
Detské letné sústredenia 2018 organizované MO SRZ Kysucké Nové Mesto 

v spolupráci s Centrom voľného času. 

 

Počas letných prázdnin 2018 mali možnosť deti z detských rybárskych krúžkov v Kysuckom 

Novom Meste a okolia, prihlásiť sa na detské rybárske sústredenia. Kvôli veľkému záujmu sa 

už tradične organizujú sústredenia dve. Jedno v zahraničí na súkromnom revíri a druhé na revíri 

v obhospodarovaní MO SRZ Kysucké Nové Mesto VN Neslušanka. Tento rok padlo 

rozhodnutie, že zahraničné sústredenie bude v poľskom Žywci u Andrzeja Zawadu. Už minulý 

rok sa potvrdilo, že Andrzejove 3 lovné rybníky sú vynikajúco zarybnené a poskytujú 

mimoriadnu príležitosť začínajúcim rybárom aby si vytvorili tie správne rybárske návyky 

a zručnosti. Veľmi premenlivé počasie počas celého sústredenia ovplyvnilo aktivitu cieľovej 

ryby kapra. Dravce, ktoré deti chytali minulý rok vo veľkých počtoch teraz úplne prestali brať. 

Našťastie Andzrejove rybníky oplývajú širokou biodiverzitou a nastaršia rybárska nástraha – 

červíky boli to správne pre lov sumčekov afrických, lieňov, karasov a kaprov. Nováčik ktorému 

sa podarí na bežne zarybnenom revíri uloviť jedného kapra za deň často krát podľahne panike 

a pod tlakom adrenalínu urobí nejakú chybu a rybu stratí. V Žywci každé diata zdolalo 30-50 

rýb rôznych veľkostí a druhov každý deň, čím získalo určitú zručnosť pri zdolávaní 

a podoberaní v rôznych situáciách. Rovnako podmienka používania podložiek, háčikov bez 

protihrotov a šetrné vyberanie háčikov pomocou uvoľňovačov vychováva deti k správnym 

rybárskym návykom. Pani Zawadová s personálom sa postarala o rybacie špeciality vynikajúcej 

Poľskej kuchyne a vybavila každého účastníka darčekom – pečeným duhákom v náleve. 

Ubytovanie niekoľko metrov od vodnej hladiny dotváralo celkovú atmosféru z pobytu. 

Poďakovanie za asistenciu pri práci s deťmi na sústredení v Žiwci patrí rodičom Michalovi 

Ivánkovi, Pavlovi Lašovi a Janovi Bírovi.  

Dlhoročnou tradíciou je, že pre deti z Kysuckého Nového Mesta a okolia poskytuje MO SRZ 

Kysucké Nové Mesto bezplatne svoju rybársku chatu „Okál“, ktorá stojí pri vodnej nádrži 

Neslušanka. Tento revír je pod správou základnej organizácie a v posledných rokoch si získava 

čoraz viac priaznivcov nie len spomedzi domácich rybárov. 9 hektárová vodná nádrž svojou 

ichtyofaunou môže konkurovať súkromným revírom v širokom okolí. Na revíre je stanovená 

horná lovná miera a preto nie je zriedkavosťou uloviť kapre okolo 100cm. Neslušanka má aj 

svoju odvrátenú tvár. Letná búrka priniesla „pozdravy“ od nezodpovedných obyvateľov obce 

Nesluša a súčasťou letného sústredenia sa stala brigáda v separovanom zbere naplavených 

odpadkov. 

Vďaka ponuke člena základnej organizácie Jozefa Kováča, ktorý v súčasnosti obohatil rady 

vedúcich rybárskych krúžkov, bolo možné rozdeliť deti rôznych vekových skupín na dve 

stanoviská. Pán Kováč ako veľmi skúsený rybár v love rýb na boilies sa podujal pripraviť 

starším členom detského rybárskeho krúžku ubytovanie v bivakoch a zabezpečil všetko 

potrebné náčinie a nástrahy. Chlapci zažili 4 dni pod vedením skutočného odborníka a veľa 

toho nenaspali, pretože práve v nočných hodinách boli kapre najaktívnejšie. Skupina starších 

žiakov napokon ulovila vyše 50 kaprov, z toho 3 boli nad 80 cm. Mladšie deti, chlapci aj 

dievčatá mali trochu pestrejší program, predsa len je lov na boilies náročnejšou disciplínou 

vyžadujúcou veľkú dávku trpezlivosti. Najčastejšie lovenými rybami boli pleskáče, malé kapry, 

liene a červenice. Mnohým začiatočníkom sa podarilo predsa len uloviť aj kapra na boilies. 

Významnú pomoc pri práci s deťmi zabezpečoval aj bývalý člen krúžku, teraz už dospelý rybár 



Andrej Vároš, ktorý sa do práce s deťmi natoľko zanietil, že sám plánuje stať sa vedúcim 

krúžku. O svoje skúsenosti s lovom kapra na boilies sa prišiel s deťmi podeliť aj Ing. Marián 

Mihalda. Tajomník základnej organizácie, člen Rady Žilina, poslanec mestského zastupiteľstva 

a súčasný kandidát na primátora mesta Kysucké Nové Mesto sa významným spôsobom zaslúžil 

nie len o vznik súčasného detského rybárskeho krúžku ale je aj jeho dlhoročným 

podporovateľom. Podľa jeho slov, práca s deťmi a mládežou by mala byť prioritou nie len 

v SRZ ale v celej našej spoločnosti. Obedy sponzoroval pán Marek Ševčík majiteľ motorestu 

Skalka. Vďaka takejto významnej finančnej úspore môžeme zakúpiť omnoho viac materiálu 

a pomôcok, potrebných pre celoročný chod krúžku. Poďakovať treba učiteľom z centra 

voľného času, predovšetkým Mgr. Janke Pavlusíkovej a Márii Klušákovej, ktoré deťom 

pripravovali raňajky a večere, zabezpečovali výdaj obedov a celkovo hladký priebeh 

sústredenia. Za celoročnú podporu práce s deťmi a mládežou v detských rybárskych krúžkov 

patrí poďakovanie vedeniu centra voľného času Mgr Kamile Bendovej a celému jej 

pracovnému tímu. V neposlednom rade výboru a členom Miestnej organizácie Slovenského 

rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste na čele s Ľubomírom Mičianom, a všetkým 

rodičom a podporovateľom práce s deťmi a mládežou. 
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