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Hlavná sezóna v našich revíroch 
 
Po problémoch v súvislosti s pandémiou, ktoré čiastočne narušili a obmedzili činnosť aj v              
našej organizácii sa po vykonaní potrebných prác v jarných mesiacoch začala 1.6 hlavná             
rybárska sezóna. 
 
Začala však s opakujúcimi sa problémami s odpadkami. Tentoraz to bol nebezpečný odpad             
azbestových dosiek, ktoré neznámy páchateľ vyhodil na pobreží rybníka Vízallas. Skládka           
bola nahlásená Obecnej polícii, ktorá miesto obhliadla a postúpená Okresnému úradu OUŽP            
Šaľa. Po aktívnej spolupráci s OUŽP bola táto skládka odstránená 24.6. firmou Astana,             
Poprad. Aj touto cestou ďakujeme všetkým zainteresovaným za spoluprácu. 
 
Prvé dni po otvorení lovu na rybníkoch boli oba lovné revíry pod veľkým tlakom nakoľko               
nebol otvorený rybník v Královej a ani novovybudovaný rybník v Seliciach. Tento počiatočný             
tlak bol čiastočne eliminovaný prikŕmením rýb, čo sa síce niektorým členom nepáčilo, ale ak              
chceme úlovky zo zarybnenia rozdeliť na celú sezónu je potrebné robiť takéto opatrenia lebo              
chamtivosť niektorých členov už presahuje hranice. 
 
Intenzívne zrážky počas júna, hlavne v druhej polovici mesiaca zdvihli hladinu Váhu tak, že              
22.6. od 09:15 do 23:50 hod. sme mohli doplniť tak potrebnú vodu do rybníka Amerika III.                
Vlastnou technikou a aj za pomoci techniky, ktorú poskytla obec sa pokosilo pobrežie rybníka              
Amerika III a priľahlé plochy. 
 
17.6. potapači z Klubu potapačov Amfora Šaľa na základe súhlasu majiteľ objektu Duslo a.s.              
Šaľa a objednávky z MsO SRZ Šaľa vykonali prehliadku tesnosti a funkčnosti uzatváracieho             
hradidla v objekte hradidla na korune protipovodňovej hrádze. Z dna objektu boli odstránené             
naplavené nečistoty, kamene, konáre, fľaše, ktoré mohli spôsobiť netesnosť uzatváracej časti           
hradidla. Tieto práce boli vykonané ako sponzorský príspevok Klubu potapačov v prospech            
organizácie MsO SRZ Šaľa. Prezidentovi klubu p. Vladímírovi Sliškovi a jeho kolegom  Ing.             
Tureničovi a Mgr. Petrovi Petrovi Šabíkovi ďakujeme za ústretový a profesionálny prístup a           
vykonanú prácu. Správa z vykonaných prác bola zaslaná vedeniu Oddelenia odpadového           
hospodárstva úseku energetiky Dusla a.s. Šaľa. 
 
V priebehu ďalšieho obdobia sa pokosilo pobrežie rybníka Vermek a za pomoci techniky             
poskytnutej Obecným úradom čiastočne upravili prístupové cesty k Váhu, ktoré boli           
rozjazdené po predchádzajúcich dažďoch. 
 
13.7. sa v spolupráci s OUŽP vykonala obliadka nelegálnych stavieb na pobreží rieky Váh na               
oboch stranách toku v úseku do cestného mosta v Šali po Vodné dielo Selice. Množstvo               
rozličných prístreškov vybudovaných zo stavebného odpadu a aj nebezpečného odpadu,          
azbestu, pneumatik, plechu, fólie vybavených vyradenými autosedačkami, gaučmi, matracmi,         
kobercami atď. nemajú čo v prírode a hlavne pri vode hľadať. Nedostatočná legislatíva a              
nejasné vlastnícke vzťahy k príslušným pozemkom umožňujú beztrestnosť takéhoto konania.          
Tieto “skvosty” rybárskej architektúry by sa mali čo najskôr odstrániť, aby pobrežie rieky             
bolo opäť prirodzene krásne. Je to opäť len na nás rybároch či si uvedomíme, že to k vode                  
nepatrí. Dnes je už dostupné vybavenie, ktoré umožňuje aj dlhodobý pobyt pri vode s tým, že                
keď opustíte lovné miesto nezostane tam nič nevkusné. 
 



V priebehu mesiaca august sa vykonal zber odpadkov z pobrežia rybníkov a rieky Váh. Žiaľ               
musíme konštatovať, že nedochádza k zlepšeniu v tomto smere, hoci na to upozorňujeme v              
každom príspevku a aj priamo loviacich na lovných miestach. Aj touto cestou Vás opätovne              
žiadame, aby ste si odpadky odniesli so sebou a nevešali vrecia s odpadkami po stromoch.               
Niekto to musí aj tak pozbierať, vytriediť a odviesť na likvidáciu. Všekto je to čas a peniaze,                 
ktoré sa dajú použiť aj rozumnejšie. 
 
14.8. sa pokosili kraje prístupovej cesty k Váhu od rybníka Amerika III a pretekárska trať na                
Váhu.  
 
14.-16.8. sa na rybníku Amerika III uskutočil sumčiarsky víkend. Počet loviacich nebol            
určený a z pozvaných a oslovených vyznávačov lovu sumcov. I keď viacerí prisľúbili účasť,              
nakoniec z pracovných či rodinných dôvodov sa akcie mnohí nemohli zúčastniť. Lov zahájilo             
približne 12 lovcov, ktorí sa počas dvoch dní usilovali uloviť niektorého zo sumcov v              
rybníku. Aj keď bolo niekoľko záberov a strhnutých nástrah, opäť sa nepodarilo žiadneho             
sumca uloviť. Dva večery však prebehli v dobrej nálade, vyrozprávali sa už známe i nové               
príbehy zo života a od vody. Počas priebehu lovu účastníci uvarili výborný guláš z diviny,               
ktorú nám darovali kolegovia poľovníci. Gulášom boli pohostení všetci, ktorí sa pri nás na              
rybníku zastavili. K poobednej káve manželka Janka Doboša Marika upiekla vynikajúci           
jablkovo slivkový koláč, ktorým ešte vylepšila dobrú atmosféru akcie. Záverečný večer bol            
obohatený perfektnou večerou z pečenej diviny s knedľou a brusnicovým lekvárom. Za            
prípravu guláša a pečenej diviny ďakujeme nášmu kolegovi Lajosovi Vinczemu a jeho            
manželke Silvii. Keď už nebol úspešný lov, tak sme čas využili aj na drobné úpravy na                
rybníku. Vymenili sa revírne tabule s novým revírnym názvom a doplnili sa lavičky, ktoré              
budú slúžiť nielen rybárom, ale aj ostatným, ktorí sa tu zastavia počas prechádzky. Po akcii               
sme sa rozišli s predsavzatím, že v budúcom roku už musíme aj niečo uloviť, aby bola akcia                 
dokonalá. Ďakujeme všetkým za účasť aj za vykonanie spomenutých prác na rybníku. 
 
V druhej polovici augusta sa aplikovala ďalšia dávka baktérií do rybníka Vermek a súčasne sa               
obliadlo a pobrežie z vody. Fotodokumentácia potvrdzuje značnú eróziu časti pobrežia. V            
spolupráci s Obecným úradom by sme chceli toto pobrežie upraviť, stabilizovať brehovú časť,             
aby bola prístupná a dalo sa prípadne aj poprechádzať okolo rybníka. 
 
24.8. nás vo veku 71 rokov opustil náš kolega Gabriel Sedlák s ktorým sme sa rozlúčili 29.8.                 
Aj touto cestou mu chceme poďakovať za jeho dlhoročné aktívne členstvo a vykonanú prácu              
v prospech organizácie  
 
S blížiacou sa jeseňou sa budú postupne zarybňovať aj naše revíry. Bolo vykonané zarybnenie 
sumcom veľkým na rieke Váh, kde v Seliciach sa zarybnilo 1.400 ks a Trnovci 600 ks vo                 
veľkosti 10 cm. Zarybnenie kaprom na všetkých rybníkoch sa vykoná po dohode s             
dodávateľom podľa plánu zarybnenia. Plánujeme ešte zarybnenie šťukou ročnou. 
 
Sezóna ako taká bola doteraz z hľadiska úlovkov podľa vyjadrenia väčšiny rybárov nie veľmi              
úspešná, aj keď sa ulovilo na rieke Váh niekoľko kapitálnych sumcov, kaprov a amurov čo               
len potvrdzuje atraktivitu revíru. 
 
Aj v dôsledku pandémie veľa ľudí trávilo čas na domácej dovolenke a veľa z nich aj práve pri                  
love rýb. Pri kontrolách revírov, ale aj počas lovu bol vidieť enormný tlak na rieke Váh, kde                 
denne desiatky člnov križovalo rieku či len rekreačnou plavbou, alebo aj súčasným lovom.             
Musíme nájsť kompromis medzi zážitkovým a úžitkovým lovom, aby naše revíry aj v             



budúcnosti zostali atraktívne a musíme sa snažiť nájsť spôsob a prostriedky na prirodzenú             
obnovu života hlavne v rieke, ktorej prirodzená obnova je narušená vodnými stavbami. 
 
Do posledných mesiacov sezóny prajeme kolegom rybárom ešte pekné úlovky a ostatným            
spoluobčanom príjemný pobyt a relax na brehoch našich revírov. 
 

Petrov zdar! 
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 


