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Január 2022

Vážení rybári, vážené rybárky, priatelia,
uplynul ďalší rok v živote našej mestskej organizácie a nastal čas opäť bilancovať. Rok 2021 bol z pohľadu našej
MsO veľmi ťažký, ale zvládnutý. Činnosť našej mestskej organizácie bola aj v roku 2021 poznamenaná plnením opatrení
súvisiacich s prebiehajúcou II. a III. vlnou pandémie Covid 19. Určite mi dá každý za pravdu, že pre rybára je najkrajšia vlna,
keď ju urobí unikajúca ryba a nie „covidová“ vlna. A preto chcem všetkým zaželať pevné zdravie a hlavne veľa pokojných
chvíľ s udicou v ruke v lone našej prekrásnej liptovskej prírody.
Naša MsO má v súčasnosti viac ako 1300 vyznávačov športového rybárstva. Aj v tejto neľahkej dobe sa Vám do rúk
dostáva náš informačný Spravodajca. Tu nájdete základné informácie o dianí v roku 2021 ako aj informácie a dôležité oznamy pre
rok 2022.
Terajšiemu výboru MsO končí v roku 2022 volebné obdobie a preto by som rád poďakoval z tohto miesta ľuďom, ktorí
mi pomohli viesť túto organizáciu počas môjho pôsobenia. V prvom rade ďakujem manželke a rodine, celému výboru,
odchádzajúcemu hospodárovi Ing. Miroslavovi Zontágovi a vedúcemu kontrolnej komisie Petrovi Mirjanskému, ale aj Vám ostatným,
ktorí ste mi pomáhali. A taktiež ďakujem sponzorom bez ktorých by nebola organizácia tam, kde je. Ďakujem firmám Mondi,
Thymallus, Slovryb, rybárstvo Mazáň, mestu Ružomberok a ostatným sponzorom. Niekedy to bolo ťažké, no spoločnými silami sme
dokázali veľké veci a naša organizácia patrí k tým top na Slovensku. Novovznikajúcemu výboru prajem veľa zdaru!
MŽP konečne povolilo výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého ...
Problém netlmenia stavu kormoránov na Slovensku je popri aktuálnom stave rybích obsádok veľmi vážnym upozornením,
že ak sa táto problematika nebude účinne riešiť, tak mnohým druhom rýb hrozí reálny zánik. Na tento stav reagovala naša
organizácia iniciovaním petície „Zachráňme pôvodné druhy rýb“, v ktorej sme sa dožadovali účinnej ochrany pôvodných druhov
rýb regulovaním početnosti kormoránov. S radosťou môžem konštatovať, že naša petícia mala zmysel a aj keď sme sa nedočkali
podpory od vrcholových orgánov zväzu, 9000 podpisov vyzbieraných doslova pár ľuďmi mohlo a myslím si, že aj posunulo verejnú
mienku na stranu ochrany pôvodných druhov rýb. MŽP povolilo výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na dobu 5
rokov do roku 2027. Zvíťazil zdravý rozum a verím, že aj naše budúce generácie si zarybárčia na našich revíroch plných lipňov,
pstruhov, hlavátok tak, ako to bolo kedysi, keď žili naši starí otcovia.
Aj v nasledujúcom období čaká MsO ešte veľa práce, aby sa dokončili začaté veci, aby budúce generácie našli zdravú
organizáciu. V dnešnej dobe zvlášť si musíme byť 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 vplyv na fungovanie
našej MsO. 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 vníma, že je jej súčasťou aj on sám. Petrov Zdar !
Ing. Michal Blumenstein
predseda MsO

Foto: rok 2021 v MsO SRZ Ružomberok

ROK VOLIEB PRED NAMI
Rok 2021 pretiekol ako voda v Revúcej. Skončil sa nielen rok, ale aj štvorročné volebné obdobie členov výboru v našej
Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Ružomberku. Zo štyroch rokov sme bojovali až dva roky s pandémiou Covid
19, ktorá sa podpísala v mnohých zmenách nielen v našom živote, ale aj v rybárskom živote a chode našej organizácie.
Obmedzenie pohybu, návštev ale aj obmedzenie športových a kultúrnych podujatí sme cítili v posledných dvoch rokoch takmer
neustále. Neustále obmedzenia mali za následok zrušenie všetkých rybárskych pretekov, na ktoré sme boli každoročne zvyknutí.
Aj samotný predaj rybárskych povolení sa nezaobišiel bez mnohých zmien, ktoré nám strpčovali život. Naplánovať výročnú členskú
schôdzu bolo takmer nemožné.
Tak ako som na začiatku avizoval, čaká nás volebná výročná členská schôdza, ktorej výsledkom bude novozvolený výbor.
Ten bude riadiť chod našej organizácie nasledujúce štyri roky. Touto cestou sa chcem poďakovať starému výboru za zvládnutie
funkčného obdobia, ktorý nebol vôbec ľahký a celou polovicou poznačený pandémiou. Mám ale za to, že výbor si plnil svoje
povinnosti najlepšie ako vedel a dokázal svojou činnosťou zabezpečiť plynulý chod našej organizácie. Novému výboru samozrejme
prajem veľa odhodlania a chuti pracovať v tomto náročnom období, aby naša organizácia plnila svoj účel a jej výsledkom bol
spokojný člen Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Ružomberku.
Mgr. Peter Bumbera
tajomník MsO

Foto: Zarybnenie lipňom tymiánovým – Revúca

Foto: Štuka severná z VN Hrabovo – Gabriel Michalka

ŠKOLENIA NOVÝCH ČLENOV A RYBÁRSKA STRÁŽ 2021
Školenie dospelých záujemcov o členstvo v našej organizácii v roku 2021 začalo už tradične v mesiaci marec. Po
úspešne zvládnutom záverečnom teste sme tak privítali 16 nových členov. V prípade obnovovania si členstva (členstvo zaniká aj
nezaplatením členského príspevku do 30. marca daného roka) je dotyčný povinný znova si podať prihlášku. Ak je jeho doba
„nečlenstva“ dlhšia ako 3 roky, je povinný absolvovať aj školenie a skúšky.
Školenia detí prebiehalo v spolupráci s CVČ Elán, avšak pandemická situácia nám znemožnila stretávanie, tak 15 detí
bolo vyškolených v skrátenej forme.
Kontrolu výkonu rybárskeho práva na revíroch MsO SRZ Ružomberok malo v pôsobnosti 22 členov rybárskej
stráže. Medzi previnenia, ktoré boli riešené bolo napr. zakázané spôsoby lovu na lipňovej vode alebo lov bez platného rybárskeho
lístka.
Juraj Líška
vedúci RS

Druhy a ceny povolení v roku 2022

Miestne na vody kaprové
Miestne na vody pstruhové
Miestne na vody lipňové

Cena
(Eur.-)
33
37
30

Miestne na vody kaprové (6-14 r.)

10

Miestne na vody pstruhové (6-14 r.)

15

Miestne na vody lipňové (6-14 r.)

17

Druh povolenia

Druh povolenia

Cena (Eur.-)

Zväzové povolenie KAPROVÉ
Zväzové povolenie KAPROVÉ (6-14)
Zväzové povolenie LIPŇOVÉ
Členská známka dospelí
Členská známka mládež/deti
Ročný rybársky lístok
Trojročný rybársky lístok
Povolenie na lov hlavátky

40
10
40
26
17/1
7
17
100

VYDÁVANIE POVOLENÍ V ROKU 2022
Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež (pre ružomberských členov aj rybárske lístky) sa budú
predávať s ohľadom na aktuálne opatrenia Covid19 v rybárskom dome MsO SRZ Ružomberok zo zadnej strany. Tak, ako
v roku 2021 treba správne vyplniť objednávku povolení. Tým sa zrýchli predaj. V prípade zlepšenia alebo zhoršenia situácie
budeme hľadať náhradné riešenia a priestor na zrýchlenie celého procesu.

január – každý štvrtok,
február – 10.2 a 24.2,

PREDAJNÉ DNI (16:00 – 18:00 hod)
marec – každý štvrtok,
apríl – 7.4,14.4 a 21.4,

máj – 5.5 a 19.5,
jún – 2.6.2022

MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení na rok
2022 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 2021 musí člen
uhradiť čiastku 50 €.

BRIGÁDY V ROKU 2022
Jarné práce na rybníkoch v Štiavničke, ak to situácia dovolí sa 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. Aj v roku 2022 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: Lipeň tymiánový z Váhu

Koniec jednej éry...
Rok 2021 pokračoval na podklade svetovej pandémie COVID-19, ktorá od roku 2020 zmenila život v spoločenskom dianí
a to aj v rámci SRZ. Obmedzené stretnutia, schôdze a komplikované protipandemické opatrenia nám nedovoľovali plnohodnotne
sa venovať našej práci v rybárskej organizácii. Pandémia poznačila aj hospodársku činnosť, kedy sme zarybňovali v komornejšej
atmosfére, vykonávanie brigádnickej činnosti nevynímajúc. Našťastie môžeme skonštatovať, že všetky činnosti sme robili v plnom
zdraví. Jedinými, ktorým koronavírus siahol na život boli v našom vedení Anastázia Líšková a Ľudovít Piterka. Česť ich pamiatke!
Pandemické opatrenia samozrejme zasiahli aj do predaja povolení, čo sa negatívne odrazilo aj vo výške finančného
príjmu za ich predaj. Následkom bol nižší rozpočet na zarybnenie, ktorý sme však kompenzovali dohodami s chovateľmi
a sponzorskými príspevkami. Celková hodnota zarybnenia rybárskych revírov našej organizácie bola v roku 2021 na úrovni
57 878 Eur. Aj napriek výpadku príjmov za predaj povolení, sme zarybnenie, oproti roku 2020, udržali na tej istej úrovni. Opäť, viac
ako dve tretiny hodnoty zarybnenia, tvorili príjmy z hosťovacích povolení a to hlavne z revírov chyť a pusť. Najväčšiu pozornosť
sme venovali tradičným druhom ako pstruh potočný, lipeň tymianový a hlavátka podunajská. Nezabudli sme samozrejme na
obľúbeného kapra, ale ani na pstruha dúhového, ktorého sme vysadili do Hrabova. Nezabudli sme samozrejme ani na podustvu
severnú, dôležitú súčasť našej ichtyofauny. Osobitnej pozornosti sa dostalo pstruhovi potočnému, ktorý je v poslednom období na
ústupe.

Toho sme zarybňovali v kategóriách od štádia ikry v očných bodoch až po dvojročnú rybu. Je veľmi dôležité zachovať
zarybnenie potočáka v najmladších vekových kategóriách. Celkovo sme zarybnili šesť druhov rýb v jedenástich vekových
kategóriách.
Z pohľadu ekológie vôd je stálym problémom rybárskych revírov nedostatok vody, prehrievanie a jej nedostatočná kvalita,
predovšetkým v malých tokoch. Okresný úrad v Ružomberku vydal stavebné povolenie pre spriechodnenie migračných bariér
na Revúcej v Ružomberku. Ich realizácia je naplánovaná v roku 2022.
V závere by som chcel uviesť, že v pozícii rybárskeho hospodára MsO končím. Nastal čas sa rozlúčiť s touto prácou,
resp. poslaním. Skončila sa jedna éra a začína druhá. Vo výbore organizácie som pôsobil viac ako 26 rokov, kde som bojoval
hlavne proti MVE, neskôr proti kormoránom a zabezpečoval zarybňovanie našich revírov. Zastupoval som našu organizáciu
a liptovských rybárov 12 rokov v Rade SRZ. Mnoho vecí sa podarilo zrealizovať, niektoré sa nepodarili. Tak už to v živote chodí.
Som veľmi hrdý nato, že som mohol pracovať pre našu organizáciu, ktorú považujem za jednu z najlepších na Slovensku. Osobitne
som hrdý
na skvelých ľudí, ktorí pôsobili v mojej blízkosti a je mi ľúto, že niektorí z nich už nie sú medzi nami. Počas mojej
kariéry rybárskeho hospodára som spoznal mnoho odborníkov z rybárskej praxe, ktorých si veľmi vážim a ktorí nám veľmi pomohli.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval za vašu dlhoročnú dôveru, bez ktorej by som túto funkciu nemohol vykonávať. Prajem novému
rybárskemu hospodárovi a tiež výboru hlavne veľa síl a zdravia, dobrých rozhodnutí a veľa porozumenia v jeho budúcej práci.
Prajem vám všetkým hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody a pokoja. Rybárskej organizácii prajem veľa úspechov a nech nás
svätý Peter opatruje počas krásnych chvíľ strávených na našich revíroch. Ďakujem.
Ing. Miroslav Zontág
hospodár MsO

Celkové zarybnenie podľa druhu násad v roku 2021
Druh ryby
Pstruh potočný

Kat

Množstvo ks/kg

Revír

Hodnota €

Ppi

57400

vybrané potoky

Pp0

118300

vybrané potoky

1183

Ppr

90000

vybrané potoky

5158,80

Pp1/1+

7782

Revúca, Teplianka, Ľupčianka

2705,95

570

Pp2

1400

Váh 18A, Váh 18C, Váh 19A, Váh 19B, Revúca

Pstruh dúhový

Pd2

800

Váh 19A, VN Hrabovo

2676,20

Lipeň tymiánový

Li1+

25770

Váh 18A

11910,40

Li2

1270

Váh 18A, Váh 18C, Váh 19B, Váh 18B a Revúca

H2

70

Váh 18A

1424,50

Pds1

28364

Váh 18A

2184,03

K3

2000

VN Liptovský Sliačik, VN Hrabovo

Hlavátka podunajská
Podustva severná
Kapor rybničný
SPOLU

11225

13780

5060
57 877,88 eur

Foto: 110 cm, 10,1 kg hlavátka podunajská – Juraj Líška
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