
Važení priatelia rybári  

V časovom období mesiacov jún 2016 až do polovice mesiaca septembra 2016  bolo 

v rámci činnosti na úseku Rybárskej stráže vykonané zvýšené množstvo kontrol pričom 

bolo kontrolovaných viac ako 250 členov SRZ. Tematické zameranie týchto kontrol bolo 

zamerané hlavne na dodržiavanie poriadku pri vode, resp. konanie ktoré by bolo v rozpore 

so Zákonom o rybárstve - Zákon č. 139/2002 Z. z. , alebo boli bezodkladne vykonané  tzv. 

operatívne kontroly po oznámení o nedovolených praktikách na vodách, ktoré 

obhospodaruje naša MsO. Rovnako bola opakovane  vykonaná kontrolná činnosť 

v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ Nemšová, ktorá bola cielene zameraná na dodržiavanie 

Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z .Počas výkonu činnosti RS  bolo spísaných niekoľko 

záznamov o priestupkoch a tieto boli následne postúpené na riešenie disciplinárnej 

komisii. Presný počet kontrol nie je možné momentálne presne ustáliť a tak aspoň 

orientačne zovšeobecníme ich výsledky : 

Počas výkonu činnosti RS boli zaznamenané najmä tieto nedostatky : 

- Nerešpektovanie  Zákona o vodách a to aj napriek upozorneniam loviacich členmi RS, že  

v zmysle tohto zákona porušujú ustanovenia § 55 t.j. parkovanie na hrádzi a tzv. korune 

hrádze. Tu je potrebné uviesť že k tomuto porušovaniu dochádzalo v rovnakej miere 

členmi iných MsO tak ako aj našimi členmi. 

- Pravidelne a stále sa opakujúce neukončenie denného lovu pri odchode od vody, 

vyčiarknutím príslušných kolónok v „zázname o dochádzke k vode.......“ , často sa jednalo 

aj o viac predošlých vychádzok. 

- Neprepísanie nového dátumu v ,,zázname o dochádzke k vode... “ v prípade ak rybár lovil 

aj cez polnoc...(žiaľ veľakrát zapríčinené alkoholom)  

- Neúplne vypísanie popisného čísla revíru (označenie kaprového či pstruhového) 

- Nezapisovanie hmotnosti úlovku podľa údajov z prepočítavacej tabuľky uvedenej  

v povolení na rybolov 

- Neosvetlené lovné miesta 

- Neustále sa opakujúci neporiadok na lovných miestach spôsobený evidentne rybármi 

Záverom by som chcel uviesť že počas výkonu činnosti Rybárskej stráže sme sa stretli až na 

dva prípady (Porušenie § 23, bod 3, Zákona č.139/2002 Z.z. dvoma členmi našej 

organizácie tým, že neuposlúchli výzvu, pokyn, požiadavku členov RS a nestrpeli výkon ich 

oprávnení) s veľmi pozitívnymi ohlasmi zo strany loviacich rybárov vo vzťahu k našej 

zvýšenej činnosti, čo nás ako nových členov RS úprimne teší. 

 

S pozdravom   Petrov zdar                                                     Miroslav Karaus -  člen Ryb.stráže                                                                                                                     


