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VVáážžeenníí  rryybbáárrii,,  vváážžeennéé  rryybbáárrkkyy!!    

  KKoonnččíímmee  ďďaallššíí  rrookk  eexxiisstteenncciiee  nnááššhhoo  oobbččiiaannsskkeehhoo  zzddrruužžeenniiaa,,  kkttoorréé  vv  rrookkuu  22002200  ddoovvŕŕššiilloo  7755  rrookkoovv  oodd  ssvvoojjhhoo  

zzaalloožžeenniiaa..  VVeeľľkkéé  ppooďďaakkoovvaanniiee  ssii  pprreettoo  zzaassllúúžžiiaa  vvššeettccii,,  kkttoorríí  ssaa  ssttaarraallii  oo  cchhoodd  MMssOO  oodd  jjeejj  vvzznniikkuu  aažž  ppoo  ssúúččaassnnoossťť..  NNaaššaa  MMssOO  

zzddrruužžuujjee  vv  ssúúččaassnnoossttii  vviiaacc  aakkoo  11220000  vvyyzznnáávvaaččoovv  ššppoorrttoovvééhhoo  rryybbáárrssttvvaa..  II  vv  tteejjttoo  nneeľľaahhkkeejj  ddoobbee  ssaa  VVáámm  ddoo  rrúúkk  ddoossttáávvaa  

iinnffoorrmmaaččnnýý  SSpprraavvooddaajjccaa    MMssOO  SSRRZZ  RRuužžoommbbeerrookk..  TTuu  nnáájjddeettee  zzáákkllaaddnnéé  iinnffoorrmmáácciiee  oo  ddiiaanníí  vv  rrookkuu  22002200  aakkoo  aajj  iinnffoorrmmáácciiee  

aa  ddôôlleežžiittéé  oozznnaammyy  pprree  rrookk  22002211..    

TTeerraajjššiieemmuu  vvýýbboorruu  MMssOO  kkoonnččíí  vv  rrookkuu  22002222  vvoolleebbnnéé  oobbddoobbiiee  aa  pprreettoo  jjee  nneessmmiieerrnnee  ddôôlleežžiittéé,,  aabbyy  kkaažžddýý,,  kkttoo  bbyy  cchhcceell  

vv  bbuuddúúccnnoossttii  ppoommôôccťť  ssvvoojjeejj  mmaatteerrsskkeejj  oorrggaanniizzáácciiii,,  uukkáázzaall  ssvvoojjee  sscchhooppnnoossttii  aa  ppoommoohhooll  bbuuddúúcceemmuu  nnoovvoozzvvoolleennéémmuu  vvýýbboorruu,,  

kkttoorrýý  ssaa  zzaattiiaaľľ  vvyyttvváárraa..    

  

Pokračujeme v začatej práci... 

Aj v nasledujúcom období nás čaká ešte veľa práce, aby sme dokončili začaté veci a zanechali pre budúce generácie  

zdravú organizáciu. V dnešnej dobe zvlášť sme si v plnej miere vedomí, že sa žiaľ nemôžeme venovať iba rybolovu, hospodáreniu 

na rybárskych revíroch a zarybňovaniu. Je tu veľmi veľa vonkajších vplyvov, ktoré dúfajme, nebudú mať žiadny dopad na fungovanie 

našej MsO. Niečo načrtol hospodár našej MsO vo svojej správe o hospodárení na konci Spravodajcu. Ja to preto zhrniem len do 

dvoch viet: Človek má právo využívať prírodu, má však aj povinnosť sa o ňu starať a nie ju devastovať. Pravý rybár sa preto 

stotožňuje s prírodou a cíti, že je jej súčasťou aj on sám.  Petrov Zdar !  

      Ing. Michal  Blumenstein 
                                                                                                                                                                               predseda MsO 

  

  
FFoottoo::  rrookk  22002200    

    

Rok 2020 poznačený pandémiou 

Skončil sa rok 2020, ktorý si budeme pamätať predovšetkým v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19. Ani výkon 

rybárskeho práva nezostal bez následkov a  patričných obmedzení, ktoré my ako členovia MsO SRZ v Ružomberku sme museli 

akceptovať a podľa nich sa aj riadiť.  Už v marci 2020 sme sa museli vysporiadať s otázkou predaja členských známok a ročných 

povolení pre našich členov, nakoľko nebol možný predaj v rybárskom dome, tak ako sme boli dlhé roky zvyknutí. Vybrať tú 

najlepšiu možnosť pre nás všetkých nebolo vôbec ľahké, ale predaj cez objednávku a následne zasielanie povolení poštou bolo 

vyhodnotené ako najbezpečnejší spôsob predaja povolení. Dobre sme si uvedomovali, že s takýmto predajom budú mať asi 

najväčší problém naši členovia seniori, ale spoliehali sme sa, že im s tým pomôžu ich deti prípadne rodinní príslušníci.  

 

Druhým a asi najväčším orieškom pre nás členov výboru bolo naplánovanie výročnej členskej schôdze, ktorá v mesiaci 

marec  2020 musela byť zrušená. Stanovy SRZ takúto situáciu vôbec neriešia, pričom zvolať členskú schôdzu v roku prikazujú.  

 Samotný chod organizácií je podmienený schválením rozpočtu členskou schôdzou pre daný rok. Vôbec nebolo ľahké 

naplánovať čas a hlavne miesto konania výročnej členskej schôdze, nakoľko  stále meniace sa opatrenia a obmedzenia tomu 

nedávali priestor.  Na jednej strane prijaté opatrenia vládou SR a povinnosť vykonať výročnú členskú schôdzu na strane druhej, 

umožnilo zvolať VČS dňa 12.09.2020 v exteriéri rybného hospodárstva MsO v Štiavničke. Za dodržania prísnych hygienických 



opatrení sa VČS úspešne vykonala a môžeme len skonštatovať, že v histórii našej organizácie išlo o najmenšiu účasť členov na 

VČS.  

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením, že s pochopením prijali aj takúto možnosť konania VČS. Pevne verím, že v 

roku 2021 sa všetko vráti do starých koľají a naša MsO SRZ v Ružomberku bude fungovať ako pred pandémiou, ktorá nám 

všetkým už niekoľko mesiacov negatívne zasahuje do všetkých sfér nášho života.  

                                                                                                                                                                    Mgr. Peter Bumbera 

                                                                                                                                                                           tajomník MsO 

       
       Foto: Členská schôdza                                                               Foto: RH Štiavnička - rybníky zima 2020 
 
ŠKOLENIA NOVÝCH ČLENOV A RYBÁRSKA STRÁŽ 

 Školenie dospelých záujemcov o členstvo v našej organizácii v roku 2020 začalo v mesiaci marec. Dospelí absolvovali 

prvé školenie ešte v učebni rybárskeho domu, avšak ďalšie stretnutia boli riešené samo štúdiom  a následným preskúšaním formou 

testov. V našich radoch sme tak privítali 16 nových členov. Akým spôsobom a či sa vôbec budú v roku 2021 organizovať školenia 

je otázne . V prípade nových informácií Vám dáme včas vedieť formou www stránky a informačných skriniek.  

 Školenia detí mal na starosť vedúci krúžku Juraj Líška v spolupráci s CVČ Elán. Začalo ho navštevovať 17 detí, ktoré 

boli už rybársky zdatné a tak boli pri preberaní tém nápomocné. Avšak aj tu zasiahla situácia ohľadom Covid 19 a detský rybársky 

krúžok bol žiaľ prerušený. 

 

 Kontrolu výkonu rybárskeho práva na revíroch MsO SRZ Ružomberok malo v pôsobnosti 22 členov rybárskej stráže. 

Po miernom útlme priestupkov v minulých rokoch sme tento rok zaznamenali návrat závažných porušení predpisov na úseku 

rybárstva. V spolupráci s PZ SR boli všetci previnilci riešení.  

Najzávažnejšie priestupky, ktoré sme zaznamenali boli: LOV V ČASE VŠEOBECNÉHO HÁJENIA (rybár loviaci v októbri na 

pstruhovom úseku rieky Váh), PRIVLASTŇOVANIE RÝB NAD MAXIMÁLNY POČET (člen našej MsO si privlastnil na rieke Revúca 

6ks pstruhov potočných – je to až 3-násobok povoleného množstva!), PRIVLASTNENIE RÝB NA REVÍRE CHAP, LOV RÝB 

V OCHRANNÝCH PÁSMACH (VN Liptovská Mara, pod VVN Bešeňová), LOV MIMO POVOLENÉHO DENNÉHO ČASU 

(ružomberskí rybári pod Krpeľanskou priehradou doslova zabudli na čas ), LOV HLAVÁTKY BEZ POVOLENIA  atď. 

 Nielen tieto, ale aj iné previnenia vedia hlboko siahnuť do peňaženky. A čo si mnohí neuvedomujú, väčšina priestupkov 

musí byť podstúpená na vyššie správne konania alebo na prokuratúru. 

                                                                       Juraj Líška 

                                                                                                                                                                        vedúci RS 

Druhy a ceny povolení v roku 2021  

Duh povolenia 
Cena 
(Eur.-) 

Duh 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 r.) 10 
Členská známka dospelí 26 

Členská známka mládež/deti 17/1 

Miestne na vody pstruhové (6-14 r.) 15 
Ročný rybársky lístok 7 

Trojročný rybársky lístok 17 

Miestne na vody lipňové (6-14 r.) 17 Povolenie na lov hlavátky  100 

 

VYDÁVANIE POVOLENÍ V ROKU 2021 

Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež (pre ružomberských členov aj rybárske lístky) sa budú 

predávať len cez internet s platbou na účet MsO SRZ Ružomberok. Tak ako v roku 2020 po správnom vyplnení a odoslaní 

objednávky povolení na adresu povolenky@gmail.com Vám bude poslaný VS (variabilný symbol) a suma, ktorú je nutné uhradiť  

na účet. Celý proces trvá 2 až 3 týždne tak všetkých prosíme o strpenie. V prípade zlepšenia situácie budeme hľadať priestor na 

zlepšenie a zrýchlenie procesu. 

mailto:povolenky@gmail.com


MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení na rok 

2021 bude vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom alebo prechodnom pobyte. Pri neplatnom potvrdení 

o pobyte nebude vydané povolenie na rybolov. Toto potvrdenie musí byť súčasťou správne vyplnenej objednávky.  

Členom, ktorí už  nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné 
zadať nový členský preukaz do objednávky.  

Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 50 € (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 50 €.  . 

Nezabudnite si splniť svoju brigádnickú povinnosť. V prípade neodpracovanej brigády v roku 2020 musí člen                         
uhradiť čiastku 50 €.  
 

BRIGÁDY V ROKU 2021 
 Jarné práce na rybníkoch v Štiavničke sa ak to situácia dovolí uskutočnia v mesiacoch marec, apríl a máj. Jesenné 
v septembri, októbri a novembri.   Zraz účastníkov je vždy v sobotu o 8.00 hodine. Bližšie informácie o brigádnickej činnosti 

nájdete na www.srzruzomberok.eu a vo vývesných skrinkách. Tak ako v roku 2020 budeme hľadať spôsob na bezpečné 
odpracovanie brigády. V prípade konania brigád mimo rybníkov v Štiavničke ostáva povinnosť tieto nahlasovať na e-mail: 
brigadyrk@gmail.com s tým, že pre uznanie brigády je potrebné vopred menovite nahlásiť počet členov a následne poslať aj 
fotografie z brigády. 
 

 
             Foto: Pstruh potočný z Váhu                                                    
 
       Hospodárska činnosť v roku 2020 

Celosvetová pandémia COVID-19 veľmi negatívne ovplyvnila aj rybársky život na Slovensku a nevyhla sa ani našej 
organizácii. Obmedzený režim pohybu a vzájomného stretávania sa poznačili našu dobrovoľnícku činnosť. Brigády sme 
organizovali a vykonávali len v malých skupinkách, no napriek tomu ste urobili kus práce. Naše potoky boli vďaka vám dôkladne 
zbavené komunálneho odpadu. Ani rybníky v Štiavničke sa nezaobišli bez brigádnickej činnosti, čoho výsledkom je perfektný stav 
hospodárstva, aj keď momentálne násady rýb neodchovávame. Dokonca sa nám podarilo zrekonštruovať kaskády v Čutkove 
a Bystrom a postaviť niekoľko nových. Režim predaja povolení musel byť zmenený na bezkontaktný, z dôvodu protipandemických 
opatrení a tiež kvôli obmedzeniam vzájomných kontaktov. Inak tomu nebude ani v značnej časti roku 2021.  

 
Pandémia ovplyvnila predaj hosťovacích povolení a následná hospodárska kríza zas spôsobila, že sponzorské 

príspevky sa značne znížili. V období apríla a mája sme vôbec nepredávali hosťovacie povolenia, čo zapríčinilo výpadok vo 
finančnom príjme za predané povolenia, ktoré tvoria významnú časť nášho celkového príjmu. To sa, žiaľ,  negatívne odrazí v úrovni 
zarybnenia v roku 2021. Bohužiaľ, výpadok sponzorských príjmov zapríčinil pokles hodnoty zarybnenia už aj v tomto roku. Napriek 
tomu sme sa snažili vykonávať zarybňovanie našich rybárskych revírov podľa schváleného plánu zarybnenia.  

 
Celková hodnota zarybnenia rybárskych revírov našej organizácie bola v roku 2020 na úrovni 57 762 Eur. Ako som 

už vyššie spomenul, výpadok sponzorských príjmov spôsobilo nižšie zarybnenie oproti roku 2019 a to o takmer 10 000 Eur. Pokles 
zarybnenia bol najmä v násade ročného pstruha potočného, ročného lipňa tymianového a konzumného pstruha dúhového. Ako 
v roku 2019, tak aj v tomto roku musím spomenúť, že viac ako dve tretiny hodnoty zarybnenia tvorili príjmy z hosťovacích povolení 
a to hlavne z revírov chyť a pusť. To znamená, že okrem zachovania generačných jedincov rýb je značným benefitom pre 
organizáciu aj finančná stránka, ktorá je vo vypuklom rozdiely oproti okolitým organizáciám s podobnou početnosťou členstva, ako 
je tomu v Ružomberku. Podobne ako vlani, tak aj toho roku sa úroveň zarybnenia športových rybárskych pretekov Big River Race 
(Váh), ale aj pretekov One fly na Revúcej spoluorganizovanej s OZ Priatelia Váhu, opätovne skvalitnila tým, že sa nevysádzal 
nepôvodný pstruh dúhový. Tieto preteky naberajú na svojej športovej hodnote aj v rámci medzinárodného aspektu. Sponzor oboch 
pretekov firma Thymallus a OZ Priatelia Váhu, pod vedením pána Táboreckého, nám poskytol násady pstruha potočného a lipňa 

v hodnote 5000 €, za čo úprimne ďakujeme! Pozitívom opäť ostáva fakt, že sme pokračovali v minimalizácii zarybnenia pstruhom 
dúhovým do vodných tokov, ktorý je vo Váhu a Revúcej kontraproduktívnou rybou. V roku 2020 sme zarybňovali, napriek 
pandemickej situácii, 18x, čo si vyžiadalo značné úsilie. Vysadli sme 12 kategórií z 8-mych druhov násad rýb. Čo nás osobitne mrzí 
je, že vynaložené úsilie  vysadzovania ikier pstruha potočného do našich potokov a ich starostlivosti sa čiastočne minul účinku 
z dôvodu februárových povodňových prietokov, kedy sme stratili 1/3 vysadených ikier, čo predstavovalo cca 20000 ikier v očných 

http://www.srzruzomberok.eu/
mailto:brigadyrk@gmail.com


bodoch. Dobrou správou je, že ostatné ikry sa úspešne udržali a liahnutie plôdikov bolo zaznamenané už v polovici marca 
a pokračovalo až do mája podľa teploty vody. Po prvý krát sme ikry vysadili do viacerých potokov, o ktoré sa starala vybraná 
skupina členov. Napriek čiastočnému neúspechu, pripisovanému klimatickým činiteľom, budeme v tejto aktivite pokračovať aj 
v januári 2021. Sťažená situácia, komplikovaná zákazom vychádzania, stretávania sa a rizikom nakazenia sa COVID-19 bola 
zvládnutá a dovolím si konštatovať, že úspešne. Zarybňovanie násadami rýb počas roku sme vykonávali najmä vtedy, keď sa 
zmiernili protipandemické opatrenia vlády SR. V tabuľke sú uvedené druhy a kategórie vysádzaných rýb, rybárske revíry a hodnota 
zarybnenia. 

Čo nás osobitne neteší sú dve veci: nebola predĺžená, resp. vydaná nová výnimka na plašenie a odstrel kormorána 

veľkého a od 1.4. 2020 sme zaznamenali platnosť ustanovenia §15, ods. 2, písm. d) novelizovaného zákona č. 543/2002 Z.Z. 
o ochrane prírody a krajiny. Toto ustanovenie totiž konštatuje, že vo štvrtom stupni ochrany prírody je chytanie a usmrcovanie 
živočíchov v mokradiach podmienené vydaním súhlasu orgánu ochrany prírody. Dané ustanovenie platí pre Revúcu a všetky 
vážske revíry (a tiež aj pre iné revíry v rámci SRZ). Sme pobúrení týmto ustanovením a budeme žiadať Radu SRZ, aby sa toto 
ustanovenie zo zákona o ochrane prírody a krajiny úplne odstránilo.  V opačnom prípade môže byť výkon rybárskeho práva 
v týchto revíroch čiastočne obmedzený. Veríme, že rokovania medzi SRZ a ministerstvom ŽP budú v tejto problematike 
konštruktívne, vecné a v prospech SRZ. O situácii vás budeme informovať. 

 
Napriek ťažkému roku, aký nemá v našej 75-ročnej histórii obdobu, sme sa snažili vykonávať svoju pridelenú prácu 

maximálne zodpovedne. A preto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým vám, ktorí ste nám pomáhali starať sa o naše revíry a 
ryby. Osobitne ďakujem členom SPZ, ktorí nám pomáhali tlmiť predačný tlak kormoránov a zamedzili tak vzniku značných škôd na 
rybích obsádkach. Ďakujem vám za trpezlivosť, disciplínu a ochotu spolupracovať, lebo bez nej by sme nezvládali našu prácu. Ani 
tento rok nás neobišli suchá a povodne, čo sa určite negatívne prejavilo na stave rybnatosti našich vôd. Napriek tomu chceme 
veriť, že nastávajúci rok bude, pre nás všetkých hlavne kľudnejší, pohodovejší a úspešnejší. Želám celej našej rybárskej rodine 
hlavne veľa zdravia a pohody. Užívajme si spolu krásu našich revírov a ryby sa snažme vracať späť do vody, čo len ako to pôjde, 
pretože v živote sú aj dôležitejšie veci. Petrov zdar priatelia! 

                Ing. Miroslav Zontág 

                           hospodár MsO 

Celkové zarybnenie v roku 2020 
  Druh ryby Kat Množstvo ks/kg Revír Hodnota € 

Pstruh potočný Ppi 60000 ks vybrané potoky 596,00 

Ppr 50000 ks vybrané potoky 2200,00 

Pp1+ 11100 ks Revúca,Teplianka, Ľupčianka 2776,27 

Pp2 1935 kg Váh 18A, Váh 18C, Váh 19A, Váh 19B, Revúca 15763,75 

Pstruh dúhový Pd2 900 kg Váh 19A, VN Hrabovo 3082,15 

Lipeň tymiánový Li1+ 25357 ks Váh 18A 11316,00 

Li2 1100 kg Váh 18A, Váh 18C, Váh 19B, Váh 18B a Revúca 12098,90 

Hlavátka podunajská H2 70 kg Váh 18A 1298,50 

Podustva severná Pds1 21000 ks Váh 18A 2310,00 

Sivoň potočný Si2 200 kg VN Hrabovo 760,00 

Kapor rybničný K3 2000 kg VN Liptovský Sliačik, VN Hrabovo 5060,00 

Lieň sliznatý L2-3 100 kg VN Liptovský Sliačik 500,00 

SPOLU       57 761,57 Eur.- 
 

 
                              Foto: CT Liptov Mikbaits na IBCC 2020 Balatón 
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