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Vážení rybári, rybárk y!
Rok 2018 si budeme pamätať ako rok s nevídanými vrtochmi počasia. Globálne otepľovanie sa, žiaľ, ukázalo aj na
našich revíroch. A bude sa to opakovať. Cez leto to bol hlavne nedostatok vody a kyslíka v koryte riek y Revúca, ale i v jej
prítokoch a v prítokoch Váhu. Vidieť mŕtve telá viac ako 40 cm pstruhov a lipňov na dne nie je pekný pohľad. V zimnom
období zasa dochádzalo k vymrznutiu potokov. Odber vôd z vodných tokov pre súkromné účely tomu vôbec nepomáha.
Všetko je to teda spôsobené ľudskou činnosťou. Je smutné, že ryby a vodné živočíchy sú väčšinou až na poslednom
mieste v rebríčku našich hodnôt. Stačilo sa v decembri prejsť popri Hrabovskom potoku a videli by ste viac ako stovku
v ľade zamrznutých pstruhov potočných. A to nehovorím o tzv. čiernych skládkach a znečistených vodných tokoch
spôsobených taktiež ľudskou činnosťou. Čo z toho vyplýva pre nás? Pre nás, ktorí máme radi zurčiace bystriny, pokoj a
kľud v prírode s udicou v ruke? Jednoznačne prírode musíme pomáhať...
Úprava cien povolení
Výbor MsO SRZ Ružomberok zareagoval na zmeny odvodov za členské známky pre RADU Žilina a zvýšenie cien násad
rýb, čím došlo k miernemu zvýšeniu cien pre všetkých členov našej organizácie. RADA Žilina zvýšila aj cenu zväzových povolení a to
z 35 na 40 eur. My sme zvýšili miestnu pstruhovú o 5 eur. Ceny miestnych kaprových a lipňových ročných povolení ostávajú
nezmenené. Ceny povolení nájdete v ďalšej časti Spravodajcu. Zápisné pre nových členov a členov, ktorí si obnovujú členstvo
v našej MsO, je 50 eur. Keďže sa snažíme o zlepšenie životného prostredia, návratu pôvodných druhov rýb na našich revíroch
a obnovu majetku, uvítame viac brigádnikov. Ten, kto si neodpracuje brigádu v tomto roku, tak pri kúpe povolenia v roku 2020
zaplatí 50 eur.
Kapor vo vodách MsO od 1.6.
Na základe Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa na VN Hrabovo a VN Liptovský Sliačik bude môcť loviť
a privlastňovať kapor od 1. júna. do 14.marca (§10, písm. e). Individuálna ochrana kapra neplatí od 1.mája do 31.mája, keď je
jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov.
Verím, že uvedené zmeny v úprave cien budú v prospech všetkých členov. Cieľom pre nás nie je len lov rýb, ale
predovšetkým ich ochrana a zveľaďovanie našich vôd. V roku 2019 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

V NOVOM ROKU PO NOVOM
Rok 2019 je pre nás rybárov prelomovým rokom. Ako sme už avizovali na našej internetovej stránke, bol prijatý nový
zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a taktiež aj vykonávacia Vyhláška MŽP SR k zákonu o rybárstve č. 381/2018 Z. z. Je pre nás preto dôležité
zabudnúť na staré predpisy, ktorými sme sa riadili 12 rokov a ako sa povie - začať odznova. Preto je pre každého dôležité
oboznámiť sa s množstvom zmien, ktoré sú zahrnuté v novom zákone a vyhláške a tieto implementovať pri výkone rybárskeho
práva. V mesiacoch október a november 2018 bolo mnoho školení členov rybárskej stráže, aby mohli už od 1. 1. 2019 chrániť naše
rybárske revíry v zmysle novej platnej legislatívy. Ako som už spomenul, nový zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška
prináša množstvo zmien v oblasti výkonu rybárskeho práva. Po ich preštudovaní s určitosťou môžeme konštatovať, že nezostal
kameň na kameni. Okresanie množstva denných úlovkov, zdvihnutie lovných mier, ako aj času ochrany niektorých druhov rýb, si
vyžiadala stále klesajúca početnosť pôvodných druhov rýb, najmä lipňa tymiánového a pstruha potočného. Predĺženie doby lovu na
kaprových vodách v mesiacoch jún až október určite poteší rybárov, ktorí obľubujú 24 hodinový lov, predovšetkým kapitálnych
kaprov. Verím však, že nová legislatíva splní cieľ, pre ktorý bola schválená a po nejakom čase skonštatujeme, že mohla prísť už
skôr.
Snem SRZ a nové Stanovy
Na zákon o rybárstve a jeho vykonávajúcu vyhlášku priamo ale aj nepriamo nadväzuje množstvo iných právnych noriem,
medzi ktoré patrí jedna z najdôležitejších noriem a to Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu. V tomto duchu sa konal aj snem
SRZ v Žiline, na ktorom sa zúčastnili z našej MsO SRZ Ružomberok dvaja delegáti - predseda a tajomník. Prvou hlavnou časťou
snemu bolo schvaľovanie nových Stanov SRZ. Tieto boli delegátmi SRZ schválené. Platnosť nadobudnú až schválením
Ministerstva vnútra SR. Druhým hlavným bodom boli voľby prezidenta, tajomníka a členov rady SRZ. Novým prezidentom SRZ sa
stal Emanuel Seemann, za staronového tajomníka SRZ bol zvolený Ing. Ľuboš Javor. Viceprezidentom za Žilinský kraj sa stal Igor
Macúš z Kysuckého Nového Mesta. Verím, že vedenie SRZ v Žiline bude predovšetkým hájiť záujmy nás, členov SRZ a do
nového volebného obdobia im prajeme veľa úspechov a množstvo dobrých rozhodnutí v záujme zachovania jednoty rybárstva na
Slovensku.
Mgr. Peter Bumbera
tajomník MsO
ŠKOLENIE NOVÝCH ČLENOV
Školenie záujemcov o členstvo v našej organizácii v roku 2018 prebiehalo v mesiaci marec. Zúčastnilo sa ho 18
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.
Detské rybárske krúžky našej organizácie sa venujú budúcim rybárom už od šiestich rokov. Na rozdiel od školení
pre dospelých, krúžky pracujú počas celého školského roka. V Liptovských Sliačoch v klube Aspius aspius má krúžok na starosti
Peter Šubjak, v Centre voľného času Elán v Ružomberku sa deťom venuje Juraj Líška. Najtalentovanejšie deti mali možnosť
v závere krúžkovej činnosti zúčastniť sa na celoslovenskej súťaži mladých rybárov Zlatý blyskáč, ktorú naša organizácia hostila.
Juraj Líška
vedúci školenia
RYBÁRSKA STRÁŽ
Rybárska stráž MsO Ružomberok pracovala v roku 2018 s 18 členmi. Svojou činnosťou zabezpečovali v našich revíroch
ochranu rybárskeho práva, dodržiavanie zákona, jeho vykonávacej vyhlášky a ďalších predpísaných ustanovení. Zistené
porušenia sa často riešili dohovorom. Niektoré museli byť postúpené na riešenie disciplinárnym orgánom. Je smutné, že
o predpisoch zákona a vyhlášky, ktoré platili 16 resp. 12 rokov, mnohí rybári nevedeli. Pevne verím, že k novej legislatíve, ktorá
platí od tohto roku, sa postavia zodpovednejšie.
Juraj Líška
vedúci RS

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 10. 1. 2019 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.
MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení na rok
2019, 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.
Druhy a ceny povolení v roku 2019

Druh povolenia

Cena
(Eur.-)

Druh povolenia

Cena (Eur.-)

Miestne na vody kaprové

33

Zväzové povolenie KAPROVÉ

40

Miestne na vody pstruhové

37

Zväzové povolenie KAPROVÉ (6-14)

10

Miestne na vody lipňové

30

Zväzové povolenie LIPŇOVÉ

40

Miestne na vody kaprové (6-14 rokov)

Členská známka dospelí

26

10

Členská známka mládež

17

Ročný rybársky lístok

7

Trojročný rybársky lístok

17

Povolenie na lov hlavátky

100

Miestne na vody pstruhové (6-14 rokov)
Miestne na vody lipňové (6-14 rokov)

15
17

Tým členom, ktorí už nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový členský preukaz. V tom prípade
je potrebné doniesť si novú fotografiu.
Zápisné pre nových členov, ktorí si z rôznych dôvodov nesplnili členské povinnosti, je 50 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť
pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do 31. marca. V opačnom prípade, musia členovia
uhradiť spomínané zápisné 50 €. 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 14 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.
Nezabudnite si splniť svoju brigádnickú povinnosť. V prípade neodpracovanej brigády v roku 2018 musí člen
uhradiť čiastku 30 €. V budúcom roku t.j. 2020 výbor MsO SRZ Ružomberok schválil zvýšenie čiastky za neodpracovanú
brigádu na 50 €.
BRIGÁDY V ROKU 2019
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.

POZVÁNKA
Výbor MsO SRZ v Ružomberku pozýva všetkých členov na
VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU,
ktorá sa uskutoční v sobotu 2. marca 2019 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 2018
3. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
4. Správa kontrolnej komisie
5. Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2019
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia a záver
HOSPODÁRENIE NA NAŠICH REVÍROCH
V hospodárskej činnosti sme pokračovali v duchu našich tradícií. Uplynulý rok bol pre našu organizáciu výnimočný v tom,
že sme prekročili plánované zarybnenie z vlastných prostriedkov o viac ako 10 %. Celková hodnota zarybnenia rybárskych revírov
bola v roku 2018 na úrovni 65 102 Eur, čo predstavuje vyššie zarybnenie, ako v roku 2017 a to o 3 337 Eur. Zvýšené zarybnenie
bolo uskutočnené predovšetkým z dôvodu dostupnej kvalitnej násady lipňa v chovnom stredisku Slovryb Biely Potok, ale aj násad
z iných stredísk. Chcem tiež vyzdvihnúť úroveň zarybnenia v rámci športových rybárskych pretekov Big River Race. Sponzor
pretekov firma Thymallus s.r.o. a OZ BRR Priatelia Váhu nám vo forme násad poskytli sumu 5 000 Eur, ktorá pozitívne ovplyvnila
zarybnenie vážskych revírov pre loviacich rybárov. Podarilo sa nám zarybniť až 14 kategórií z 8 druhov rýb. Za úplnú novinku
v novodobej histórii považujeme experimentálne uloženie 8 boxov so 7200 ikrami pstruha potočného do Čutkovského potoka, ktoré
sme urobili v januári. Keďže sa nám tento experiment podaril, budeme v tejto činnosti pokračovať aj v iných revíroch. Kapra sme
vysadili v menšom množstve oproti plánu, nakoľko ešte stále nie je známa konečná situácia okolo plánovaného vypustenia VN
Hrabovo. Pre spestrenie osádky rýb sme do VN Liptovský Sliačik vysadili násadu dvoj - trojročného lieňa a ročnej šťuky.
V zimnom období sme veľmi úspešne zvládali tlmiť predačný tlak kormoránov v našich revíroch. Zaevidovali sme celkom
150 strelených kusov kormoránov. V lete sme v Čutkovskom potoku opravili dve a vybudovali osem nových kaskád. Podarilo sa
nám to za pomoci Mestských lesov Ružomberok, ktorí nám na túto akciu poskytli drevnú guľatinu. Za príkladnú možno označiť
starostlivosť o naše rybné hospodárstvo v Štiavničke, kde sa nám darí udržiavať celý areál v dobrom stave. Z hľadiska ekológie
vôd sme toho roku čelili veľmi nepriaznivému obdobiu, ktoré bolo typické vysokými teplotami a nedostatkom vody, čo sa prejavilo
lokálnymi úhynmi rýb. Čo je potešiteľné, nezaznamenali sme hromadné úhyny vplyvom znečistení tokov. Za úspech našej práce
považujeme tohoročný neres lipňa v Revúcej a Váhu, čo sa prejavilo na zvýšenom počte jesienok lipňa. Výsledkom je jeho slušná
osádka v Revúcej a vo Váhu č. 18C (revír CHAP).
Bez pomoci sponzorov, predovšetkým spoločnosti Mondi SCP, Mesto Ružomberok, firmy Thymallus s.r.o. a OZ BRR
Priatelia Váhu by zarybnenie nebolo na požadovanej úrovni. Získavanie sponzorských finančných prostriedkov predstavuje
vynaloženie enormnej snahy a preto si osobitne vážim všetkých tých, ktorí sa o získanie sponzorských prostriedkov pričinili.
Samozrejme, veľká vďaka patrí, popri už zmienených hlavných sponzoroch, aj ďalším podporovateľom našej organizácie.
Na tomto mieste sa chcem úprimne poďakovať všetkým členom za ich čas a odhodlanie pri našej náročnej práci. Verím,
že naša spolupráca bude len napredovať. Prajem členom MsO úspešný rok 2019, pevné zdravie a nezabudnuteľné chvíle strávené
v revíroch našej organizácie.
Ing. Miroslav Zontág
hospodár MsO

CELKOVÉ ZARYBNENIE PODĽA DRUHU NÁSAD V ROKU 2018
DRUH RYBY

Kat

množstvo

Revír

PSTRUH POTOČNÝ

Ppi
Ppr
Pp1
Pp1+
Pp2
Pd2
Pdv
Li1+
Li2
Hl3
Pds1
Š1
L2-3
K3

7200 ks
30000 ks
10000 ks
550 kg
1400 kg
1135 kg
400 kg
23500 ks
1154 kg
70 kg
24800 ks
30 kg
100 kg
1300 kg

Čutkovo
Lúžňanka, Korytnica, prítoky hornej Revúcej
Ľupčianka
Váh 19A, Revúca, Likavka, Teplianka
Váh 18A, Váh 18C, Váh 19B, Revúca
Váh 18C, Váh 19A, Váh 19B, VN Hrabovo
Váh 18C, Váh 19A, Váh 19B
Váh 18A, Váh 19A
Váh 18C, Váh 19A, Váh 19B, Revúca
Váh 18A, Váh 19A
Váh 18A, Váh 19A
VN Liptovský Sliačik
VN Liptovský Sliačik
VN Liptovský Sliačik, VN Hrabovo

PSTRUH DÚHOVÝ
LIPEŇ TYMIÁNOVÝ
HLAVÁTKA PODUNAJSKÁ
PODUSTVA SEVERNÁ
ŠŤUKA SEVERNÁ
LIEŇ SLIZNATÝ
KAPOR RYBNIČNÝ

hodnota
(Eur)
72,00
1620,00
900,00
7508,88
11250,00
3925,80
1465,20
9971,10
20394,92
1295,00
2728,00
254,00
500,00
3217,50

SPOLU

65102,40

Hodnota zarybnenia revírov MsO SRZ Ružomberok za roky 2000 - 2016
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