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Pozvánka na výročnú členskú schôdzu 

Vážení členovia, dňa 11.03.2018 o 08.30 hod. sa v sále PD Vrbové uskutoční výročná členská schôdza SRZ 

MO Vrbové s nasledovným programom: 
 

1.otvorenie 

2.voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

3.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie 

4.správa o finančnom hospodárení za rok 2017 

5.rozpočet na rok 2018 

6.správa kontrolnej a revíznej komisie 

7.diskusia 

8.voľby 

9.uznesenie 

10.záver 
 

Srdečne Vás pozývame             Výbor SRZ MO Vrbové     
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Vážení členovia, športoví rybári, priatelia, 

uplynul ďalší rok v živote našej miestnej organizácie a nastal čas opäť bilancovať. Rok 2017, bol v mnohom 

výnimočný, pripomenuli sme si v ňom 40. výročie od založenia SRZ MO Vrbové, spoločne sme zvládli 

organizáciu tradičných rybárskych pretekov, vzťahy a spolupráca s mestom Vrbové či  ďalšími subjektmi 

boli nadštandardné, produkcia rybích násad vo VN Pustá Ves splnila očakávania, pričom spolu s násadami 

od externých dodávateľov a sponzorov sme zarybnením v sume 57.856,- EUR (v prepočte 97,56 € na 

dospelého člena) prekročili plán zarybnenia a tak ako aj po iné roky, viacerí naši členovia najmä z radov 

detí a mládeže úspešne reprezentovali farby našej organizácie na športových podujatiach.  

Napriek mnohým úspechom nemôžeme konštatovať, že je všetko ideálne. Ako zvyčajne, stále sa 

trápime s nezáujmom našich členov o brigády, so znečisťovaním revírov zo strany rybárov ako aj 

obyvateľov priľahlých obcí a mesta, s nepoctivosťou a porušovaním predpisov pri výkone rybárskeho práva 

zo strany niektorých „tiežrybárov“ ako aj ďalšími problémami ako sú napríklad plánovaná výstavba malej 

vodnej elektrárne na VN Čerenec alebo nedostatok zrážok a s tým súvisiaci pokles prietokov a hladín na 

našich revíroch. 

Prichádzajúci rok 2018 bude pre našu organizáciu ale najmä pre rybárstvo na Slovensku ako také,  

opäť osobitý. Pre tých, ktorí sledujú aktuálne dianie nie je nič nové, že príprava nového zákona o rybárstve 

sa nachádza v svojej záverečnej fáze. To v akom finálnom stave bude tento zákon nakoniec prijatý je 

čiastočne závislé od každého z nás, od našej angažovanosti, od nášho záujmu o veci verejné, od nášho 

hlasu, ktorým sme ochotní prejaviť verejne svoju vôľu a názor. Už dnes sú jasné silné tlaky záujmových 

skupín smerujúce k  prevzatiu výkonu rybárskeho práva a odňatiu revírov z rúk  Slovenského rybárskeho 

zväzu. To či bude rok 2018 rokom začiatku zániku všeľudového rybárstva na Slovensku závisí tak 

v konečnom dôsledku od každého z nás. Podporte preto prosím svojim podpisom Petíciu za záchranu 

všeľudového, športového a rekreačného rybárstva a pomôžte aktívne so zhromažďovaním podpisov pod 

túto petíciu v svojom okolí, medzi Vašimi blízkymi doma či v práci a zachráňte rybárstvo v všeľudovej forme 

pre budúce generácie.  

Rok 2018 je v SRZ aj rokom volebným, znovu po štyroch rokoch Váš hlas a hlas našich delegátov 

rozhodne o ďalšom smerovaní Slovenského rybárskeho zväzu. I keď v rámci našej organizácie sme 

presvedčení, že racionálny hlas prevažuje nad hlasom demagógie, tak najmä novembrový snem SRZ ukáže, 

či správne nastolená cesta z posledného riadneho snemu z roku 2014 bude ďalej pokračovať alebo sa 

vrátime vývojom mnoho rokov späť k netransparentnosti, neefektívnemu hospodáreniu a iným nerestiam.   

Dovoľte nám na záver tohto príhovoru popriať Vám v roku 2018 veľa osobných úspechov, veľa 

zdravia, krásnych zážitkov pri vode, tak aby sme o rok mohli opäť hodnotiť uplynulý rok s úsmevom. 

Veríme, že budeme aj naďalej voči sebe a svojmu okoliu ohľaduplní a nezabudnime, že len ryba vrátená 

vode nám môže znova priniesť radosť z jej zdolania.      

 

Výbor SRZ MO Vrbové 

 

 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Informácia o stave členskej základne k 31.12.2017  

SRZ MO Vrbové eviduje k 31.12.2017 v svojich radoch 593 dospelých členov z toho je 12 žien,  ďalej 

evidujeme v našich radoch 120 detí a 52 členov z radov mládeže. 

 

Stručná informácia o činnosti SRZ MO Vrbové v roku 2017 

Rok 2017 sa pre našu organizáciu začal radostne. Keďže práve v tomto roku sme si pripomenuli 40. výročie 

založenia SRZ MO Vrbové, tak riadna výročná členská schôdza, ktorá sa uskutočnila v sále PD Vrbové dňa 

26.03.2017, mala okrem svojho pracovného programu aj slávnostný charakter. Z rozhodnutia výboru MO, 

bolo na VČS viacerým zakladajúcim členom organizácie udelené čestné členstvo a viacerým v súčasnosti 

aktívnym členom udelené čestné uznanie spolu s pamätnou medailou. Na tejto slávnostnej udalosti sa 

zúčastnili a osobne zablahoželali oceneným aj pre nás vzácny hostia a to okrem pani primátorky mesta 

Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej aj tajomník SRZ ing. Ľuboš Javor. Naša organizácia v minulom roku bola 

organizátorom viacerých podujatí. Tradične sme zahájili sezónu rybárskych pretekov 7.5.2017 kaprovými 

pretekmi na VN Čerenec, ktoré sa už nasledujúci deň 8.5.2017 uskutočnili aj na VN Chtelnica. Úspešnosť 

týchto pretekov je ako obvykle závislá najmä od počasia a počtu konkurenčných akcií v okolitých 

organizáciách SRZ. Preto napriek určitým rezervám môžeme účasť pretekárov na oboch podujatiach 

hodnotiť pozitívne. Náš rok ďalej pokračoval 25.06.2017 na VN Čerenec dňom Svätého Petra pri príležitosti 

desiatych rokov podpory detí a mládeže na Slovensku firmou SPORTS a DRK Jaroslava Helera. Za množstvo 

energie a času, ktoré venuje deťom pán Jaroslav Heler mu patrí veľká vďaka, rovnako ako firme SPORTS 

za jej sponzoring. VN Čerenec bola miestom konania aj ďalších športových podujatí určených deťom a to 

8.5.2017 Robinson kinder feder cup a 8.7.2017 MOSS SK kinder feder cup nočný feder. Nadštandardné 

vzťahy našej organizácie s najväčším producentom rýb na Slovensku spoločnosťou Slovryb a.s. sa prejavil 

aj v žiadosti o participáciu na akcionárskych dňoch a pretekoch tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnili dňa 

07.10.2017 na VN Čerenec. Účasť funkcionárov SRZ z celého Slovenska ako aj predstaviteľov Slovryb a.s. 

na tomto podujatí, nám okrem finančného prínosu napomohla aj k naviazaniu nových vzťahov, ktorých 

efekt je viac ako materiálny. Záver roka je pre našu organizáciu vždy hektický. Už o týždeň v sobotu 

14.10.2017 sa uskutočnil zber našej rybárskej úrody – výlov na VN Pustá Ves na ktorom sa zúčastnilo viac 

ako 80 brigádnikov. Z uvedeného chovného revíru bolo vylovených celkovo 6329 Kg rybích násad 

v účtovnej hodnote 20080,30€ a to Kapor K2-3 v množstve 5238kg, Amur Ab3 - 567kg, Šťuka Š2 - 285kg, 

Sumec Su4 - 239kg. Všetkým, ktorí sa opakovane zúčastňujú pri tejto náročnej práci počas výlovu patrí 

naša veľká vďaka. V nedeľu 15.10.2017 sa na VN Čerenec uskutočnil VI. ročník SPORTS SPINNING CUP  

EU - Medzinárodné preteky mladých rybárov do 23 rokov v prívlači. Na uvedenom podujatí sa v 4 

kategóriách zúčastnilo celkovo 76 pretekárov z Čiech a Slovenska z radov detí, mládeže a pretekárov do 23 

rokov. To že práca s deťmi a nastupujúcou generáciou je investícia do budúcnosti rybárstva a našej 

organizácie je všetkým jasné. Ako odmena za naše úsilie sa nám príroda odvďačila nádherným počasím, 

ktoré nás týmto podujatím sprevádzalo. Vrcholom našej práce okrem výlovu VN Pustá Ves je už po 17 

rokov organizácia prívlačových pretekov Cena Čerenca o ktoré záujem dávno prekračuje kapacitné 

možnosti. Pretekov sa zúčastnilo 235 pretekárov zo Slovenska a Čiech a napriek určitým organizačným 

problémom hodnotíme najmä výsledky pretekárov za viac ako výborné. Prispelo k tomu najmä rekordné 

zarybnenie nosnou rybou Pstruhom dúhovým, ktorého násada v objeme 3400 kg zabezpečila pre 

účastníkov pretekov skvelé zážitky pri love. Dúfame, že toto podujatie si udrží svojich priaznivcov napriek 

zvyšujúcemu sa tlaku na kvalitu a konkurencii, ktorá sa snaží prilákať prívlačovú komunitu na iné revíry. 

Naša práca by nemala šancu na úspech bez desiatok obetavých členov, ktorý nehladiac na svoje pohodlie 

sú pripravení kedykoľvek pomôcť a priložiť ruku k spoločnému dielu za čo im ďakujeme. 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Zarybňovanie v roku 2017 

VN Čerenec 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

25.04.2017 Kapor K3 priemer 2-3,5kg  1400kg  2,200€/kg 3080,00€ 
10.10.2017  Pstruh dúhový Pd2   1400kg 3,322€/kg 4650,80€ 
10.10.2017  Pstruh dúhový Pd.výber      300kg 3,663€/kg 1098,90€ 
11.10.2017 Pstruh dúhový Pd.výber    100kg 3,663€/kg   366,30€ 
11.10.2017 Pstruh dúhový Pd2   1600kg 3,322€/kg 5315,20€ 
15.10.2017  Kapor K2-3    3379kg 2,600€/kg 8785,40€ 
15.10.2017  Amur Ab3      355kg 3,500€/kg 1242,50€ 
15.10.2017  Šťuka Š2      134kg 9,000€/kg 1206,00€ 
15.10.2017 Sumec Su4      179kg 8,000€/kg 1432,00€ 
31.10.2017 Kapor K3    1800kg 2,300€/kg 4140,00€ 
09.11.2017 Karas 1.ročný      500kg  1,000€/kg   500,00€ 
Celkovo:             11147kg           31817,10€ 
 
VN Chtelnica 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

25.04.2017 Kapor K3 priemer 2-3,5kg       600kg 2,200€/kg 1320,00€ 
10.10.2017 Pstruh dúhový Pd2     400kg 3,322€/kg 1328,80€ 
15.10.2017 Kapor K2-3    1859kg 2,600€/kg 4833,40€ 
15.10.2017 Amur Ab3      212kg 3,500€/kg   742,00€ 
15.10.2017  Šťuka Š2      151kg 9,000€/kg 1359,00€ 
15.10.2017  Sumec Su4        60kg 8,000€/kg   480,00€ 
31.10.2017 Kapor K3      281kg 2,300€/kg   646,30€ 
09.11.2017 Karas 1.ročný        350kg 1,000€/kg   350,00€ 
Celkovo:      3913kg                   11059,50€ 
 
VN Pustá Ves 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

01.11.2017 Kapor K2    4060kg 2,500€/kg 10150,00€ 
09.11.2017  Karas 1.ročný        150kg 1,000€/kg     150,00€ 
30.11.2017  Sumec Su2      247kg 8,000€/kg   1976,00€ 
Celkovo:      4457kg                12276,00€ 
 
Pstruhové revíry Holeška, Podkylavka, Chtelnička 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

04.04.2017  Pstruh dúhový Pd2    400kg 3,322€/kg 1328,80€ 
17.05.2017  Pstruh dúhový Pd2    300kg 3,322€/kg   996,60€ 
07.06.2017  Pstruh potočný Pp1   1000ks       55,50€ 
19.09.2017  Pstruh potočný Pp1-10cm     3000ks     322,50€ 
Celkovo:  Pstruh dúhový Pd2      700kg 
   Pstruh potočný  4000ks   2703,40€ 
 

Celkové zarybnenie revírov SRZ MO Vrbové vykonané formou vlastnej produkcie násad vo VN 
Pustá Ves, nákupu od externých dodávateľov a darov od sponzorov bolo v roku 2017 
realizované v objeme 20217 kg + 4000 ks PP v sume 57856,-€.  
 

 

 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Športová činnosť 

V roku 2017 reprezentovali našu organizáciu na športových podujatiach najmä deti a mládež z detského 

rybárskeho krúžku Jaroslava Helera. V roku 2017 dosiahli nasledovné úspechy:  

Majstrovstvá Slovenska feeder:  

U-10: 1. miesto - Matej Augustín (Krakovany), 2. miesto - Dávid Piešťanský (Chtelnica)   

U-18: 2.miesto Soňa Predná (Krakovany)    

dievčatá: 1. miesto Soňa Predná (Krakovany), 2. miesto Timea Kolláriková (Chtelnica)  

Majstrovstvá Slovenska privlač:  

1.miesto Dávid Piešťanský (Chtelnica), 3miesto Alex Piešťanský (Chtelnica) 

Celoslovenské kolo Zlaty Blyskáč: 

Prívlač do 10 rokov: 1 - Alex Piešťanský, 2 - Dávid Piešťanský, 3 -Tomáš Dobrovodský 
Plávaná do 10 rokov: 1 - Alex Piešťanský, 2 - Dávid Piešťanský, 3 -Tomáš Dobrovodský 
Vedomostné testy do 10 rokov: 1 - Alex Piešťanský, 3 - Dávid Piešťanský 
Rybolovná technika do 10 rokov: 1 - Tomáš Dobrovodský, 3 - Dávid Piešťanský 
Feeder do 10 rokov: : 2 - Tomáš Dobrovodský (Vrbové) 
dievčatá celkovo: 1 - Miška Duranová (Veľké Kostoľany) 
chlapci celkovo do 10 rokov: 1- Alex Piešťanský, 2 - Tomáš Dobrovodský, 3 - Dávid Piešťanský 
 

Harmonogram predaja povolení pre rok 2018 

Výdaj členských známok a povolení na rybolov pre rok 2018 bude vykonávaný v kancelárii SRZ MO Vrbové 

v nasledovných termínoch: 

štvrtok 28.12.2017 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  05.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  12.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  19.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  26.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  02.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  09.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  16.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  23.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  02.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  09.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  16.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  23.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  30.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

 

Výdaj povolení pre rok  2018 bude ukončený dňom 30.03.2018 – veľkonočný piatok. 

Členské príspevky a ostatné platby okrem platby za povolenie na rybolov je nutné v zmysle § 6 ods. 2 

písm. a Stanov SRZ zrealizovať do 31.03.2018, inak podľa § 10 ods. 1 písm. c Stanov členstvo v SRZ 

zaniká !!! Občan, ktorému z dôvodov nezaplatenia členských príspevkov zaniklo členstvo v SRZ a požiada 

o obnovenie členstva je povinný zaplatiť okrem členského príspevku aj zápisné (§ 10 ods. 2) !!! 

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2018 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2018 

!!! Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať 

ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil. 

 

 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Predaj hosťovacích povolení pre rok 2018 na VN Čerenec: 

Hospodár MO SRZ Vrbové p. Hulvan, tel.:0905313754 

Papiernictvo a rybárstvo Helena Feketeová Vrbové, tel.:0915753080 

Potraviny Bielko, tel.:0903891631 

Penzión Kulko, tel.:0918108870 

 

Predaj hosťovacích povolení pre rok 2018 na VN Chtelnica:  

Pomocný hospodár p. Černička, tel.:0905341489 

 

Cena hosťovacích povolení: 

Kaprové vody člen SRZ    10,-€/deň,  

Kaprové vody nečlen SRZ    20,-€/deň, (podmienka štátny rybársky lístok !) 

 

Upozorňujeme, že podmienkou lovu rýb na revíroch SRZ, okrem zaplatenia členských príspevkov 

a povolenia za rybolov v rámci MO Vrbové je aj vydanie štátneho rybárskeho lístka danej osobe príslušným 

Mestským alebo Obecným úradom.  

 

Sadzobník platieb členských príspevkov a povolení na rybolov 

Por. č. Druh Suma 

1. Členská známka dospelí 20,- 

2. Členská známka mládež 14,- 

3. Členská známka deti a čestní členovia   0,- 

4. Povolenie Kaprové miestne 46,- 

5. Povolenie Kaprové miestne – zľavnené  33,- 

6. Povolenie Kaprové miestne – deti nad 6 rokov 14,- 

7. Povolenie Kaprové miestne – deti do 6 rokov   0,- 

8. Povolenie Kaprové zväzové 35,- 

9. Povolenie Kaprové zväzové – deti 10,- 

10. Povolenie Pstruhové miestne 37,- 

11. Povolenie Pstruhové miestne - deti 15,- 

12. Príspevok na chov rýb    6,- 

13. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti 30,- 

14. Zápisné dospelí 100,- 

15. Zápisné mládež 33,- 

16. Zápisné deti 3,30 

17. Hosťovacie povolenie Kaprové člen SRZ 10,- 

18. Hosťovacie povolenie Kaprové nečlen SRZ 20,- 

 

Výbor SRZ MO Vrbové si vyhradzuje právo zmeny termínov výdaja členských známok a povolení na rybolov 

a prípadné operatívne zaradenie ďalších termínov. Aktuálny zoznam termínov výdaja členských známok 

a povolení na rybolov pre rok 2018 nájdete vždy na stránke organizácie www.mosrzvrbove.sk 

 

 

 

http://www.mosrzvrbove.sk/
http://www.mosrzvrbove.sk/
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Harmonogram plánovaných podujatí a činnosti v roku 2018 

Výročná členská schôdza SRZ MO Vrbové      v nedeľu 11.03.2018  

Kaprové preteky VN Chtelnica       v utorok  01.05.2018 

Kaprové preteky VN Čerenec      v nedeľu 06.05.2018 

Výlov VN Pustá Ves        v sobotu 13.10.2018 

VII. ročník SPORTS SPINNING CUP EU     v nedeľu 14.10.2018 

XVIII. ročník Cena Čerenca       v sobotu 20.10.2018 

 

Termíny brigád VN Čerenec. Účasť na brigáde je nutné nahlásiť telefonicky minimálne deň vopred 

u hospodára organizácie p. Hulvana na tel. 0905313754 (stačí aj formou sms) 

Sobota 07.04.2018 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

Sobota 14.04.2018 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

 

Termíny brigád VN Chtelnica. Účasť na brigáde je nutné nahlásiť telefonicky minimálne deň vopred 

u pomocného hospodára organizácie p. Černičku na tel. 0905341489 (stačí aj formou sms) 

Nedeľa 08.04.2018 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

Nedeľa 15.04.2018 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

 

Brigádu si je možné odpracovať aj v sobotu 13.10.2018 pri výlove VN Pustá Ves, v nedeľu 14.10.2018 ako 

rozhodca počas detských prívlačových pretekov VII. ročník SPORTS SPINNING CUP EU a v sobotu 

20.10.2018 ako rozhodca počas prívlačových pretekov XVIII. ročník Cena Čerenca. Účasť na uvedených 

akciách je nutné nahlásiť minimálne 7 dní vopred u hospodára organizácie p. Hulvana na tel. 0905313754. 

 

Za neodpracovanú brigádu sa v zmysle uznesenia VČS účtuje náhrada vo výške 30,- €. 

 

Výbor SRZ MO Vrbové si vyhradzuje právo zmeny termínu vyššie uvedených podujatí a plánovaných 

činností a prípadné operatívne zaradenie ďalších do uvedeného harmonogramu. Aktuálny zoznam 

plánovaných podujatí a činnosti spolu s termínmi nájdete vždy na stránke organizácie www.mosrzvrbove.sk 

 

 

 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Kontakty   

Výbor: 
Ing. Igor Mišech – predseda, tel. 0905900064                   predseda@mosrzvrbove.sk 

Štefan Bielko – tajomník, tel. 0903891631                         tajomnik@mosrzvrbove.sk 

Ján Boor – podpredseda, tel. 0902960308                          boor@ekom.sk 

Miloš Hulvan – hospodár, tel. 0905313754                         hospodar@mosrzvrbove.sk 

Igor Murín – účtovník, tel. 0918333081                              igor.murin@gmail.com 

Mgr. Marek Ondrejovič –  člen, tel. 0904444445                 marek.ondrejovic@gmail.com 

Július Černička – pom. hospodár, tel. 0905341489             julius.cernicka@gmail.com 

Peter Böhm – pokladník, tel. 0904161114 

Branislav Boor – skladník, šport. činnosť, tel. 0905479623 
 

Predseda kontrolnej komisie:  

Peter Horniš, tel. 0903423071                                           peter.hornis@gmail.com 
 

Vedúci rybárskej stráže 

Július Černička, tel. 0905341489                                  julius.cernicka@gmail.com 
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mailto:predseda@mosrzvrbove.sk
mailto:tajomnik@mosrzvrbove.sk
mailto:boor@ekom.sk
mailto:hospodar@mosrzvrbove.sk
mailto:igor.murin@gmail.com
mailto:marek.ondrejovic@gmail.com
mailto:julius.cernicka@gmail.com
mailto:peter.hornis@gmail.com
mailto:julius.cernicka@gmail.com

