SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ NA REVÍROCH
MsO SRZ BANSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2014.

Vážení priatelia športového rybolovu, v tejto správe vás oboznámim o hospodárení
na rybárskych revíroch mestskej organizácie Banská Bystrica.
1. Zarybňovací plán v roku 2014 počítal so zarybnením v hodnote 47 838 €.
V skutočnosti sa zrealizovalo zarybnenie násadami rýb v hodnote 44 955 €.
Tento rozdiel vznikol tým, že a.s. Zúgov nevyprodukovala požadované množstvo lieňa
a tým pádom ho nedodala. Zarybniť lieňom sa pokúsime v jarnom zarybňovaní.
Vo vlaňajšom roku sme nezarybnili revíry aj lipňom. Na Slovensku sa totiž pozabudlo
na vytvorenie podmienok na chov generačných rýb lipňa vhodného na výter. Generačné
ryby sa lovili na priehrade Čierny Váh a ulovené množstvá klesali z roka na rok, až sa
neulovilo nič. Množstvá sa nahrádzali nákupom ikier z Poľska a Českej republiky. Do
tejto situácie pribudli vírusové ochorenia rýb na farmách v týchto krajinách a riziko
dovlečenia nákazy chorôb do našich fariem a to znamenalo, že Slovryb nevychoval
požadované množstvá lipňa. Až minulý rok sa podarilo vybudovať Slovrybu na Bielom
potoku pri Ružomberku rybník na chov generačných lipňov, od ktorého si mnohí veľa
sľubujú. Prvé výsledky by sa mali objaviť v tomto roku, takže uvidíme.
Za vlastné finančné prostriedky v hodnote 26 204 € boli nakúpené tieto druhy
a množstvá rýb:
Od akciovej spoločnosti SLOVRYB sa zakúpilo:
- 100 000 ks vačkového plôdiku pstruha potočného v cene 830 €
- 5 000 ks pstruha dúhového jednoročného v cene 995 €
- 3 300 kg kapra trojročného v cene 7 207 €
Od Rybárstva Chlumec nad Cidlinou z Českej republiky sa na jar kúpilo:
- 3 500 kg kapra trojročného v cene 7 481 €
- 1 200 kg kapra štvorročného a staršieho v cene 4 140 €,
na jeseň sa zakúpilo:
- 700 kg kapra dvojročného v cene 1 554 €
Od Rady Žilina sa kúpilo:
- 150 kg šťuky jednoročnej v cene 1 200 €
- jedno hniezdo ikry zubáča v cene 150 €
- 150 kg zubáča dvojročného v cene 1 950 €
- 200 kg pleskáča dvojročného v cene 400 €
Od MsO Martin sa kúpilo:
- 700 ks hlavátky o priemere 14 cm v cene 300 €

Zarybnenie revírov z vlastnej produkcie bolo v hodnote 14 477 €.
Boli to tieto druhy a množstvá násad:
- 15 500 ks pstruha potočného jednoročného v cene 2 015 €
62 kg pstruha potočného dvojročného v cene 614 €
500 kg pstruha potočného trojročného v cene 4 950 €
- 1 030 kg pstruha dúhového dvojročného v cene 3 605 €
273 kg kapra jednoročného v cene 1337 €
575 kg kapra dvojročného v cene 1 596 €
120 kg jalca v cene 360 €
Jalca sme vymenili s MO Handlová za pstruha potočného a kapra jedno a dvojročného
s MO Krupina, Zvolen a Veľký Krtíš, taktiež za pstruha potočného.

Z finančných prostriedkov Rady Žilina nám boli dodané násady v hodnote 4 274 € a to:
- 37 000 ks podustvy severnej jednoročnej v hodnote 2 700 €
- 6 000 ks lipňa tymiánového jednoročného v hodnote 1 056 €
200 kg kapra dvojročného v cene 518 €
Do revírov boli nasadené tieto druhy a množstvá násad:
- viď tabuľku č.1 skutočné zarybnenie.
2. Ďalším bodom je sumarizácia úlovkov členov našej organizácie za rok 2014. Celkové
množstvo úlovkov vo všetkých revíroch SRZ bolo 15 073 ks rýb o hmotnosti 17 147 kg
v hodnote 86 619 € pri počte 31 741 návštev.
Z uvedeného množstva bolo na revíroch našej organizácie ulovených 10 192 ks rýb
o hmotnosti 12 079 kg v hodnote 58 258 € pri počte 23 095 návštev.
Úlovky v jednotlivých revíroch Banská Bystrica sú nasledovné:
- viď tabuľku úlovky
Úlovky na vybratých revíroch Rady:
Naši rybári lovili ryby na 175 revíroch v rámci celého Slovenska.
3. Zarybňovací plán pre rok 2015 je vo výške 50 270 € a počíta s týmito druhmi
a množstvami násad:
- viď zarybňovací plán na rok 2015
4. Od 1.1. 2015 je v platnosti nový miestny rybársky poriadok, v ktorom sú uvedené
aktuálne údaje. Platnosť je od 1.1.2015 do 31.12.2017. Poriadok je v súlade so zákonom
o rybárstve a vykonávajúcou vyhláškou. Schválil ho oblastný ichtyológ
Rady SRZ Žilina Ing. Štencl Richard.

5. Požiadali sme o výnimku na skorší lov kapra od 15. mája a bolo nám vyhovené. Platí
na roky 2015 až 2017 a vzťahuje sa na revíry: VN Badín, ZV Badín, Pod Rybou, Plavno
a Tŕstie.
6. Požiadali sme aj o zmenu revírovania. Moštenický potok a Hutná sú rozdelené
na chovnú časť a lovnú časť. Na časti Plavna je vytvorená chránená rybia oblasť
s celoročným zákazom lovu rýb. Popisy zmien sú uvedené v miestnom poriadku.
7. Naďalej platí, že držitelia miestnych pstruhových povolení môžu loviť aj na Zolnej
a držitelia miestnych kaprových povolení na Hrone v obhospodarovaní MO Zvolen,
Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa a na Rychňavských jazerách v Banskej
Štiavnici.
8. 19. júna 2014 sme mali kontrolu MŽP na dodržiavanie zákona o rybárstve
a vykonávacej vyhlášky. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zarybňovacieho plánu
a minimálneho zarybňovania, dodržiavanie druhu, pôvodu a množstva rybej násady, ich
evidencia, ďalej na množstvo a druh ulovených rýb, počet vydaných povolení na
rybolov a prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade a to na obdobie 2012 až 2014.
Kontrolou neboli zistené žiadne nezrovnalosti, evidencie dokladov sú primerané
a prehľadné.
Ďakujem za pozornosť !

