Výročná správa rybárskej stráže SRZ MsO Zvolen za rok 2021

A.
Rybárska stráž SRZ MsO Zvolen v roku 2021 zabezpečovala ochranu rybárskych revírov pod
vedením vedúceho rybárskej stráže Ing. Ludvíka Kovácsa, ktoré sú v obhospodarovaní SRZ
MsO Zvolen a mala na starosti VN Môťovú s rozlohou 58 ha, VN Dobrú Nivu s rozlohou 24 ha,
29 km kaprových tečúcich tokov, 8 km lipňového toku a 398 km pstruhových tečúcich tokov.
B.
V roku 2021 rybárska stráž pracovala v 22 člennom zložení, z uvedeného počtu šiesti
členovia rybárskej stráže (ďalej skratka RS) nevykonali ani jednu kontrolu. Koncom roka 2021
boli na vlastnú žiadosť odvolaní dvaja členovia RS páni Ondrej Frlajz a Ľubomír Ondrejka,
a tak aktuálne RS pracuje v 20 člennom zložení. V roku 2021 Výbor SRZ MsO Zvolen evidoval
štyroch čakateľov na funkciu rybárskej stráže, ktorí sa zúčastňovali kontrolných akcií s členmi
RS ako pozorovatelia. Z uvedeného počtu boli výborom schválení traja čakatelia na funkciu
člena RS, ktorí sa v roku 2022 zúčastnia školenia rybárske stráže.
C.
Rybárska stráž v roku 2021 vykonala v lovnej sezóne celkovo 323 vychádzok členov
rybárskej stráže na naše revíry, pričom do kolónky kontrola v prehľade o úlovkoch
kontrolovaných rybárov udelila celkom 1550 podpisov:
- Na VN Môťová bolo vykonaných 48 kontrolných dní a skontrolovaných 502 rybárov
- Na VN Dobrá Niva bolo vykonaných 50 kontrolných dní a skontrolovaných 925 rybárov
- Na Hron č. 7a kaprový bolo vykonaných 20 kontrolných dní a skontrolovaní 3 rybári
- Na Slatinu č. 1 kaprovú bolo vykonaných 31 kontrolných dní a skontrolovaných 55 rybárov
- Na Slatinu č. 2 pstruhovú bolo vykonaných 15 kontrolných dní a skontrolovaných 13
rybárov
- Na Zolnú pstruhovú bolo vykonaných 8 kontrolných dní a skontrolovaných 0 rybárov
- Na Hučavu pstruhovú bolo vykonaných 6 kontrolných dní a skontrolovaných 6 rybárov
- Na Neresnicu pstruhovú boli vykonané 2 kontrolné dni a skontrolovaných 0 rybárov
- Na Hron 7b lipňový bolo vykonaných 65 kontrolných dní a skontrolovaných 46 rybárov
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D.
Rybárska stráž v roku 2021 zistila celkovo na našich revíroch 120 nedostatkov členov SRZ,
z toho bolo udelených 14 záznamov o disciplinárnom previnení (ďalej skratka ZoDP) loviacim
rybárom v revíroch SRZ MsO Zvolen a zvyšných 106 nedostatkov bolo riešených dohovorov
na mieste, čo znamená, že RS nespísala ZoDP. Na VN Môťová bolo zistených 55 nedostatkov,
na VN Dobrá Niva bolo zistených 51 nedostatkov, na Slatine č. 1 kaprovej boli zistené 4
nedostatky, a na Hrone 7b lipňovom bolo zistených 10 nedostatkov. Ostatné revíry boli bez
zisteného nedostatku.
E.
Prehľad udelených záznamov o disciplinárnom previnení v r. 2021 (ďalej skratka ZoDP):
1.)
Dátum a čas: 07.06.2021 21:40 hod., Revír: Hron 7b lipňový,
Člen: SRZ MsO Lučenec, Povolenie: zväzové lipňové vydané MsO Lučenec
Popis previnenia: Dotyčný loviaci bol kontrolovaný na odchode z revíru Hron 7b so
znefunkčneným prostriedkom na lov. Vo vedre ktoré prenášal sa nachádzali 4 jalce hlavaté.
Tieto úlovky neboli zapísané v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch. Ďalej nemal
vyškrtnuté kolónky v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch z dňa 05.06.2021

z revíru

Hron 7b. Ďalej nemal na daný deň 07.06.2021 zapísaný dátum lovu v zázname o dochádzke
k vode a úlovkoch. Mal napísané len číslo 6 v pravej časti kolónky ’Dátum’, evidentne
vyjadrujúce mesiac jún. Vzhľadom na začiatok nového týždňa (pondelok) a obmedzený počet
vychádzok na lipňový revír v týždni, je dôvodné podozrenie, že týmto spôsobom dotyčný sa
snažil ušetriť jeden deň lovu.
Poznámka: Už v minulosti rybárska stráž dotyčnému udelila dohovor za iné previnenie a ako
sa ukázalo, dohovor bol neúčinný.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Lučenec.
Výsledok disciplinárneho konania: disciplinárna komisia SRZ MsO Lučenec udelila
disciplinárne opatrenie vo výške 66€
2.)
Dátum a čas: 03.07.2021 01:25 hod. , Revír: VN Dobrá Niva,
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný nemal vyškrtnuté kolónky v zázname o dochádzke k vode
a úlovkoch z predchádzajúceho dňa 02.07.2021 z revíru VN Dobrá Niva. Ale dotyčný mal
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napísaný dátum a číslo revíru na daný deň lovu 03.07.2021 na VN Dobrá Niva, čo možno
považovať za úmysel prípadnú ďalšiu ulovenú rybu v danom dni zapísať

do

predchádzajúceho dňa. Pri spisovaní ZoDP dotyčný vytrhol členovi RS povolenie na rybolov
z ruky, pričom si týmto činom povolenie poškodil natrhnutím prednej strany. Jednalo sa
evidentne o akýsi chvíľkový skrat tohto nášho člena našej rybárskej organizácie, pretože
potom už s RS spolupracoval. Tento počin kontrolovaného bol taktiež zaznamenaný do ZoDP.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
3.)
Dátum a čas: 05.07.2021 10:10 hod., Revír: VN Môťová
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčnému pri love chýbalo meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
a rybárska podložka.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
4.)
Dátum a čas: 06.07.2021 10:00 hod., Revír: VN Môťová
Člen: SRZ MsO Šahy, Povolenie: hosťovacie povolenie vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Vnútornosti z privlastneného kapra hodil do kríkov na mieste lovu. Po
príchode RS ktorá toto počínanie pozorovala, dotyčný RS oklamal, že vnútornosti bol zaniesť
do smetnej nádoby.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Šahy
Výsledok disciplinárneho konania: neznámy
5.)
Dátum a čas: 14.08.2021 22:11 hod., Revír: VN Dobrá Niva
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný mal privlastneného zubáča veľkoústeho, v prehľade o úlovkoch
dotyčný uviedol dĺžku tohto úlovku 51 cm bez uvedenia hmotnosti úlovku. Po premeraní
úlovku RS namerala 49 cm. Rovnako dotyčný loviaci svojím meradlom taktiež nameral 49 cm.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
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6.)
Dátum a čas: 15.08.2021 00:55 hod., Revír: VN Dobrá Niva
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný pri kontrole RS dňa 14.08.2021 v čase medzi 21:30 hod. a 23:30
hod. bol slušne upozornený, že v prípade ak bude pokračovať v love po polnoci, aby
nezabudol si splniť povinnosť vyplývajúcu z §14 písmena d.) Zákona o rybárstve. Dotyčný
i napriek upozorneniu nemal vyškrtnuté kolónky v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch
z predchádzajúceho dňa 14.08.2021 z revíru VN Dobrá Niva, a taktiež nemal napísaný dátum
a číslo revíru na daný deň lovu 15.08.2021 na VN Dobrá Niva.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
7.)
Dátum a čas: 15.08.2021 02:10 hod., Revír: VN Dobrá Niva
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný pri kontrole RS dňa 14.08.2021 v čase medzi 21:30 hod. a 23:30
hod., bol slušne upozornený, že v prípade ak bude pokračovať v love po polnoci, aby
nezabudol si splniť povinnosť vyplývajúcu z §14 písmena d.) Zákona o rybárstve. Dotyčný
i napriek upozorneniu nemal vyškrtnuté kolónky v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch
z predchádzajúceho dňa 14.08.2021 z revíru VN Dobrá Niva, naopak na daný deň lovu 15.08.
mal napísaný dátum a číslo revíru na VN Dobrá Niva, čo možno považovať za úmysel
prípadnú ulovenú rybu v danom dni zapísať do predchádzajúceho dňa.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
8.)
Dátum a čas: 15.08.2021 02:20 hod., Revír: VN Dobrá Niva
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný pri kontrole RS dňa 14.08.2021 v čase medzi 21:30 hod. a 23:30
hod., bol slušne upozornený, že v prípade že bude pokračovať v love po polnoci, aby
nezabudol si splniť povinnosť vyplývajúcu z §14 písmena d.) Zákona o rybárstve. Dotyčný
i napriek upozorneniu nemal vyškrtnuté kolónky v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch
z predchádzajúceho dňa 14.08.2021 z revíru VN Dobrá Niva, a taktiež nemal napísaný dátum
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a číslo revíru na daný deň lovu 15.08.2021 na VN Dobrá Niva, ďalej dotyčný nemal osvetlené
miesto lovu.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
9.)
Dátum a čas: 27.08.2021 10:00 hod., Revír: VN Môťová
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Neplatný rybársky lístok
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
10.)
Dátum a čas: 27.09.2021 11:40 hod., Revír: Hron 7b lipňový
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: lipňové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný loviaci lovil spôsobom na plávanú. RS už pracovala s informáciou,
že údajne dochádza k používaniu živočíšnych nástrah u niektorých loviacich rybárov na
lipňovom úseku Hrona, ale bolo vždy veľmi ťažké dotyčných skontrolovať tak, aby nevideli
prichádzajúcu RS. RS sa nakoniec nepozorovane dostala mimo zorný uhol loviaceho
a pozorovala ho. Stále sa dotyčný obzeral do strany odkiaľ bola jediná prístupová cesta,
a pritom nahadzoval udicu. Dotyčný nakoniec RS spozoroval. Na otázku RS, že na akú
nástrahu loví, odpovedal, že na kukuricu. RS požiadala o vytiahnutie koncového systému
z vody za účelom kontroly nástrahy. Ako dotyčný udicu vytiahol, chytil do ruky nastraženú
časť akejsi ryby a vtedy bol RS vyzvaný aby sa nástrahy nedotýkal. Ale neposlúchol túto výzvu
a začal strhávať nástrahu z háčika. Opakovane bol vyzvaný aby nestrhával nástrahu z háčika,
ale opakovane neposlúchol a hodil tuto časť ryby do vody. Dotyčný mal z minulých rybačiek
v tej dobe zapísaných v prehľade o úlovkoch z tohto revíru celkom 50 kusov pstruha
dúhového, i tu možno predpokladať, že tieto alebo časť týchto úlovkov nadobudol použitím
zakázanej nástrahy na lipňovej vode.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
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11.)
Dátum a čas: 05.10.2021 14:45 hod., Revír: VN Môťová
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný loviaci lovil na dve udicami s navijakom a s jednou udicou bez
navijaku (na bič).
Poznámka: Už v minulosti tento náš člen dostal od RS jedno upozornenie a jeden dohovor od
RS čo sa ukázalo ako neúčinné opatrenie.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
12.)
Dátum a čas: 02.12.2021 18:00 hod., Revír: Hron 7b lipňový
Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: hlavátkové vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Neosvetlené miesto lovu
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen
Výsledok disciplinárneho konania: nie je súčasťou tejto správy
13.)
Dátum a čas: 03.12.2021 15:50 hod., Revír: VN Môťová
Člen: SRZ MsO Lučenec, Povolenie: kaprové miestne vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: Dotyčný loviaci lovil na tri udice s navijakom. Loviaci sedel vo vozidle, keď
už RS bola takmer pri ňom, vyšiel z auta, chytil jednu z troch nastražených udíc do ruky
a prehryzol silón.
Poznámka: Jedná sa už o druhý udelený záznam o disciplinárnom previnení pre dotyčného
člena SRZ MsO Lučenec za rok 2021 v revíri SRZ MsO Zvolen. Prvý udelený ZoDP bol dňa
07.06.2021 v Hron 7b.
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Lučenec
Výsledok disciplinárneho konania: neznámy
14.)
Dátum a čas: 11.12.2021 14:00 hod., Revír: Hron 7b lipňový
Člen: SRZ MsO Lučenec, Povolenie: hlavátkové vydané MsO Zvolen
Popis previnenia: V prehľade o privlastnených úlovkoch zapísaná hlavátka nedosahujúca ani
minimálnu lovnú mieru (73cm).
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Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Lučenec
Výsledok disciplinárneho konania: neznámy
F.
Prehľad udelených dohovorov v r. 2021:
Celkom 106 udelených dohovorov rybárskou strážou.
1.) Neplatný RL – 6 dohovorov
2.) Chýbajúci RL – 1 dohovor
3.) Nezapísaný dátum a č. revíru v prehľade o dochádzke k vode a úlovkoch – 4 dohovory
4.) Nezapísaný dátum v prehľade o dochádzke k vode a úlovkoch – 2 dohovory
5.) Nezapísané č. revíru v prehľade o dochádzke k vode a úlovkoch – 2 dohovory
6.) Nevyškrtnuté prázdne kolónky a nezapísaný dátum a č. revíru v prehľade o dochádzke
k vode a úlovkoch – 4 dohovory
7.) Nevyškrtnuté prázdne kolónky v prehľade o dochádz. k vode a úlovkoch – 11 dohovorov
8.) Nesprávne zapisovanie úlovkov – 12 dohovorov (rôzne značky, nejasné skratky atď.)
9.) Chýbajúca rybárska podložka – 12 dohovorov
10.) Neuvedené hmotnosti privlastnených úlovkov – 19 dohovorov
11.) Písanie neprivlastnených úlovkov do prehľadu o privlastnených úlovkov – 1 dohovor
12.) Lov v chránenej rybej oblasti – 1 dohovor
13.) Neporiadok na mieste lovu – 1 dohovor
14.) Lov na dve udice a čereň – 1 dohovor
15.) Nezapísaný úlovok kapra – 2 dohovory
16.) Nezapísaný úlovok pleskáča – 2 dohovory
17.) Nezapísané úlovky ostatných druhov rýb – 3 dohovory
18.) Pokračovanie v love po privlastnení 2 kaprov, pričom ich spoločná hmotnosť prevýšila 5
kg – 1 dohovor
19.) A ďalších 21 neznámych dohovor však bez bližšieho popisu, nakoľko niektorí členovia RS
v hlásení o kontrole revíru neuviedli požadovaný údaj
G.
Výkon funkcie RS je dobrovoľná činnosť. Ak niektorí členovia RS pracovali v danom roku
zjavne menej, majú na to svoje dôvody. Tí aktívnejší členovia RS zase obetovali množstvo
svojho voľného času na úkor iných vecí. Uvedená tabuľka výsledkov jednotlivých členov RS
v abecednom poradí má aspoň v menšej miere priblíži aktivitu jednotlivých členov RS za rok
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2021. Tabuľka uvádza počet vychádzok člena RS (v lovnej sezóne) za účelom vykonania
kontrolnej činnosti a počet udelených podpisov člena RS do kolónky kontrola v zázname
o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch kontrolovaných. Ďalej tabuľka uvádza počet
udelených dohovorov pri zistených nedostatkoch a počet udelených záznamov
o disciplinárnom previnení.
Počet

P.č.

Počet

Počet

podpisov

Počet

podpisov do

Priezvisko, meno, titul a číslo

vychádzok

do kolónky

vychádzok

kolónky

odznaku

na vodné

kontrola na

na vodné

kontrola na

nádrže

vodných

toky

vodných

nádržiach

*Počet
Počet

udelených

udelených

záznamov

dohovorov

o disciplinár.
previnení

tokoch

1.

Babiak Martin (2738)

1

16

0

0

1

0

2.

Čeman Miroslav (2732)

1

11

0

0

1

0

3.

Hukel Pavel (3034)

2

21

16

7

2

0

4.

Ivan Miroslav (3195)

6

110

0

0

6

1

5.

Krnáč Ľubomír (3024)

3

19

48

8

2

0

6.

Kanka Lukáš (2744)

11

99

9

12

22

1

7.

Kovács Ludvík, Ing. (2742)

25

342

51

53

38

11

8.

Kučera Peter (2745)

4

59

12

4

1

0

9.

Lauroško Marian (2743)

0

0

0

0

0

0

10. Ližbetin Peter (2746)

23

275

3

6

16

4

11. Mäsiar Miroslav (3023)

0

0

10

5

0

0

12. Pavlovský Milan (2747)

0

0

0

0

0

0

13. Paulík Július (3028)

7

123

0

0

5

1

14. Ružička Ľubomír (3026)

0

0

0

0

0

0

15. Slahučka Ladislav (3031)

0

0

16

7

0

0

16. Tuhársky Milan (3083)

12

110

18

6

2

2

17. Tuhársky Andrej (2733)

1

12

18

6

0

0

18. Uram Ján (3084)

8

80

1

0

2

0

19. Vajs Dušan, Mgr. (3082)

11

159

3

0

8

0

20. Vaculčiak Pavel (3021)

0

0

0

0

0

0

* pri jednom spísanom zázname o disciplinárnom previnení (ďalej skratka ZoDP) môže figurovať i viac členov RS, teda súčet udelených
ZoDP v tejto tabuľke prirodzene nebude korešpondovať s celkovým počtom udelených ZoDP za rok 2021
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H.
Diskusia a záver:
Rybárska stráž sa počas celej svoje pôsobnosti v posledných rokoch pomerne často stretáva
s názormi rybárov „rybárska stráž nechodí“, „rybárska stráž chodí málo“ a pod. 323
vychádzok členov RS, 1550 skontrolovaných rybárov a zistených 120 nedostatkov členov SRZ
pri 16 aktívnych členov RS v r. 2021 však evidentne hovorí o opaku. A to nehovoriac
o množstve rybárov ktorí neboli fyzicky skontrolovaní, t.j. že RS vykonávala pozorovaciu
kontrolnú činnosť a v prípade nejakého podozrenia pristúpila k loviacej osobe – práve týmto
spôsobom bolo udelených 5 záznamov o disciplinárnom opatrení (ďalej skratka ZoDP)
z celkového počtu 14 ZoDP a rovnako sa to týkalo i menšej časti dohovorov. Rybárka stráž
nechce za každú cenu spisovať ZoDP o čom svedčí i pomer 14 udelených ZoDP : 106
udeleným dohovorom. Avšak ako je zjavné, dohovory sú veľmi málo účinné, rok čo rok sa
previnenia rybárov opakujú, rybári ktorí už dostali od RS jeden alebo dva dohovory
v minulosti, opätovne a vedome porušia rybársky predpis, a obdobne tento stav sa opakuje
každým rokom. Verím však, že táto správa RS a udelené disciplinárne opatrenia budú
dostatočným prínosom na zlepšenie disciplíny rybárov loviacich v našich rybárskych revíroch
v roku 2022.
S pozdravom a veľa rybárskych úspechov.
Celá táto správa bude uverejnená i na www.srz-zvolen.sk
Dňa: 26.01.2022
Ing. Ludvík Kovács
vedúci rybárskej stráže SRZ MsO Zvolen (2742)
email: info@srz-zvolen.sk
t. č.: 0949 214 487
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