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VĎAKA ZA POMOC A PODPORU
Končí sa ďalší rok existencie nášho občianskeho združenia, jedného z najstarších (1945) v Liptove, združujúcich
viac ako 1100 vyznávačov športového rybárstva. Môžem konštatovať, že v štvorročnom volebnom období sa nám podarilo
skĺbiť skúsenosti starších funkcionárov s mladými a pre chod našej organizácie sme urobili všetko, čo bolo v našich
silách. Výzvy súčasnej zložitej ekonomickej situácie, enormný tlak na zverené revíry v bezprostrednej väzbe na pravidlá
uplatňovania rybárskeho zákona a vyhlášky si vyžadovali i nové prístupy a veľkú zanietenosť všetkých funkcionárov
v našej MsO. Ďakujem vám všetk ým členom MsO, sponzorom, a samozrejme, i členom výboru za odvedenú prácu v tomto
neľahkom období.
Neustály boj
Našej MsO sa darí úspešne čeliť MVE, ktoré by boli pre nás pohromou. Tlaky, ktoré sú na nás vyvíjané, a to hlavne na rieku
Váh sú enormné, ale naša organizácia bude vždy bojovať za súčasný stav a bude chrániť všetky naše toky. Veď vidieť popásať
lipňa, či loviť hlavátku je znakom zdravého životného prostredia a samozrejme pre nás rybárov to pravé orechové.
VN Hrabovo je revír, ktorý naši rybári navštevujú v hojnom počte. Viac ako 2000 návštev hovorí jasnou rečou. Tu naša
organizácia čelí jeho plánovanému vypusteniu, následného čisteniu, zvýšeniu odberu vody na umelé zasnežovanie a vytvoreniu tzv.
ochladzovania vody. Ak by došlo k plánovaným aktivitám, je značne otázny vplyv týchto zásahov na ďalšie prežívanie rybej osádky.
Z tohto dôvodu sme sa proti rozhodnutiu Okresného úradu Ružomberok, ktorým povolil vypustiť VN Hrabovo odvolali. Nie sme proti
aktivitám, ktoré majú zatraktívniť cestovný ruch. Sme však proti aktivitám, ktoré smerujú k zbytočnému poškodzovaniu nášho
rybárskeho revíru, keďže existuje aj iná možnosť, ako rekonštruovať umelé zasnežovanie blízkeho lyžiarskeho strediska. O ďalších
krokoch vás budeme priebežne informovať na www stránke a v informačných skrinkách.
Nové lovné miery
MsO SRZ Ružomberok upravila lovné miery vybraných druhov rýb na roky 2018 – 2020 nasledovne: lipeň tymiánový na
všetkých revíroch MsO lovná miera 40 cm, pstruh potočný na Váhu č. 18a a na Váhu č.19a lovná miera 40 cm, pre ostatné revíry
MsO má pstruh potočný lovnú mieru 30 cm. Pstruh dúhový na všetkých revíroch našej MsO lovná miera 30 cm, hlavátka
podunajská na Váhu č.18a lovná miera 90 cm, zubáč veľkoústy na VN Hrabovo má lovnú mieru 60 cm. Cieľom úpravy lovných
mier je zvýšenie rybnatosti a počtu generačných jedincov hlavne v rieke Váh. To je cesta, ktorá je pre našu organizáciu
najdôležitejšia a najsprávnejšia.
Kapor na vodách MsO opäť od 15. mája
Naša organizácia má aj tohto roku ministerskú výnimku na skorší lov kapra na miestnych vodách. Ide o VN Hrabovo a
VN Liptovský Sliačik. Na týchto revíroch sa začne loviť kapor už od 15. mája 2018 a to aj v rokoch 2019 a 2020.
Verím, že uvedené zmeny v úprave lovných mier budú v prospech všetkých členov. Cieľom nemá byť ako prvoradý lov
rýb, ale predovšetkým ich ochrana a zveľaďovanie našich vôd. V roku 2018 vám prajem pevné zdravie, šťastie, osobné a pracovné
úspechy, ale hlavne veľa príjemne prežitých chvíľ v lone našej prekrásnej liptovskej prírody. PETROV ZDAR!
Ing. Michal Blumenstein
predseda MsO

Vyliatie rieky Revúca z koryta – apríl 2017

Brigády v roku 2018
Jarné práce na rybníkoch v Štiavničke sa uskutočnia v mesiacoch marec a apríl, jesenné v septembri a októbri. Zraz
účastníkov je vždy v sobotu o 8.00 hodine. Bližšie informácie o brigádnickej činnosti nájdete na www.srzruzomberok.eu a vo
vývesných skrinkách.

Vydávanie povolení
Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež (pre ružomberských členov aj rybárske lístky) sa budú
predávať v Rybárskom dome na ulici Ľ. Fullu od štvrtka 4.1.2018 a potom až do konca mája v rovnaký deň od 16.00 do 18.00
hodiny. Predaj povolení bude v zadnej časti rybárskeho domu ( bývalý rybársky obchod ). Upozorňujeme členov, že každý
rybár sa pri zakúpení povolenia musí preukázať členskou legitimáciou, do ktorej mu bude nalepená členská známka a musí vyplniť
tlačivo – objednávka rybárskych povolení.
UPOZORNENIE !!
MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení na rok 2018 bude
vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte. Preto MsO SRZ Ružomberok
žiada všetkých pridružených členov, aby si zabezpečili platnosť týchto dokumentov. Pri neplatnom potvrdení o pobyte nebude
vydané povolenie na rybolov.

Pstruh potočný z Váhu č.18c (72 cm, pustený späť do vody)

Školenie nových členov
Školenie záujemcov o členstvo v našej organizácii v roku 2017 prebiehalo v mesiaci marec. Zúčastnilo sa ho 12
dospelých. Témami školenia boli predpisy súvisiace s rybárstvom, stanovy zväzu, zákon a vyhláška, miestny rybársky poriadok ,
spoznávanie rýb a revírov, história našej organizácie, základné spôsoby lovu a viazanie rybárskych uzlov. Školitelia zodpovedne
pripravili adeptov, ktorí na záver kurzu absolvovali záverečné skúšky.
Školenie detí prebiehalo počas školského roku v rybárskych krúžkoch v Centre voľného času Elán v Ružomberku
a v krúžku Aspius Aspius v Liptovských Sliačoch. Krúžky navštevovalo takmer 30 detí. Na jar sme v spolupráci s CVČ Elán
zorganizovali akciu pre deti na rybnom hospodárstve v Štiavničke, kde sme pre nich pripravili ukážky použitia montáží, správnej
prípravy krmiva, poznávania rýb a súťaže v rybolovnej technike.
Juraj Líška
vedúci školenia

Druhy a ceny povolení na rybolov v roku 2018

Duh povolenia
Miestne na vody kaprové
Miestne na vody pstruhové
Miestne na vody lipňové
Miestne na vody kaprové
(6-14 rokov)
Miestne na vody pstruhové
(6-14 rokov)
Miestne na vody lipňové (6-14 rokov)
Zväzové povolenie KAPROVÉ
Zväzové povolenie KAPROVÉ (6-14)
Zväzové povolenie LIPŇOVÉ
Členská známka dospelí
Členská známka mládež
Ročný rybársky lístok
Trojročný rybársky lístok
Povolenie na lov hlavátky

Cena (Eur.-)
33
30
30
10

Celkové zarybnenie v roku 2017
druh ryby

Kat.

Pstruh potočný

Ppr

59000ks

Pstruh potočný

Pp1

16000ks

1920,00

Pstruh potočný

Pp2

2200 kg

18275,00
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Pstruh dúhový

Pd2

1984 kg

7754,70
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Lipeň tymianový

Li1+

26840 ks

11484,00

Lipeň tymianový

Li2

650 kg

11622,50

Hlavátka podunajská

H3

70 kg

1253,00

Pds1

15900 ks

1500,00

Podustva severná

Pds2

12000 ks

2000,00

Amur biely

Ab2-3

50 kg

165,00

1300kg

2931,50

Podustva severná

Kapor rybničný
SPOLU

K3

množstvo

hodnota €
2860,00

61765,70

Členom, ktorí už nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné
doniesť si novú fotografiu.
Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 30 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť
pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do konca marca! V opačnom prípade musia členovia
uhradiť spomínané zápisné 30 €. Ročný rybársky lístok platí 12. mesiacov a trojročný 36 mesiacov odo dňa vydania. Členovia
MsO z Ružomberka si budú môcť rybárske lístky zakúpiť priamo v Rybárskom dome na ulici Ľudovíta Fullu č.2 v Ružomberku.
Členom z obcí budú povolenia na rybolov vydané na základe rybárskeho lístka zakúpeného na príslušnom obecnom úrade. Deti do
15 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.
Nezabudnite si splniť svoju brigádnickú povinnosť. V prípade neodpracovanej brigády musí člen
uhradiť čiastku 30 €.

Hlavátka P. Zachara z Váhu č.18a – ryba bola pustená späť!

POZVÁNKA
Výbor MsO SRZ v Ružomberku pozýva všetkých členov na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU,
ktorá sa uskutoční v sobotu 17. marca 2018 o 8.30 hodine v aule SOŠ obchodu a služieb, Scota Viatora 8 v Ružomberku.
Program:
1.

Otvorenie a voľba komisií

2.

Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2017

3.

Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

4.

Správa kontrolnej komisie

5.

Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2018

6.

Voľba nového výboru a kontrolnej komisie

7.

Voľba delegátov a náhradníka na snem SRZ

8.

Stanovy SRZ

9.

Diskusia
Schválenie uznesenia a záver

10.

Rekordná účasť sponzorov
Rok 2017 bol z pohľadu zarybnenia našich revírov výnimočný v tom, že sme dosiahli hodnotu dodaných a zarybnených
násad rýb opäť nad 60 tis. Euro. Pri tejto príležitosti chcem vyzdvihnúť významnú účasť sponzorov a poskytnuté násady rýb z Rady
SRZ, ktoré v tohtoročnom zarybnení tvoria až 31%-ný podiel, čo je v histórii našej organizácie rekordným. Podarilo sa nám
zabezpečiť dostatočné množstvo násad pstruha potočného v rôznych vekových kategóriách a čo je potešiteľné, aj lipňa. Kapra
sme vysadili v menšom množstve oproti plánu, nakoľko nie je známa konečná situácia okolo plánovaného vypustenia VN Hrabovo.
Po mnohých rokoch sme do VN Liptovský Sliačik vysadili násadu dvoj - trojročného amura.
Napriek tomu, že zarybnenie revírov MsO bolo oproti roku 2016 menšie o 7600 Euro (kvôli jednorazovej dotácii z Rady
SRZ na zarybnenie prezimovaného rôčika lipňa), splnilo svoj účel, čo sa týka plánovaného počtu (s výnimkou kapra), kvality
násadových rýb a termínov ich vysadenia.
Chcem poďakovať všetkým členom, ktorí pomáhali vysadzovať násady rýb za ich čas a odhodlanie. Prajem našim členom
MsO úspešný rok 2018, pevné zdravie, pohodu v kruhu svojich blízkych a nezabudnuteľné chvíle prežité v revíroch našej
organizácie. Petrov zdar!
Ing. Miroslav Zontág
hospodár MsO
Hodnota zarybnenia revírov MsO SRZ Ružomberok za roky 2000 - 2017
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