka sa 

vysádza pstruh potočný, ktorý je však len zriedkavým úlovkom. Okrem neho sa tu nachádzajú aj 

sprievodné druhy rýb, ako hrúz, slíž, čerebľa alebo hlaváč.  

 
 

  



Kolačínsky potok 

č.r. 3-1600-4-1 

Kolačínsky potok od ústia do mokrade pri obci Trenčianska Teplá po pramene. 
 

Potok pramení nad obcou Kolačín v pohorí Strážovských vrchov pod vrchom Markovica. Zo 

začiatku preteká lesom a následne záhradkárskou osadou Kolačín a samotnou obcou Veľký 

Kolačín. V obci je potok zregulovaný. Na jeho toku sa nachádza niekoľko splavov s jamami. Úsek 

od posledného domu v obci k začiatku záhradiek v Novej Dubnici preteká popri ceste v smere od 

Kolačína k obci Príles. Úsek je pomerne zarastený. I napriek tomu sa tu nachádzajú miesta, kde je 

možno uloviť pstruha. Situácia sa skomplikovala po rekonštrukcii cesty, nakoľko došlo pri jej 

budovaní aj k regulácii potoka a tak zničeniu pôvodných  biotopov pstruha. Úsek medzi záhradkami 

je pomerne ťažko prístupný, za kotolňou je síce úsek vybagrovaný, ale už  znečistený a zabahnený. 

Pri hlavnej ceste 1/61 sa nachádza prepad z kanalizácie. Pod hlavnou cestou v Trenčianskej Teplej 

je potok regulovaný, veľmi pomaly tečúci, silne zariasený. V Trenčianskej Teplej preteká medzi 

areálom cukrovaru a družstva. Pri železničnej trati sa rozširuje a vytvára pomerne širokú zátoku. Za 

železničnou traťou sa zužuje do mokrade, po brehoch zarastenej kríkmi. Do potoka sa pravidelne 

vysádza pstruh potočný, okrem neho sa tu občas uloví aj pstruh dúhový. Sprievodnými druhmi rýb 

sú  hrúz, slíž a čerebľa. 

 

  

Kopecký potok 

č.r. 3-1650-4-1 

Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene. 

 

Potok pramení pod vrchom Suchá Hora v Strážovských vrchoch v nadmorskej výške  asi 570 m. n. 

m. Najprv tečie severozápadným smerom  k obci Kopec. Cestou priberá niekoľko malých prítokov, 

predovšetkým z ľavej strany. Pri poľnohospodárskom družstve v Kopci vstupuje do Kopčianskej 

doliny a tečie vpravo popri ceste smerom do Podhradskej doliny. Tu je potok zregulovaný. Po 

dosiahnutí Podhradskej doliny ústi do Podhradského potoka. Z tohto doň tiahnu na jeseň pstruhy do 

neresu. Ich pôvodné neresisko sa nachádza pod obcou  Kopec, je však zničené v dôsledku prejazdu  

lesných mechanizmov týmto miestom a tým ničeniu neresových hniezd. Do potoka sa vysádza 

pstruh potočný, okrem neho sa tu nachádzajú aj sprievodné druhy rýb, ako hlaváč, hrúz, slíž, 

čerebľa. 

 

  
 



Krivoklátsky potok č.1 

č.r. 3-1750-4-1  

Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát. 

 

Potok má celkovú dĺžku 9,8 km. Pramení nad Krivoklátskymi lúkami v nadmorskej výške približne 

480 m n. m.  z veľmi výdatného prameňa. Preteká Krivoklátskou dolinou, na jeho ľavej strane sa 

nachádza asfaltová komunikácia vedúca k horárni Chrastková. Po Krivoklátsku tiesňavu ide o 

chovnú časť revíru. Hneď za tiesňavou vteká potok do obce Krivoklát, kde je zreagulovaný. Za 

obcou pokračuje smerom k obci Bohunice. Až po obec Bohunice meandruje, nachádza sa tu 

množstvo splavov a jám. V obci je potok zregulovaný, ale tiež sa tu nachádzajú splavy a jamy. 

Následne podteká pod  hlavnú cestu v smere Púchov, Nemšová a následne pod železnicou. Kúsok 

za železnicou je potok regulovaný dvoma vybetónovanými stavidlami následne sa stáča smerom na 

juh k Slavnici, kde preteká poľami až k VN Slávnica. Tok je tu zarastený a miestami aj zabahnený 

a ťažko prístupný. Do potoka sa vysádza pstruh potočný, často sa podarí uloviť aj pstruha 

dúhového, ktorý sa vysádza do VN Slávnica. V dolnej časti nad ústim do VN Slávnica sa vyskytujú 

aj šťuky, ktorým sa vo VN Slavnica mimoriadne darí. Okrem neho sa tu nachádzajú aj sprievodné 

druhy rýb, ako hrúz, slíž, čerebľa alebo hlaváč a v dolnej časti aj biela ryba.  

 

  
 

Podhorský potok 

č.r. 3-2880-4-1 

Podhorský potok od ústia do štrkoviska Kameničany po pramene. 

 

Potok pramení v Bielych Karpatoch nad obcou Slávnické Podhorie. V lesoch nad obcou je potok 

obrastený pobrežnou vegetáciou, meandruje a vytvára mokrade. Je tu množstvo úkrytov, kde sa 

môže ryba skryť. Po dosiahnutí obce ňou preteká. Pod obcou preteká cez polia smerom k obci 

Slávnica, postupne stráca vodu, v obci však ešte tečie. Pri futbalovom ihrisku sa stáča smerom na 

Kameničany. Tu už je prietok veľmi malý a závislý predovšetkým od ročného obdobia a zrážok. Do 

štrkoviska dotečie len výnimočne, pretože voda sa za obcou Slávnica stráca. Do potoka sa vysádza 

pstruh potočný, ktorý je však len zriedkavým úlovkom. Okrem neho sa tu nachádzajú aj sprievodné 

druhy rýb, ako hrúz, slíž, čerebľa alebo hlaváč.  

 

  
 

 



Podhradský potok 

č.r. 3-2890-4-1 

Podhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri  meste Ilava po pramene 

 

Podhradský potok pramení v Strážovských vrchoch pod vrchom Javorina, neďaleko obce Zliechov. 

Potok postupne naberá na sile a na naše pomery ma pomerne rozvinutú sieť prítokov. V obciach je 

potok zregulovaný, avšak medzi obcami má ráz horského potoka. Od obce Košeca je potok až po 

ústie do Nosického kanála zregulovaný. Ide už o pomerne mohutný potok, ktorý už nemá horský 

charakter. Potok je pomerne dobre zarybnený v jeho spodnej časti je dominantným druhom jalec 

hlavatý a maloústy, vyskytuje sa tu aj hrúz, slíž a čerebľa. Potok je pravidelne zarybňovaný 

pstruhom potočným, občas sa v ňom však podarí uloviť aj sivoňa amerického a pstruha dúhového. 

V minulosti sa zarybňovalo aj lipňom tymiánovým, nad ktorého vysádzaním sa uvažuje aj 

v súčasnosti. 

 

 

  
 

 

Porubský potok 

č.r. 3-2930-4-1 

Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene. 

 

Je ľavostranným prítokom Podhradského potoka s dĺžkou 9,7 km. Pramení v Strážovských vrchoch, 

na východnom úpätí vrchu Hoľazne v nadmorskej výške približne 620 m n. m. Na hornom toku 

priberá viaceré krátke prítoky zo strání vrchov Vápeč, Štefanec a Hoľazne, a preteká obcou Horná 

Poruba smerom na sever. Za obcou sa stáča na severozápad, tečie cez osadu Štyri Lipy preteká 

dolinou a po približne štyroch kilometroch vstupuje na územie mesta Ilava. V Ilave časť Skala 

priberá Ilavku, vstupuje do Ilavskej kotliny a tečie okrajom mesta a neskôr od pivovaru cez mesto. 

Od cestného mosta k zberným surovinám a chovnému rybníku v Ilave sú na potoku vybudované 

splavy, pričom posledný splav sa nachádza v Ilave pri tlačiarni. Pod týmto splavom až k ústi sa 

v minulosti nachádzal ešte jeden splav. Ten však bol pod úrovňou Podhradského potoka a tak je 

zasypaný a nie je ho vidieť. Neďaleko centra na Sihoti sa v nadmorskej výške cca 239 m n. m. 

vlieva do Podhradského potoka. Do potoka sa vysádza pstruh potočný, okrem neho sa tu vyskytuje 

aj hlaváč, slíž, hrúz, čerebľa a pri ústi do Podhradského potoka po prvý splav pod väznicou jalec 

hlavatý. 

  



Prejtiansky potok č.2 

č.r. 3-2990-4-1 

Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta-Vystrkov č. 3 po ústite do VN Prejta-dolná. 

 

Potok pramení v Strážovských vrchoch. Zo začiatku preteká cez les. Nad rybníkmi Vystrkov, časť 

vody vytvára močarisko a následne sa vlieva do rybníkov. Pod rybníkmi pokračuje smerom k ústiu, 

pričom vedie po ľavej strane komunikácie. Potok je po celej tejto trase obrastený pobrežnou 

vegetáciou a stromami. Od začiatku obce Prejta–Vystrkov vedie už cez zástavbu. Nad obcou je 

šírka toku asi 1,2 m, ryba sa nachádza v jamách. Následne potok preteká cez obec Prejta, jeho šírka 

je asi 1 m a na niektorých miestach aj menej. Ryba sa tu drží pod pobrežnou vegetáciou a pod 

malými splavmi (v jamách). Pod obcou za železničnou traťou sa vlieva do vodnej nádrže Prejta – 

dolná. Do potoka sa vysádza pstruh potočný, občas sa podarí uloviť aj pstruha dúhového. Okrem 

neho sa tu nachádzajú aj sprievodné druhy rýb, ako hrúz, slíž, čerebľa, hlaváč a v spodnej časti aj 

jalec a iné druhy kaprovitých rýb.   

 

  
 

Pruščanský potok 

č.r. 3-3030-4-1 

Pruščanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene. 

 

Je pravostranným prítokom Váhu, meria 8,3 km a je tokom III. rádu. Pramení v Bielych Karpatoch, 

v podcelku Vršatské bradlá, na južnom úpätí Chmeľovej v nadmorskej výške približne 600 m n. m., 

pri obci Vršatské Podhradie. Tečie prevažne juhovýchodným smerom cez Podhradskú dolinu. 

Zľava priberá prítok spod sedla Chotuč a vstupuje do Považského podolia, kde najprv preteká cez 

Bielokarpatské podhorie. Následne vstupuje do Ilavskej kotliny, tečie cez obec Pruské a okrajom 

osady Podvažie, kde na krátkom úseku tečie na juh. V obci Pruské, ale aj v úseku od Pruského 

k Váhu je potok zregulovaný. Južne od osady by mal ústiť v nadmorskej výške okolo 237 m n. m. 

do Váhu. Na jeho toku sa nachádza niekoľko splavov s jamami. Pri obci Podvažie presakuje do 

pôdy. Do Váhu dotečie len málokedy. Do potoka sa vysádza pstruh potočný, ktorý je však len 

zriedkavým úlovkom. Okrem neho sa tu nachádzajú aj sprievodné druhy rýb, ako hrúz, slíž, 

čerebľa.  

 

  
 



Rybník Prejta-Vystrkov č.1,2,3 

č.r. 3-3490-4-1 

Vodná plocha rybníkov (2,7 ha) nad obcou Prejta-Vystrkov. 

 

Rybníky sa nachádzajú nad obcou Prejta-Vystrkov. Sú napájané Prejtským potokom č. 1, ktorý je 

chovným pstruhovým revírom. Prvý rybník je z podstatnej časti zanesený a zarastený rákosím, 

miestami sa tu však nachádzajú oká, kde je možné loviť. Lov je taktiež možný pri prepade 

a z hrádze oddeľujúcej tento rybník od rybníka č. 2. V ľavej časti rybníka sa nachádza prepad 

široký asi 5 m. Tento je zarastený. Rybník č. 2 je v súčasnosti vypustený  a konštruovaný obdobne 

ako rybník č. 3. Rybník č. 3 bol najmenej zaneseným avšak v dôsledku presakovania hrádze bol 

z bezpečnostných dôvodov vypustený. Rybníky nie sú pravidelne zarybňované no i napriek tomu sa 

tu dá uloviť predovšetkým pstruh potočný, pstruh dúhový a sprievodné druhy rýb. Zaujímavosťou 

je, že sa rybníky zároveň veľmi úspešne využívali na odchov vlastnej násady kapra rybničného.   

 

  
 

Tovarský potok 

č.r. 3-4380-4-1 

Tovarský potok od ústia do Kalná-OR Dúlov vrátane prítokov okrem Dúbravského a Strošovského 

potoka. 
 

Tovarský potok preteká severozápadnou časťou okresu Ilava. Je to najvýznamnejší pravostranný 

prítok Váhu v okrese Ilava, meria 20,1 km. Na hornom toku vytvára slovensko-českú štátnu hranicu 

(cca 4 km). Na strednom toku v okolí obce Červený Kameň, prerezáva bradlové pásmo a oddeľuje 

masív Vršatských bradiel na juhu od Červenokamenského bradla na severe. Od tejto obce až po 

vyústenie do Ilavskej kotliny formuje Červenokamenskú dolinu, pričom na pravom brehu sa ešte 

vypínajú ojedinelé skupiny bradiel (v oblasti Veľkého a Malého Hradišťa a Skalíc). Horný tok má 

český názov Zápechová. Pramení v Bielych Karpatoch na južnom svahu Končitej v nadmorskej 

výške približne 745 m n. m. Od prameňa tečie najprv severojužným smerom, pričom vytvára oblúk 

ohnutý na západ, za samotou Nebrová sa postupne oblúkom stáča a pokračuje na východ, pred 

obcou Červený Kameň sa začína stáčať na juhovýchod, potom od obce Mikušovce tečie 

severojužným smerom až po Tuchyňu, odtiaľ pokračuje k ústiu juhovýchodným smerom. Sprava sa 

k nemu pripája prítok z juhozápadného svahu Končitej, z južného svahu Požáru (oba prítoky 

pritekajú z územia Česka), tri prítoky ústiace pri samote Nebrová, potok Divinec, prítok prameniaci 

severozápadne od kóty 655,3 m, prítok z Brezovskej doliny, z východného svahu Zvonovej hory, 

spod sedla Chotuč, tri prítoky spod Veľkého Hradišťa, spod Skalíc; zľava prítok (598,4 m n. m.) zo 

severozápadného svahu Krivej Tuchyne, z oblasti Hrabovej, prítok prameniaci juhozápadne od kóty 

678,9 m, prítok ústiaci v osade Trokanovo, Strošovský potok, Dúbravský potok, prítok z južného 

svahu Strachoňovca, spod Červenokamenského sedla, z juhovýchodného svahu Závlačnej, potok 

pretekajúci osadou Babinec a Kvašov. Potok z časti ústi pri obci Dúlov do odstavného ramena 

Kalná, inak pokračuje ďalej k rieke Váh, kde však nedotečie a presakuje do podložia. V obciach je 

potok zregulovaný, medzi obcami má ráz horského potoka. Ide už o pomerne mohutný potok, ktorý 

už v strednej a dolnej časti nemá horský charakter. Voda je dosť znečisťovaná Agrofarmou Červený 

Kameň i napriek vybudovanej čističke odpadových vôd, ale pravdepodobne aj v obciach odpadom 

z rodinných domov. Potok je pomerne dobre zarybnený, dominantným druhom ryby je pstruh 



potočný. Okrem neho sa tu nachádzajú aj sprievodné druhy rýb, ako hrúz, slíž, čerebľa alebo 

hlaváč. V spodnej časti jalec, kaprovité druhy rýb a občas šťuka.  
 

  
 

VN Bolešov – Gilianka 

č.r. 3-4930-4-1 

Vodná plocha nádrže nad obcou Bolešov – plocha 1,5 ha. 
 

Vodná nádrž, bola vybudovaná na Bolešovskom potoku v 70. rokoch minulého storočia JRD 

Bolešov. Jej účelom bolo vytvorenie rezervoáru vody pre zavlažovanie poľnohospodárskych plodín 

a taktiež pre napájanie dobytka. Neskôr sa do nádrže začala nepravidelne vysádzať ryba a využívať 

aj na rybolov. Keďže ide o umelo vybudované dielo v doline bez zástavby, dno nádrže je rovné bez 

prekážok. V hornej časti pri ústi Bolešovského potoka sa nachádzajú nánosy a močarina zarastená 

trstinou. Na druhej strane oproti prístupovej komunikácii, bol breh spevnený drôtenými košmi 

naplnenými štrkom. Od prístupovej cesty boli uložené po obvode nádrže zatrávňovacie panely. 

Uprostred priehradného múru sa nachádza prepad, kadiaľ voda pokračuje pod nádržou v koryte 

Bolešovského potoka. Po oteplení v priebehu leta nádrž zarastá vodným rastlinstvom a dochádza 

k prehrievaniu vody, to má dopad predovšetkým na výskyt pstruha potočného a dominancii  

nížinných druhov rýb. Nádrž je pomerne dobre zarybnená, dominantným druhom ryby len po 

násade je pstruh dúhový. Okrem neho sa tu však vyskytuje aj pstruh potočný, červenica, ktorá je asi 

najpočetnejšia, ostriež, jalec hlavatý, šťuka, karas, kapor, amur a drobné sprievodné druhy rýb.  

  
 

5.1.2 Chovné 
 

Dúbravský potok 

č.r. 3-0770-4-2  

Dúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene. 
 

Košecký potok 

č.r. 3-1700-4-2  

Košecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene. 
 

Krivoklátsky potok č.2 

č.r. 3-1760-4-2 

Krivoklátsky potok od skalnej steny nad obcou Krivoklát po pramene. 



Lieskovský potok 

č.r. 3-1940-4-2 

Lieskovský potok od ústia do Dubnického potoka po pramene. 

 

Lúčkovský potok 

č.r. 3-2080-4-2 

Lúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene. 

 

Prejtiansky potok 

č.r. 3-2980-4-2 

Prejtiansky potok od ústia do VN Prejta -Vystrkov č. 1 po pramene. 
 

Suchlica  

č.r. 3-3950-4-2  

Potok Suchlica od ústia do štrkoviska Horovce po pramene. 

 

5.2 Kaprové revíry 
 

 
Nosický kanál koláž z fotografii 

 

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom v súčasnosti 

obhospodaruje dvanásť lovných a jeden chovný revír. Podobne ako na pstruhových revíroch, aj tu 

dochádza k poklesu ichtyofauny a zmene hydrologických pomerov. Príčiny sú v podstate totožné 

s tými na pstruhových revíroch. Najvýraznejším problémom je však zanášanie revírov, to je 

spôsobené čoraz zriedkavejšími záplavami, ktoré síce na jednej strane spôsobujú škody, ale 

v prípade rieky Váh a Vážskej nivy k ním patria a ekosystém je na nich závislý. V budúcnosti ak 

budeme chcieť loviť ryby, budeme musieť tento problém vyriešiť.   

 



5.2.1 Lovné 
 

Nosický kanál č. 9 

č.r. 3-2530-1-1 

Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/Váhom po 

hydrocentrálu v Ladcoch. Lov podľa zákona. 

 

Nosický kanál je od vodnej elektrárne Ladce po diaľničný privádzač Dubnica nad Váhom - 

Nemšová dlhý približne 15,3 km. Vznikol v období rokov 1930 až 1956, ako prívodný kanál pre 

vodné elektrárne prvej Vážskej kaskády. Trasa kanála vedie súbežne po ľavej strane starého koryta 

rieky Váh. Pod hydrocentrálami je tzv. odpadový kanál, ktorý je zahĺbený do terénu a má 

prirodzené štrkové dno. Svahy bokov sú doplnené balvanmi. Približne v polovici vzdialenosti medzi 

hydrocentrálami prechádza do tzv. prívodného kanála. Tvar koryta kanála je v tomto mieste 

lichobežníkovitý, brehy a dno sú tvorené z betónových dosiek, čím je zabezpečené návodné 

tesnenie. Uprostred dna sa nachádza žľab s pôvodným štrkovým dnom. Do Nosického kanála ústi 

nad HC Ilava Lučkovský potok a pod HC Ilava Podhradský a Klobušický potok. Dominantnými sú 

nížine druhy rýb. Početne sú zastúpení dravci, ako zubáč, šťuka, sumec, ostriež a úhor. Pôvodné 

reofilné druhy rýb sú zastúpené podustvou, mrenou, jalcom a nosáľom. V kanáli sa početne 

vyskytujú tiež sprievodné druhy rýb, ktoré sú významnou potravinovou zložkou dravých rýb. 

Občasným úlovkom býva i pstruh potočný a dúhový. 

 

  
 

 

OR Ladce 

č.r. 3-2640-1-1 

Vodná plocha odstavného ramena Nosického kanála pri obci Ladce. Plocha 3 ha.  

 

Odstavné rameno vzniklo technickým riešením odvádzania vôd z Nosického kanála počas jeho 

výstavby a pre prípad havárie na odvádzanie vôd do starého koryta Váhu. Je bezprostredne spojené 

v Nosickým kanálom, čo umožňuje migráciu rýb. Dominantnou rybou je kapor. Z dravcov sa tu 

nachádza zubáč, šťuka, sumec. Občasným úlovkom v ramene je i kapitálny amur. Sprievodnými 

druhmi sú pleskáč, podustva, nosáľ, plotica, červenica, jalec, ostriež, belička.  

 

  
 



OR Kalná-Dulovské č. 1 a 2 

č.r. 3-2630-1-1 

Vodná plocha odstavných ramien Váhu pri obci Dulov - plocha 1,75 ha.  

 

Spolu so Štrkovou v minulosti niesol súhrne pomenované „Dúlovské bariny“. Nachádza sa na 

pravej strane Váhu, pod obcami Horovce a Dulov. Je podobne ako štrkovisko Horovce, 

prirodzeným pozostatkom toku Lednica. Po terénnych úpravách a prehĺbení sa stal vhodným 

biotopom, kde sa prirodzeným spôsobom rozmnožuje zubáč a šťuka. Dominantnou a najviac 

lovenou rybou je kapor. Zo sprievodných druhov rýb sa tu nachádza pleskáč, plotica, ostriež 

a belička.  

 

  
 

OR Štrková-Dulovské č. 1 a 2 

č.r. 3-2700-1-1 

Vodná plocha odstavných ramien Váhu pri obci Dulov. – plocha 3,5 ha.  

 

V minulosti bol tento revír pomenovaný spolu s revírom Kalná, ako „Dúlovské bariny“. Odstavné 

rameno sa nachádza na pravej strane Váhu, pod obcou Dulov. Pôvodne sa jednalo o odstavné 

rameno Tovarského potoka, ktorý práve do Kalnej ústil spolu s Lednicou. V súčasnosti však z 

uvedeného potoka pre jeho odklonenie, ústi do ramena len malé množstvo vody. Rameno bolo 

upravené, pričom po terénnych úpravách a prehĺbení sa stalo vhodným biotopom, kde sa 

prirodzeným spôsobom rozmnožuje zubáč a šťuka. Okrem nich sa tu loví ja kapor a sprievodne 

druhy rýb ako pleskáč, plotica, ostriež a belička.  
 

 

  
 

Štrkovisko Dubnička 

č.r. 3-4100-1-1 

Vodná plocha štrkoviska pri meste Dubnica nad Váhom. Plocha 35 ha. V časti nádrže od tzv. 

„Capovej záhrady“ po lesík je CHRO - zimovisko rýb vyznačené tabuľami, zákaz lovu  od 31.12. až 

do 15.03.. V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých druhov rýb od 15. marca do 31.mája.  

„Pozor nejde o ostatnú vodnú plochu!“ 

UPOZORNENIE: V systéme NATURA 2000 bolo štrkovisko zaradené do zoznamu území 

európskeho významu. Z tohto dôvodu vstup a lov z ostrovov je zakázaný. Zavážanie a zanášanie 

návnady a nástrahy sa povoľuje od 01.08. do 31.12. Obmedzenie výkonu rybárskeho práva vyplýva 



zo Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia č. 435/2009, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko.  

 

Nachádza sa na inundačnom území, na ľavej strane rieky Váh, vzniklo ťažbou štrku v prvej polovici 

20. storočia pri výstavbe mesta Dubnica nad Váhom, ale aj iných obci na Strednom Považí. V roku 

1970 bola doň daná prvá násada kapra. Od roku 1971 má svoje revírne číslo a v tomto roku 

bolo dané do užívania. V priebehu rokov sa v 40 ha areáli dobývacieho priestoru vytvorila 35 ha 

vodná plocha, ktorá prirodzeným spôsobom vytvorila vzácny biotop, ktorý je zaradený do systému 

Natura 2000. Hniezdia tu viaceré druhy vzácnych vtákov. Z rybárskeho hľadiska je dominantnou 

rybou kapor. Z dravých rýb sa tu vyskytuje zubáč, šťuka, pstruh dúhový, sumec, boleň. Zo 

sprievodných druhov je udomácnený pleskáč. Ďalej sa tu vyskytuje amur, tolstolobik, plotica, 

červenica, jalec, ostriež a karas.  

 

  

 

Štrkovisko Horovce – Pod Drôtami 

č.r. 3-4130-1-1 

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horovce - plocha 3 ha. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním 

individuálnej doby ochrany. „Ostatná vodná plocha.“  

 

Nachádza sa v inundačnom pásme pravej strany rieky Váh. Štrkovisko vzniklo po úprave 

a prehĺbení toku potoka Lednica. V súčasnosti však v dôsledku poklesu podzemnej vody 

a vybudovania štrkovísk pri obci Lednické Rovne, bojuje štrkovisko s nedostatkom vody. Počas 

suchých rokov takmer vysychá a to predovšetkým z dôvodu nedotečenia Lednického potoka. 

Dominantnou a najviac lovenou rybou je kapor. Zo sprievodných druhov rýb sa tu nachádza 

pleskáč, plotica, ostriež a belička. Toto štrkovisko minulosti vytváralo veľmi dobré podmienky pre 

prirodzený neres šťuky.  

 

  
 

Štrkovisko rybník Ilava 

č.r.3-3401-1-1 

Vodná plocha štrkoviska pri meste Ilava plocha 9,5 ha. „Ostatná vodná plocha.“ 

 

Nachádza sa v medzihradnom priestore, na ľavej strane rieky Váh. Vzniklo ťažbou štrku pri 

výstavbe diaľnice D1 na Strednom Považí. Ťažba štrku bola Urbárskym a pasienkovým 



spoločenstvom v Ilave usmerňovaná tak, aby vznikla vodná plocha vhodná na rekreáciu a športový 

rybolov. Už v roku 2000 bola našou organizáciou pokusne vysadená do vody násady 10 000 ks 

rýchleného kapríka. Ryba sa na tomto revíri začala loviť od roku 2004, kedy bola podpísaná 

nájomná zmluva. Z tohto dôvodu sa mohlo už od počiatku nájmu začať s rybolovom. V súčasnosti 

je dominantnou rybou kapor. Z dravých rýb sa tu vyskytuje šťuka, zubáč a sumec. Občasným 

úlovkom je pstruh dúhový. Sprievodnými druhmi sú lieň, pleskáč, plotica, nosáľ, jalec a belička.  

 

 
 

 

Váh č. 9 

č.r. 3-4570-1-1 

Čiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová – Dubnica n/Váhom po 

hydrocentrálu v Ladcoch. 

 

Váh je najdlhšou slovenskou riekou, ktorá vzniká sútokom Bieleho a Čierneho Váhu. Jeho celková 

dĺžka je 402,5 km a  najdôležitejšími prítokmi sú rieky Orava, Turiec, Kysuca, Nitra so Žitavou a 

Malý Dunaj. Čo sa týka rýb, u nás prevládajú  prevažne kaprovité reofilné druhy rýb, ako jalec 

hlavatý, podustva, mrena, ale už aj kapor, lieň, šťuka, zubáč, sumec, pleskáč, nosáľ a plotica. 

Výnimočne sa tu vyskytuje hlavátka, pstruh potočný, pstruh dúhový a lipeň. Zo vzácnych rýb sú to, 

lopatka dúhová a pĺž zlatistý. Prevažná časť revíru preteká širokým údolím podhorskej zóny s dobre 

vyvinutým krovitým a stromovým porastom. Tok si tu zachoval ráz mierne meandrujúcej rieky, so 

štrkovým podložím. Koryto rieky má z väčšej časti pôvodný charakter, brehy sú upravené 

balvanmi. Hĺbka vody je striedavá, od brodov až po 2m hlboké jamy. Výmera je cca 25ha.  

 

  
 

VN Prejta – dolná 

č.r.3–5600-1-1 

Vodná plocha nádrže pri obci Prejta - plocha 18 ha. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála je 

CHRO - zimovisko rýb vyznačené tabuľami, v tomto platí zákaz lovu rýb od 31.10 až 15.3. Zákaz 

vjazdu dvojstopovými vozidlami na pozemky Poľnohospodárskeho družstva Dubnica n/V. Zákaz 

lovu rýb z mosta! 
 

Nádrž je podobne ako VN Prejta-horná reliktným pozostatkom vnútrozemskej delty, ktorú ešte 

v 19. storočí vytvárala rieka Váh. Svoju definitívnu podobu nadobudla ťažbou štrku pri výstavbe 

Nosického kanála v 30-tych rokoch minulého storočia. Ťažba materiálu z biotopu bola zámerne 



orientovaná tak, aby po dokončení slúžila ako akumulačná nádrž pre vodnú elektráreň v Dubnici 

nad Váhom. Z návodnej strany v smere ku železničnej trati je vyložená od spodnej časti tesniacimi 

betónovými panelmi do vzdialenosti 30 metrov nad ústim Prejtského potoka. Ostatné brehy sú 

prirodzené, štrkového charakteru. Pobrežie z väčšej časti lemujú viac ako 70-ročné topole, pri 

ktorých muselo dôjsť ich čiastočnému vyrezaniu a náletové kroviny. Okrem Prejtského potoka vodu 

v nádržiach udržiava čerstvú i prepojenie rúrami s Nosickým kanálom v hornej časti VN. Z obsádky 

rýb je dominantný kapor. Z dravých rýb je to zubáč, šťuka a sumec. Občasným úlovkom je pstruh 

potočný a dúhový a boleň. Zo sprievodných rýb je početne najviac zastúpený pleskáč, ďalej je to 

jalec, plotica, červenica, ostriež, belička a raritou je výskyt raka riečneho.  

 

  

 

VN Prejta - horná 

č.r. 3-5610-1-1 

Vodná plocha nádrže pri obci Prejta - plocha 8,5 ha. Zákaz lovu rýb z mosta! 

 

Obdobne ako VN Prejta – dolná, ktorá je väčšia, ide o reliktný pozostatok vnútrozemskej delty 

rieky Váh, ktorá svoju súčasnú podobu nadobudla ťažbou štrku pri výstavbe Nosického kanála 

v 30-tych rokoch minulého storočia. Aj táto mala slúžiť ako akumulačná nádrž pre vodnú 

elektráreň. V minulosti bola využívaná JRD Dubnica nad Váhom pri chove hydiny. Pri výstavbe 

kanalizácie bola časť od železničnej trate vybagrovaná od pôvodných sedimentov. Do nádrže ústi 

pomocou rúr voda z Nosického kanála. Zloženie osádky je obdobné ako v prípad VN Prejta –dolná. 

Dominantný je kapor. Z dravých rýb je to zubáč, šťuka a sumec. Občasným úlovkom je pstruh 

potočný a dúhový a boleň. Zo sprievodných rýb je početne najviac zastúpený pleskáč, jalec, plotica, 

červenica, ostriež a belička . 

 

 

 

 

VN Slávnica č. 1,2 

č.r. 3-5770-1-1 

Vodná plocha nádrží pri obci Slávnica  plocha 1,5   ha.  

 

Nachádzajú sa na pravej strane rieky Váh za hrádzou, pri obci Slávnica za letiskom. Sú reliktným 

pozostatkom ramien starej delty Váhu. Menšími terénnymi úpravami boli vybudovaním hrádzí 

pretvorené na ovládateľné rybníky, ktoré v 90-tych rokoch minulého storočia slúžili i na odchov 



násad. Nádrž je napájaná Krivoklátskym potokom. V dôsledku poklesu podzemnej vody, však 

nádrž č. 1 už nie je využívaná na rybolov. Dominantným druhom ryby je kapor. Z dravých rýb je 

dominantná šťuka. Vyskytuje sa tu aj amur a lieň. Zo sprievodných druhov je to červenica, plotica, 

belička, ostriež zriedkavo pstruh potočný a po násade pstruh dúhový.  

 

  
 

VN Tunežice 

č.r. 3-5880-1-1 

Vodná plocha nádrže pri obci Tunežice – plocha 1 ha. V čase odstávky alebo prerušenia prítoku 

vody do VN platí všeobecný zákaz lovu rýb až do obnovenia prítoku vody. 

 

Vodná nádrž vznikla technickým riešením odvádzania vôd z Nosického kanála počas jeho výstavby 

a pre prípad havárie na odvádzanie vôd do starého koryta Váhu. Má pôvodné štrkové dno. Vznikla 

oddelením od odstavného ramena Ladce. Dominantnou rybou je kapor. Z dravcov sa tu nachádza 

zubáč, šťuka, sumec. Sprievodnými druhmi sú pleskáč, podustva, nosáľ, plotica, jalec, ostriež, 

belička. Po násade sa loví aj pstruh dúhový.  

 

  
 

5.2.2 Chovné  
 

Rybník Ilava - Pivovar 

č.r. 3-3400-1-2 

Vodná plocha rybníka pri meste Ilava. Rozloha 0,2 ha. 

 

Vodná plocha sa na nachádza na ľavej strane Porubského potoka. V minulosti tu bolo 

vybudovaných celkovo 9 rybníčkov, ktoré však postupne zanikli. Zásobovanie vodou je 

zabezpečené z Porubského potoka. O rybník a jeho okolie sa príkladne stará obvodná organizácia 

v Ilave. Rybník sa využíva na odchov vlastnej násady šťuky so striedavými úspechmi, závislými od 

počasia a vodných podmienok. 

 

 

 

 

 



6. Nový Zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška  
 

Dňa 18.07.2018 bol vyhlásený zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

„zákon o rybárstve“), ktorý nahradil doterajší zákon o rybárstve. Podľa vyjadrenia kompetentných, 

cieľom rekodifikácie bolo vytvorenie moderného zákona, ktorý bude v prospech rybárov a všetkých 

členov Slovenského rybárskeho zväzu s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu vôd a rýb ako 

prirodzeného bohatstva štátu. 

 

 
 

Po jeho prijatí bolo nevyhnutné spracovať aj vykonávaciu vyhlášku, ktorej vydanie bolo 

v kompetencii Ministerstva životného prostredia, ktorá mala ustanoviť podrobnosti týkajúce sa 

jednotlivých ustanovení zákona o rybárstve. Vyhláška bola vyhlásená pod číslom 381/2018 Z.z. 

doslova na poslednú chvíľu dňa 22.12.2018 (ďalej „vyhláška“). 

 

 
  

So stručným obsahom resp. výberom toho najpodstatnejšieho pre bežných rybárov Vás 

chceme oboznámiť nižšie.  

 

 



6.1 Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov  
 

 

Ako bolo už v úvode tejto kapitoly uvedené, cieľom rekodifikácie bolo vytvorenie 

moderného zákona. Mnohí by povedali, že je to diskutabilné. No zákon bol už prijatý a jeho zmeny 

budú možné už len pomocou novelizácii, ktorých cieľom bude odstrániť jeho nedostatky. Teraz 

možno očakávať, že o novom zákone bude  ešte dlhá diskusia tak medzi bežnými rybármi, ako aj 

rybárskymi profesionálmi či v odborných kruhoch. 

 

Zákon v § 2 vymedzuje základné pojmy, ktorých cieľom bolo čo najpodrobnejšie vysvetliť 

niektoré v minulosti sporné pojmy. Z celého množstva týchto pojmov považujeme, za 

najdôležitejšie napr. 

 

 začiatok lovu, ktorým sa rozumie prvé použitie prostriedku určeného na lovenie rýb po 

zapísaní zámeru loviť ryby v povolení na rybolov,  

 prerušenie lovu, ktorým sa rozumie časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, 

v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční prostriedky určené na lov rýb bez zapísania 

ukončenia lovu, 

 ukončenie lovu, ktorým sa rozumie vybratie z vody a znefunkčnenie posledného 

prostriedku použitého na lov a následné vyznačenie ukončenia lovu v povolení na rybolov. 

 rybársky čln, ktorým sa rozumie plavidlo ovládané manuálnym pohonom alebo motorovým 

pohonom slúžiace na výkon rybárskeho práva; za rybársky čln sa považuje najmä čln, 

hausbót, pramica, nafukovací čln, kajak, kanoe a belly boat,  

 zavážacia loďka, ktorou sa rozumie - diaľkovo ovládané zariadenie umožňujúce pri love 

zavážanie návnad a nástrah, 

 miesto lovu, ktorým sa rozumie miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, 

z ktorého loviaci bezprostredne vykonávalo v rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, 

mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna, 

 osvetlenie miesta lovu, ktorým sa rozumie osvetlenie, ktoré umožní toto miesto lovu 

identifikovať; osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov pomocou svetla, 

 lov pod ľadom s ktorým a rozumie, lov vykonávaný z ľadu zamrznutej vodnej hladiny cez 

otvor vytvorený v ľadovej pokrývke veľkosti maximálne 25x25cm alebo 25cm v priemere.  

 

Pre bežného rybára je podstatné aj ustanovenie § 5 ods. 1, ktoré hovorí o tom, že užívateľ a 

osoby oprávnené na výkon rybárskeho práva majú právo vstupovať na príbrežné pozemky. Vlastník 

pribrežného pozemku alebo nájomca pribrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto 

pozemky v nevyhnutnej miere okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený 

podľa osobitných predpisov napr. vstup do vojenského obvodu.  

 

V revíroch s režimom chyť a pusť platí zákaz privlastniť si ulovenú rybu okrem inváznych 

nepôvodných druhov rýb, loviť ryby háčikmi s protihrotom okrem lovu v kaprových vodách a 

používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. 

  

Pokiaľ ide o samotný lov rýb, podmienky pre bežného rybára ostávajú v zásade nezmenené, 

na lov rýb je potrebný i naďalej rybársky lístok a povolenie na rybolov (pokiaľ ide o člena SRZ).  

 

Na pstruhových vodách platí naďalej všeobecný zákaz lovu od 01. októbra do 15. apríla to 

neplatí od 01. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky, kde je lov 

povolený pre držiteľov hlavátkovej povolenky, na lipňových vodách od 1. januára do 31. mája, na 

kaprových stojatých vodách od 15.marca do 31. mája. 

 



Na kaprových vodách je povolený lov celoročne len na tečúcich vodách a ostatných 

vodných plochách. Podľa § 2 ods. 2 písm. j) ostatná vodná plocha je najmä štrkovisko, prepadlina, 

pieskovňa, hlinisko, rašelinisko a bočná vodná nádrž lokálneho významu nachádzajúca sa napríklad 

v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarna nádrž 

a priemyselná nádrž s možnosťou rybárskeho využitia. Upozorňujeme našich členov, že ostatnou 

vodnou plochou, kde možno  loviť celoročne je len na Štrkovisko Horovce – Pod drôtami 

a Štrkovisko rybník Ilava. 
 

Do individuálnej ochrany rýb pribudol výslovný zákaz skončiť lov bez zapísania počtu a 

hmotnosti privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k 

privlastneniu žiadnej ryby. Závážaciu loďku možno použiť, len na revíroch nad 10 ha a trvalo 

tečúcich povrchových vodách.  

 

Naďalej platí, že na pstruhových vodách je povolený len lov prívlačou alebo muškárením. 

K podmienkam lovu na pstruhových vodách pribudol zákaz lovu na živú, mŕtvu rybku alebo jej 

časti. Takisto bude od účinnosti nového zákona zakázané používať pri love sbirolino, bublinu, 

bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou. Tento zákaz sa nevzťahuje na vodné 

nádrže (v pstruhovom režime) a na ostatné vodné plochy. Rovnako je zakázané používať ako 

nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo 

všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier. Vnadenie a zakrmovanie je 

zakázané. Na pstruhových vodách je naďalej povolené loviť maximálne tri dni v týždni.  

  

Na lipňových vodách, je možné loviť len muškárením alebo na plávanú. Taktiež je  

zakázané loviť na živú, mŕtvu rybku alebo jej časti, veľkosť muškárskych nástrah je obmedzená na 

maximálne 10 centimetrov. Aj tu je výslovný zákaz používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, 

granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, 

ikry a všetky napodobeniny ikier, rovnako tak zákaz používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské 

drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou. Vnadenie a zakrmovanie je povolené len 

kŕmnymi zmesami rastlinného pôvodu. Pri lipňových vodách je lov povolený naďalej päť dní v 

týždni.  

 

Pomerne zásadné zmeny sú zavedené do podmienok lovu na kaprových vodách. Počet 

háčikov pri love na položenú alebo plávanú je maximálne dva na jednej udici, pri love prívlačou je 

počet háčikov na nástrahe obmedzený na tri. Zásadnou zmenou je aj zákaz loviť na háčiky s väčším 

počtom hrotov ako tri.  Zavádza sa minimálna „miera“ pri love na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej 

časti na minimálne 10 centimetrov, je však potrebné rešpektovať aj lovnú mieru jednotlivých rýb. 

Lov prívlačou a na rybku je povolený do 15. marca. Muškárenie s použitím strímra alebo inej 

napodobeniny rybky je vyslovene zakázané od 15. marca do 31. mája. Ako nástrahová rybka sa 

môže použiť  aj rybka z iného revíru,  zákaz  platí len na použitie inváznych nepôvodných druhov 

rýb alebo ich časti.  

 

Podmienky lovu hlavátky sa dočkali niekoľkých zmien. Je zakázané loviť hlavátku na 

živú, mŕtvu rybku, alebo jej časti. Loviť iba prívlačou alebo muškárením, pri muškárení je však 

stanovená minimálna veľkosť nástrahy na 15 centimetrov. Na pstruhových a lipňových vodách 

bude platiť zákaz lovu hlavátky v období od 1.novembra do 31. decembra bez hlavátkového 

povolenia.  

 

Ďalšie ustanovenia zákona sa týkajú predovšetkým rybárskeho preteku a športového 

rybárskeho preteku, kde ide o dva rozličné pojmy, pri ktorých platia odlišné pravidla, ochrany 

rybárstva, ochrany výkonu rybárskeho práva týkajúce sa predovšetkým členov rybárskej stráže,  

nasleduje podnikanie na ostatných vodných plochách a jeho podmienky, hospodárení na malých 

vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb, štátnej správe na úseku rybárstva, kde sú 

popísané kompetencie jednotlivých subjektov (ministerstva životného prostredia, okresných úradov 

a obcí).  



 

Pre bežných rybárov za pozornosť stojí, že podľa § 39 ods. 1 

  

písm. c),  ak nebudú počas lovu rýb mať pri sebe doklady podľa §12 ods.1 až 9 (rybársky lístok, 

povolenie na rybolov ) alebo ich pri kontrole odmietnu predložiť 

 

písm. d), začnú lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončia lov bez zapísania počtu 

a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo 

k privlastneniu žiadnej ryby podľa § 14 písm. d) (doteraz bolo takéto konanie považované za prečin 

pytliactva), 

 

bude tieto prejedávať príslušný Okresný úrad. 

 

 

6.2 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 

Z.z. p rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov   
 

Vyhláška je všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydalo ministerstvo životného 

prostredia na základe ustanovenia § 42 zákona o rybárstve. Jej účelom je ustanoviť podrobnosti 

o niektorých ustanoveniach vyplývajúcich zo zákona o rybárstve. Vyhláška jednotlivým 

ustanoveniam venuje omnoho viac priestoru, ako je to v prípade zákona a tieto majú pre bežných 

rybárov omnoho podstatnejšiu a dôležitejšiu úlohu. 

 

Úvodné ustanovenia vyhlášky v rozsahu §§ 1 až 9 nie sú z pohľadu bežného rybára, tak 

dôležité ako nasledujúce ustanovenia od § 10.  

 

 Čas individuálnej ochrany rýb vyjadrený v § 10 priniesol zopár zmien oproti 

predchádzajúcej úprave. Napríklad : 

 

 doteraz celoročne chránená ploska pásavá má stanovenú ochranu od 1. januára do 31. mája 

aj so šťukou, ktorá bola doteraz chránená o 15 dní dlhšie, 

 od 1. januára je už chránený sumec a oba druhy zubáčov, 

 kapor je síce v období od 15. marca do 31. mája chránený, to však neplatí od 1. mája do 31. 

mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov a čo je 

najpodstatnejšie čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodne plochy v ktorých 

je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) 

zákona o rybárstve, 

 síh peleď je chránený od 1. septembra do 28. februára, 

 čerebľa pestrá je už celoročne chránenou rybou, kde pribudli aj ďalšie druhy, ktorých výskyt 

nebol u nás zatiaľ zaznamenaný, 

 medzi druhy rýb, ktoré možno loviť celoročne pribudol pstruh dúhový, sivoň americký 

a pribudli ďalšie druhy rýb, ktorých výskyt nebol u nás zatiaľ zaznamenaný. 

 

 Zmenili sa časy lovu rýb na rybárskych revíroch. Na pstruhových revíroch išlo len 

o drobnú zmenu spočívajúci v posunutí času o jednu hodinu večer dopredu. Na lipňových vodách 

k zmenám nedošlo a na kaprových vodách v tejto oblasti došlo k najpodstatnejším zmenám. 

 

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v 

 



a) pstruhových vodách v mesiacoch 

1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h, 

2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h, 

3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h, 

4. november a december od 7.00 h do19.00 h, 

 

b) lipňových  vodách v mesiacoch 

1. jún, júl a august od 4.00 h do 22.00 h, 

2. september a október od 5.00 h do 21.00 h, 

3. november a december od 7.00 h do 19.00 h, 

 

c) kaprových vodách v mesiacoch 

1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h, 

2. máj od 4.00 h do 24.00 h, 

3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h. 

             

Ďalšie zmeny nastali pri lovných mierach. Zvýšila sa lovná miera hlavátky na 80 cm, jalca 

hlavatého na 25 cm, jalca tmavého na 30 cm, pribudol jeseter sibírsky s mierou 45 cm, nosáľa na 30 

cm, pleskáča siného a tuponosého na 25 cm, pstruha dúhového a potočného na 27 cm, pstruha 

jazerného na 50 cm, sivoňa na 27 cm, úhora na 50 cm.  

 

 Do vyhlášky pribudol zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ, inváznych nepôvodných 

druhov rýb a rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy.  

 

K podstatným zmenám došlo v ustanoveniach týkajúci sa množstva úlovkov a ich 

evidencii, tie sa týkajú počtu privlastnených rýb a hmotnosti. Novinkou je, že obmedzenie 

týkajúce sa počtu a hmotnosti sa netýka inváznych nepôvodných druhov rýb. Loviaci si môže 

privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví na viacerých rybárskych revíroch, najviac  

 

a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca 

veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho,  alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva 

kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča 

volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy 

mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo 

dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha 

dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový 

počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg, 

 

b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková 

hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb 

podľa § 10 ods. 3. 

Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie jeho platnosť zanikne, pri 

nevyčerpanom limite vydaných povolení môže  užívateľ loviacemu vydať ďalšie povolenie. 

Keďže toto ustanovenie vyvolalo búrlivú diskusiu, Ministerstvo životného prostredia 

pristúpilo k jeho výkladu. Výklad tohto ustanovenia je pomerne rozsiahly a pre mnohých rybárov aj 

nezrozumiteľný. Našťastie tvorca vyhlášky spracoval k tomuto výkladu pre lepšie porozumenie 

prehľadný graf, ktorý je znázornený  na nasledujúcej strane. 



 

 Tak ako v minulosti aj teraz musíte okamžite po privlastnení zapísať každú rybu uvedenú 

vyššie v písmene a), tu oproti minulosti však pribudli ešte jeseter malý, jeseter sibírsky, úhor, mieň, 

zubáč volžský a nosáľ. Ostatné druhy sa zapisujú samostatne pri prerušení a po skončení lovu. 

Okrem toho sa zapisuje do samostatného riadku každá ryby, ktorá  má ustanovenú lovnú 

mieru, ryby ktoré nemajú ustanovenú lovnú mieru sa zapisujú do samostatného riadku, kde sa 

uvedie „ostatné“ a zapíše celková hmotnosť. Invázne nepôvodné druhy sa zapisujú do 

samostatného riadku s uvedením, druhu ryby, množstva a hmotnosti. 

Deti vo veku od 3 do 6 rokov už môžu loviť na prút s navijakom v sprievode plnoletej 

osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia na rybolov. Môže si privlastniť 1 ks 

kapra, lieňa, zubáča, šťuky, sumca, boleňa, podustvy, nosáľa, mreny, jalca hlavatého, lipňa a 

lososovitých rýb. I naďalej tu platí hmotnostný limit 1 kg. 

 

Deti vo veku od 6 do 15 rokov môžu loviť v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom 

rybárskeho lístka alebo povolenia na rybolov. Bol znížený celkový počet rýb, ktoré si môže 

privlastniť a to na 1 ks kapra, lieňa, zubáča, šťuky, sumca, boleňa, podustvy, nosáľa, mreny, jalca 

hlavatého, lipňa, lososovitých rýb. I naďalej tu platí hmotnostný limit 3 kg. 

 

Ďalšie zmeny spočívajú napríklad v rozstupoch medzi rybármi, kde došlo k rozšíreniu 

z pôvodných troch metov na päť. Dravé ryby sa môžu prechovávať  už aj pomocou spon a karabín, 

ktoré musia byť viditeľne označené. Ak nevie rybár rybu spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody.  

Ak uloví rybu s viditeľnou značkou, uvedie to do záznamu s uvedením druhu, dĺžky, hmotnosti 

a túto pustí. 

 

 Každý rybár je zodpovedný za čistou miesta lovu a jeho okolia t.j. keď príde na lovné 

miesto a bude tam neporiadok, budete si ho musieť upratať v opačnom prípade, budete môcť 

očakávať sankcie. 

 

V povinnej výbave došlo k ďalším zmenám v prípade podberáku , tento musí byť primeraný, 

pri love dravcov môže rybár mať namiesto podberáku aj vylovovacie kliešte, pri love na kaprových 

vodách plávanou a položenou so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a s režimom chyť a pusť 



aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb môžete použiť váhu alebo prepočítavaciu 

tabuľku.   

 

Nasledujú ustanovenia týkajúce sa rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku, 

rozdiely sú napríklad v tom, že napríklad pri rybárskom preteku môžete prechovávať v sieťke len 

povolený počet a hmotnosť rýb. Pri športovom preteku to neplatí a v sieťke môžete mať ryby aj nad 

rámec povoleného množstva a ryby, ktoré sú hájené. Zakázané je však prechovávať celoročne 

chránene druhy rýb.   

 

Za týmito nasledujú ustanovenia týkajúce sa  opatrení na záchranu rýb počas mimoriadnych 

udalostí a skúšky rybárskej stráže.  

 

Spôsoby lovu rýb, tu došlo k ďalším zmenám. Užívateľ môže  obmedziť  vzdialenosť 

zavážania nástrahy na lovené miesto, na označenie možno použiť výhradne tyčovú bójku, ktorú 

je potrebné po skončení lovu odstrániť. Lov pomocou bubliny, sbirolína alebo iných obdobných  

pomôcok sa považuje za lov prívlačou. Pri muškárení, ak sa použije strímer nad 10 cm považuje sa 

to za lov rýb muškárením pri love hlavátky. Bola zavedená novinka „lov rýb pod ľadom“, ktorým 

sa rozumie spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru vytvoreného z ostatnej 

vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne 25 x25cm alebo 

25cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. 

Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod ľadom je na vlastné 

nebezpečenstvo a podmienky takéhoto lovu určí užívateľa čo uvedie v povolení alebo rybárskom 

poriadku. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu 

životného prostredia do 31.marca. Pomocou čereňa možno loviť len na kaprových revíroch. Rybár 

musí mať prút na dohľad a môže s ním včas manipulovať. 

 

Osobitným ustanovením je ustanovenie o osvetlení miesta lovu. Tým sa rozumie osvetlenie 

pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožní jednoznačné 

rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna, sa za osvetlenie miesta lovu 

považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.  
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Výbor obvodnej organizácie č.3 Ilava 
Predseda Bohumil Ištvánik     

Podpredseda Ladislav Novosád 

Tajomník  Ing. Jozef Šedík 

Hospodár ObO Martin Kvasnica 

Práca s mládežou Mgr. Jozef Kurus 

Referent pre čistotu vôd Ladislav Novosád 

Brigádny referent Peter Trenčan 

Člen František Gajdošík 

Kontrolná a revízna komisia Oto Šebo 

Disciplinárna komisia  Ľudovít Toman 



Kontakty 

 
Adresa: Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia  Dubnica nad Váhom,  Partizánska 151/3,  

018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 17 82 09 302 

 

E-mail: 

 

srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk 

predseda@srzmsodubnica.sk 

tajomnik@srzmsodubnica.sk 

hospodar@srzmsodubnica.sk  

disciplinarna@srzmsodubnica.sk 

oosrznovadubnica@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 
 

 Pri tejto slávnostnej príležitosti, ktorou sú sedemdesiatiny našej organizácie, by sme chceli  

poďakovať v mene nášho výboru všetkým skorším ale i súčasným funkcionárom, členom komisii 

a členom organizácie za ich obetavú, činorodú a tvorivú prácu pre rozvoj Slovenského rybárstva. 

 

 Zároveň by sme chceli poďakovať a odceniť tých, ktorí obetovali svoj voľný čas 

funkcionárskej činnosti, záslužnej práci pri výchove našej mládeže, brigádnickej práci na revíroch 

a chovných zariadeniach našej organizácie. 

 

 Do ďalších rokov prajeme naším členom pevné zdravie a mnoho úspechov v rozvoji 

rybárstva a mnoho pekných zážitkov pri športovom rybolove. 

 

 Petrov zdar! 

 

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom 
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1. Brožúra  k 60. výročiu založenia Ľudového rybárskeho spolku v Ilave 

2. Kronika obvodnej organizácie č. 2 v Novej Dubnici (1 a 2 zväzok) 

3. Správy predsedu MsO SRZ Dubnica nad Váhom za obdobie rokov 2008-2018 

4. Zákon o rybárstve 

5. Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve 

6. Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu 

7. Disciplinárny poriadok 

8. Smernica pre činnosť kontrolných a revíznych komisii  

9. Smernica pre ustanovovanie a činnosť rybárskej stráže 

10. Metodický list pre vedúcich záujmových útvarov mladých rybárov 

11. Internet  

 

Fotografie: Archív spracovateľov, SRZ MsO Dubnica nad Váhom, Internet 

 

Spracovali: 

  

JUDr. Marek Grúlik 

Ing. Branislav Waldecker 

Ing. Vlastimil Těšický 

Ing. Peter Klímovský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


