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ybári  sú  povinní  dodržia-
vať nie len zákon o rybár-
stve  a  jeho  vykonávaciu 
vyhlášku,  ale  i  stanovy 
svojho  združenia,  interné 

predpisy zväzu a ostatné právne predpi-
sy, ktoré sa na lov rýb vzťahujú. Od na-
dobudnutia  účinnosti  nového  zákona 
o  rybárstve  (č.  216/2018  Z.  z.)  a  vy-
hlášky  Ministerstva  životného  prostre-
dia Slovenskej republiky (č. 381/2018 Z. 
z.) 1. januára 2019 postupovali členovia 
rybárskej  stráže  pri  zistení  priestupku 
zväčša  s  istou  toleranciou  a  snažili  sa 
v prvom rade previnilcom vysvetliť, čoho 
dopustil a ako to robiť správne. Okrem 
toho  prebiehala  intenzívna  informačná 
kampaň na túto tému zo strany Sloven-
ského  rybárskeho  zväzu  a  aj  na  strán-
kach  nášho  časopisu.  Napriek  tomu 
sme sa v disciplinárnej komisii pri kon-
trole  odovzdaných  Povolení  na  rybolov 

a Záznamov o dochádzke k vode a úlov-
koch stretli s množstvom zápisov, ktoré 
prezradili o rybárovi, ktorý ich vypĺňal, 
že  sa  dopustil  priestupku,  respektíve 
disciplinárneho previnenia.

V  našej  mestskej  organizácii  postú-
pila kontrolná komisia disciplinárnej  až 
116 povolení spolu s podnetmi na zača-

tie  disciplinárneho  stíhania  rybára.  Išlo 
o  skutkovo  sa  opakujúce  pochybenia. 
O  tie najčastejšie  sa  teraz  s vami pode-
lím, aby ste sa  ich prípadne vyvarovali. 
Niektoré  pochybenia  sú  menej  závaž-
ného,  nedbanlivostného  charakteru,  iné 
však majú charakter úmyselného 
konania.
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OČAMI DISCIPLINÁRNEJ 
KOMISIE Čo prezradili kontroly odovzdaných povolení 

na rybolov a záznamov o dochádzke k vode 
a o úlovkoch?»»» LUKÁŠ SVETLÍK

R Vzor povolenia jednoznačne uvádza, 
ako má byť ryba zapísaná!

 ➠

 Takto nie: Privlastnil si 7,4 kg kapra a pokračoval v love. 
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NAJČASTEJŠIE POCHYBENIA
   Používanie takzvaných zmizíkovacích pier. Hoci niektorí ry-

bári zmizíkovacie perá používajú nie preto, aby ukryli svoje 
úlovky ich zmazaním, ide o porušenie § 14 ods. 8 vyhlášky. 
Nájdu sa aj takí, ktorí zmizík použijú zámerne, aby skryli 
úlovky. Existujú však jednoduché spôsoby ako zmizikované 
údaje obnoviť, respektíve odhaliť a dotyčného potrestať.

   Používanie ceruzky, prípadne začiernenie celého úlovku či 
vyškrtnutie zapísaného úlovku.

   Prepisovanie dátumov lovu. Napríklad počas nočnej rybač-
ky si rybár prepísal dátum lovu na predchádzajúci deň a za-
písal privlastnenú rybu na predchádzajúci deň. Ide o bežný 
a priam každoročne sa opakujúci priestupok. Stále je dosť 
rybárov, ktorým privlastnenie si  jednej  ryby navyše a  jej 
zapísanie do predchádzajúceho dňa spolu s prepísaním dá-
tumu riskujú, že ich bude riešiť disciplinárna komisia. Ono 
totiž tie prepisované čísla sú rozpoznateľné.

   Vytrhnutie strany z povolenky.

   Zlé kombinácie privlastnených rýb a hmotnosti rýb s ohľa-
dom na pokračovanie v love. Napríklad v jeden deň privlast-
nený kapor a sumec, privlastnenie si ryby nad 5 kilogramov 
a pokračovanie v love či privlastnenie si jedného kapra a šty-
roch pstruhov dúhových s pokračovaním v love a podobne.

   Privlastnenie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mie-
ru, respektíve druhov, ktorým sa lovná miera zvýšila novou 
vyhláškou oproti predchádzajúcemu stavu. Často to býva 
napríklad nosáľ  sťahovavý. Rovnako privlastnenie  si  dru-
hov rýb, ktorým zvýšili najmenšiu lovnú mieru jednotlivé 
organizácie na svojich revíroch.

   Chyby v zápisoch v povoleniach. Napríklad nevyškrtávanie 
ukončenia lovu, neuvedenie dĺžky privlastnenej ryby, prípad-
ne neuvedenie hmotnosti alebo dokonca neuvedenie druhu 
privlastnenej ryby do Záznamu či zapísanie druhov, ktoré 
majú  stanovenú  lovnú mieru do  jednej  kolónky  s  väčším 
počtom (napríklad nosáľ sťahovavý, 380 ks, 30-35 cm, 1 kg)

   Závažnejšie chyby v zápisoch. Napríklad zapisovanie dru-
hu ako „K“, „KAP“, a následné rozpísanie na KARAS (Ka-
ras  s  dĺžkou  58 cm  a  hmotnosťou  4 kg).  Vzor  povolenia 
jednoznačne uvádza, ako má byť ryba zapísaná a preto od-
porúčam nepoužívať skratky, ale zapisovať druh jeho riad-
nym  označením.  Tým  sa  zamedzí  pochybnostiam.  Rov-
nako treba zapisovať, či ide o pleskáča zelenkavého alebo 
vysokého, o pstruha potočného alebo dúhového. Nestačí 
zapísať iba pleskáč alebo pstruh.

   Chyby vo vypisovaní celoročného sumáru. Buď úplne chý-
ba vypísaný sumár alebo v ňom nie sú zapísané privlastne-
né ryby či návštevnosť revírov.

   Špekulatívne  zápisy  v  povoleniach. Objavujú  sa  napríklad 
zápisy kaprov s dĺžkou 70 cm či viac a s hmotnosťou 4,5 kg, 
sumce s dĺžkou 110 cm a tiež s hmotnosťou 4,9 kg.  
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zo života samosprávy

 Použitie zmizikovacieho pera a skrytie úlovku 

 Vyškrtaný úlovok 

 Prepísaný dátum úlovku, resp. privlastnenie  
 nesprávnej kombinácie druhov rýb 

 Vyrezaná strana v povolenke 

 Nesprávna kombinácia rýb v jeden deň 

 Neuvedenie hmotnosti úlovku 

 Nesprávne označenie druhu úlovku 

 Neuvedenie druhu úlovku 

 Chybných zápisov sa dopúšťali  
 aj deti, respektíve ich rodičia,  
 ktorí zodpovedajú za vedenie  

 záznamu dieťaťa. Samozrejme,  
 proti nim disciplinárne  

 konanie nevedieme. No je  
 namieste, aby deti poučili  
 o chybách skúsení rybári,  

 napríklad vedúci rybárskych  
 krúžkov. Nech po dosiahnutí  

 príslušného veku nemusia riešiť  
 predvolania na disciplinárne  

 prerokovanie priestupku. 


