
Činnosť rybárskej stráže 
  
V roku  2009  vykonávalo činnosť rybárskej stráže  34 členov. V 

minulom roku  na jeseň sme zvýšili počet  RS o troch členov, ktorí po 

absolvovaní školenia a po  úspešnom vykonaní štátnej skúšky boli 

ustanovení za členov RS. Spolu bolo  vykonaných približne 800  

jednotlivých kontrol na  našich  revíroch.  30 spoločných kontrol bolo vykonaných v počte 

troch a viac členov rybárskej stráže. Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v minulom 

roku sme spolupracovali s príslušníkmi polície a vykonávali spoločné kontroly. 

V roku 2009 bolo zistených viacero previnení a preto aj disciplinárna komisia musela viackrát 

zasadať a udeľovať disciplinárne tresty. 

RS v jednom prípade zistila, že rybár ulovil a za sieťkoval šťuku severnú, ktorá merala 49 cm, 

ďalšie porušenie,  ktoré bolo zistené u rybára, ktorý ulovil a za sieťkoval  2 ks pstruha 

dúhového a nepovažoval za nutné ulovené ryby zapísať do záznamu o úlovkoch. 

Až neuveriteľné  s akými porušeniami sa RS musí popasovať, keď pri kontrole je rybár  

neskutočne drzí  a pritom  porušuje zákon o rybárstve a vyhráža sa RS fyzickým násilím. 

Pri tejto kontrole, ktorá bola v nočných hodinách bolo zistené, rybár pri love nemal pri sebe 

rybársky lístok  ani  povolenie na rybolov a nebolo osvetlené  lovné miesto aj  keď už bolo po  

22 hodine.  Po výzve člena  RS odmietol predložiť požadované doklady a nešetril ani 

vyhrážkami. Tento člen bol už aj v minulosti disciplinárne riešený a trestaný. 

Disciplinárna komisia uvedené počínanie riešila jednoznačne a predložila výboru návrh na 

trvalé vylúčenie s členstva SRZ. Výbor tento návrh schválil. 

Aj ďalšia nočná kontrola potvrdila, že v nočných hodinách sa porušujú predpisy, keď dvaja 

rybári z organizácie Čadca mali ulovené po jednom kuse ušľachtilej ryby, ktoré nemali 

zapísané v záznamoch o úlovkoch. Týmto rybárom boli odobraté povolenky a s písomným 

záznamom odoslané na organizáciu do Čadce na disciplinárne doriešenie. 

     Rybárov z iných organizácií na našich revíroch stále pribúda a každoročne sa zväčšuje tlak 

na naše revíry. Prichádzajú takmer s celého Slovenska a to svedčí o tom, že naše revíry máme 

dobre zarybnené a to si musíme dobré chrániť pred nedisciplinovanými rybármi. Preto by 

malo byť samozrejmosťou  častejšie stretávanie sa  RS  pri vode a to nie len v denných ale aj 

v nočných hodinách. Slušným rybárom to nikdy nevadilo a s tými neporiadnymi si časom 

spoločnými silami poriadok urobíme. 

Spoločným želaním všetkých členov RS je, aby rybárov, ktorí nerešpektujú zákonné normy  

bolo pri našich revíroch  čo najmenej, aby sme o rok na členskej schôdzi mohli konštatovať, 

že členov, ktorí porušujú základné rybárske normy  má klesajúci trend.   

 

 

www.puchovskyrybar.wbl.sk 


