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Rybárska sezóna sa blíži k záveru 
 
Keďže toto číslo Trnoveckých novín vychádza ako príloha časopisu MY, chceme aj čitateľom             
časopisu pri tejto príležitosti predstaviť Obvodnú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu,          
ktorá pôsobí na území obce. Ako Obvodná organizácia sme súčasťou Mestskej organizácie            
SRZ Šaľa a obhospodarujeme lovné revíry Hlinisko Amerika III, Mŕtve rameno Vízallás            
chovný revír Hlinisko Vermek a v rámci MsO SRZ Šaľa – revír Váh č.2. Bližšie informácie o                 
našej činnosti, ktorá sa zaoberá nielen rybárstvom, ale aj ekológiou, krajinotvorbou a životom             
v okolí našich revírov si môžete pozrieť na našej web stránke www.srztrnovec.sk, kde             
prinášame už 10 rokov pravidelné príspevky o našej činnosti aj s množstvom fotografii. Keby              
niekoho z čitateľov zaujali niektoré témy, ktorými sa zaoberáme radi privítame každý nápad,             
radu alebo pomoc prípadne poskytneme naše skúsenosti. Rovnako ponúkame témy          
príspevkov ako materiál pre študentov pre vypracovanie študentských prác súvisiacich s ich            
témou. 
 
Vážení čitatelia časopisu MY, spoluobčania a kolegovia rybári. V tomto príspevku Vás            
chceme informovať o našej činnosti v posledných troch mesiacoch tohto roka. 
 
Koncom leta a začiatkom jesene po ochladení vody sa zlepšili aj podmienky na lov a aktivita                
rýb bola značne lepšia ako v teplých letných mesiacoch. Pribudlo viac záberov aj úlovkov,              
ktoré potešili nejedného rybára. Okrem lovu sme sa v rámci obmädzujúcich opatrení v             
súvilosti s pandemickou situáciou snažili zabezpečiť činnosti súvisiace so starostlivosťou o           
revíry a ich okolie. 
 
Koncom augusta sme so súhlasom majiteľa Duslo a.s. Šaľa vykonali skúšobný odlov vrhacou             
sieťou v priemyselnom objekte výtokového bazéna odkaliska, kde sa pomerne dobre darí            
rybám rôzneho druhu. Po asi 1½ hodinovom love sa nám podarilo odloviť približne 10 kg               
rôznych druhov rýb, ktoré sme po kontrole zdravorného stavu preniesli na zarybnenie lovného             
revíru Hlinisko Amerika III. Tento výtokový bazén, ako aj lovný revír Hlinisko Amerika III              
je prepojený s riekou Váh a preto sa nejednalo o premiestnenie rýb z iného revíru čo by bolo v                   
rozpore so zákonom, ale v rámci revíru. Odlov vrhacou sieťou vykonal hospodár MsO SRZ              
Šaľa p. Jozef Bugyi, ktorý zároveň vykonal aj kontrolu zdravotného stavu odlovených rýb. 
 
V druhej polovice septembra sa uskutočnila brigáda na chovnom revíri Hlinisko Vermek.            
Práce boli zamerané na upratanie rybárskeho domu a pokosenie a upratanie pobrežia. Tomuto             
malému revíru sa snažíme venovať pozornosť aj z toho dôvodu, že sa nachádza na území obce                
v obytnej zóne ako malý kúsok živej prírody. Účastníkom brigády aj touto cestou ďakujeme              
za vykonanú prácu. 
 
15.10.po výdatných zrážkach na celom území Slovenska sa rozvodnili aj prítoky Váhu a aj              
samotný Váh. Toto zvýšenie hladiny umožnilo dopustiť vodu do lovného revíru Hlinisko            
Amerika III na maximálne možnú mieru. Táto voda vytvorila vynikajúce podmienky pre ryby             
z očakávaného zarybnenia, ako aj pre pôvodnú osádku rýb. Súčasne sa tým zlepšili             
podmienky na prezimovanie rýb a pomalšie prehrievanie vody v jarných mesiacoch, čo je             
podstatné na zabránenie výskytu jarných ochorení rýb. 
 
Jesenné zarybnenie revírov bolo vykonané 20. a 30.10. Lovné revíry Mŕtve rameno Vízallás a              
Hlinisko Amerika III boli zarybnené nasledovne: 500 kg K3+50 kg, Šťuka severná (30-50cm)             
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/ 300 kg K3+500 kg K2+10 kg, Šťuka severná (30-50 cm). Chovný revír Hlinisko Vermek               
bol zarybnený 5 kg Šťuka severná (30-50 cm ) na redukciu stavu karasa striebristého. 
 
Lovné revíry boli pre lov otvorené 1.10. na všetkých revíroch MsO SRZ Šaľa. Jesenné              
mesiace nám priniesli aj niekoľko smutných udalostí keď z našich radov odišli ďalší 3              
členovia - Anton Hulala, Tibor Hulák a Janko Csányi. Aj napriek smutnej udalosti akou je               
smrť kolegu udiala aj jedna ľudsky veľmi dojímavá udalosť. Ťažko chorý Janko Csányi mal              
jedno prianie - zachytať si ešte na svojom obľúbenom mieste. Rodina sa spojila s našim               
kolegom Lukášom Šášikom, ktorý Jankovi prichystal miesto a náčinie. Janka priviezli, usadili            
ho vo vozíku Lukáš mu nahodil udicu a po krátkom čase Jankovi zabral kaprík. Žiaľ Janko už                 
nemal síl neveľkého kapríka zdolať tak mu Lukáš pomohol. Po krátkom čase ho rodinný              
príslušníci unaveného ťažkou chorobou odviezli domov. Na druhý deň poobede sme sa            
dozvedeli, že Janko zomrel. Vďaka Lukášovi sa splnilo jeho posledné prianie. Aj touto cestou              
ďakujeme Lukášovi a jeho manželke,že takto pomohli splniť posledné prianie jedného           
dlhoročného zanieteného rybára. 
 
Z blížiacimi sa zimnými mesiacmi prajeme našim členom ešte niekoľko pekných dní na lov a               
keď sa podarí aj pekné úlovky dravých rýb,ktorých sezóna práve prebieha. Všetkým            
čitateľom prajeme príjemné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov. 
 

Petrov zdar! 
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 


