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Vážení rybári!

Opäť sa stretávame na stránkach rybárskeho spravodaja novozámockej organizácie.
Minulý rok sa začal rovnako ako všetky predchádzajúce, ale postupom času sme si museli zvykať na rôzne 
obmedzenia v spoločenskom aj pracovnom živote. Napriek tomu sme sa snažili, aby všetko fungovalo čo mož-
no najviac v štandardnom režime. Žiaľ tradičné rybárske preteky pre dospelých sa konať nemohli. Detské sa 
zorganizovať podarilo, aj keď v trochu netradičnom termíne počas prázdnin. Ani začiatok tohto roka nepriniesol 
zlepšenie situácie a obmedzenia v rôznych podobách pokračujú naďalej.
V roku 2021 oslavujeme 100. výročie založenia našej organizácie. Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili malý 
darček v podobe obalu na rybárske doklady. Chceli by sme sa poďakovať všetkým funkcionárom, ako aj rado-
vým členom, ktorí sa podieľali či už v minulosti, alebo aj dnes na fungovaní rybárstva v Nových Zámkoch.
Krásne zážitky pri rybačke na našich revíroch a relax v prírode želá výbor SRZ MsO NZ. 
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Ceniny, poplatky a informácie k členstvu platné na rok 2021

Záujemca, ktorý sa chce stať členom SRZ sa musí prihlásiť v kancelárií SRZ MsO Nové Zámky a po vyplnení 
prihlášky si musí zakúpiť školiaci materiál za 1 € . Po splnení týchto povinností bude pozvaný na školenie spojené 
s testovaním.

Kategórie členov a názvy cenín a poplatkov
Dospelí členovia (muži, dôchodcovia, ženy):
členská známka 
povolenie miestne 
povolenie zväzové

29 €
40 €
40 €

ZŤP-S dôchodcovia (len nevidomí a vozíčkári): 
členská známka
povolenie miestne
povolenie zväzové

29 €
0 €

40 €
Dôchodcovia nad 70 rokov (15 r. členstva 
v SRZ MsO NZ bez prerušenia)
členská známka 
povolenie miestne 
povolenie zväzové

29 €
33 €
40 €

Deti vo veku od 10 do 14 rokov:
členská známka
povolenie miestne
povolenie zväzové

1 €
14 €
10 €

Mládež od 15 do 18 rokov a študenti 
denného štúdia do 25 rokov:  
členská známka
povolenie miestne
povolenie zväzové

17 €
33 €
40 €

Deti od 6 do 10 rokov:  
členská známka
povolenie miestne
povolenie zväzové 

1 €
14 €
10 €

Zápisné:
Deti od 3 do 6 r.
Deti od 6 do 14 r.
Mládež od 15 do 17 r.
Mládež - študent denného štúdia - 18 až 25 r.
Dospelí od 18 r.

0 €
10 €
20 €
20 €
60 €

Deti od 3 do 5 rokov:    
členská známka
povolenie  miestne
povolenie zväzové

1 €
0 €

10 €

Ceny hosťovacích povolení na rybolov na rok 2021:
MP denné 10 € MP týždenné 40 €
MP denné pre deti - členov od 3-15 r. 2 € MP týždenné pre deti - členov od 6-15 r. 5 €
MP denné pre cudzincov a nečlenov 20 € MP týždenné pre cudzincov a nečlenov 80 €
MP denné pre deti – nečlenov od 3 do 14 r. 10 € MP týždenné pre deti - nečlenov 10 €

Dôležité informácie
• Každý rybár si musí povinne najprv zakúpiť miestne povolenie a potom si môže k nemu dokúpiť zväzovú 

povolenku na rybolov!
• Príspevok na zarybnenie pre rybárov, ktorí chcú prestúpiť do SRZ MsO Nové Zámky je pre dospelých od 18 

r. vo výške 60,- € a pre deti od 6 rokov a mládež od 15 do 25 r. je vo výške 25 €.
• Nepovinný je sponzorský príspevok pre našich športovcov v hodnote od 1,00 €.
• Každý člen SRZ MsO Nové Zámky je povinný uhradiť svoj členský príspevok najneskôr do 31. 3. 2021!
• Každý rybár okrem povolenia na rybolov je povinný si zakúpiť štátny rybársky lístok na mestských a obec-

ných úradoch! Povolenie na rybolov bez štátneho rybárskeho lístka je neplatné!
• Každý člen je povinný do 15.1.2021 odovzdať povolenie za rok 2020 s riadne spočítanými návštevnosťami, 

vyplneným sumárom úlovkov, kapitálnymi úlovkami a najväčším úlovkom. Pomôcky a návody k správnemu 
postupu budú dostupné na www.srz-novezamky.sk.
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100 rokov
MsO SRZ Nové Zámky

1921 – 2021

Vážené dámy, páni, vážení športoví rybári!

V roku 2021 oslávime 100 rokov našej existencie. Je to významná, nevšedná, historická udalosť pre všetkých 
členov našej rybárskej organizácie. Od svojho založenia sme prešli veľmi dlhou a náročnou cestou plnou usilovnej 
práce, pri ktorej sme prežívali spoločne starosti aj radosti našej celoživotnej záľuby. Samozrejme, myslíme tým 
štyri generácie fanatických rybárov, funkcionárov a priaznivcov športového rybolovu.
MsO SRZ Nové Zámky patrí k jedným z mála zakladajúcich členov organizovaného rybárstva na Slovensku. Sme 
organizáciou, ktorá sa od svojho vzniku snažila chrániť revíry, násady rýb a životné prostredie. Takisto chovať 
rybie násady a pravidelne zarybňovať a zveľaďovať naše revíry a maximálne v rámci našich možností rozvíjať 
športový rybolov medzi obyvateľmi nášho mesta a blízkeho okolia.
Nasledujúce riadky sú našou spomienkou na to, čím sme prešli za uplynulých sto rokov.

Vznik a prvé roky organizovaného športového rybolovu

Už v prvých rokoch po prvej svetovej vojne, vďaka niekoľkým nadšencom a náruživým rybárom, začala svitať 
nádej pre založenie rybárskej spoločnosti, ktorá by zakotvila v stanovách práva a povinnosti spoločenskej orga-
nizácie.
Tieto prvé iskierky založenia spolku sa vlastne zrodili v hostinci zvanom ľudovo DIERA (naproti závodu ČSTP). 
Schádzali sa tu väčšinou železničiari – rybári. Boli prvými priekopníkmi organizovaného športového rybolovu v 
našom meste.
Vo februári roku 1921 sa v uvedenom hostinci zišli traja železničiari: František Balogh, Bedrich Kadula a 
Štefan Kassa. Táto trojica založila prvý „NOVOZÁMOCKÝ RYBÁRSKY SPOLOK“. Myšlienka dostala or-
ganizačnú platformu a stala sa vlastnou viacerým rybárom. Prvý výbor rybárskeho spolku mal toto zloženie: 
Štefan Pokorný – predseda (železničiar), František Balogh – tajomník a pokladník, výbor ďalej tvorili 
pp. J. Kadlec, Štefan Kassa, Ondrej Fujas, Bedrich Kadula, Štefan Halla, Jozef Vágner, Karol Neckár 
a Štefan Kaderábek. Dobré organizačné schopnosti Františka Balogha mu otvorili cestu k funkcii predsedu 
Krajského výboru rybárskych spolkov našom regióne.
Novozámocký rybársky spolok zo začiatku mal v prenájme od mesta tieto vody: rieku Nitru od Bánova po Nesva-
dy, potok Chrenovka (Tormáš) a jazierko zvané „Nagy Kopolya“ (pri štrande na rieke Nitra).
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Ostatné vody mali prenajaté od mesta jednotlivci alebo skupiny, ktorým organizovaný život rybárstva nevoňal 
a rybolov zdegradovali na drancovanie, pretože pozerali len na výťažok a lovili všetkými možnými spôsobmi i 
nedovolenými prostriedkami. 

Celkom zvláštnou kapitolou rybárstva boli záhradkári, ktorým mesto Nové Zámky ponechalo právo lovu rýb v 
rozmedzí ich záhrad. 

Novozámocký rybársky spolok za krátky čas mal evidovaných 120 členov. Z jeho činnosti sa dozvedáme, že 
zarybňovanie rieky a potoka počas trvania spolku do roku 1938 sa neurobilo ani raz. Jediné zarybňovanie sa 
uskutočnilo na jazierku Nagy Kopolya násadou úhorieho monté v roku 1925. Spolok zažil aj jednu mimoriadnu 
udalosť. V roku 1926 bola zistená hromadná otrava rýb v rieke Nitra. Prieskumom zistili, že vinníkom je akciová 
spoločnosť Šuriansky cukrovar, ktorý vypustil do rieky škodlivé chemikáli používané pri výrobe cukru. 
Novozámocký rybársky spolok si dal vyčísliť škodu a požadoval od cukrovarskej spoločnosti náhradu. Je pravda, 
že rybársky spolok svoje nároky na súde vždy vyhral, no neustále odvolávania a nové súdne pojednávania spor 
predĺžili na 12 rokov. Súdne trovy činili úcty hodnú sumu 300 000 KČS, avšak tieto vplyvom zmeny režimu nikto 
nezaplatil.

Je skutočnosťou, že takéto nepríjemné udalosti sa na rieke Nitra 
opakovali aj po roku 1945 a posledný spor medzi novozámockými 
rybármi a Cukrovarom Šurany bol v prvej polovici 90-tych rokov, 
ktorú sme vyhrali a náhrada škody v sume viac ako 450 000,- SK 
bola organizácii následne vyplatená. Napriek týmto udalostiam 
rieka Nitra bola vždy bohatá na sumce, šťuky, zubáče, kapre a lie-
ne. Vody sa v tých časoch zarybňovali plôdikmi násad odlovených 
sieťami po pravidelných jarných povodniach, nakoľko v tom čase 
ešte spolok nemal vlastné rybochovné zariadenie. V roku 1925 
sa uskutočnilo jediné zarybňovanie kupovanou rybou a to úhorím 
monté, ktoré bolo vypustené do jazera zvané „Nagy Kopolya“. 

Počas okupácie a druhej svetovej vojny spolok neexistoval. Jeho 
činnosť úrady zastavili a právo udeľovania povolení na rybolov 
prešlo pod správu mesta. V spoločensko-záujmovej oblasti rybá-
rov nastala tragická a smutná prestávka.

Vody boli bohaté na šťuky, kapre, sumce, zubáče a liene. Úlovky 
rýb za prvej ČSR a to hlavne sumcov v Nitre a Cítenke vo váhe 
40-50 kg neboli zriedkavosťou. Rybárom z tohto obdobia je teda 
čo závidieť! Ani dobrí rybári nechýbali. Medzi najúspešnejších 
uvádza kronika Ondreja Fujasa, bratov Júliusa a Štefana Kade-
rábeka, Štefana Kassu, Karola Nitraiho, Karola Tarhayho, Karola 
Ščasného, Ernesta Banyára a Alexandra Jánosyho. Je dôležité 
poznamenať, že už v tomto období ochrana rybárskych revírov a 
chov násad a následné zarybňovanie novozámockých revírov boli 
súčasťou činnosti rybárskeho spolku.

Prvé kroky po oslobodení v činnosti MsO SRZ Nové Zámky – roky 1945 až 1950

Toto obdobie, významné pre celú spoločnosť, je dôležité aj v činnosti a živote rybárov v Nových Zámkoch. Nielen 
vojnou zničené mesto, ale aj spoločenské organizácie, ktorých činnosť počas okupácie a druhej svetovej vojny 
bola násilne prerušená sa začínajú aktivizovať v nových podmienkach. 

Táto doba sa viaže s najkrajšími spomienkami na rybolov. Bolo to obdobie, kedy priemysel a chemizácia nemali 
citeľnejší vplyv na znečisťovanie vodných tokov, navyše na mnohých miestach bolo takéto znečisťovanie úplne 
neznáme.
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Hranice revírov z tohto obdobia boli teritoriálne veľmi rozsiahle. Do novozámockých revírov patrila rieka Nitra 
od Nitrianskeho Hrádku až po sútok Váhu spolu so svojimi vedľajšími ramenami (k sútoku Lándor). Do revíru 
patril ďalej Váh s Malým Dunajom, Vážsky Dunaj, všetky kanály až po Hurbanovo, ďalej spodná časť Hronu pod 
Štúrovskom, Ipeľ, Parížsky kanál, dobre zarybnená Cítenka zo spodnej Nitry, ako i všetky jestvujúce priemyselné 
nádrže (bývalé bagrovisko tehelne). Do revíru patrili aj všetky spojovacie kanály jestvujúce v oblasti.

Činnosť rybárov a práva lovu boli viac-menej viazané na tradičný lov, najmä lov čereňom. Zaznamenalo sa však 
súčasne aj rozšírenie rybárstva v love rýb udicou. Charakteristickým znakom tohto obdobia je záujem osobného 
zisku rybára, keď už pri platení riadnych členských príspevkov a poplatku za povolenky rybári videli možnosť z 
toho získať čo najviac, či už z rýb pre vlastnú potrebu alebo z odpredaja ulovených rýb. 

Rybársky spolok sa aktivizuje – roky 1950 až 1960

Na začiatku päťdesiatych rokov, po založení Československého zväzu rybárov, novelizované vyhlášky o rybár-
skom práve vytvárajú možnosť zakladania rybárskych organizácií v jednotlivých teritóriách našej republiky. Aj 
Novozámocký rybársky spolok – sa začína aktivizovať.

Do jeho čela sa dostáva po p. Olgyaim, ktorý bol predsedom od roku 1946, Eugen Šupala. Členmi výboru sa stali 
páni Garban, Molnár, Lemény, Pones, Bachorec, Fujas a Štefan Kašša. Tu spomenieme aj ostatných predsedov, 
ktorí stáli v čele Novozámockého rybárskeho spolku pred Eugenom Šupalom. Prvými predsedami boli páni Ďuriš 
a Ján Furdík, neskôr Štempel a Olgyai.

Za predsedovania E. Šupalu sa výbor neustále skvalitňuje. V jeho radoch postupne pracujú mnohí oduševnelí 
rybári ako páni Garban, Jánosy, Prónay, Ozorák, Július Kašša, Ladislav Kašša, Viktor Mausch, Juraj Petráš, Karol 
Gremen, Ján Szabó, Ladislav Procházka, Róbert Bittó, Ladislav Kopáčik, Imrich Kaczbek, Gejza Tesár a ďalší, 
ktorí sa svojou aktivitou pričinili o rozvoj novozámockého rybárstva. V tomto období sa začína aj systematické za-
rybňovanie a využívanie všetkých druhov vôd. Organizácia nadobúda finančné prostriedky z členských príspev-
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kov a z hospodárskeho lovu, ktorý uskutočňuje lovná skupina v Kolárove na čele so starším rybárom Štefanom 
Halászom a jeho skupinou a Gejzom Molnárom na úseku Malého Dunaja od Asódskeho kanálu po sútok Váhu.

Z tejto činnosti, ako i z iniciatívy členskej základne organizácia začína nadobúdať podstatný finančný efekt. 
Nakupuje nákladné autá, ktoré používa na rozvoz predávaných rýb, ale i zapožičiava iným organizáciám na 
zabezpečenie zarybňovania revírov. Táto doba je už poznačená vplyvom riadiacej štruktúry Československého 
zväzu rybárov so sídlom v Žiline. Realizuje sa plán výstavby liahne na Sihoti v Nových Zámkoch, ktorá slúži na 
rozmnožovanie rýb umelým výterom (šťuky, neskôr aj niektoré druhy kaprovitých rýb a pokusne i sumce). Je to 
prvé zariadenie tohto druhu na Slovensku. Na realizovaní tohto diela mali veľkú zásluhu novozámockí rybári. Táto 
liaheň dodnes slúži účelom, na ktoré bola vybudovaná.

Organizácia mala v tom čase 300 členov. Pod vedením E. Šupalu za pomoci členov výboru, ako J. Kaššu, F. 
Bachorca, I. Kaczbeka, L. Kaššu, L. Kopáčika ako i ostatných spolupracovníkov odpracovali množstvo brigád-
nických hodín a činnosť, ešte stále tzv. Spolku bola poznačená veľkou aktivitou.

Rozsiahla činnosť liahne v rokoch 1956 až 1957 zabezpečovala produkciu rôznych druhov plôdikov a tak nása-
dy na zarybnenie sa expedovali viac-menej do všetkých jestvujúcich vôd na Slovensku. Pre lepšiu koordináciu 
tejto činnosti prechádza zásobovanie násadami delimitáciou do kompetencie Ústredného zväzu rybárov v Žili-
ne, ktorý preberá starostlivosť o zabezpečenie intenzívneho hospodárenia v rámci Slovenska. V Nových Zám-
koch sa vytvorilo hospodárske stredisko, ktorého význam je aj súčasnosti veľmi dôležitý. Týmto rozhodnutím 
sa mení aj štruktúra miestnych orga-
nizácií rybárskeho zväzu. Neustály 
rast záujmu o rybárstvo vytvára nové 
kvalitatívne smery. Rozdelením sta-
rých revírov vznikajú nové základné 
organizácie, popri MO Nové Zámky, 
MO Kolárovo a MO Šurany. Zároveň 
sa odčleňuje i hurbanovská časť. 
Toto obdobie je vzhľadom k týmto 
skutočnostiam poznamenané neš-
vármi, nepochopením a zbytočnými 
hádkami na brehoch vôd medzi jed-
notlivými rybármi, členmi starej veľkej 
organizácie a členmi novozrodených 
organizácií. Časom sa však všetko 
utriaslo a život rybárskych organi-
zácií v našom regióne nabral menej 
konfliktný charakter. Vytvorili sa pod-
mienky na ďalší rozvoj športového 
rybolovu. 

MsO SRZ Nové Zámky- športové rybárstvo si razí cestu – roky 1960 až 1970

Výbor novozámockej Mestskej organizácie v tomto období začína prebudovávať svoju činnosť. Jej poslanie do-
stáva nový charakter popri ochrane a chovu násad sa začína aktívne venovať športovému rybárstvu a rybolovnej 
technike. Tejto úloh sa veľmi dobre zhostil pán Otokar Mészáros za podpory E. Šupalu, K. Gremena, L. Kaššu 
a Š. Ozoráka.

Do výboru popri E. Šupalovi boli zvolení – ako podpredseda Jozef Takáč, členovia Otokar Mészáros, Gejza Tesár, 
František Prónay a ďalší.

Športová činnosť sa rozprúdila v tom čase aj v iných organizáciách po celej republike, podnietená hlavne tým, 
že sa začína organizovať súťaž v jednotlivých disciplínach. Tu už tradičné klasické rybárske preteky ustupujú do 
pozadia a viac sa venuje rybolovnej technike a lovu rýb udicou podľa pravidiel CIPS (Svetová medzinárodná 
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konfederácia športového rybolovu). Táto disciplína si vyžaduje od organizácie veľkú finančnú podporu, čo sa 
záujemcovia snažia nahradiť odmenami za odpracované brigády (napr. v poľnohospodárstve), venujú sa na to i 
ďalšie príjmy, ako napríklad z tradičných rybárskych zábav a podobne. Z rozpočtu organizácie sa môže na tento 
účel použiť len čiastka odsúhlasená výborom MsO a schválená na členskej schôdzi. Radoví členovia majú na ten-
to šport rôzne názory. Jedny tvrdia, že náklady naň odčerpávajú financie určené na systematické zarybňovanie 
vôd, iní sa domnievajú, že rybár má svoju záľubu pestovať na vodách a brehoch riek a nie na ihrisku, prípadne v 
telocvičniach. Treba poznamenať, že v tomto období vývoja sú súťažné disciplíny športového rybárstva nepopu-
lárne, možno aj preto, že sú pre širokú členskú základňu neznáme a málo propagované. 

V roku 1963 Eugen Šupala preto požiadal Otokara Mészárosa, aby si prácu s mládežou vzal za svoje. Bol pove-
rený vedením športového odboru, ktorý začal svoju činnosť na jeseň r. 1963. Medzi prvé úlohy športového od-
boru patrilo získanie finančných prostriedkov na zakúpenie vybavenia, neskôr na úhradu cestovných výdavkov. 
Osobitná pozornosť sa venovala zimnej príprave, neskôr sa začali systematické tréningy. Skúsení funkcionári, 
ako napríklad Laco Kassa, Karol Gremen, Ján Szabó a Štefan Ozorák podali odboru pomocnú ruku. Mravčia 
práca kolektívu okolo Otokara Mészárosa prináša ovocie a vzrastajúci záujem mladých adeptov o pretekárske 
disciplíny športového rybárstva.

Finančná otázka sa zo začiatku riešila príjmami za odpracované brigády, napríklad zber kukurice, čím sme získali 
ročne okolo 6000 až 8000 Kčs. V ďalších rokoch začali odbory v rámci MsO organizovať rybárske zábavy a čistý 
zisk z nich išiel na podporu činnosti odborov – hlavne športového.
Hodnotenie činnosti v roku 1964 svedčí o úspechoch tak mladých ako aj dospelých pretekárov. Menovite to 
boli Jozef Solčan, Peter Gábriš, Ján Szudor, Imrich Supák, Juraj Mészáros, Juraj Ďurko, Ján Petrányi, František 
Belányi, Mikuláš Mészáros, Otokar Mészáros, Ladislav Kassa, Juraj Varga st., Alžbeta Vargová, Edita Szabová, 
Alexander Adler a ďalší.

Rok 1965 – V tomto období sa naši pretekári už zúčastňovali mnohých súťaží. Juraj Mészáros po prvý raz získal 
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prvé miesto na dorasteneckej olympiáde, ktorá bola prehliadkou najlepších dorastencov z celej ČSSR. Získal aj 
prvé miesto na majstrovstvách republiky a súčasne Edita Szabová získala druhé miesto v súťaži dievčat.

Roky 1966 až 1967 zaznamenali stúpajúcu tendenciu úspechov. Na krajských majstrovstvách v love rýb s udi-
cou, ako i v rybolovnej technike sme získali druhé miesto, na celoštátnych majstrovstvách tiež druhé miesto a 
Juraj Mészáros už po tretíkrát získal na Tatranskej olympiáde prvé miesto. V Budapešti na memoriály Istvána 
Fehéra získal Juraj Mészáros zlatú medailu vo svojej kategórií.

Rok 1968 – V tomto roku sa zrodilo mnoho krásnych výsledkov. Druholigové družstvo v rybolovnej technike 
postúpilo do prvej ligy. Na krajských pretekoch Juraj Mészáros získal tretie miesto, Alžbeta Vargová prvé miesto. 
V súťaži pionierov Peter Varga získal prvé miesto, Juraj Varga druhé a Severín Minárik tretie miesto. Na krajských 
rybárskych pretekoch v love rýb udicou získalo družstvo v zložení Ladislav Kapačka, František Huszár a O. Mé-
száros tretie miesto. Niekoľkí naši mladí pretekári sa už presadili v reprezentácii ČSSR. Na majstrovstvách ČSSR 
v rybolovnej technike získalo naše družstvo prvé miesto a v jednotlivcov Edita Szabová získala majstrovský titul.  

Činnosť MsO SRZ v rokoch 1970 až 1980

Po náhlom úmrtí Eugena Šupalu, ktorého meno je úzko spojené s vývojom novozámockého rybárstva, začína 
sa nové obdobie a volí sa nový výbor.

Predsedom sa stáva Jozef Takáč, za tajomníka bol zvolený Dezider Šantúr, riaditeľ Odborného učilišťa Priemstav, 
za podpredsedu Štefan Dostál, vedúci stavebnej prevádzky Agrostavu, vedúcim hospodárskeho strediska ÚV 
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SRZ sa stáva Ing. Július Šupala, vedúcim športového odboru Otokar Mészáros, vedúci prevádzky Združených 
služieb mesta Nové Zámky, funkciu predsedu stavebného odboru organizácie zastával Ondrej Tomík, zástupca 
riaditeľa OU Priemstav, predsedom kultúrno-propagačného odboru sa stal František Omasta. Do výboru boli 
zvolení ešte títo členovia: pp. Karol Gremen, Juraj Petráš, Ján Szabó, Mikuláš Mészáros, Imrich Nagy, František 
Ágh, Štefan Žáčík, Ing. Róbert Karasz, Ján Fabuľa, Tibor Záboj, František Huszár, Jozef Pones a Ing. Ladislav 
Pálfy. V revíznej komisii boli: Alexander Kašša-predseda, Ján Jakšič, Elemír Balogh, Ladislav Lénárt a Barnabáš 
Bóna.

Po nástupe nového výboru začína sa v organizácii systematická a plánovitá činnosť, na základe premysleného 
konania a v súlade so stanovami, podľa potrieb a špecifických požiadaviek na plnenie úloh a poslanie organizá-
cie.

Prvým závažným krokom nového výboru bolo zastavenie prevádzky „Rybárskej čárdy“ pre nerentabilnosť a nevy-
hovujúce hygienické podmienky. Činnosť tohto zariadenia počas svojej existencie nezodpovedalo jeho poslaniu. 
Nedarilo sa zabezpečiť požadované produkty, plynulé zásobovanie čerstvými rybami a iným sortimentom potra-
vinových surovín, z čoho vznikla nerentabilnosť a tým aj strata ekonomického a morálneho opodstatnenia tohto 
zariadenia.
Nové vedenie sa venuje hlavne zarybňovaniu jednotlivých nádrží a štrkovísk a takto vytvára jednoúčelové revíry 
zriadené pre potrebu členstva. Sleduje plánovité zarybňovanie s úmyslom umiestniť do vôd čo najväčšie množ-
stvo rýb. Pri tejto činnosti využívali aj produkciu násad rybo - chovného zariadenia Zúgov, ktoré bolo vybudované 
svojpomocne v lokalite medzi riekou Nitrou a Mlynským náhonom. V tom období má organizácia okolo 300 čle-
nov. Osobitná starostlivosť sa venuje mládeži. Prehodnocuje túto prácu v minulosti, sústreďuje svoju pozornosť 
na kvalitatívne náročné metódy a chce dotovať záujem mládeže z hľadiska aktívneho využívania oddychového 
prostredia v meste, kde je rozsiahla výstavba a životné prostredie dostáva ráz moderného mesta s rozsiahlym 
priemyslom – teda i zamestnanosťou. Príprava pretekárskej činnosti dostáva novú tvár. Táto oblasť vývoja špor-
tového rybárstva sa dostáva na najvyššiu úroveň.

Roky 1970 až 1972 boli bohaté na úspechy. Or-
ganizácia v týchto rokoch mala dve druholigové 
družstvá v love rýb udicou a jedno prvoligové v ry-
bolovnej technike. No a Zuzana Mészárosová od 
tohto roku patrí do širšieho kádra reprezentácie.

Roky 1973 až 1974 boli pre nás ešte krajšie. Na 
základe júlových plén najvyšších orgánov jednou 
z hlavných úloh plánu činnosti MO bolo venovať 
sa výchove mladej generácie.
Krajský prebor bol usporiadaný našou miestnou 
organizáciou, kde všetky tituly majstrov kraja zo-
stali doma v našej organizácii.

Celoštátna akcia usporiadaná Radou ČSRZ, naše 
vynikajúce výsledky ešte viac potvrdila. Naše 
družstvo po prvom kole obsadilo druhé miesto za 
domácim družstvom Gottwaldova so stratou 27 
bodov. V celkovom hodnotení súťaže prvej ligy RT 
novozámocké družstvo obsadilo druhé miesto. 

So súhlasom našej miestnej organizácie viacerí 
pretekári získali hosťovacie povolenia do iných 
družstiev z druhej ligy a to Komárna a Kolárova 
a pričinili sa o to, že Komárno získalo v tejto lige 
prvé miesto a Kolárovo tretie miesto.

Na majstrovstvách republiky mládeže a žiactva v 
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RT Zuzana Mészárosová a Margita Dostálová získali vo viacboji titul majster republiky v jednotlivcoch a druž-
stvách.
Na majstrovstvách Európy v belgickom Spa získala Zuzana Mészárosová zlato a Juraj Mészáros bronz na MS v 
Pécsi.

Na krajských majstrovstvách v love rýb udicou v konkurencii trinástich družstiev získali naši pretekári titul a v sú-
ťaži jednotlivcov majstrovský titul vyhral Ladislava Kapačka. V prvej ligy naše družstvo v zložení František Huszár, 
Otokar Mészáros a Ladislav Kapačka obsadilo tretie miesto. V celoslovenskej súťaži druhej ligy naše „B“ družstvo 
bolo celkovo na siedmom mieste.

V reprezentácií ČSSR v LRU sa objavili okrem českých pretekárov aj traja Novozámčania – Otokar Mészáros, 
František Huszár a Ladislav Kapačka.

Veľký príliv členov začína v roku 1973. Tak napríklad v roku 1973 predstavuje hodnota členských príspevkov 73 
200 korún, hoci plán predpokladal 49 500 korún. Veľkým potvrdením dobrej práce je vychovanie vlastnej pro-
dukcie kaprov rýchlených. Hodnota predstavovala 31 500 korún. U uvedenom roku sa uskutočnilo zarybňovanie 
na siedmich miestach. Sortiment nasadených rýb pozostával z plôdika šťuky, amura bieleho, pleskáča vysokého, 
sumca, lieňa, karasa a kapra K1, K2 a K3. Raritou bola produkcia 10 000 kusov zubáčov. Naše vnútorné vody 
boli takto perfektne pripravené pre rybárov.

Medzi hlavné úlohy patrilo aj prvotné zarybnenie melioračných nádrží ako Svodín II., ako i nádrže v Rúbani s 
násadami kaprov, šťúk a lieňov. V roku 1974 zarybňovanie vykazuje zvýšený trend.

Z dôvodu zvyšovania kvality vôd a počtu úlovkov sa stalo zarybňovanie a starostlivosť o revíry najintenzívnejšou 
prácou organizácie. Do nádrže Svodín sa nasadzuje 50 000 ks kapra rýchleného, do rybníkov na stredisku 
Zúgov 60 000 ks kapra rýchleného, do Štrkoviska Dvory č. 1 sa dalo 400 kg kapra K1, ďalších 1000 kg K2, do 
štrkoviska Dvory č. 3 sa dalo 1500 kg kapra K2. Z 10 000 ks zubáča sa zarybnilo štrkovisko Dvory nad Žitavou 
a Kurzweill. Ďalšie kilogramy tolstolobika a amura sa nasadili do štrkovísk a zarastených nádrží. Šťuky plôdikové 

sa nasadzujú do vody v lokalite obce Bánov, štrkovisko 
Kurzweill v Nových Zámkoch a opäť štrkoviská vo Dvo-
roch nad Žitavou. Hodnota vlastnej produkcie tu pred-
stavuje viac ako 26 000 korún. 

Napriek veľkej snahe v zarybňovaní bolo za uplynulé ob-
dobie aj veľa nedostatkov v dodržovaní disciplíny. Nedo-
držiavali sa zásady obmedzenia predpísaného množstva 
lovu rýb, miera jednotlivých druhov a zákaz používania 
nedovolených vnadidiel. Predpisy sa často porušovali a 
v tom, že sa používali väčšie počty udíc ako bolo povo-
lené. Vyskytli sa aj priestupky porušením zákona v čase 
hájenia. Disciplinárna komisia zasiahla asi v dvadsiatich 
prípadoch a v súlade s platnými predpismi a Stanovami 
SRZ udelila aj viacero finančných pokút. Organizácia sa 
súčasne snaží predísť takýmto priestupkom výchovnou 
prácou. Tak v roku 1975 pri vydávaní nových povolení 
dostane každý člen i nový rybolovný poriadok, ktorého 
rešpektovanie sa neustále vyžadovalo. Stupňuje sa sú-
časne aj boj proti pytliactvu, proti porušovateľom predpi-
sov každého druhu i proti znečisťovaniu vôd. Pre ilustrá-
ciu uvádzame, že napríklad Šuriansky cukrovar zaplatil 
v roku 1973 našej MsO, po prehratej arbitráži, finančnú 
náhradu v hodnote 192 447 korún.
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Činnosť MsO SRZ Nové Zámky v rokoch 1980 až 1990

Činnosť mestskej organizácie v rokoch 1980 pokračovala v rozvoji vo všetkých oblastiach veľmi dobre a to v 
starostlivosti o revíry, v športovej činnosti LRU ako i RT, v chove rýb, ochrane životného prostredia a v oblasti 
spoločenských udalosti. 

Roky osemdesiate sa môžu v mestskej organizácii zapísať zlatými písmenami hlavne v oblasti investičnej vý-
stavby. Od začiatku organizovaného rybárstva v Nových Zámkoch nepoznala takýto rozmach. Bola zahájená 
rekonštrukcia rybničného hospodárstva Zúgov, kde sa vybudovali sústavy rybníkov, ktoré sa dajú samostatne 
vypúšťať a napúšťať vodou. Vybudovali sa kancelárske priestory, sociálne priestory, sklady, garáže, umelá liaheň, 
služobný byt. V tomto období sa rozširovalo štrkovisko na Nesvadskej ceste, kde sa vybudovala trafostanica, 
budova RT so šatňami, sociálnym zariadením a vytvorila trávnatá plocha na tréning RT. V tomto období už boli 
pripravené projekty druhej etapy výstavby ubytovacích priestorov v podobe zastavaných buniek pre účely letných 
táborov pre mladých rybárov. Žiaľ druhá etapa sa nezrealizovala z dôvodov, že mestská organizácia vždy sídlila 
v prenajatých priestoroch a bolo nevyhnutné postaviť rybársky dom. Po výbere staveniska a projektovej príprave 
sa zahájila výstavba rybárskeho domu a úspešne sa aj dokončila v roku 1984. V osemdesiatych rokoch sa prevá-
dzala i rekonštrukcia potoka Chrenovka, kde sa vybudovala násoska, ktorá naplňovala potok vodou z rieky Nitra 
a koryto potoka bolo vyčistené a prehĺbené. Aj táto investičná výstavba bola úspešne zrealizovaná a ukončená. 
V tomto období sa previedla aj rekonštrukcia Jazera dôchodcov. Uvedená investičná činnosť, ktorú prevádzala 
mestská organizácia bola v plnom rozsahu podporovaná ústredným výborom v Žiline ako i štátnymi orgánmi 
mesta. V tomto období bola vyhlásená súťaž o štandardu „O najlepšiu organizáciu na Slovensku“. 

Naša organizácia bola hodnotená 
v rámci Slovenska ako najlepšia a 
štandardu ÚV SRZ sme získali trikrát 
po sebe a ostala natrvalo majetkom 
našej organizácie. Toto obdobie 
bolo mimoriadne náročné na prá-
cu celého funkcionárskeho aktívu, 
ale na prácu našich rybárov, ktorí 
odpracovali nespočetné množstvo 
brigádnických hodín. Organizácia 
pracovala pod vedením tajomníka 
MsO p. Ponesa Jozefa a hospodára 
Huszára Františka ml. Zamestnan-
cami organizácie boli p. Asztalos 
Michal a Lővei Štefan. Účtovníctvo a 
hospodársku agendu ako aj agendu 
členov viedli zamestnankyne SRZ p. 
Haládiková Magdaléna a p. Pappová 
Mária a upratovačka p. Procházková 
Júlia. Týmto výstavbám venovali veľ-
mi veľa svojho voľného času. Veľmi 
veľký podiel na investičnej výstavbe 
mal tajomník mestskej organizácie p. Pones Jozef, Ing. Szegheő Žigmund – vedúci odboru investičnej výstavby. 
Predsedami v tomto období boli Ing. Karas Róbert a dve funkčné obdobia p. Cimbalík Róbert. Členovia výboru 
boli páni Mészáros Otokar, Huszár František, Nagy František, Zábolyi T., Szabó E. a pán Pálfy, Halász K., Tykač 
J., Vagyovszký F., Huszár R., Svetko S., Kočiš R., Kováč F. a Harcsa K.
Toto obdobie si vyžaduje poďakovanie všetkým funkcionárom a všetkým rybárom mestskej organizácie, ale aj 
tým, ktorí sa nejakým dielom, prácou pričinili o úspešné dokončenie vyššie uvedených investičných stavieb. In-
vestičná výstavba, ktorá bola v tom čase realizovaná slúži i teraz našim rybárom a treba zdôrazniť, že bude slúžiť 
i nasledovným generáciám našich rybárov.
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V oblasti ochrany životného prostredia, konkrétne v čistote vôd našich revírov, bolo toto obdobie poznamenané 
hlavne častými otravami rieky Nitra Cukrovarom Šurany, ktorý každoročne pri zahájení kampane znečisťoval rieku 
Nitru a následne spôsoboval ťažké otravy a hromadné úhyny rýb. Výbor na čele s p. Ponesom Jozefom úspešne 
riešil súdnou cestou vymáhanie škôd, ktoré boli spôsobené mestskej organizácii. Súdne procesy boli ukončené 
začiatkom deväťdesiatych rokov a získané finančné prostriedky boli vynaložené na znovu oživenie tohto nášho 
krásneho revíru. Výsledky stálej starostlivosti prinášajú ovocie v podobe úlovkov našich rybárov. Otravy neboli 
spôsobené len na rieke Nitra, ale aj Žitava, Cergáte a niektorých štrkoviskách. Škody boli vymáhané tak isto 
úspešné ako pri otravách rieky Nitry.

Po roku 1990 nastali zmeny celospoločenského charakteru, ktoré mali dopad aj na organizované rybárstvo na 
Slovensku, nevynímajúc MsO SRZ Nové Zámky. Vzhľadom na skutočnosti, že naša organizácia mala dostatočné 
materiálno-ekonomické zázemie, všetky problémy boli úspešne vyriešené. Z hľadiska rybárskych revírov sme v 
rokoch 1991 až 1992 stratili skoro všetky chovné rybníky z dôvodov zmien v spravovaní týchto vôd. Rokovania-
mi a iniciatívnou prácou členov výboru sa nám však podarilo do roku 1994 získať späť všetky revíry, vrátane VN 
Svodín, ktorú sme predtým neobhospodarovali a dnes spolu s VN Branovo patrí medzi najlukratívnejšie rybárske 
revíry našej organizácie.

VN Semerovo a VN Rúbaň č. 1 boli chovnými rybníkmi, ktoré takto obhospodarujeme dodnes. O revír VN Dubník 
bol takisto vedený tuhý boj, vodu sme niekoľkokrát získali aj opätovne stratili ale dnes už je našim športovým 
revírom. Toto obdobie pre organizáciu bolo zložité aj z dôvodu, že rybničné hospodárstvo nachádzajúce sa v 
areáli Zúgov bolo možné prevádzkovať len cez vytvorenú obchodnú spoločnosť, tak vznikol ZÚGOV spol. s 
r.o., s konateľmi MVDr. Juraj Mészáros a Róbert Huszár. Jediným plateným pracovníkom organizácie zostala p. 
Haládiková, ktorá sa starala o členskú základňu aj účtovníctvo. Funkcionári boli dvakrát do roka podľa zásluh 
odmeňovaní. Začalo sa s ekonomickými prenájmami priestorov nevyužívaných MsO.
Napriek tomu, že od roku 1990 začína nárast cien povolení a členských príspevkov na stave členskej základne 
táto skutočnosť nebola badateľná, skôr naopak, kým v roku 1990 bol stav členskej základne 1400 členov, tak 
v roku 2000 to bolo 2280 členov, čo za desať rokov predstavuje nárast o viac ako 800 členov. Tento nárast je 
možné zdôvodniť aj skutočnosťou, že hlavnou úlohou výboru v uplynulom desaťročí bola maximálna starostlivosť 
o členskú základňu, hlavne v oblasti zarybňovania revírov MsO. Ročne sa zarybňovalo násadami kapra, šťuky, 
karasa, pleskáča, amura, zubáča a úhora a to ročne v celkovom množstve 110 q až 130 q. Z hľadiska nárastu 
cien násad v roku 1991 to predstavovalo sumu 680 000 Sk a v súčasnosti 1,5 mil. Sk.
Vo výbore v tomto období pracovali páni Ing. Szegheő Žigmund, Ing. Ivičič Peter, Cimbalík Róbert, Varga Gabriel, 
Huszár Róbert, MVDr. Juraj Mészáros, MVDr. Markusek Jozerf, Tykač Jindřich, Révai Ladislav, Ing. Szabó Ernest, 
Mészáros Otokar, Huszár František st. a iní, ktorí sa aktívne pričinili o úspešné napredovanie MsO SRZ Nové 
Zámky. Od roku 1993 vychádza každoročne tzv. „Spravodaj“ MsO SRZ Nové Zámky, ktorý podrobne informuje 
členskú základňu o činnosti MsO SRZ.

V tomto desaťročí sa na novú vyššiu úroveň dostáva aj spolupráca s okolitými organizáciami rybárskeho zväzu. 
Boli to hlavne MsO Šurany, MO Hurbanovo a MO Kolárovo, s ktorými boli vytvorené spoločné revíry, v rámci 

dvojstranných dohôd. Veľmi dobrá spo-
lupráca bola aj s MsO Komárno, MsO 
Štúrovo, MsO Dunajská Streda, MO 
Šaľa a MsO Levice. Aj spolupráca s Ra-
dou v Žiline bola na patričnej úrovni, kým 
v rokoch osemdesiatich a začiatkom de-
väťdesiatich bol členom Rady pán Nagy 
František a o pár rokov neskôr bol čle-
nom Prezídia a Rady viceprezident pán 
Cimbalík Róbert za Nitriansky kraj, ktorý 
hájil záujmy širokej rybárskej základne 
južného Slovenska.

V rámci športovej činnosti v oblasti LRU 
je vhodné spomenúť postup družstva v 
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roku 1993 do druhej ligy v zostave Gabriel Varga, Kárász Norbert, Lővei Štefan, Vagyovszký František, neskôr 
Branislav Rácek. Neskôr sa do druhej ligy prebojovalo aj druhé družstvo v zostave páni Varga Juraj a Peter, 
Šťastný Róbert a Miskolczi Zoltán. Začali sme sa venovať aj mládeži, ktorého členmi družstva boli Varga Gabriel 
ml., Lénárd Ladislav, Gál Tomáš a Vagyovszký František ml., ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na Majstrovstvách 
Slovenska v LRU.

Vagyovszký František ml. a Varga Gabriel ml. sa zúčastnili na majstrovstvách sveta juniorov vo Varaždíne (Chorvát-
sko) a v Gente (Belgicko). V tomto období sa dosiahlo veľa pohárových víťazstiev a snahou výboru a športovcov 
LRU bolo aj naďalej postúpiť do prvej ligy LRU a RT.
Deväťdesiate roky v rybolovnej technike znamenajú prienik novozámockých pretekárov medzi svetovú elitu. Bi-
lancia 12 zlatých, 7 strieborných a 7 bronzových medailí z ME a MS a svetových hier v rybolovnej technike v 
rokoch 1993 až 2000 sú prezentáciou úrovne slovenského castingu. 

Je zvlášť potešiteľné, že za toto obdobie sa do jej krátkej histórie zlatými písmenami zapísali práve novozámockí 
pretekári Jan Mészáros, František Vagyovszký a Robert Mészáros, ktorí za toto obdobie vybojovali pre Slovensko 
osemnásť medailí. Najúspešnejším slovenským juniorským aj seniorským pretekárom je Ján Mészáros, trojná-
sobný majster sveta (roky 1994, 1998 a 2000) v záťaži diaľka jednoruč, ktorý sám získal 9 zlatých, 3 strieborné a 
3 bronzové medaile. Z novozámockých juniorov si reprezentačný dres obliekli Richard Ďurkovský, Roman Ember, 
Marek Mészáros a Lucia Petrányiová.

Na pôde Nových Zámkov sa usku-
točnili viaceré turnaje Európskeho 
pohára a v roku 1998 majstrovstvá 
sveta seniorov, ktorých sa zúčast-
nilo 109 pretekárov z dvadsiatich 
krajín. Novozámockí pretekári si 
veľmi úspešne počínali na me-
dzinárodných podujatiach doma 
i v zahraničí a získali vo viacboji 
jedenásť prvenstiev, dvadsaťdva 
druhých miest a osemnásť tretích 
miest.

Je príjemné konštatovať, že za 
týmito úspechmi stojí Slovenský 
zväz rybolovnej techniky so sídlom 
v Nových Zámkoch, ktorý od roku 
1993 zabezpečuje štátnu športo-
vú reprezentáciu v tomto športo-
vom odvetví. Veľmi dobré zázemie 
k tejto činnosti jej vytvára MsO 
SRZ Nové Zámky vrátane členskej 
základne.

Činnosť MsO SRZ Nové Zámky v rokoch 2000 až 2010

Kým v roku 1990 bola do vôd MsO SRZ nasadená násada rýb v celkovej hodnote 680 000 korún v roku 2000 
násady nasadené do našich vôd boli v sume 1,5 milióna Kčs. Na jednej strane je to spôsobené rastom nákladov 
na vlastný chov násad a rastom cien kupovaných násad, na druhej strane je to ovplyvnené aj rastom členskej 
základne, rastom cien členskej známky a rybárskych povolení. Bolo to veľmi náročné obdobie, nakoľko doba ne-
bola veľmi žičlivá pre rybárske organizácie. Čím ďalej, tým väčší je tlak na privatizáciu vodných plôch, o ktoré sa 
naša organizácia desiatky rokov starala, obhospodarovala ich a tým aj zveľaďovala. Prísť o takéto vody je veľmi 
bolestivé a boj na súdoch o záchranu týchto vôd je psychicky aj finančne veľmi náročný.
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Roky 2000 až 2010 boli pre MsO SRZ Nové 
Zámky náročné z dôvodov ďalších zmien v 
rybárstve, ale aj v spoločnosti, Slovenskej re-
publike. Bol uvedený do života nový rybársky 
zákon č. 139/2002 Z. z., ktorým sa zároveň 
zrušil zákon č. 102/1963 Z. z. a vyšla aj nová 
vykonávacia vyhláška č. 185/2006 Z. z. Pytliac-
tvo v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. sa stáva 
trestným činom a od roku 2009 je zavedené na 
Slovensku euro. 
V roku 2002 dochádza k ďalším zmenám vo 
výbore. Predsedom organizácie sa stáva Ing. 
Peter Ivičič, tajomníkom pán Cimbalík Róbert 
a členovia výboru sú MVDr. Juraj Mészáros, 
Róbert Huszár, Karsay Tibor, Fűri Ladislav, Ing. 
Rudolf Hlavács, MVDr. Markusek Jozef, Rácek 
Branislav, Štefan Procházka, Milan Štefánik a 
Ing. Ján Dadu. Predsedom kontrolne a revíznej 
komisie je pán Tykač Jindřich. Nastáva čiastočná profesionalizácia MsO SRZ, tajomník organizácie sa stáva 
zamestnancom MsO SRZ, hlavný hospodár Karsay Tibor absolvuje niekoľko školení rybárskych hospodárov, ry-
bárska stráž pod vedením Ing. Rudolfa Hlavácsa úspešne absolvuje školenie a následné skúšky rybárskej stráže 
a po zložení sľubu obdržia od Obvodného úradu ŽP preukazy a odznaky RS. Rybárska stráž sa stáva verejným 
činiteľom, čo automaticky mení situáciu pri ochrane našich revírov.

V tomto období je snaha výboru MsO zameraná na niekoľko oblastí. V prvom rade ide o účinnejší odchov vlast-
ných násad na chovných rybníkoch VN Rúbaň 1 a VN Semerovo. Nakupujú sa technologické zariadenia na chov 
a odlov. Je vytvorená pracovná skupina v zložení Karol Pastorek, Ján Orel, Pavol Varagya, Peter Gál, Štefan 
Procházka, neskôr aj Ladislav Brenčík, ktorí pod vedením p. Cimbalíka a p. Karsayho zabezpečujú chov nása-

dových rýb v plnom rozsahu. Výsledky sa 
dostavujú a spokojnosť vyjadruje aj členská 
základňa. V polovici tohto desaťročia sa za-
čína aj modernizácia častí zariadení Rybár-
skeho domu, za účelom ušetrenia energií 
pri prevádzke budovy a zamedzenia ďalšie-
ho sadania budovy, ktoré začalo v polovici 
deväťdesiatych rokov.

Do funkcie predsedu MsO SRZ bol v roku 
2006 zvolený Ing. Rudolf Hlavács, tajom-
níkom zostal Cimbalík Róbert a do výboru 
MsO sa dostali Ján Szabó, Peter Gál, Peter 
Krivánek a Bc. Babindák František. Za ve-
dúceho rybárskej stráže bol zvolený Milan 
Štefánik. Na poli športovom bolo obdobie 
2000 až 2010 bohaté na výsledky našich 
reprezentantov v LRU aj RT.

Výsledky v rokoch 2000 až 2009:

V tomto období boli úspešné športové výsledky v LRU zatiaľ vrcholom v skoro päťdesiat ročnej histórií tohto 
športu v našej organizácii. Reprezentovali nás páni Branislav Rácek, František Vagyovský st., František Vagy-
ovský ml., Zoltán Miskolczi, Gabriel Varga ml., Bödő Atilla, Lénárd Ladislav ml., Lukáš Kondík, Peter Krajčovič, 
Anton Dibusz, Varga Peter. V pohárových pretekoch na rôznych podujatiach získali celkovo 15 prvenstiev a 
množstvo druhých a tretích miest. V roku 2001 sa družstvo prebojovalo do prvej celoštátnej ligy, kde dosiaľ 
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ešte umiestnenie v prvej trojici nemáme, napriek ne-
spornej kvalite našich pretekárov. Od roku 2004 sú v 
reprezentácií Slovenska pán Rácek Branislav a Zoltán 
Miskolczi. Na Majstrovstvách Slovenska v roku 2006 
v Považskej Bystrici získali pretekári Branislav Rácek, 
Gabriel Varga ml., František Vagyovský st. a Anton 
Dibusz tretie miesto. Na majstrovstvách Slovenska 
juniorov v roku 2009 Lukáš Kondík získal prvé miesto. 
Jedným z najvýznamnejších úspechov je účasť Bra-
nislava Ráceka na majstrovstvách sveta v Holandsku, 
kde naši reprezentanti získali zlato. Úspechom je aj 
šieste miesto v Maduniciach na majstrovstvách Euró-
py, kde v slovenskej reprezentácií boli páni Branislav 
Rácek a Zoltán Miskolczi. LRU je trvalou športovou 
činnosťou v MsO SRZ Nové Zámky a je len v našich 
silách, aby tento prekrásny šport sa naďalej rozvíjal.

Výsledky RT v rokoch 2000 až 2009: 

Aj v rybolovnej technike sa v týchto rokoch dosiahli 
pozoruhodné výsledky. Z novozámčanov nás repre-
zentovali Juraj Mészáros, Jan Mészáros, Robert Mészáros, Peter Varga a Zuzana Emberová.

Zdokumentovanie úspechov rybolovnej techniky, reprezentantov našej organizácie, by si určite žiadalo aj knižné 
vydanie. Za uplynulé desaťročie získali šesť zlatých medailí, päť strieborných a dve bronzové medaile z majstrov-
stiev sveta. Z majstrovstiev Európy si priniesli šesť zlatých, desať strieborných a štyri bronzové medaile. Na maj-
strovstvách Slovenska získali tridsať jeden zlatých, stodvadsaťšesť strieborných a nejaké bronzové medaile. Ich 
úspechy sú podrobne zaznamenané v našich „Spravodajoch“ a naozaj predstavujú vrchol rybolovnej techniky na 
Slovensku aj vo svete. Im všetkým patrí veľká vďaka a uznanie! Úspešní boli hlavne v roku 2003 na ME v Berlíne, 
kde Jan Mészáros získal zlatú medailu v muche diaľke jednoruč, Robert Mészáros získal zlato v muche diaľke 
obojruč v novom svetovom rekorde a Juraj Mészáros zlato v záťaži Arenberg.

V športovej činnosti má už naša organizácia kvalitné zastúpenie aj na rozhodcovských postoch. Už viac ako 
dvadsať rokov rozhodujú v súťažiach RT a LRU Mészáros Ladislav, Supák Ladislav, Ludmila Mészárosová, Ján 
Petrányi, Peter Hruška. 

Súčasnosť MsO SRZ Nové Zámky – roky 2010 až 2020

Stav členskej základne v tomto období kolísal od 2003 do 2030 rybárov. Posledné desaťročie života MsO SRZ 
Nové Zámky bolo v lete roku 2010 poznamenané nevídanou povodňou na rieke Nitra. Boli zaliate revíry Podháj 
pri Bánove, Štrkovisko Bešeňov, štrkoviská vo Dvoroch nad Žitavou č. 1 a 4. V novodobej histórií organizácie 
sme s takouto udalosťou nemali skúsenosti, takže naše obavy o stav, množstvo a kvalitu rybej násady boli veľké. 
Nakoniec všetko dobre dopadlo. Príroda nám ukázala ako to voľakedy fungovalo – voda mala široké oblasti zá-
topového územia. Povodia v mesiaci jún v niektorých častiach s vhodnými podmienkami sa kaprovité ryby vytreli 
a počas poklesu hladiny sa ryba postupne vrátila do spomenutých revírov. Dá sa povedať, že straty na obsádke 
boli zanedbateľné a rybí poter kapra sa nám z časti podarilo zachrániť a zarybniť revíry v obci Bánov. Pri likvidácií 
a záchrane obsádky rýb okrem funkcionárov MsO pomáhali aj radoví rybári v celkovom počte 38. Výbor MsO 
týmto rybárom poďakoval na stretnutí koncom roka 2010.

Predsedom MsO SRZ sa stal Ing. Ivičič Peter a tajomníkom Ing. Rudolf Hlavács, vo výbore organizácie pracujú 
páni Ing. Ján Dadu, Ladislav Fűri, Vašek Jozef, Peter Gál, Peter Krivánek, Branislav Rácek, Juraj Kaderábek, Šte-
fan Procházka, Bc. František Babindák, Milan Štefánik a Supák Ladislav. Predsedom kontrolnej komisie zostal 
naďalej p. Tykač Jindřich a vedúci rybárskej stráže p. Milan Štefánik. Veľká vďaka patrí hospodárskej skupine v 
zložení páni Ladislav Brenčík, Pastorek Karol, Orel Ján, Varagya Pavol, Procházka Štefan, ktorí zabezpečujú chov 
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násadových rýb pod vedením poverených členov výboru. Táto skupina sa v ďalšom období doplňuje viacerými 
aktívnymi členmi pánmi Ostatný Karol, Dráfi Koloman, Sztrecsko Miroslav, Gubík Róbert, Vadkerti Jozef, Kovács 
Norbert a Szkokan Ján. V súčasnosti v tejto skupine pracujú Vadkerti Jozef, Sládek Martin, Horváth Norbert a 
členovia výboru. Žiaľ záujem o túto prácu medzi členmi začína postupne upadať, čo je smutné, lebo chov rybích 
násad na našich chovných rybníkoch VN Semerovo a VN Rúbaň 1 je pre organizáciu veľmi dôležitý.

Priemerné ročné úlovky, ktoré si naši rybári privlastňujú z našich revírov za posledných deväť rokov predstavuje 
približne 29 000 kg ročne a z toho je viac ako 75 % kapor rybničný. Ak v budúcnosti nebudeme vedieť zabezpe-
čiť chov násad kapra a hotové násady budeme musieť nakupovať, miera zarybnenia kaprom klesne. Atraktivita 
našich revírov tým pádom utrpí, čo pre našu organizáciu bude veľmi nepríjemné. Tlak na naše revíry je enormný. 
Snaha o získanie našich revírov majiteľmi pozemkov a inými subjektami je neustály a organizácia vynakladá ne-
malé prostriedky, aby svoje revíry uchránila pred privatizáciou. Prinajlepšom, aby za revíry takto stratené dostala 
adekvátnu finančnú náhradu. Je však nutné konštatovať, že žiadne peniaze nenahradia stratu rybárskeho revíru. 
Za uplynulé obdobie sme prišli o nasledovné revíry: Štrkovisko Dvory č. 3, VN Jatov, Štrkovisko RT. V ohrození 
bola aj vodná nádrž Svodín, ktorú sa však podarilo zachrániť.
V rokoch 2010 až 2014 nás v športovom odvetví LRU-plávaná reprezentovali pán František Vagyovszký st., 
František Vagyovszký ml., ., Bödő Atilla, Zoltán Miskolczi, Lukáš Kondík, Branislav Rácek, Gabriel Varga, Ladislav 
Lénárd a Iveta Kovácsová. Naši pretekári dosiahli za toto obdobie veľa dobrých umiestnení na pretekoch LRU 
hlavne v pohárových pretekoch. Získali deväť zlatých päť strieborných a štyri bronzové medaile. Napriek tejto 
skutočnosti sa im však na ligových súťažiach až tak nedarilo, družstvo sa nie vždy dokázalo zmobilizovať a vydať 
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Revír
Číslo revíru Typ Počet

návštev
Kapor Lieň Pleskáč Jalec Podustva Mrena Nosáľ Karas Boleň Amur Šťuka Zubáč Sumec Ostriež Úhor Ostatné Tolstolobik Spolu

ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg

Rieka Nitra č. 1
2-1400-1-1 T 9774 199 584,6 2 2,0 27 34,6 28 27,6 5 9,9 4 1,9 843 356,9 24 51,3 3 19,4 44 110,7 45 82,1 32 194,3 5 1,0 107 5,8 1 7,0 1369 1489,1

Rieka Žitava č. 2
2-5610-1-1 T 1157 25 68,9 3 1,5 3 4,2 132 49,7 4 5,1 33 79,7 12 25,5 212 234,5

Mlynský náhon
2-1310-1-1 T 2599 218 471,4 1 0,5 110 42,4 1 1,5 2 17,5 11 26,1 17 31,2 1 9,0 4 0,4 365 599,9

VN Dôchodcov
2-0840-1-1 T 1751 252 538,4 2 0,7 186 62,3 2 6,1 1 38,0 443 645,5

Mŕtve rameno Bánov
2-1500-1-1 T 1969 181 504,4 1 0,6 2 0,8 155 64,1 1 4,8 15 37,3 12 22,9 10 33,9 377 668,8

OR Nitry - Podháj
2-1830-1-1 S 337 40 129,7 182 11,0 16 38,7 238 179,3

Potok Chrenovka
2-0260-1-1 T 4 0 0,0

Cergát č.1
2-0230-1-1 T 1146 32 64,0 651 194,7 4 20,1 56 125,6 1 5,0 17 1,0 761 410,3

Cergát č.2
2-0240-1-1 T 465 6 14,8 86 41,2 1 9,0 29 51,5 2 1,0 18 1,3 142 118,7

Spojovací kanál
2-2670-1-1 T 1541 12 26,3 2 2,0 9 4,0 223 88,2 83 607,8 43 89,1 19 29,7 1 4,0 24 3,5 416 854,6

Štrkovisko Kurzweillovo
2-1120-1-1 S 6264 1205 2457,1 1 0,3 7 1,8 1 0,5 599 183,8 16 35,4 8 20,0 2 8,0 6 5,7 34 1,8 1879 2714,3

Štrkovisko pri Elektrárni
2-0870-1-1 S 1183 91 186,6 16 7,5 1 1,0 9 15,0 17 30,3 2 10,2 136 250,6

Štrk. Dvory nad Žitavou č. 1
2-3210-1-1 S 6613 1300 2801,3 2 1,0 1267 336,3 1 4,0 24 53,6 11 32,5 5 56,8 4 1,3 1 1,5 60 2,6 2675 3290,8

Štrk. Dvory nad Žitavou č. 2
2-3220-1-1 S 1662 360 735,3 87 50,1 10 22,0 3 4,2 2 0,2 462 811,8

Štrk. Dvory nad Žitavou č. 4
2-3240-1-1 S 8747 1779 4199,9 21 18,7 4 18,5 24 60,6 3 21,9 1 0,8 1 1,2 8 0,8 2 34,0 1843 4356,3

Štrkovisko Bešeňov
2-2950-1-1 S 2063 462 1144,3 9 7,0 11 20,4 1 1,7 2 11,0 485 1184,4

Štrkovisko Záhoň
2-4250-1-1 S 3175 398 888,1 5 3,3 78 38,3 8 28,5 6 14,1 2 6,5 1 4,5 7 1,5 4 3,2 37 2,5 546 990,5

Rašelinisko Zemné
2-2220-1-1 S 1320 262 583,0 168 53,6 7 14,7 3 18,0 440 669,3

VN Rúbaň č.2
2-5240-1-1 S 1164 150 405,9 1 0,6 33 17,8 80 36,1 1 11,7 2 3,7 21 34,3 8 34,6 296 544,6

VN Branovo
2-4530-1-1 S 3677 910 2105,5 1 0,5 6 1,9 1214 360,7 29 153,4 8 16,3 1 4,0 4 1,0 2173 2643,3

Barina Palárikovo
2-2250-1-1 S 1868 191 496,2 13 7,6 1 3,1 7 13,6 2 3,6 214 524,2

VN Svodín
2-5320-1-1 S 1314 341 865,4 513 182,4 1 6,2 11 30,6 7 10,2 6 81,5 14 1,6 893 1177,9

OR Berek
2-1520-1-1 S 270 7 16,2 1 0,7 1 1,0 11 3,0 1 3,2 25 0,5 46 24,6

VN Dubník
2-4680-1-2 S 722 167 472,4 1 1,2 20 9,5 18 38,6 16 38,9 222 560,5

Tečúce vody T 20406 925 2272,9 9 6,1 38 39,7 33 32,6 0 0,0 5 9,9 4 1,9 2386 899,4 30 62,7 93 673,7 233 526,1 105 191,3 46 284,2 7 2,0 0 0,0 170 12,0 1 7,0 4085 5021,5

Stojaté vody S 40379 7663 17486,9 6 3,6 68 32,9 1 1,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 4263 1299,0 0 0,0 45 225,4 170 380,3 88 182,2 33 250,5 12 3,6 12 11,5 184 11,0 2 34,0 12548 19922,3

SPOLU 60785 8588 19759,8 15 9,7 106 72,6 34 33,6 1 0,5 5 9,9 4 1,9 6649 2198,4 30 62,7 138 899,1 403 906,4 193 373,5 79 534,7 19 5,6 12 11,5 354 22,9 3 41,0 16633 24943,7

Sumár odovzdaných prehľadov o úlovkoch vo vodách nepstruhových za rok 2020 SRZ MsO Nové Zámky
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Revír
Číslo revíru Typ Počet

návštev
Kapor Lieň Pleskáč Jalec Podustva Mrena Nosáľ Karas Boleň Amur Šťuka Zubáč Sumec Ostriež Úhor Ostatné Tolstolobik Spolu

ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg

Rieka Nitra č. 1
2-1400-1-1 T 9774 199 584,6 2 2,0 27 34,6 28 27,6 5 9,9 4 1,9 843 356,9 24 51,3 3 19,4 44 110,7 45 82,1 32 194,3 5 1,0 107 5,8 1 7,0 1369 1489,1

Rieka Žitava č. 2
2-5610-1-1 T 1157 25 68,9 3 1,5 3 4,2 132 49,7 4 5,1 33 79,7 12 25,5 212 234,5

Mlynský náhon
2-1310-1-1 T 2599 218 471,4 1 0,5 110 42,4 1 1,5 2 17,5 11 26,1 17 31,2 1 9,0 4 0,4 365 599,9

VN Dôchodcov
2-0840-1-1 T 1751 252 538,4 2 0,7 186 62,3 2 6,1 1 38,0 443 645,5

Mŕtve rameno Bánov
2-1500-1-1 T 1969 181 504,4 1 0,6 2 0,8 155 64,1 1 4,8 15 37,3 12 22,9 10 33,9 377 668,8

OR Nitry - Podháj
2-1830-1-1 S 337 40 129,7 182 11,0 16 38,7 238 179,3

Potok Chrenovka
2-0260-1-1 T 4 0 0,0

Cergát č.1
2-0230-1-1 T 1146 32 64,0 651 194,7 4 20,1 56 125,6 1 5,0 17 1,0 761 410,3

Cergát č.2
2-0240-1-1 T 465 6 14,8 86 41,2 1 9,0 29 51,5 2 1,0 18 1,3 142 118,7

Spojovací kanál
2-2670-1-1 T 1541 12 26,3 2 2,0 9 4,0 223 88,2 83 607,8 43 89,1 19 29,7 1 4,0 24 3,5 416 854,6

Štrkovisko Kurzweillovo
2-1120-1-1 S 6264 1205 2457,1 1 0,3 7 1,8 1 0,5 599 183,8 16 35,4 8 20,0 2 8,0 6 5,7 34 1,8 1879 2714,3

Štrkovisko pri Elektrárni
2-0870-1-1 S 1183 91 186,6 16 7,5 1 1,0 9 15,0 17 30,3 2 10,2 136 250,6

Štrk. Dvory nad Žitavou č. 1
2-3210-1-1 S 6613 1300 2801,3 2 1,0 1267 336,3 1 4,0 24 53,6 11 32,5 5 56,8 4 1,3 1 1,5 60 2,6 2675 3290,8

Štrk. Dvory nad Žitavou č. 2
2-3220-1-1 S 1662 360 735,3 87 50,1 10 22,0 3 4,2 2 0,2 462 811,8

Štrk. Dvory nad Žitavou č. 4
2-3240-1-1 S 8747 1779 4199,9 21 18,7 4 18,5 24 60,6 3 21,9 1 0,8 1 1,2 8 0,8 2 34,0 1843 4356,3

Štrkovisko Bešeňov
2-2950-1-1 S 2063 462 1144,3 9 7,0 11 20,4 1 1,7 2 11,0 485 1184,4

Štrkovisko Záhoň
2-4250-1-1 S 3175 398 888,1 5 3,3 78 38,3 8 28,5 6 14,1 2 6,5 1 4,5 7 1,5 4 3,2 37 2,5 546 990,5

Rašelinisko Zemné
2-2220-1-1 S 1320 262 583,0 168 53,6 7 14,7 3 18,0 440 669,3

VN Rúbaň č.2
2-5240-1-1 S 1164 150 405,9 1 0,6 33 17,8 80 36,1 1 11,7 2 3,7 21 34,3 8 34,6 296 544,6

VN Branovo
2-4530-1-1 S 3677 910 2105,5 1 0,5 6 1,9 1214 360,7 29 153,4 8 16,3 1 4,0 4 1,0 2173 2643,3

Barina Palárikovo
2-2250-1-1 S 1868 191 496,2 13 7,6 1 3,1 7 13,6 2 3,6 214 524,2

VN Svodín
2-5320-1-1 S 1314 341 865,4 513 182,4 1 6,2 11 30,6 7 10,2 6 81,5 14 1,6 893 1177,9

OR Berek
2-1520-1-1 S 270 7 16,2 1 0,7 1 1,0 11 3,0 1 3,2 25 0,5 46 24,6

VN Dubník
2-4680-1-2 S 722 167 472,4 1 1,2 20 9,5 18 38,6 16 38,9 222 560,5

Tečúce vody T 20406 925 2272,9 9 6,1 38 39,7 33 32,6 0 0,0 5 9,9 4 1,9 2386 899,4 30 62,7 93 673,7 233 526,1 105 191,3 46 284,2 7 2,0 0 0,0 170 12,0 1 7,0 4085 5021,5

Stojaté vody S 40379 7663 17486,9 6 3,6 68 32,9 1 1,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 4263 1299,0 0 0,0 45 225,4 170 380,3 88 182,2 33 250,5 12 3,6 12 11,5 184 11,0 2 34,0 12548 19922,3

SPOLU 60785 8588 19759,8 15 9,7 106 72,6 34 33,6 1 0,5 5 9,9 4 1,9 6649 2198,4 30 62,7 138 899,1 403 906,4 193 373,5 79 534,7 19 5,6 12 11,5 354 22,9 3 41,0 16633 24943,7

Sumár odovzdaných prehľadov o úlovkoch vo vodách nepstruhových za rok 2020 SRZ MsO Nové Zámky
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zo seba maximálny výkon. To vyústilo k tomu, že v roku 2014 sme z prvej ligy LRU-plávaná vypadli. Nesmieme 
však zabudnú na skutočnosť, v tom čase náš najlepší pretekár p. Branislav Rácek sa stáva členom reprezentá-
cie SR. V tomto období sa objavuje v športovom rybolove aj nové odvetvie a to je LRU feeder, ktoré si dáva do 
budúcnosti nemalé ciele. V družstve LRU-feeder nás reprezentovali páni Gabriel Drozdík, Kristián Szikonya, Attila 
Kurcsik a hosťujúci pretekári Milan Gažo, Ján Tárnok, Mare Dobiáš a Dávid Kopinec. Napriek veľkému elánu 
a predsavzatiach a skutočnosti, že na pohárových súťažiach jednotlivcov sa nám podarilo dosiahnuť nemálo 
dobrých umiestnení, v ligových pretekoch družstiev sme neoslnili a v roku 2014 sme z prvej ligy vypadli. Aj tu sa 
objavil problém vydať zo seba maximálny výkon aj na ligových pretekoch.

Našťastie žiariacou stálicou našej športovej činnosti zostáva odvetvie rybolovnej techniky, ktoré dosahuje už 
tak povediac desaťročia fantastické výsledky v domácich pohárových a ligových súťažiach. Hrdia sa aj titulmi 
majstrov sveta a majstrov Európy. Družstvo RT v zložení Juraj Mészáros, Jan Mészáros, hosťujúci Karol Michalik, 
Pavol Konkoľ z Prešova, Peter Varga a Zuzana Emberová a získali v pohárových a ligových pretekoch dvadsaťpäť 
zlatých, dvadsaťjeden strieborných a tridsať bronzových medailí. Na majstrovstvách sveta sme za toto obdobie 
získali veľa medailí. Tieto počty obohatil náš nestor Juraj Mészáros z veteránskych majstrovstiev sveta o tri zlaté, 
dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Za zmienku stojí aj titul majstra sveta Jana Mészárosa v záťaži diaľka 
jednoruč z Tallinu v roku 2012 a zisk prvej zlatej medaily v družstvách na majstrovstvách sveta v Halle 2013 v 
zložení Jan Mészáros, Karol Michalik, Pavol Konkoľ a Rastislav Náhlik.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky v tomto čase 
tradične organizoval aj rybárske preteky pre 
svojich členov na Kurzweiilovom jazere v No-
vých Zámkoch a na Štrkovisku Dvory nad 
Žitavou č. 1 a na VN Svodín. Deti súťažili na 
Mlynskom náhone v Nových Zámkoch a v 
obci Bánov na mŕtvom ramene. Napriek sku-
točnosti, že tieto tradičné podujatia, ktoré sú 
našou organizáciou zabezpečené viac ako 
päťdesiat rokov akoby strácali na popularite 
a je čoraz ťažšie členskú základňu motivovať, 
aby sa týchto podujatí zúčastňovala, napriek 
snahe výboru MSO SRZ Nové Zámky čoraz 
viac zatraktívniť tieto akcie.

Po voľbách v roku 2014 sa predsedom or-
ganizácie stáva Ing. Peter Ivičič, tajomníkom 
Gál Peter a členovia výbor sú Ing. Dadu Ján, 
Vašek Jozef, Róbert Tarics, Juraj Kaderábek, 
Fűri Ladislav, Supák Ladislav, Štefánik Milan, 
Ján Kutrľa, Barát Štefan, Adrián Francisci a Cződör Tibor. Predsedom kontrolnej komisie sa stal Ing. Adrián Balo-
gh. Usilovnou a neskutočne aktívnou administratívnou pracovníčkou organizácie bola pani Zuzana Babindáková, 
ktorá dlhé roky zabezpečovala agendu MsO SRZ Nové Zámky a hlavne prvý kontakt s členskou základňou, ktorý 
je veľmi náročný. Informovanosť členskej základne sa zabezpečuje cestou „Spravodaja“ MsO SRZ Nové Zámky 
vydávaného každoročne už viac ako dvadsať rokov a prostredníctvom internetovej webovej stránky www.srz-
-novezamky.sk, o ktorú stránku sa vzorne stará ambiciózny člen našej organizácie Peter Szaló.  

V súčasnosti je vzájomná informovanosť medzi členskou základňou a výborom MsO SRZ oveľa dôležitejšia, 
nakoľko žijeme v dobe, keď polopravdy a lži sa dostávajú vďaka internetu širokej členskej základne a len rýchla 
objektívna a pravdivá informácia vychádzajúca z rozhodnutí štatutárov organizácie dokáže zabrániť možným 
konfliktom.

Jedným z týchto opatrení sa stáva uverejnenie prehľadu výlovov z chovných rybníkov SRZ MsO Nové Zámky VN 
Semerovo a VN Rúbaň č. 1.

Každým rokom je členská základňa na výročných členských schôdzach vyzývaná k aktívnej spolupráci nielen pri 
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čistení a skrášľovaní okolia našich revírov v rámci brigádnickej činnosti, ale aj k aktívnej činnosti v zabezpečovaní 
chovu násad, čo predstavuje stráženie revírov, práca s krmivom. Pravidelné týždenné kŕmenie chovných rybníkov 
a v neposlednom rade výlovy chovných rybníkov a následné zarybnenie vyžaduje pomoc viacerých rybárov. Len 
takto je možné odstrániť nedôveru časti členskej základne o množstve násadových rýb – kapra K2 a K3, ktorými 
zarybňujeme naše športové revíry aj z našej vlastnej produkcie kaprov.

V rokoch 2014 až 2018 sme z našich chovných rybníkov zarybnili nasledovné množstvá násad: kapor K2 – 10 
500 kg, kapor K3 – 47 140 kg, šťuka Š1 – 665 kg a karas – 660 kg. Celková hodnota rýb v aktuálnych cenách 
v danom období, ktorými sme naše revíry zarybnili z našich chovných revírov predstavuje sumu 150 998 €. Kým 
produkcia chovu v roku 2014 bola 10 089 kg násad, tak v roku 2018 to bolo spolu 19 886 kg, čo predstavuje 
nárast o 9 797 kg. 

Za touto realitou je veľmi veľa práce funkcionárov, hospodárskej skupiny, aktívnych rybárov ako napríklad Galo 
Ondrej, lovnej skupiny a rybárskej stráže. V neposlednej miere to potvrdzuje odbornosť, ktorej nositeľom bol a je 
hlavne hospodár organizácie pán Jozef Vašek. Nosnou lovnou rybou v našich revíroch je jednoznačne kapor a 
a spokojnosť rybárov je od tohto činiteľa závislé. Je potešiteľné, že v tomto období sa začína čoraz viac popu-
larizovať systém lovu „Chyť a pusť!“ a to nielen medzi mladšími rybármi, ale aj starší členovia našej organizácie 
nachádzajú cestu k takémuto športovému rybolovu. Začína sa diskutovať o obmedzení hornej miery násad kapra 
(65 cm) a lieňa (30 cm), ktoré sa úspešne na základe uznesení členskej schôdze zavádzajú do praxe. Následne 
sa na našich športových revíroch začínajú objavovať početné úlovky kaprov nad 10 kg, 15 kg a objavujú sa úlov-
ky aj nad 20 kg, Hlavne sú to revíry s väčšou plochou nad 7 ha a úživnosťou.

Z hľadiska ochrany životného prostredia sa po dlhšom čase objavil závažný ekologický problém na našom naj-
lukratívnejšom revíry, na ktorom lovíme už viac ako 100 rokov – na rieke Nitra. Problém sa týka celého povodia od 
mesta Nováky až po ústie rieky do Váhu. Je to kontaminácia vody a rýb aj rastlinstva ortuťou – jedovatým ťažkým 
kovom! Je to spoločný problém všetkých organizácií nachádzajúcich sa v blízkosti rieky, RADY SRZ Žilina, miest 
a obcí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti tejto rieky ako aj Ministerstva ŽP. Kontaminované ryby – ich konzumácia 
sa nedoporučuje a všetky organizácie a orgány musia čo najskôr dosiahnuť odstránenie ohniska kontaminácie, 
ktorá znečisťuje túto nádhernú rieku s bohatou ichtyofaunou!
V športovej činnosti naše družstvá v LRU-plávaná, LRU-feeder a v rybolovnej technike dosahovali v rokoch 2015 
až 2017 veľmi dobré až vynikajúce výsledky. V súťaži LRU-plávaná sa celé obdobie nieslo v znamení postupu 
družstva z druhej ligy naspäť do prvej ligy. V tomto období pod vedením Zoltána Miskolcziho pretekali za naše 
družstvo nasledovní páni: Zoltán Miskolczi, Sándor Sági, Zoltán Mészáros, Jozef Kočiš, Varga Gabriel, Pozsonyi 
Csaba, Kocsis Ladislav ml., Dula Ján, Nagy Ján a Karsai Andris Gábor. Napriek skutočnosti, že v pohárových 
súťažiach počas tohto obdobia dosahovali ako jednotlivci dobré výsledky, družstvo sa opätovne do prvej ligy pre-
bojovalo až v roku 2019 a to v zložení Zoltán Miskolczi, Sándor Sági, Nagy Ján, Zoltán Mészáros, Karsai Andris 
Gábor a Kocsis Ladislav ml., Poďakovanie patrí najmä vedúcemu družstva pánovi Zoltánovi Miskolczimu, ktorý 
to po celé roky nevzdával, až na koniec poskladal z toho veľmi úzkeho kádra družstvo, ktoré sa vrátilo naspäť do 
prvej ligy LRU-plávaná. Zoltán Miskolczi sa navyše prebojoval na MS-LRU-Masters. 

Pretekári LRU-feeder v tomto čase od roku 2015 do 2019 pretekali v zložení pánov Kristián Szikonya, Attila 
Kurcsik, Peter Poročák, Ladislav Takács, Tárnok Ján, Pavol Doka, Marek Gergel a Tibor Almásy. Pod vedením 
Kristiána Szikonyu dosahovali po celý čas v pohárových súťažiach veľmi dobré výsledky – sedem zlatých, štyri 
strieborné a tri bronzové umiestnenia. Pretekári z roka na rok podávali kvalitnejšie výkony, pán Peter Poročák a 
Kristián Szikonya sa dostali do rezprezentácie SR a vyvrcholením ich snaženia bol zisk Majsra SR v družstvách 
LRU-feeder v Maduniciach Víťazná zostava družstva Maros Mix SRZ MsO Nové Zámky bola: páni Peter Poročák, 
Kristián Szikonya, Marek Gergel a Tibor Almásy. Zároveň v jednotlivcoch majstrom SR pre rok 2019 sa stal Kris-
tián Szikonya a Peter Poročák v silnej konkurencii obsadil piate miesto.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky ako aj členská základňa mala veľkú radosť z týchto úspechov, nakoľko aj minulosť 
nás čiastočne zaväzuje k tomu, aby sme v LRU na Slovensku boli medzi najlepšími. Zároveň však musíme kon-
štatovať smutnú skutočnosť, že výboru MsO SRZ sa nedarí mobilizovať mladých rybárov, aby sa venovali tomuto 
športu. Žiaľ časy, keď novozámockí pretekári hosťovali v iných družstvách sú asi nenávratne preč. Dnes, aby sme 
udržali svoje pozície sme nútení prijímať hosťujúcich pretekárov z iných organizácií.
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Snáď na lepšie časy svitá v disciplíne rybolovná technika, kde sa pod vedením p. Jána Szudora formuje v Gbel-
ciach ambiciózna mladá generácia pretekárov a pretekárok, ktorí v roku 2019 na Slovak Opene získali v trojboji 
žiakov do 16 rokov prvé miesto – Zoltán Hegedűs, v trojboli žiakov do 15 rokov prvé miesto – Adrián Bircsák, 
druhé miesto Marek Botka a tretie miesto Rajcsó Barnabás, v trojboji žiakov do 12 rokov vyhral Zétény Bogdány, 
druhé miesto získal Attila Bircsák a v trojboji žiačok Rebeka Holiová skončila na treťom mieste.

V roku 2019 na 30. Majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici v zostave Zétény Bogdány, Zoltán Hegedűs, 
Adrián Bircsák a Patrik Nakanishi získali jedenásť medailí z toho štyri zlaté, tri strieborné a štyri bronzové. Len 
môžeme dúfať, že z týchto mladých ľudí aspoň niektorí preberú úspešnú až dominantnú éru úspechov v disciplí-
ne RT, ktorú v súčasnosti predstavujú pretekári pod vedením Juraja Mészárosa. Tí v tomto období opäť potvrdili 
svoje výsostné postavenie v tomto športe na Slovensku. Dosiahli v pohárových a ligových súťažiach 37 zlatých, 
19 strieborných a 17 bronzových medailí. V zostave Jan Mészáros, Juraj Mészáros, Karol Michalik, Pavol Konkoľ, 
Zuzana Emberová a Ján Szudor kraľujú tomuto športu už desaťročia na Slovensku. O tom, že novozámčania 
dominujú na vrcholných podujatiach je fakt, že na 41. majstrovstvách sveta v Hubokej nad Vltavou v roku 2015 
získal Jan Mészáros tri tituly majstra sveta a stal sa svetovou jedničkou v rybolovnej technike za rok 2015. Na 42. 
majstrovstvách sveta v Španielsku získal Jan Mészáros dve bronzové medaile. V roku 2017 na majstrovstvách 
sveta veteránov Juraj Mészáros získal tri zlaté a tri bronzové medaile. Na majstrovstvách sveta v roku 2018 v 
Ronneby vo Švédsku vybojoval Jan Mészáros titul majstra sveta v päťboji a v roku 2019 v Hlubokej nad Vltavou 
získal Jan Mészáros tri strieborné a dve bronzové medaile. Blahoželáme reprezentácii SZRT a prajeme aby v 
úspešnom trende čo najdlhšie vydržali. 

V roku 2018 počas volieb do výboru MsO SRZ Nové Zámky dochádza k čiastočnému omladzovaniu funkcioná-
rov, čo je prirodzený proces. Predsedom sa stáva Ladislav Supák, tajomníkom zostáva Peter Gál, podpredse-
dom Adrián Francisci. Do výboru boli ďalej zvolení: Gubík Róbert, Sztrecsko Miroslav, Mrváň Branislav, Ing. Peter 
Poročák, Briška Miroslav, Tarics Róbert, Vašek Jozef, ktorý sa stal hospodárom organizácie, Cagáň Richard, 
Verbók Róbert a Sárai Tibor. Predsedom kontrolnej komisie sa stal Benček Vladimír a predsedom disciplinárnej 
komisie sa stal Bilko Peter. Vedúcim rybárskej stráže je Róbert Tarics. V hospodárskej skupine okrem členov vý-
boru aktívne pracujú Vadkerti Jozef, Sládek Martin, Horváth Norbert, Mahor Tomáš, Galo Ondrej a iní. O ochranu 
našich revírov sa stará 15 členov rybárskej stráže a niekoľko aktívnych adeptov ako Jana Chudivániová, Verbók 
Roderik a pod. Z hľadiska výkonu rybárskeho práva na základe platných zákonov a vykonávacej vyhlášky o 
rybárstve je život a práca MsO SRZ Nové Zámky, ale aj ostatných MO a MsO na Slovensku veľmi náročná. Ako 
občianske združenie vo vzťahu k ostatným orgánom a inštitúciám hlavne pri tlaku na privatizáciu rybárskych 
revírov väčšinou ťahá za kratší koniec rybárstvo a rybolov je od nepamäti pevnou súčasťou činnosti ľudského 
spoločenstva nezávisle na tom, aká spoločensko-ekonomická bola v tej danej dobe určujúca. Novodobé pravidlá 
športového rybolovu sa začali formovať v 19. storočí. Nie všade sú rovnaké, ale je potrebné v tejto veci povedať, 
že zákony o rybárstve vyrobené v bývalom Československu v päťdesiatich a šesťdesiatich rokoch a následne 
rybársky zákon s vykonávacou vyhláškou z roku 2018, ktorá je platná od roku 2019 nám mnohí vo svete závidia. 
Na druhej strane mnohým privatizérom na Slovensku sa nepáči, lebo zmeny, ktoré boli v posledných rokoch 
v zákone a vykonávacej vyhláške sú čiastočne spôsobené práve týmito tlakmi, aby sa samotné organizované 
rybárstvo pod vedením Rady SRZ v Žiline oslabilo.

Aby sa toto občianske združenie naďalej zveľaďovalo a silnelo treba mať vysoko kvalifikovanú funkcionársku zák-
ladňu od členov RADY SRZ až po funkcionárov v najmenších základných organizácií na Slovensku. Našu členskú 
a funkcionársku základňu k tomu zaväzuje uplynulých 100 rokov našej existencie.

Ochrana rýb v našich revíroch, chov rybích násad, starostlivosť o členskú základňu, športovú činnosť v LRU a 
RT ako aj aktívny výkon rybárskeho práva musí byť naďalej hlavným cieľom nášho snaženia! K tomu si navzájom 
zaželajme veľa zdravia, odhodlanosti až fanatizmu – za ďalší rozvoj MsO SRZ Nové Zámky a športového rybár-
stva na Slovensku.
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Športová činnosť v roku 2020

Rybárske preteky detí na Mlynskom náhone (pri Štrande, NZ) konané dňa 26. júla 2020.

I. miesto II. miesto III. miesto

Dominik Kaderábek 1340 b. Filip Csermák 1315 b. Peter Pleva 1130 b.
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Správa o činnosti športového odboru LRU - plávaná za rok 2020

Družstvo MsO SRZ Nové Zámky reprezentovali v roku 2020 títo pretekári:
1. Zoltán Miskolczi
2. Nagy 
3. Ján
4. Sági Sándor
5. Mészáros Zoltán
6. Karsai András Gábor
7. Kocsis Ladislav
8. Antalík Jozef
9. Smaha Jiří

Družstvo sa zúčastnilo pretekov LRU-plávaná, 1. Liga, ktoré sa usporiadali:
1. Letné dvojkolo v termíne od 31. 7. 2020 do 2. 8. 2020 na rieke Váh v Žiline, kde sa umiestnili na 4. mieste.
2. Jesenné dvojkolo v termíne od 25. 9. 2020 do 27. 9. 2020 na kanáli Žitava v Marcelovej, kde sa umiestnili 

na 10. mieste.

Celkove sa naše družstvo umiestnilo za rok 2020 na 8. mieste. Jarné kolo sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie 
COVID-19 a následných opatrení.

Družstvo sa tiež zúčastnilo na Majstrovstvách Slovenka v LRU-plávaná v dňoch 3. 7. 2020 až 5. 7. 2020 v Pieš-
ťanoch na VN Sĺňava, kde sa umiestnili na 8. mieste.

V roku 2020 uskutočnili nominačné preteky ATP MASTERS, kde sa náš pretekár p. Miskolczi Zoltán umiestnil 
na 3. mieste a tým si zabezpečil účasť a reprezentáciu našej organizácie a Slovenska na Majstrovstvách sveta 
MASTERS, ktoré sa majú konať v roku 2021 v Slovinsku v meste Radeče. 

Správa o športovej činnosti 1. Liga LRU - FEEDER za rok 2020

Tento rok sa kvôli pandémií COVID-19 ligové postupové súťaže nekonali. Tento rok bol výnimočný a kvôli tomu 
Majstrovstvá SVK boli trojdňové. 

Naše družstvo na Majstrovstva SVK nastúpilo v 
zložení Kristián Szikonya (vedúci družstva), Peter 
Poročák, Marek Gergeľ, Tibor Almási a mali sme 
jedného nováčika v družstve Dominika Soókyho z 
Dunajskej Stredy. Suťaž bola usporiadaná na Vodnej 
nádrži SĹŇAVA pri Pieštanoch . Tímu sa celkom pek-
ne darilo po dvoch dňoch sme boli na treťom mieste 
s veľmi malým rozdielom na druhé miesto. Posledný 
deň nám nevyšiel podľa našich predstáv a skončili 
sme nakoniec na štvrtom mieste. Medzi jednotlivca-
mi Tibor Almási skončil na 5. mieste, Marek Gergeľ 
na 15. mieste a Kristián Szikonya na 16. mieste zo 
100 pretekárov. 

V roku 2020 sa nekonali ani Majstrovstva Sveta Klu-
bov, ale účasť v roku 2021 má naše družstvo SRZ 
MsO - MAROS MIX NOVÉ ZÁMKY zabezpečené a 
budu sa konať októbri v Bulharsku!

Touto cestou by sme chceli poďakovať za podporu a pomoc výboru SRZ MsO Nové Zámky ako aj sponzorovi, 
firme MAROS MIX KFT-Hungary.
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Správa o športovej činnosti RT za rok 2020

Vrcholom domácej castingovej sezóny boli veľmi úspešné 31. majstrovstvá Slovenska v Banskej Bystrici, kde 
v senioroch opäť dominoval náš Karol Michalik ziskom 3 titulov majstra Slovenska vo viacboji a 6 titulov v in-
dividuálnych disciplínach. Juraj Mészáros pridal 3 bronzové medaile vo viacboji. V individuálnych disciplínach 
získali obidvaja ešte 4 strieborné a 5 bronzových medailí. V junioroch si vybojoval Adrián Bircsák titul majstra 
Slovenska v päťboji a 3 individuálnych disciplínach. Viktor Šesták a Zétény Bogdány pridali po jednom titule 
majstra SR v individuálnej disciplíne. Rebeka Holi v päťboji junioriek získala bronz. V individuálnych disciplínach 
si naši juniori Barnabás Rajcsó, Adrián Bircsák, Zétény Bogdány,Viktor Šesták, Rebeka Holi vybojovali 
11 strieborných a 14 bronzových medailí.
V dvojkolovej celoslovenskej pohárovej súťaži trojčlenných družstiev vyhralo MsO SRZ Nové Zámky „A“ v zložení 
Karol Michalik, Jan Mészáros, Pavol Konkoľ pred družstvom Bratislavského športového klubu rybolovnej 
techniky (BŠKRT) a MsO SRZ Považská Bystrica. Novozámocký športový klub rybolovnej techniky (NŠKRT) v 
zložení Juraj Mészáros, Ján Szudor, Viktor Šesták skončilo siedme a MsO SRZ Nové Zámky „B“ Adrián 
Bircsák, Zétény Bogdány, Barnabás Rajcsó deviate a najmladšie družstvo NŠKRT „B“ v zložení Rebeka 
Holi, Laura Bolya a Attila Bircsák desiate miesto. Je potešiteľné, že z desiatich zúčastnených družstiev boli 
štyri novozámocké. 
Napriek obmedzeniam v medzinárodnom súťažnom kalendári ICSF sa zúčastnilo 4. ročníka SLOVAK OPEN na 
pôde Strednej odbornej školy stavebnej-ÉSzKI 66 pretekárov z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Švajčiar-
ska a Slovenska. V päťboji mužov zvíťazil Jan Mészáros, v kategórii JR1 skončil v päťboji na treťom mieste 
Adrián Bircsák, v JR2 bol bronzový Zétény Bogdány. V trojboji Ž3 vyhral Attila Bircsák, v Ž4 bola strieborná 
Simona Šupáková a bronzová Sára Mészárosová. V kategórii veteránov tretiu priečku obsadil Ján Szudor.
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Pustené úlovky v roku 2020

Meno rybára Adresa Druh ryby Revír cm kg

Nagy Patrik Nové Zámky sumec Malý Dunaj 177 48,00

Száraz Peter Nové Zámky tolstolobik VN Rúbaň 2 113 27,00

Ing.Boršányi Michal Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 102 23,60

Laco Eugen Pribeta kapor Dvory nad Žitavou 4 98 23,40

Mráz Roland Komárno sumec Nitra č. 1 23,00

Laco Eugen Pribeta kapor Dvory nad Žitavou 4 97 22,08

Raučina Dalibor Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 22,00

Rybárik Martin Nové Zámky kapor štrkovisko Záhoň 115 21,70

Knapčok Pavel Tisovec kapor Dvory nad Žitavou 4 105 21,05

Vadkerti František Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 104 21,00

Čvirik Pavol Palárikovo kapor Dvory nad Žitavou 4 100 21,00

Chudivániová Jana Palárikovo kapor Dvory nad Žitavou 4 102 19,60

Ing. Boršányi Michal Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 104 19,40

Ing. Hlavács Rudolf Bánov kapor štrkovisko Záhoň 99 19,00

Raučina Dalibor Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 19,00

Bartalos Zoltán Dvory nad Žitavou kapor Dvory nad Žitavou 4 18,80

Marek Mészáros Nové Zámky kapor Nitra č. 1 99 18,70

Ing. Boršányi Michal Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 101 18,60

Bartalos Zoltán Dvory nad Žitavou kapor Dvory nad Žitavou 4 18,60

Varga Norbert Pribeta kapor Dvory nad Žitavou 4 18,40

Macek Martin Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 98 18,00

Knapčok Pavel Tisovec kapor Dvory nad Žitavou 4 96 17,90

Pšenák Daniel Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 96 17,80

Bielik René kapor Dvory nad Žitavou 4 101 17,70

Szalma Gábor Veľké Ludince kapor Dvory nad Žitavou 4 17,70

Rehor Milan Dvory nad Žitavou kapor Dvory nad Žitavou 4 98 17,60

Munka Ladislav Dvory nad Žitavou kapor Dvory nad Žitavou 4 17,60

Chudivániová Jana Palárikovo kapor Dvory nad Žitavou 4 102 17,50

Macek Jozef Nové Zámky kapor Rieka Mlynský náhon 78 17,00

Lubuški Gabriel Jasová kapor Dvory nad Žitavou 4 17,30

Bartalos Zoltán Dvory nad Žitavou kapor Dvory nad Žitavou 4 17,13

Partali Adrián Strekov kapor Dvory nad Žitavou 4 91 17,10
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Kocman Peter Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 106 17,00

Száraz Tomás Dvory nad Žitavou kapor Dvory nad Žitavou 4 91 17,00

Vadkerti Norbert Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 90 17,00

Raučina Dalibor Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 17,00

Knapčok Pavel Tisovec kapor Dvory nad Žitavou 4 98 16,96

Sütti Emil Pribeta kapor štrkovisko Bešeňov 88 16,78

Macek Martin Nové Zámky kapor Dvory nad Žitavou 4 97 16,50

Munka Ladislav Dvory nad Žitavou kapor Dvory nad Žitavou 4 16,20

Varga Norbert Pribeta kapor Dvory nad Žitavou 4 16,20

Mráz Roland Komárno zubáč Nitra č. 1 9,00

Zaznamenané kapitálne a pustené úlovky v roku 2020: 114 ks.

Privlastnené kapitálne úlovky v roku 2020

Meno rybára Adresa Druh ryby Revír kg

Kolompár Zsolt Nové Zámky sumec VN Dôchodcov 38,00

Perina Richard Nové Zámky sumec VN Svodín 30,00

Takács Ladislav Ing. Nové Zámky sumec Dvory nad Žitavou č.1 24,00

Stojka Alexander Nové Zámky tolstolobik Dvory nad Žitavou č. 4 22,00

Mucha Miroslav Nové Zámky amur Rieak Mlynský náhon 13,00

Kopányi Martin Andovce amur Spojovací kanál 13,00

Borka Tibor Andovce amur Spojovací kanál 13,00

Holota Jozef Nové Zámky amur Spojovací kanál 13,00

Nagy Gabriel Dvory nad Žitavou tolstolobik Dvory nad Žitavou č. 4 12,00

Kecskés Attila Svätý Peter zubáč Rieka Nitra č.1 5,50

Hévíz Zoltán Bešeňov zubáč Dvory nad Žitavou č.1 5,30

Doby František Nové Zámky zubáč Dvory nad Žitavou č.1 5,10

Záhumenský Július Sereď boleň MR Nitra Bánov 4,80

Hévíz Zoltán Dvory nad Žitavou jalec Rieka Žitava č.2 2,15

Stancz Peter Nové Zámky jalec Rieka Nitra č.1 2,10

Kiss Ladislav Nové Zámky karas Dvory nad Žitavou č. 4 2,00

Krivánek Ján Dvory nad Žitavou karas Dvory nad Žitavou č. 4 2,00
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Borka Viktor Nové Zámky karas Dvory nad Žitavou č. 4 2,00

Balogh Tibor Nové Zámky karas Dvory nad Žitavou č. 4 2,00

Zarybňovací plán lovných revírov - vody kaprové
Obdobie: 2021 - 2023

Názov revíru Číslo revíru
Druh násady a jej kategórie

Kr/ks K1/kg K2/kg K3/kg Šr/ks Zu1/ks

Štrkovisko Kurzweillovo 2-1120-1-1 300 1500 500
Štrkovisko pri Elektrárni 2-0870-1-1 100 200 100

Rieka Nitra č. 1 2-1400-1-1 20000 400 15000
Mlynský náhon 2-1310-1-1 200 300 500
VN dôchodcov 2-0840-1-1 200 400 500

Potok Chrenovka 2-0260-1-1 1000 200
OR Nitra Berek 2-1520-1-1 1000 1000

Štrkovisko Dvory č. 1 2-3210-1-1 200 1500 1000 300
Štrkovisko Dvory č. 2 2-3220-1-1 200 100
Štrkovisko Dvory č. 4 2-3240-1-1 400 2000 1000 500

Rieka Žitava č. 2 2-5610-1-1 1500 500
Štrkovisko Bešeňov 2-2950-1-1 200 300 500

VN Dubník 2-4680-1-1 10000 400 1000
VN Branovo 2-4530-1-1 5000 100 500 1000 500
VN Svodín 2-5320-1-1 5000 100 500 1000

VN Rúbaň č. 2 2-5240-1-1 5000 100 400 1000 200
Rašelinisko Zemné 2-2220-1-1 100 400 1000

Cergát č. 1 2-0230-1-1 4500 1000
Cergát č. 2 2-0240-1-1 1500 500

Spojovací kanál 2-2670-1-1 2500 1000
Barina Palárikovo 2-2250-1-1 100 300 500

OR rieky Nitra Bánov 2-1500-1-1 10000 1000
Štrk. Záhoň - Bánov 2-4250-1-1 500 200

OR Nitry Podháj - Bánov 2-1830-1-1 50 200 500

SPOLU ks/kg 67000 1150 1400 9600 29700 2400
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Skutočné zarybnenie revírov SRZ MsO Nové Zámky v roku 2020, časť 1.

Názov revíru
Číslo revíru

Množ. 
násady

Druh násady a jej kategória

Kapor
Kr / ks

Kapor
K1 / kg

Kapor 
K2 / kg

Kapor K3 
výber / kg

Kapor 
výber / kg

Šťuka rých.
Šr / ks

Šťuka
Š1 / ks

Zubáč
Zu1 / ks

Štrkovisko Kurzweillovo
2-1120-1-1

ks/kg 145 3 200 50 20 2 500
€ 405,13 7 755,00 185,00 176,00 420,00

Štrkovisko pri elektrárni
2-0870-1-1

ks/kg 100 300 100
€ 260,00 735,00 44,00

Rieka Nitra č.1
2-1400-1-1

ks/kg 20 000 400 1 000 27000
€ 308,00 1 760,00 2 600,00 2550,00

Mlynský náhon
2-1310-1-1

ks/kg 200 300 500,00
€ 520,00 720,00 55

VN Dôchodcov
2-0840-1-1

ks/kg 200 600 500
€ 558,80 1 440,00 55,00

Potok Chrenovka
2-0260-1-1

ks/kg 2 000 500,00
€ 30,80 55,00

OR Nitra Berek
2-1520-1-1

ks/kg 2 000 1000,00
€ 30,80 110,00

Štr. Dvory nad Žitavou č. 1
2-3210-1-1

ks/kg 220 2 600 1000,00 3 300
€ 1 012,00 6 315,00 110,00 432,00

Štr. Dvory nad Žitavou č. 2
2-3220-1-1

ks/kg 200 250 100
€ 520,00 600,00 44,00

Štr. Dvory nad Žitavou č. 4
2-3240-1-1

ks/kg 410 3 000 135 1000,00 2 500
€ 1 886,00 7 275,00 499,50 110 420,00

Rieka Žitava č. 2
2-5610-1-1

ks/kg 3 000 500,00
€ 46,20 55,00

Štr. Bešeňov
2-2950-1-1

ks/kg 200 900 500,00
€ 539,40 2 235,00 55,00

VN Dubník
2-4680-1-1

ks/kg 10 000 600 1000,00
€ 154,00 1 470,00 110

VN Branovo
2-4530-1-1

ks/kg 7 000 150 700 1000,00 500
€ 107,80 660,00 1 710,00 110 220,00

VN Svodín
2-5320-1-1

ks/kg 7 000 100 500 1000,00
€ 107,80 260,00 1 200,00 110

VN Rúbaň č. 2
2-5240-1-1

ks/kg 6 000 100 600 1000,00 200
€ 92,40 260,00 1 470,00 110 88,00

Raš. Zemné
2-2220-1-1

ks/kg 300 900 1000,00 30,00
€ 809,40 2 235,00 110 264,00

Cergát č. 1
2-0230-1-1

ks/kg 5 000 1000,00
€ 77,00 110

Cergát č. 2
2-0240-1-1

ks/kg 3 000 500,00
€ 46,20 55,00

Spoj. kanál
2-2670-1-1

ks/kg 5 000 1000,00
€ 77,00 110

Barina Palárikovo
2-2250-1-1

ks/kg 100 300 500,00
€ 279,40 720,00 55,00

OR rieky Nitra Bánov
2-1500-1-1

ks/kg 10 000 230 1 000 1000,00 2 000
€ 154,00 598,00 2 400,00 110 200,00

Štr. Záhoň Bánov
2-4250-1-1

ks/kg 500 900 4 800
€ 1 300,00 2 175,00 1 092,00

MR Nitra Podháj Bánov
2-1830-1-1

ks/kg 50 500,00
€ 220,00 55,00

CELKOM
ks/kg 80 000 1 230 3 375 16 650 185 42 000 50 16 000

€ 1 232,00 5 538,00 8 910,13 40 455,00 684,50 4 200,00 440,00 2 960,00
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Skutočné zarybnenie revírov SRZ MsO Nové Zámky v roku 2020, časť 2.

Názov revíru
Č. revíru

Množ. 
násady

Druh násady a jej kategória

Nosáľ
Nos / ks

Úhor mon. 
/ kg

Lieň
Li 1-2 / kg

Karas
Ka 1-2 / kg

Mieň
/ ks

Amur
1-2 / kg

SPOLU
za rok 2020

Štrkovisko Kurzweillovo
2-1120-1-1

ks/kg 1 100 150 60,00
€ 500,00 495,00 90,00 198,00 10 224,13

Štrkovisko pri elektrárni
2-0870-1-1

ks/kg
€ 1 039,00

Rieka Nitra č.1
2-1400-1-1

ks/kg 3 000 1 000
€ 960,00 385,00 8 563,00

Mlynský náhon
2-1310-1-1

ks/kg
€ 1 295,00

VN Dôchodcov
2-0840-1-1

ks/kg
€ 2 053,80

Potok Chrenovka
2-0260-1-1

ks/kg
€ 85,80

OR Nitra Berek
2-1520-1-1

ks/kg
€ 140,80

Štr. Dvory nad Žitavou č. 1
2-3210-1-1

ks/kg 1 60,00
€ 500,00 198,00 8 567,00

Štr. Dvory nad Žitavou č. 2
2-3220-1-1

ks/kg
€ 1 164,00

Štr. Dvory nad Žitavou č. 4
2-3240-1-1

ks/kg
€ 10 190,50

Rieka Žitava č. 2
2-5610-1-1

ks/kg
€ 101,20

Štr. Bešeňov
2-2950-1-1

ks/kg
€ 2 829,40

VN Dubník
2-4680-1-1

ks/kg
€ 1 734,00

VN Branovo
2-4530-1-1

ks/kg
€ 2 807,80

VN Svodín
2-5320-1-1

ks/kg
€ 1 677,80

VN Rúbaň č. 2
2-5240-1-1

ks/kg
€ 2 020,40

Raš. Zemné
2-2220-1-1

ks/kg 100
€ 60,00 3 478,40

Cergát č. 1
2-0230-1-1

ks/kg
€ 187,00

Cergát č. 2
2-0240-1-1

ks/kg
€ 101,20

Spoj. kanál
2-2670-1-1

ks/kg
€ 187,00

Barina Palárikovo
2-2250-1-1

ks/kg 100 60,00
€ 60,00 198,00 1 312,40

OR rieky Nitra Bánov
2-1500-1-1

ks/kg
€ 3 462,00

Štr. Záhoň Bánov
2-4250-1-1

ks/kg
€ 4 567,00

MR Nitra Podháj Bánov
2-1830-1-1

ks/kg
€ 275,00

CELKOM
ks/kg 3 000 2 100 350 1 000 180

€ 960,00 1 000,00 495,00 210,00 385,00 594,00 68 063,63
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Zoznam členov, ktorí v roku 2020 ulovili nad 100 kg úlovkov

Ábrahám Ľudovít Nové Zámky 140,00

Stankó Pavol Gbelce 125,80

Dudás Ladislav Nové Zámky 119,48

Kolompár Jozef Nové Zámky 117,40

Kolompár Zsolt Nové Zámky 117,00

Barta Róbert Gbelce 113,00

Kajan Ján Nové Zámky 111,00

Košťál Ladislav Ing. Nové Zámky 110,30

Krivánek Ján Dvory nad Žitavou 110,00

Kováč Daniel Bánov 107,00

Zsemlovics Ján Dvory nad Žitavou 104,30

Zachar Jozef Dvory nad Žitavou 100,45

Prehľad výlovov z chovných rybníkov SRZ MsO Nové Zámky v roku 2020

Druh ryby
VN Semerovo VN Rúbaň č. 1

Spolu2-5250-2 2-5230-2
25.10.2020 22.10. a 24.10.2020

K2 / kg 0 1030 1030
K2 / € 0,00 2678,00 2678,00
K3 / kg 6600 5750 12350
K3 / € 15840,00 13800,00 29640,00
K4 / kg 0,00 185 185
K4 / € 0,00 684,50 684,50

Šť1 / kg 50 0 50
Šť1 / € 440 0,00 440,00

Ka 1-2 / kg 350 0 350
Ka 1-2 / € 210 0,00 210,00

SPOLU €: 33652,50
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Dohody o spoluužívaní revírov

Členovia MsO SRZ Nové Zámky s miestnym povolením z Nových Zámkov môžu uplatňovať rybárske právo na 
revíry č.2-4440-1-1 Vážsky Dunaj od jeho ústia v Komárne po cestný most Komoča – Kolárovo, a na revíry č. 
2-4360-1-1 Váh č.1 od čiastkového povodia Váhu od cestného mosta Komoča – Kolárovo po riečny km 35 pod 
obcou Neded a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky – Komoča po pramene na ľavej strane.

Členovia MsO SRZ Komárno s miestnym povolením z Komárna, a členovia MsO SRZ Kolárovo s miestnym po-
volením z Kolárova môžu uplatňovať rybárske právo na revíry č. 2-1400-1-1 Nitra č.1 v časti od cestného mosta 
Komoča pri Spojovacom kanáli (2-2670-1-1) po sútok s riekou Váh pri obci Komoča.

Upozorňujeme členov, že na všetkých revíroch platia MRP tej organizácie, na ktorej sa nachádza (Kolárovo – ka-
por 45 cm, amur 70 cm, Komárno – kapor 45 cm, lieň 35 cm, amur 70 cm).

Členovia MsO SRZ Šurany s miestnym povolením Šurany, môžu uplatňovať rybárske právo na reviroch č. 2-1500-
1-1 MR rieky Nitra pri Bánove, 2-1830-1-1 MR rieky Nitry – Podháj a č. 2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň.
Revír MsO SRZ Nové Zámky č. 2-1500-1-1 MR rieky Nitra v Bánove zarybní MsO SRZ Šurany každoročne 
kaprom K3 v množstve 1 000 kg. 

Upozornenie!
Revír Potok Chrenovka č. 2-0260-1-1 od obce Bánov po Zúgov v Nových Zámkoch: loviť ryby na živú rybku, na 
mŕtvu rybku alebo jej časti je v uvedenom revíri zakázané. Lov je povolený prívlačou a muškárením s použitím 
strímra alebo inej napodobneniny rybky. 

Športová činnosť v roku 2021

Výbor SRZ MsO Nové Zámky na základe vládnych nariadení a vzáujme zachovania verejného zdravia v spoijitosti 
s pandémiou ochorenia COVID-19 v roku 2021 rozhodol o zrušení pretekov pre dospelích. 

Jedinou výnimkou budú preteky detí na Mlynskom náhone (pri Štrande) v Nových Zámkoch, pri ktorých 
sa predpokladá, že ich bude možné organizovať v letnom období pokiaľ dojde k takému zlepšeniu situácie, ktorá 
to umožní. 

Termín pretekov detí na Mlynskom náhone (pri Štrande) v Nových Zámkoch bude v dostatočnom pred-
stihu zverenený na webovom sídle organizácie www.srz-novezamky.sk.

Počas konania sa pretekov bude revír Mlynský náhon (pri Štrande) uzatvorený! 

Žiadame sprievod detí a verejnosť, ktorí prídu na preteky osobnými vozidlami, aby počas konania sa pretekov 
nejazdili pri vode a rušili tak priebeh samotných pretekov.

Technické pokyny pre preteky detí na Mlynskom náhone:
 
• Počet pretekárov - detí maximálne 50!
• Zraz pretekárov, losovanie od 7:00 do 8:00 hod. na konci Hviezdoslavovej ulice
• Začiatok pretekov bude o 8:00 hod. do 11:30 hod.
• Vyhodnotenie pretekov a váženie bude od 11:30 hod. do 12:00 hod.
• Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien o 12:00 hod.
• Lov povolený na jednu udicu. Hodnotenie podľa mezinárodných pravidiel CIPS. Povinné je mať so sebou 

rybársku sieť na prechovávanie rýb.
• Pretekov sa môžu zúčastniť len deti do 14 rokov!
• Deti pretekajú na zodpovednosť dospelého sprievodu!
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Brigádnická činnosť pre rok 2021

Brigádnickú činnosť v tomto roku zameriavame na zveľaďovanie a čistenie revírov. Každý člen je povinný od-
pracovať jednu brigádu, t.j. 5 hodín. Tí členovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať brigádu, musia 
uhradiť finančnú čiastku v sume 35 € na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2020. Čiastku je 
potrebné uhradiť v kancelárii SRZ - MsO Nové Zámky najneskôr spolu s ostatnými rybárskymi poplatkami na rok 
2021 najneskôr do 31.03.2020. Kto uvedenú čiastku v stanovenej lehote neuhradí, nebude mu vydané povolenie 
na rybolov na rok 2021.

UPOZORNENIE!
Brigádnická povinnosť neplatí pre mládež do 18 rokov, dôchodcov nad 62 rokov, ženy a invalidných dôchodcov. 
Brigády sa môže každý člen zúčastniť, v ktorýkoľvek deň v zmysle rozpisu. Zraz účastníkov brigád bude vždy 
o 7:00 hod. na Rybárskom dome pri Štrkovisku Kurczweill. Za mimoriadne nepriaznivého počasia sa brigáda 
nekoná.

V mimoriadnych prípadoch - havária, ohrozenie revírov a iné, budú členovia pozývaní písomne.

Tí členovia, ktorí v uvedených termínoch nemôžu prísť na brigádu majú možnosť sa zúčastniť individuálnej 
brigády, ktorú vieme zabezpečiť pre minimálne 3 rybárov. Prihlásiť sa môžu osobne v kancelárii SRZ MsO 
Nové Zámky v úradných dňoch od marca 2021 najneskôr do 10.10.2021. Brigádnik vykonáva brigádu na vlastnú 
zodpovednosť!

Výbor SRZ MsO žiada členov o zodpovednejší prístup k plneniu si svojich brigádnických povinností vyplývajúcich 
z podmienok členstva v organizácii!

Termín brigád - jar 2021

27.03.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, VN Branovo

10.04.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník, Cergát č. 1 a č. 2, Spojovací 
kanál

17.04.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, VN Rúbaň 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Štrkovisko pri Elektrárni

24.04.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory nad Žitavou č. 1, 2 a 4, r. Žitava, Rašelinisko Zemné
                                                          

Termín brigád - jeseň 2021

18.09.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, Cergát č. 1 a č. 
2, Spojovací kanál, VN Branovo

25.09.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, Rašelinisko Zemné, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník          

02.10.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, VN Rúbaň 2, VN Svodín, Štrkovisko pri Elektrárni, r. Nitra č. 1

09.10.2021 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory nad Žitavou č. 1, 2 a 4, r. Žitava
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Poďakovanie sponzorom

SRZ MsO Nové Zámky aj cestou spravodaja vyslovuje úprimné poďakovanie sponzorom, ktorí pri príležitosti 
usporiadania spoločenských akcií, rybárskych pretekov a zarybňovaní prispievajú našej organizácii hodnotnými 
vecnými darmi alebo finančným príspevkom. Sú to naši rybári ale aj nerybári - fanúšikovia našej organizácie.

Zúgov s.r.o
Nové Zámky

MVDr. Mészáros Juraj
 Huszár Róbert

TPD 
Nové Zámky

pán Handl a Ing. Danáč

NOVOTECHNO
Nové Zámky

Krivánek Peter

TECHNIA 
Nové Zámky

Ing. Stín Peter

Autosklo H&D 
Nové Zámky 

Ing. Šabík Martin

Gipsmont 
Nové Zámky 

Kaderábek Juraj

FEROTVAR 
Nové Zámky 

Krivánek Richard

Železiarstvo Ha&Ho
Komárno 

Bara Norbert

POINFO
Nové Zámky
Kádek Tibor

HORMAL NZ s.r.o.
 Nové Zámky

 Horváth Martin

Stavebná firma 
Hozlár s.r.o 
Nové Zámky

Hozlár Ľubomír

Reštaurácia 
Millénium

Nové Zámky
 Horváthová Klaudia

Mgr. art. Otakar Klein 
primátor mesta 
Nové Zámky

VÍZTEC s.r.o.
Nové Zámky

Ing. František Nagy

Rybárske potreby 
ESOXX

Gabriel Kliský
Nové Zámky

Novovital s.r.o. 
Lebó Ľudovít

RYBÁRSKE POTREBY 
CARPIO
Šurany

TWIN CAR 
Nové Zámky

YELLOW FISH
Marcelová 

Szikonya Kristián

RIVAL CAR 
Nové Zámky

Mesto - Mestský úrad 
Nové Zámky



SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MESTSKÁ ORGANIZÁCIA NOVÉ ZÁMKY

POVAŽSKÁ 4, 940 67 NOVÉ ZÁMKY
TEL.: +421 35 6424 769

INFO@SRZ-NOVEZAMKY.SK, WWW.SRZ-NOVEZAMKY.SK

Stránkové dni a hodiny
Od 01. januára do 31. decembra

Pondelok 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok n e s t r á n k o v ý  d e ň !
Piatok 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30


