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Výročná správa rybárskej stráže SRZ MsO Zvolen za rok 2022 
 

 

A. 

Rybárska stráž SRZ MsO Zvolen v roku 2022 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 2022 rybárska stráž pracovala v 20 člennom zložení, z uvedeného počtu 5 členov 

rybárskej stráže (ďalej skratka RS) nevykonali ani jednu kontrolu. V roku 2022 absolvovali školenie 

RS a úspešne zložili skúšku RS 5 členovia MsO Zvolen ktorí budú v r. 2023 vymenovaní za členov RS. 

V r. 2022 naša organizácia prijala dve nové prihlášky za členov RS. V nasledujúcim roku 2023 však 

už nie je v pláne ďalší nábor nových členov RS.    

C. 

Rybárska stráž v roku 2022 vykonala v lovnej sezóne celkovo 165 kontrolných dní  na našich 

revíroch, pričom do kolónky kontrola v prehľade o úlovkoch kontrolovaných rybárov udelila RS 

celkom 1494 podpisov: 

- Na VN Môťová bolo vykonaných 55 kontrolných dní a skontrolovaných 807 rybárov 

- Na VN Dobrá Niva bolo vykonaných 47 kontrolných dní a skontrol. 538 rybárov 

- Na Hron č. 7a kaprový bolo vykonaných 47 kontrolných dní a skontrol. 15 rybári 

- Na Hron č. 7b lipňový bolo vykonaných 66 kontrolných dní a skontrol. 83 rybárov 

- Na Slatinu č. 1 kaprovú bolo vykonaných 38 kontrolných dní a skontrol. 14 rybárov 

- Na Slatinu č. 2 pstruhovú bolo vykonaných 25 kontrolných dní a skontrol. 25 rybárov 

- Na Zolnú pstruhovú boli vykonané 2 kontrolné dni a skontrol. 0 rybárov 

- Na Hučavu pstruhovú bolo vykonaných 7 kontrolných dní a skontrol. 11 rybárov 

- Na Neresnicu pstruhovú bolo vykonaných 7 kontrolných dni a skontrol. 1 rybár 

- Ostatné revíry boli bez vykonanej kontroly 
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D. 

Rybárska stráž v roku 2022 zistila celkovo na našich revíroch 86 nedostatkov členov SRZ, z 

toho bolo udelených 17 záznamov o disciplinárnom previnení (ďalej skratka ZoDP) loviacim 

rybárom v revíroch SRZ MsO Zvolen a zvyšných 69 nedostatkov bolo riešených dohovorom na 

mieste, čo znamená, že RS nespísala ZoDP: 

- Na VN Môťová bolo zistených 48 nedostatkov  

- Na VN Dobrá Niva bolo zistených 25 nedostatkov  

- Na Slatine č. 1 kaprovej boli zistené 2 nedostatky  

- Na Hrone č. 7a kaprovom boli zistené 2 nedostatky  

- Na Hrone č. 7b lipňovom bolo zistených 5 nedostatkov  

- Na Slatine č. 2 pstruhovej boli zistené 2 nedostatky  

- Na Hučave boli zistené 2 nedostatky  

- Ostatné revíry boli bez zisteného nedostatku 

Okrem vyššie uvedeného čo sa týkalo len členov SRZ, boli riešené ďalšie 3 nedostatky nečlenov 

SRZ, z toho v jednom prípade bola osoba odovzdaná polícii a v zvyšné dva prípady boli riešené 

dohovorom.  

Podrobnosti k udeleným ZoDP uvádzam v bode F. Podrobnosti k udeleným dohovorom uvádzam 

v bode G., a podrobnosti k nedostatkom nečlenov SRZ uvádzam v bode H. 

E. 

Aktivita jednotlivých členov RS. Nižšie uvedená tabuľka výsledkov jednotlivých  členov RS v 

abecednom poradí má priblížiť aktivitu jednotlivých členov RS za rok 2022. 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. 
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Tabuľka aktivity jednotlivých členov RS v r. 2022 

 

 

 

P.č. 

 

 

 

Priezvisko, meno, titul a číslo 

odznaku 

 
Počet 

vychádzok 

na vodné 

nádrže 

Počet 

podpisov 

do kolónky 

kontrola na 

vodných 

nádržiach 

 
Počet 

vychádzok 

na vodné 

toky 

Počet 

podpisov do 

kolónky 

kontrola na 

vodných 

tokoch 

 

*Počet 

zistených 

nedostatkov 

riešené 

dohovorom 

*Počet 

udelených 

záznamov 

o disciplinár. 

previnení 

1. Babiak Martin (2738) 0 0 0 0 0 0 

2. Čeman Miroslav (2732) 0 0 0 0 0 0 

3. Hukel Pavel (3034) 1 18 24 9 2 0 

4. Ivan Miroslav (3195) 4 45 0 0 3 1 

5. Krnáč Ľubomír (3024) 3 12 50 15 1 0 

6. Kanka Lukáš, Mgr. (2744) 10 17 8 4 2 2 

7. Kovács Ludvík, Ing. (2742) 23 278 44 70 42 7 

8. Kučera Peter (2745) 7 68 12 17 4 2 

9. Lauroško Marian (2743) 0 0 1 1 0 0 

10. Ližbetin Peter (2746) 24 275 11 7 22 6 

11. Mäsiar Miroslav (3023) 0 0 13 3 0 0 

12. Pavlovský Milan (2747) 0 0 0 0 0 0 

13. Paulík Július (3028) 11 145 0 0 5 3 

14. Ružička Ľubomír (3026) 0 0 0 0 0 0 

15. Slahučka Ladislav (3031) 0 0 24 9 0 0 

16. Tuhársky Milan (3083) 24 218 22 11 4 1 

17. Tuhársky Andrej (2733) 3 22 7 3 3 0 

18. Uram Ján (3084) 8 122 0 0 1 0 

19. Vajs Dušan, Mgr. (3082) 12 125 4 0 5 0 

20. Vaculčiak Pavel (3021) 0 0 0 0 0 0 

 

* pri jednom spísanom zázname o disciplinárnom previnení (ďalej skratka ZoDP) alebo udelenom dohovore môže 

figurovať i viac členov RS, teda súčet udelených ZoDP alebo dohovorv v tejto tabuľke prirodzene nebude 

korešpondovať s celkovým počtom udelených ZoDP a dohovorov za rok 2022.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4  

F. 

Prehľad 17 udelených záznamov o disciplinárnom previnení (ďalej skratka ZoDP) rybárskou 
strážou členom SRZ v r. 2022  

▪ 1.) Dátum a čas: 23.04.2022 11:00 hod. Revír: Slatina č. 2 pstruhová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Pstruhové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Prepísaný dátum lovu s úmyslom loviť viac ako povolených 3 dni v týždni.  
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok   disciplinárneho   konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 2.) Dátum a čas: 18.06.2022 16:15 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Banská Bystrica. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Lov na 3 udice s navijakom. 

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Banská Bystrica. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 3.) Dátum a čas: 27.06.2022 18:30 hod. Revír: VN Dobrá Niva. 

Člen: SRZ MsO Banská Bystrica. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Privlastnenie kapra s hmotnosťou 5,1 kg a pokračovanie ďalej v love.   

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Banská Bystrica. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

 

▪ 4.) Dátum a čas: 30.06.2022 18:40 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Lov na 3 udice (2x položená a 1x bič), chýbala rybárska podložka, nevyškrtnuté 
prázdne kolónky.   

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy 

▪ 5.) Dátum a čas: 02.07.2022 18:10 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Lov na 3 udice (2x položená a 1x bič).  

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 6.) Dátum a čas: 19.07.2022 06:25 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Nevyškrtnuté prázdne kolónky z predchádzajúceho dňa lovu na VN Môťová a 

nezapísaný dátum a č. revíru na daný deň lovu. 
Poznámka: Jedná sa už o tretí ZoDP dotyčnému rybárovi. Prvý ZoDP bol udelený v r. 2018 na VN 

Môťová, kedy nemal vyškrtnuté prázdne kolónky z predchádzajúceho dňa a nemal zapísaný dátum 
a č. revíru na daný deň lovu. Ďalej dotyčný sa správal vulgárne a agresívne. Druhý ZoDP bol 

udelený v r. 2020 na VN Môťová, kedy nemal zapísaný úlovok kapra pričom pokračoval v love na 

dve udice, ďalej nemal vyškrtnuté prázdne kolónky z predchádzajúceho lovu a nemal zapísaný 
dátum a č. revíru na daný deň lovu a nemal rybársku podložku. 
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 
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▪ 7.) Dátum a čas: 09.08.2022 17:45 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Privlastnený kapor s váhou 5,20 kg a následne v ten istý deň privlastnený ďalší 
úlovok kapra.  
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy.  

▪ 8.) Dátum a čas: 10.08.2022 15:00 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Nevyškrtnuté prázdne kolónky z predchádzajúceho dňa na VN Môťová  a nemal 

zapísaný dátum a č. revíru na daný deň lovu. Snažil sa pri kontrole vytrhnúť rybárskej stráži 
rybárske doklady z ruky. 

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 9.) Dátum a čas: 13.08.2022 05:15 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Nevyškrtnuté prázdne kolónky z predchádzajúceho dňa na VN Môťová a nemal 

zapísaný dátum a č. revíru na daný deň lovu. 
Poznámka: Jedná sa už o druhý udelený ZoDP udelený tomuto nášmu členovi.  Prvý ZoDP bol 
udelený v r. 2015 za privlastnenie úlovku v čase hájenia. V minulosti bolo dotyčnému udelené i 3 

dohovory rybárskou strážou za rôzne iné previnenia.  
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 10.) Dátum a čas: 08.10.2022 09:50 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Nevyškrtnuté prázdne kolónky z predchádzajúceho dňa na VN Môťová a nemal 

rybársky lístok. 
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 11.) Dátum a čas: 12.10.2022 17:10 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen 

Popis previnenia: Nezapísaný úlovok kapra. 

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 12.) Dátum a čas: 15.10.2022 16:30 hod. Revír: VN Dobrá Niva. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Lov v CHRO. 

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 13.) Dátum a čas: 18.10.2022 16:20 hod. Revír: Hron 7b lipňový 

Člen: SRZ MsO Zvolen, Povolenie: Lipňové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Nezapísaný úlovok lipňa a  chýbajúci rybársky lístok.  
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 
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▪ 14.) Dátum a čas: 31.10.2022 12:30 hod. Revír: VN Dobrá Niva. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Nešetrné zaobchádzanie s kaprami ktoré evidentne nedosahovali ani min. lovnú 
mieru – ťahanie po kameňoch.  
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 15.) Dátum a čas: 01.11.2022 17:40 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Nevyškrtnuté prázdne kolónky z predchádzajúceho dňa na VN Môťová a nemal 

zapísaný dátum a č. revíru na daný deň lovu, chýbal podberák, meradlo, uvolňovač a rybárska 
podložka. Miesto lovu nebolo osvetlené.  
Poznámka: Jedná sa o druhý udelený ZoDP v r. 2022 dotyčnému členovi. Prvý ZoDP udelený dňa 
30.06.2022 (pozri vyššie). 
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 16.) Dátum a čas: 07.11.2022 16:30 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Zvolen. Povolenie: Kaprové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Lov na 3 udice s navijakom. 

Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Zvolen. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

▪ 17.) Dátum a čas: 12.11.2022 17:30 hod. Revír: VN Môťová. 

Člen: SRZ MsO Jelšava. Povolenie: Kaprové hosťovacie vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Privlastnená šťuka nedosahujúca ani minimálnu lovnú mieru (58 cm).  
Postup: ZoDP bol odovzdaný na disciplinárne konanie SRZ MsO Jelšava. 

Výsledok disciplinárneho konania: Nie je súčasťou tejto správy. 

 
G. 

Prehľad 69 udelených dohovorov rybárskou strážou členom SRZ v r. 2022 

▪ Chýbajúci rybársky lístok, chýbajúci podberák, meradlo, uvoľnovač, podložka, nezapísaný dátum      
a č. revíru – 1 dohovor 

▪ Privlastnenie kapra nad 5kg a pokračovanie v love – 3 dohovory 

▪ Po ulovení kapra a pokračovaní v love nezapísaný nový dátum a číslo revíru – 2 dohovory 

▪ Zapisovanie pleskáčov spolu ako celkový počet a bez zaznamenania dĺžky rýb – 1 dohovor  

▪ Zapisovanie jalcov spolu ako celkový počet a neuvedenie druhu jalca – 1 dohovor 

▪ Zapisovanie jalcov spolu ako celkový počet a bez zaznamenania dĺžky rýb – 1 dohovor 

▪ Chýbala uvedená dĺžka a hmotnosť privlastneného úlovku boleňa – 1 dohovor 

▪ Chýbali uvedené hmotnosti privlastnených rýb – 20 dohovorov 

▪ Chýbali uvedené hmotnosti privlastnených rýb a nesprávne zapisovanie úlovkov – 1 dohovor 

▪ Chýbali uvedené hmotnosti privlastnených rýb a chýbajúci podberák – 1 dohovor 

▪ Chýbajúci podberák – 1 dohovor 

▪ Chýbajúca rybárska podložka – 4 dohovory 

▪ Úlovky v prehľade o úlovkoch s poznámkou „pustené“ v kolónke kontrola – 1 dohovor 
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▪ Nesprávne zapisovanie úlovkov (do kolónky druh písané nástrah. rybka) – 4 dohovory 

▪ Nesprávne uvedený dátum  a pokus o lov na rybku v čase zákazu lovu na rybku – 1 dohovor  

▪ Nesprávne uvedený dátum – 2 dohovory 

▪ Nezapísaný dátum lovu – 4 dohovory 

▪ Nevyškrtnuté prázdne kolónky a nezapísaný nový dátum a číslo revíru – 1 dohovor  

▪ Nevyškrtnuté prázdne kolónky – 3 dohovory 

▪ Nesprávne uvedené číslo revíru – 3 dohovory 

▪ Neúplné číslo revíru – 4 dohovory 

▪ Neplatný rybársky lístok – 4 dohovory 

▪ Chýbal rybársky lístok – 2 dohovory 

▪ Chýbal rybársky lístok a nevyškrtnuté prázdne kolónky – 1 dohovor 

▪ Neporiadok na mieste lovu – 1 dohovor 

▪ Neosvetlené miesto lovu a škrtance v prehľade o úlovkoch – 1 dohovor 

 

H.  

Prehľad riešení nečlenov SRZ rybárskou strážou  

▪ 1.) Dátum a čas: 16.06.2022 14:00 hod. Revír: Hron č. 7b lipňový. 

Povolenie: Hosťovacie lipňové miestne vydané MsO Zvolen. 

Popis previnenia: Lov zakázaným spôsobom (lov na prívlač).  

Poznámka: Jednalo sa o dvoch vojakov holandskej národnosti.  
Postup: Vykázaní z revíru.  

▪ 2.) Dátum a čas: 15.07.2022 13:00 hod. Revír: VN Môťová. 

Povolenie: Lov bez povolenia na rybolov  

Poznámka: Jednalo sa o príslušníka poľskej národnosti.   
Postup: Osoba odovzdaná polícii. 
Výsledok policajného konania: Nie je súčasťou tejto správy.   
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I. 

Diskusia a záver 

V r. 2022 rybárska stráž (ďalej RS) vykonala 165 kontrolných dní a skontrolovala 1494 rybárov 

členov SRZ loviacich v našich revíroch. Bolo zistených celkom 86 nedostatkov členov SRZ 

loviacich v našich revíroch a z toho bolo riešených 17 nedostatkov udelením záznamu 

o disciplinárnom previnení (ďalej ZoDP) a zvyšných 69 nedostatkov bolo riešených 

dohovorom na mieste, čo znamená, že RS nespísala ZoDP. Okrem toho boli zistené i 3 

nedostatky nečlenov SRZ, z toho v jednom prípade bola osoba odovzdaná polícii. Oproti 

predchádzajúcemu roku 2021 počet skontrolovaných rybárov bol približne rovnaký. Klesol 

však počet nedostatkov loviacich rybárov zo 120 nedostatkov v r. 2021 na 86 nedostatkov v r. 

2022, čo možno hodnotiť ako pozitívne zistenie. Neustále sa však aj naďalej opakovali tie isté 

nedostatky rybárov, niektorí členovia sú však nepoučiteľní, nepomohlo ani predchádzajúce 

disciplinárne rozhodnutie, ani predchádzajúce dohovory a bol im teda udelený ZoDP 

opakovane. Ako je však vidieť  na pomere udelených ZoDP a udelených dohovorov, i v tomto 

roku tu bol značný nepomer. Niekoľko nie málo udelených dohovorov na mieste  členmi RS 

mohlo byť spísaných ako ZoDP a odovzdané disciplinárnej komisii, ale nestalo sa tak. Nie za 

každú cenu chce RS spísať ZoDP ako sa mylne domnievajú niektorí naši rybári. RS vzhľadom 

i na postoj kontrolovaného môže dôvodne predpokladať, že na nápravu postačí prejednanie 

danej veci na mieste a prísľub, že sa v budúcnosti podobného konania dotyčný nedopustí.  

Z mojej osobnej skúsenosti ale i skúsenosti niektorých mojich kolegov dohovory sú zrejme 

málo účinné a je možné, že v nadchádzajúcej rybárskej sezóne už RS nebude taká zhovievavá 

a nebude riešiť dohovorom pri niektorých našich rybároch aj opakovane veci ako chýbajúci 

alebo neplatný RL, chýbajúce základné veci či povinnosti bez ktorých rybár nemôže ani začať 

lov, privlastnené ryby nad denný max. hmotnostný limit a následné pokračovanie v love atď. 

Verím však, že táto správa RS a udelené disciplinárne opatrenia prispejú k zvýšenej 

disciplinovanosti rybárov loviacich v našich rybárskych revíroch v roku 2023. 

S pozdravom a veľa rybárskych úspechov. 
 

 

Dňa: 30.01.2023 
 

Ing. Ludvík Kovács 

vedúci rybárskej stráže SRZ MsO Zvolen (2742) 

email: info@srz-zvolen.sk 

t. č.: 0949 214 487 
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