
Vážení  členovia MsO SRZ Trenčín, 

 Informujem Vás, o doposiaľ vykonanej činnosti ryb. stráže (ďalej RS) v pôsobnosti našej MsO SRZ 

Trenčín. Členovia našej RS sa počas výkonu svojej činnosti zameriavali najmä na dodržiavanie 

poriadku a zákonnosti výkonu ryb. práva v zmysle Zákona o Rybárstve č. 139/2002 a Vykonávacej 

vyhlášky č. 185/2006, ktorou sa tento zákon vykonáva, ďalej nad rámec svojich povinností vykonávali 

monitoring výskytu vydry riečnej, ktorá sa v poslednom období čoraz častejšie objavuje v našich 

najmä pstruhových revíroch.  

            V období od 1.3.2018 - 20.8.2018 bolo vykonaných celkovo 106 kontrol na všetkých revíroch, 

ktorých užívateľom je MsO SRZ Trenčín, pričom zvýšená pozornosť bola venovaná najmä úsekom 

ktoré sa javia z dlhodobého hľadiska ako najviac problematické. Počas týchto kontrol bolo 

kontrolovaných celkovo  717 loviacich rybárov, z toho bolo 618 členov našej MsO a 99 členov iných 

MsO. Kontrolnú činnosť  vykonávali členovia RS samostatne, spoločne, rovnako aj v spolupráci 

s príslušníkmi PZ SR a Stráže prírody. Celkovo bolo spísaných 9 záznamov o priestupkoch na úseku 

rybárstva, ktoré boli bezodkladne postúpené na riešenie DK našej MsO. Najpodstatnejšiu časť týchto 

priestupkov tvorili: 

- lov v dobe všeobecného zákazu lovu na stojatých vodách (§ 11, Zákon č.139/2002 Z.z.) 

- nezapísanie začiatku lovu, následne jeho neukončenie vyškrtnutím (§14, odst.1,Vyhlášky č.185.....) 

- neplatnosť  rybárskeho  lístka  (§10, odst.1, Zákon č.139/2002) 

- prisvojenie si rýb, ktoré v danom čase podliehali individuálnej druhovej ochrane ( § 12, písm. a, 

Zákon č.139/2002) 

 - neporiadok na lovnom mieste  (§ 14, odst.13, Vyhlášky č.185)   

- neosvetlenie miesta lovu a iné...(§16, písm. f,  Zákon č.139/2002 Z.z.) 

          Záverom mi ešte dovoľte upozorniť na neustále pretrvávajúci problém s odpadom, ktorý sa 

nachádza na lovných miestach a v ich okolí, pričom je evidentné vďaka jeho charakteru, že tento 

pochádza od nás rybárov...Potom sa nečudujme, že vlastníci pobrežných pozemkov vyvíjajú snahy 

o zabránenie prístupu na tieto pozemky motorovými vozidlami........ 

 

S pozdravom  Petrov zdar                                                                             Miroslav Karaus 

                                                                                                                         Vedúci Ryb. stráže 


