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1.) Uplatňovanie výnimky na lovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ.

V sezóne 2018-2019 bolo na lovných rybárskych revíroch, ktorých užívateľom je Slovenský 
rybársky zväz možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) 
v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-
1.10.2 (10/2015-rozkl.) zo dňa 9. 9. 2015, a to od 1. 9. 2018  do 31. 3. 2019. 

Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 12. januára 2019. Slovenský 
rybársky zväz sčítal na 43 nocoviskách 3 962 ks kormorána veľkého (s možnosťou navýšenia 10 %). 
Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku vzrástla. Tento údaj však úplne nepopisuje reálnu 
početnosť kormorána na Slovensku, keďže pri sčítaní nebolo pokrytých 100% nocovísk alebo vodných 
plôch, na viacerých revíroch boli zaznamenané počas dňa početné kŕdle kormorána ale neboli zistené 
nocoviská.

Priestorová distribúcia 

V sezóne 2018 – 2019 boli na Slovensku prvé migrujúce kŕdle zaznamenané v prvej polovici 
augusta. Tieto sa však na lokalitách zdržiavali iba krátkodobo a prelietali na iné lokality. Na väčšine 
stálych, dlhodobo monitorovaných nocovísk, sa kormorány začali trvalo zdržiavať od októbra. Pritom 
sa koncentrovali predovšetkým na veľké vodné plochy na juhozápade Slovenska a na nádržiach Vážskej 
kaskády a ich okolí. Na nocovisku Budča na strednom Hrone sa kormorány začali zdržiavať od prvej 
polovice októbra v počte približne 100 ks, v tom istom čase bol zaznamenaný aj kŕdeľ o počte 130 ks 
na Hrone pri Tlmačoch. Na rybníku pri Revištskom Podzámčí sa kormorány zdržovali už od augusta 
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TV relácia „Na rybách – Petrov Zdar” – pre rybárov aj nerybárov.
Vážení priatelia rybári, milí televízni diváci.

Je nám potešením, že máme možnosť prihovoriť sa vám z tohto miesta – z mesačníka, 
ktorý svojím prvým číslom začal vydávať SRZ. Jeho vznik je  krokom  vpred, pretože len 
prostredníctvom médií sa dozviete, čo sa v našom SRZ deje.  K jeho propagácii slúži aj te-
levízna relácia Na rybách – Petrov zdar, ktorá je vysielaná na Dvojke a počas tých pár ro-
kov si získala sympatie širokej verejnosti. Je zaujímavé, že život rybárov, ktorý ukazujeme 
sledujú aj nerybári. O tom svedčí vysoká sledovanosť, ktorá pravidelne zastáva prvé mies-
ta v rebríčku TOP 10. / Priemerná sledovanosť jednej relácie je 130 000 divákov./ Spätnou 
väzbou od divákov sa dozvedáme, že niektorí ani len netušili, ako zväz funguje. Rybárov 
mali len za tichých bláznov, ktorí sedia pri vode. Prostredníctvom relácie sa dozvedajú 
o tom, že existujú aj výrobné strediská zväzu pre produkciu násad rýb a aká činnosť na nich 
prebieha. S obľubou sledujú ukážky umelého výteru jednotlivých druhov rýb, zarybňovanie 
a pod.. S reláciou, ktorú vyrába SRZ bola vyjadrená vysoká spokojnosť aj zo strany RTVS.

Preto  nás  teší, že aj v novom mesačníku budeme môcť prezentovať to, čo sa nám poda-
rilo zachytiť objektívom kamery a podeliť sa s vami o zážitky, ktoré v relácii neuvidíte.

V mesiacoch júl a august je v zmysle letnej vysielacej štruktúry prestávka, takže sa uvi-
díme začiatkom septembra. Samozrejme pracujeme aj počas leta. Takže ak máte nejaké 
zaujímavé témy, radi vás navštívime. Všetky svoje námety, pripomienky a samozrejme aj 
kritiku nám pošlite na adresu redaktor@srzrada.sk, kontaktujte nás telefonicky na čísle
0948 560 900, 
alebo nám napíš-
te na našu face-
bookovú strán-
ku Na rybách 
– Petrov zdar. 

Tešíme sa na-
budúce priatelia.

S pozdravom 
Petrov Zdar

Rudi Schwarz a Peter Martiš.

TV relácia „Na rybách – Petrov Zdar”

mailto:redaktor@srzrada.sk
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v počte približne 80 ks, mali tu aj nocovisko.  Tak ako po minulé roky, aj táto zima bola pomerne 
mierna.Veľké kŕdle kormoránov sa zdržovali predovšetkým na Dunaji a jeho inundácií, ako aj 
na dolných úsekoch našich väčších riek a veľkých vodných nádržiach. Preto sa na lokalitách, ktoré boli 
v minulosti pod veľkým tlakom kormorána ako Váh pri Ružomberku, VN Krpeľany a Orava sa kormorán 
nevyskytoval, resp. objavil sa až v polovici januára, kedy na území Slovenska prevládalo mrazivé 
počasie s nízkymi teplotami a došlo k zámrzu všetkých menších vodných plôch aj veľkých vodných 
nádrží. Až v tomto období sa začali objavovať väčšie kŕdle kormoránov aj na týchto lokalitách. Napríklad 
na hornom Hrone sa však kormorány neobjavili vôbec a to už tretiu zimu. V regióne Oravy sa kormorány 
začali objavovať až koncom januára, po výraznejšom ochladení. Spolu s príchodom chladného počasia 
sa menili aj jednotlivé nocoviská. Kormorány niektoré nocoviská využívajú pravidelne počas celého 
obdobia zimovania, niektoré využívajú v závislosti na zámrze okolitých lovísk. Takto menia nocovisko 
kormorány na Váhu pri Žiline. Pri miernom počasí nocujú na ostrove na Hričovskej nádrži, po zamrznutí 
hladiny tejto VN prelietajú na nocoviská pri starom koryte Váhu v okolí Bytče. Podobne sa správajú 
aj kormorány v okolí Liptovského Mikuláša, kde kŕdeľ 220 ks kormorána nocoval na VVN Bešeňová,       
po zámrze hladiny preleteli tieto jedince k starému korytu Váhu pod VN Krpeľany.     

V jednotlivých oblastiach bolo pri zimnom sčítaní najviac kormoránov zaznamenaných 
v nasledujúcich lokalitách. Na rieke Nitra pri Nových Zámkoch (Turkov) 193 ks, pri Bereku 212 ks, 
pri Bošanoch 130 ks, na Dunaji pri Komárne v rkm 1774 575 ks, pri Moči 223 ks, na Váhu: pri Sučanoch 
150 ks, pri Hričove 101 ks, na Trenčianskych kaskádach 120 ks,  na Hrone pri Turej 550 ks, na Topli 
pri Sečovskej Polianke 170 ks, pri Bardejove 150 ks, na Poprade pri Chmelnici 250 ks, pri Hniezdnom 
120 ks, na Laborci pri Ižkovciach 200 ks. Na ďalších lokalitách boli zaznamenané iba prelety väčších 
kŕdľov bez zisteného nocoviska, predovšetkým na VN Kráľová bolo zaznamenaných 492 ks kormorána. 
Po dlhšej dobe bol nahlásený výskyt kormorána z rieky Muráň pri Lubeníku. Najvyšší počet kormoránov 
bol počas zimného obdobia zaznamenaný na Dunaji, kde sa početnosť kŕdľa odhadovala na 1000 ks. 
Na Hrone v okolí Levíc bolo zaznamenaných okolo 800 ks a na spomenutej Kráľovej boli pozorované 
kŕdle do 700 ks. V okolí VN Krpeľany pravidelne prelietal kŕdeľ 350 – 400 ks kormoránov, podobný 
počet bol zaznamenaný na rieke Poprad.

Migrácia väčších kŕdľov smerom na sever začala až koncom marca, na nocovisku Budča 
boli pozorované kormorány až do 10 apríla. Minulý rok pripadol začiatok migrácie kormoránov na 
sever približne na rovnaké obdobie. Na Liptovskej Mare bol pozorovaný kŕdeľ 22 ks ešte 14 apríla.  
Na niektorých lokalitách je však výskyt kormorána celoročný. Celoročný výskyt evidujeme predovšetkým 
na veľkých vodných nádržiach a na Dunaji. Celoročne sa vyskytujúca populácia kormorána sa začína 
zvyšovať. V úseku Váhu Bytča – VN Hričov bol pozorovaný kŕdeľ 100 ks kormorána počas celého 
vegetačného obdobia.           

            
Plašenie a odstrel na lovných rybárskych revíroch 

 Na lovných rybárskych revíroch sa odlov začal realizovať väčšinou v októbri 2018. Lovu 
kormoránov sa pravidelne venujú tie isté organizačné zložky SRZ cez príslušné poľovné združenia.  
Odlov prebiehal v miestach väčšej koncentrácie kormoránov, intenzívnejšie sa lovilo až od januára 2019, 
kedy došlo k zámrzu vodných hladín veľkých nádrží. Na strednom Hrone sa odlov začal realizovať už 
od začiatku príletu prvých kŕdľov v polovici októbra, od decembra do polovice januára bola lokalita 
viac menej bez kormoránov, v polovici januára následkom zámrzu hladín prileteli ďalšie jedince a odlov 
pokračoval ďalej. Najviac kormoránov bolo odlovených v okrese Púchov a Považská Bystrica, z iných 
lokalít sa väčší počet kormoránov podarilo odloviť v okrese Žiar nad Hronom.
Efektivita odlovu zostáva rovnaká, kormorán sa úspešne loví predovšetkým na tokoch s menšou šírkou 
od 30 do 50 m. Na vodných nádržiach je odlov problematický, kŕdle sa často nachádzajú mimo dostrel 
brokových zbraní, prípadne po prvých ranách odlietajú na vzdialenejšie lokality. Na tokoch sa osvedčilo 
organizovanie poľovačiek, na ktorých bolo možné pokryť dlhší úsek toku. Tento spôsob sa uplatňoval 

na rieke Orava, kormorány tak boli vytlačené z toku a väčšinou prelietavali cez horský hrebeň na Liptov. 
Na lokalitách, kde zimovala stabilná populácia kormoránov bez dopĺňania stavov z iných zimovísk, 
sa pravidelným odlovom podarilo kormorána takmer eliminovať. Ako príklad je možné uviesť nocovisko 
pri Budči /stredný Hron/ odkiaľ kormorány pravidelne nalietavali smerom na Žiar nad Hronom. Tu 
boli intenzívne lovené, počiatočný kŕdeľ, ktorý mal približne 100 jedincov sa postupne zredukoval 
na menšie skupinky o počte 5 – 10 ks, nakoniec sa ich výskyt obmedzil na prelety jednotlivých kusov. 
Zvyšné kormorány začali nalietavať na opačný smer /Banská Bystrica/, kde boli taktiež lovené. Výskyt 
kormorána sa tu podarilo zredukovať na 30 ks.
Neletálne plašenie sa realizovalo popri odstrele na rovnakých lokalitách a na veľkých vodných nádržiach. 
Plašenie prebiehalo streľbou, používaním zábavnej pyrotechniky, umiestňovaním plašičov a po dohode 
s príslušným útvarom ŠOP aj natiahnutím šnúr s  reflexnými prvkami. Plašenie pyrotechnikou je 
efektívne hlavne na lokalitách, kde pravidelne prebieha odlov kormorána, tieto na pyrotechniku reagujú 
dobre. Opätovne môžeme konštatovať, že najúčinnejšou ochranou rybárskych revírov je priamy odlov 
kormoránov, ktorý je potrebné začať čo najskôr v povolenej dobe na odstrel a plašenie.     

 Na základe zaslaných formulárov o odstrele a plašení kormoránov veľkých od organizačných 
zložiek Slovenského rybárskeho zväzu evidujeme od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 559  ks ulovených 
kormoránov. Dohľadať sa podarilo 274 ks kormoránov. 

Odlov kormoránov na lovných rybárskych revíroch od 1.9. 2018 do 31. 3. 2019

  

 

Medzi odlovenými jedincami 
sme nezaznamenali kormorána
označeného ornitologickým 
krúžkom. 
  Pokračovanie na strane 6

lokalita odlovu počet odlovených počet dohľadaných
Poprad - Poprad 2 2
Váh - Ružomberok 49 44
Orava – Oravský Podzámok – Dolná Lehota 45 2
Orava – Sedliacka Dubová 46 3
Váh - Krpeľany 38 2
Váh - Turany 46 4
Váh - Púchov 40 26
Váh – Považská Bystrica 23 23
Nitra - Partizánske 85 81
Hornád - Košice 15 5
Hron – Banská Bystrica 5 5
Hron – Žiar nad Hronom 131 62
Váh – Liptovský Mikuláš 6 5
Cirocha - Snina 15 10
Torysa - Sabinov 13 0

SPOLU: 559 274

Odlovené kormorányKormorán veľký

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2018/2019 Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2018/2019
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Umelý výter
sumca

v podmienkach
Slovenského
rybárskeho

zväzu
Jarné obdobie je spájané s umelým výterom 
rýb na viacerých výrobných strediskách Slo-
venského rybárskeho zväzu, predovšetkým 
kaprovitých a reofilných druhov rýb. K nim 
patrí aj sumec veľký, ktorého reprodukciu za-
bezpečuje stredisko v Malom Záluží. Sumec 
sa vo svojom prirodzenom prostredí neresí 
pri teplote vody presahujúcej hranicu 20˚C, 
starí rybári ho spájali s kvitnutím agátu. Su-
mec pohlavne dospieva v treťom až piatom 
roku života. Keďže v umelých podmienkach sa 
umelý výter uskutočňuje plánovane, rybám 
môžeme pomôcť aplikovaním hypofýzy, kto-
rá spôsobí rýchlejšie dozrievanie pohlavných 
produktov. Jednotlivé kusy pripravené na vý-
ter prechovávame oddelene, aby sa medzi se-

bou neporanili. Takto pripraveným  rybám sa 
postupne zvyšuje aj teplota vody pomocou jej 
zahrievania na už spomenutých 20 ˚C, pri kto-
rej sa sumec bez problémov dokáže vytrieť. 
Ryby postupne uspávame v roztoku z klin-
čekového oleja a vytierame. Prvé samice, pri-
čom ikry uvoľňujeme súvislým masírovaním 
brušnej dutiny smerom k pohlavnému otvo-
ru tak, aby sme z ryby dostali čo najväčší po-
čet ikier. Pri bežnej veľkosti ryby sa ich počet 
pohybuje v rozmedzí 100 až 300 tisíc kusov. 
Ikry sa zachytávajú do suchých misiek z kaž-
dej ryby samostatne. Keď máme všetky sami-
ce vytreté, prichádza na rad oplodnenie ikier.

Uvoľňovanie ikier masírovaním brušnej dutiny

Detailný pohľad na uvoľňovanie ikier Ikry v zugskej fľašiSamica sumca plná ikier

2.) Uplatňovanie výnimky na chovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ

 V sezóne 2018-2019 bolo na vybraných chovných rybárskych revíroch v užívaní Slovenského 
rybárskeho zväzu možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) 
v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-
1.10.2 (10/2015-rozkl.) zo dňa 9. 9. 2015 a to od nadobudnutia platnosti celoročne, okrem niektorých 
revírov uvedených v rozhodnutí. 

Od začiatku platnosti výnimky bolo na  týchto rybárskych revíroch, ktoré slúžia na produkciu rybích 
násad našich pôvodných druhov rýb, realizované hlavne neletálne plašenie kormoránov. Problematický 
je výskyt kormorána na rybničnej sústave v Kľúčovci. Kormorán sa tu vyskytuje celoročne, na blízkom 
Dunaji nie je jeho lov možný, na tejto rybničnej sústave je obmedzený na niekoľko mesiacov v roku 
na konci vegetačného obdobia a dochádza tu k enormným škodám na chovaných rybích násadách a to 
priamymi škodami ako aj stresovaním obsádok, ktoré majú následne horšie prírastky. Na stredisku Paríž 
– Ľubá je taktiež zaznamenaný celoročný výskyt kormorána a to kvôli blízkosti Dunaja. V menšej miere 
sa kormorán vyskytoval aj na stredisku Nové Zámky, v okolí boli atakované aj chovné rybárske revíry 
miestnej organizácie SRZ v Nových Zámkoch /VN Rúbaň a VN Semerovo/, kde bolo nutné každodenné 
plašenie. 

V jesennom období došlo k zloveniu obsádok rýb z produkčných rybníkov, ryby boli z veľkej 
časti distribuované na zarybnenie lovných rybárskych revírov. Ostané ryby boli na zimovanie sústredené 
do komorových rybníkov, ktoré sú pod stálym dohľadom našich zamestnancov a náletmi kormorána 
boli ohrozované minimálne. Zároveň došlo k zámrzu komorových rybníkov, kde sa vrstva ľadu 
udržala až do prvej dekády marca. Problematika predačného tlaku kormorána začne byť aktuálna práve 
v nadchádzajúcom vegetačnom období, kedy sa rybničné sústavy v mesiaci apríl-máj opätovne napustia 
a zarybnia násadou.

Záver

V rámci odlovu kormorána v sezóne 2018/2019 evidujeme celkovo  559 ks kormoránov. Oproti poslednej 
zime bol počet odlovených jedincov vyšší. Bolo to spôsobené štandardne trvajúcou sezónou lovu. 
Hoci migrujúce populácie kormorána prilietajúce na územie Slovenska nie sú tak početné, ako tomu 
bolo na prelome storočí, opätovne musíme konštatovať, že kormorán veľký v podmienkach Slovenska 
spôsobuje enormné škody na populáciách pôvodných druhov rýb. Na väčšine útvarov trvalo tečúcich 
vôd sú v posledných rokoch stavy rýb závislé predovšetkým na dvoch faktoroch – umelom zarybňovaní 
a prítomnosti resp. neprítomnosti kormorána predovšetkým v zimnom období. Na pomerne málo 
vodnatých tokoch Slovenska s výnimkou Dunaja majú nálety niekoľko sto kusových kŕdľov kormoránov 
devastujúci vplyv na populácie rýb.

Pokračovanie na strane 8

Manažment druhu kormorán veľký je nastavený 
absolútne nesprávne a umožňuje jednému 
chránenému živočíchovi, ktorého správanie 
má invázny charakter, likvidovať prírodné 
bohatstvo Slovenskej republiky vo forme voľne 
žijúcich populácií pôvodných druhov rýb. 

Vypracoval: Richard Štencl, Odbor tečúcich vôd a 

výroby

Kormorány na VN Kráľová

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2018/2019 Umelý výter sumca v podmienkach SRZ
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Mlieč uvoľňujeme zo samcov podobným spô-
sobom ako ikry zo samíc. Pre lepšiu variabili-
tu je vhodné na oplodnenie ikier použiť viac 
samcov a takto ich aplikovať na ikry. Oplod-
nenie je vhodné poistiť vyrezaním pohlav-
ných orgánov zo samca a prepasírovať ich 
cez plátenku priamo na ikry. Samotné oplod-
nenie nastáva v okamihu, keď ikry s mliečom 
zalejeme vodou – nastáva aktivácia mliečia 
a tým sa ikry oplodnia. Ikry sú lepkavé – čo 
v prírode zabezpečuje ich uchytenie na ko-
rienky a iný vhodný substrát tak, aby ich ne-
odniesol prúd vody. V umelých podmienkach 
to ale môže spôsobiť ich zlepenie do hrče 
a následné udusenie. Ikry preto musíme od-

lepkovať pomocou prípravku alkaláza, prípad-
ne je túto látku možné nahradiť aj plnotuč-
ným mliekom. Ikry jednoducho premiešame 
po aplikácii alkalázy po dobu 2 minút (v prípa-
de plnotučného mlieka 60-90 minút) a po od-
lepkovaní prepláchneme. Teraz už máme ikry 
pripravené pre umiestnenie do Zugských fľaší, 
kde ich necháme až do vyliahnutia. Inkubácia 
trvá pri teplote vody 20°C približne 3 až 4 dni.

Slovenský rybársky zväz v umelých podmien-
kach ročne vyprodukuje približne 50-60 tisíc 
kusov sumca veľkého, ktorými zarybňuje 
svoje rybárske revíri.

Umelý výter sumca v podmienkach SRZ

Zugské fľaše s ikrami zo sumca

Rozdeľovanie ikier na zugské fľaše

Odlepkovanie ikier

Prečo
uhynuli ryby v rieke

Nitra?
Na prelome mesiacov máj a jún znepo-
kojila rybárov správa o rozsiahlom úhyne 
rýb, ktorý bol zaznamenaný dňa 26. mája 
na rieke Nitra v úseku od mesta Nitra sme-
rom nadol  a pretrvával takmer do polovice 
júna. Bezvládne telá mŕtvych rýb boli spla-
vované prúdom rieky, pričom bolo evident-
né, že s pribúdajúcimi dňami boli ich telá 
v pokročilejšom štádiu rozkladu. Nasved-
čovalo to, že ryby boli uhynuté približne 
v rovnakom čase. Hneď boli zaktivizované 
všetky inštitúcie, ktorých sa táto mimori-
adna situácia týka – Slovenská inšpekcia 
životného prostredia (SIŽP), Štátna ochra-
na prírody (ŠOP), Regionálna veterinárna 
a potravinová správa Nitra (RVPS SR), Po-
licajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) 
a samozrejme Slovenský rybársky zväz 
(SRZ). Počas zisťovania príčiny tejto kata-
strofy boli dole vodou neustále unášané 

desiatky, stovky ba až tisícky ďaľších bez-
vládnych tiel uhynutých rýb. Bolo medzi 
nimi vidieť prakticky všetky druhy zastú-
pené v rieke Nitre v spodnom pásme, pri-
čom najväčšiu skupinu tvorili nasledovné 
druhy: mrena severná, pleskáč vysoký, ja-
lec hlavatý, belička európska, boleň dravý, 
plotica červenooká, sumec veľký, zubáč 
veľkoústy, kapor rybničný, šťuka severná.

Záhadou bol aj fakt, prečo ryby, ktoré 
uhynuli približne v rovnakom čase boli 
riekou splavované po tak dlhú dobu. 
Na možné príčiny tohto rozsiahleho úhy-
nu a aktuálny priebeh objasňovania uda-
losti sme sa obrátili na rybárskych hospo-
dárov najviac dotknutých organizačných 
zložiek Slovenského rybárskeho zväzu 
– MsO SRZ Nitra a MsO SRZ Nové Zámky.

Pokračovanie na strane 9

Autor fotografie: Mgr. Jozef Lengyel, PhD.

Prečo uhynuli ryby v rieke Nitra?
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Prečo uhynuli ryby v rieke Nitra?

Stanovisko MsO SRZ Nitra vo veci úhynu rýb v rieke Nitra,      
revírne číslo 2-1420-1-1.
MsO SRZ Nitra evidovalo mimoriadnu situáciu ohľadom zvýšenej hladiny vody v rieke 
Nitra (po zrážkovej činnosti) od piatku 24.05.2019 - v poobedňajších hodinách. S týmto 
javom zvýšeného prietoku a silného zákalu vody v recipiente vodného toku rieky Nitra sa 
začali objavovať prvé problémy, ktoré nastali pri zatopení pobrežného pásma vodného 
toku - teda bérm na viacerých úsekoch tohto vodného útvaru, často zatopené až 
po návodnú stranu ochrannej hrádze. Po prechode zvýšeného prietoku a opadnutí vody 
spolu s jej vrátením sa do koryta toku sa v terénnych depresiách na bermách vytvorili 
rôzne veľké jazierka s veľkými početnosťami nížinných druhov rýb, ktoré sa v tejto 
zóne pri prechode zvýšeného prietoku nahromadili pred nepriaznivými podmienkami 
pretrvavajúce v koryte toku. Po prechode zvýšeného prietoku a následnom ústupe 
vody sa všetky ryby nevrátili s klesajúcou vodou naspäť do koryta vodného toku. Počas 
celého víkendu členovia rybárskeho zväzu uskutočnili brigády zamerané pre návrat týchto 
uviaznutých rýb späť do rieky Nitra. Avšak aj napriek týmto prácam a vynaloženého 
enormného úsilia pomerne veľká početnosť hlavne reofilných (prúdomilných) druhov rýb 
tento negatívny jav (zmena prostredia, nízky obsah kyslíka, zanesené žiabrové epitely, 
mechanické poškodenia, stresový faktor a pod.) nezvládla a uhynula aj po návrate 
naspäť do vodného toku. Rovnako negatívne pôsobil zvýšený prietok a veľký zákal aj 
na slabšie jedince rýb, ktoré sa ukrývali v zatopenej vegetácii popri brehoch vodného 
toku a v rôznych prúdových tieňoch, nakoľko zákal vody spolu s možným momentovým 
úbytkom (spotrebou kyslíka pri zvýšení organickej hmoty vo vode - rozkladné procesy) 
rozpusteného kyslíka v oteplenej vode mohol spôsobiť zvýšenú mortalitu rýb.

Zástupcovia SRZ MsO Nitra v čase vzniku úhynu terénne ohliadli celý obhospodarovaný 
úsek predmetného vodného toku rieky Nitra a spolu s pracovou skupinou 
(zástupcovia inšpekcie životného prostredia, príslušníci policajného zboru - 
enviromentálneho úseku, pracovníci príslušného okresného úradu - úseku štátnej 
vodnej správy a zástupcovia SRZ MsO Nitra) určili možnú príčinu vzniknutého úhynu, 
tak ako je popísaný v texte. Pracovná skupina pri tomto konštatovaní prihliadala hlavne 
na vyššie uvedené a popísané skutočnosti a taktiež aj o vyhotovené laboratórne 
analýzy vyhodnotené v akreditovaných inštitúciách (negatívne prekročená iba hodnota 
v kvalitatívnom ukazovateli nerozpustných látok), prihliadajúc na reálny rozsah úhynu rýb. 

Rybársky užívateľ MsO SRZ Nitra operatívne po zlepšení sa situácie vo vodnom 
toku rieky Nitra predmetný úsek dorybnil reofilnými druhmi rýb tak, aby sa 
zmiernil nepriaznivý dopad vyššie uvedenej udalosti na rybie spoločenstvo.

Ing. Andrej Píš - rybársky hospodár MsO SRZ Nitra     

Stanovisko MsO SRZ Nové Zámky vo veci úhynu rýb v rieke Nitra,      
revírne číslo 2-1400-1-1.
Prvé nálezy uhynutých rýb nám boli nahlásené v nedeľu 26.5.2019 v poobedných ho-
dinách. Po príchode na úsek rieky Nitra medzi obcou Bánov a Novými Zámkami 
pri MVE na Zúgove som zaznamenal väčšie množstvo uhynutých rýb po okrajoch 
brehov, ale aj v samotnom toku. Išlo o ryby viacerých druhov a vekových kategórií. V na-
sledovných dňoch sa početnosť uhynutých rýb zvyšovala v náväznosti na stúpanie hla-
diny vody. Pri bližšej obhliadke som zistil že ide o ryby uhynuté dlhší čas, niektoré už 
boli v štádiu rozkladu. Nezaznamenal som žiadne ryby ktoré by javili známky netypic-
kého správania, ktoré sú pri chemickom alebo biologickom znečistení prítomné. Ide na-
jmä o javy ako núdzové dýchanie (na povrchu hladiny), strata únikového reflexu, zhro-
mažďovanie rýb v pomalšie prúdiacich úsekoch rieky a malátnosť. Ostatné živé ryby 
(najmä dravé) vykazovali bežnú aktivitu ako je lovenie potravy, čo je evidentné najmä 
na povrchu vodnej hladiny. Vykonal som aj terénny rozbor digitálnym prístrojom na ob-
sah kyslíka a PH. Všetky veličiny boli vzhľadom na obdobie a charakter vody v norme.  
Po celej dĺžke toku som nezaznamenal penu na vodnej hladine ani iné prípadné anomá-
lie typické pri otravách. Voda nezapáchala a bola prikalená, čo je ale po dažďoch bežné.

Na základe týchto zistení usudzujem, že uhynuté ryby neboli uhynuté čer-
stvo na nami obhospodarovanom úseku, ale priplávali z vyššie položených 
úsekov. Rovnako som na tomto úseku nezistil žiadny zdroj, ktorý by mo-
hol spôsobiť mimoriadne zhoršenie kvality vody, ktorý by spôsobil úhyn rýb.

Jozef Vašek - rybársky hospodár MsO SRZ Nové Zámky

Záver:

Nie vždy je v našich silách podobným situáciám zabrániť, najmä keď svoju silu ukazuje 
matka príroda. Isté však je, že aj vďaka včasnej reakcii mohli rybári ihneď začať konať 
a tým sa podarilo množstvo uhynutých rýb znížiť, najmä vďaka ich včasnému presunu 
pri uviaznutí späť do rieky. V prípade podobných situácií je vždy potrebné problém 
ihneď oznámiť kompetentným orgánom (inšpekcii životného prostredia, príslušníkom 
policajného zboru - enviromentálneho úseku, okresného úradu alebo zástupcom 
SRZ), aby ho začali riešiť. Či už je situácia spôsobená znečistením, alebo ako v tomto 
prípade - radikálnych zvýšením vodnej hladiny v rieke Nitra a následným hynutím rýb. 

Autor fotografie: Mgr. Jozef Lengyel, PhD. Autor fotografie: Mgr. Jozef Lengyel, PhD.

Prečo uhynuli ryby v rieke Nitra?
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Máme za sebou prvý mesiac non-
stop lovu a osvetlenie miesta lovu je jedna 
z tém, ktorá zo všetkých zmien v rybárskej 
legislatíve rezonuje menej. Je to možno 
dané aj tým, že toto ustanovenie bolo už 
v starej legislatíve a v pozmenenej podobe 
sa dostalo aj do súčasne platného znenia 
zákona a vyhlášky. V súčasne platnom 
zákone o rybárstve č. 216/2018 Z.z. toto 
ustanovenie môžete nájsť v §16, §17, §18 
a §19. Tieto paragrafy definujú zakáza-
né spôsoby lovu rýb v pstruhových, lipňo-
vých a kaprových vodách, rovnako ako aj 
zakázané spôsoby pri love hlavátky a 
znenie je pri všetkých rovnaké: 
Zakazuje sa loviť bez osvetlenia mie-
sta lovu po uplynutí jednej hodiny 
od západu slnka do času osvetlenia miesta 
lovu slnečným svetlom. Vyhláška MŽP SR 
č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o rybárstve v §19 – osvetlenie miesta 
lovu hovorí nasledovné: Osvetlením mies-

ta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého 
svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, 
ktorá umožní jednoznačné rozpoznanie mie-
sta lovu. Pri zabrodení a love z rybárskeho 
člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje 
osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho 
alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom 
člne. Čo to ale prináša v praxi?

Z tých niekoľko otázok, ktoré som dostal 
boli otázky skôr typu: čo možno považo-
vať za osvetlenie miesta lovu, kedy má mať 
loviaci osvetlené miesto lovu a kedy ho 
mať už nemusí. Poďme však postupne a 
rozoberme si túto tému na dve otázky.

 Prvá otázka by mohla znieť, čo 
možno považovať za osvetlenie lovu. 
Myslím si, že vyššie uvedené znenie §19 
vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z., je toto 
znenie jednoznačné a z pohľadu zákonodar-
cu jasné. 

Keď toto ustanovenie otočím z pohľa-

du rybárskej stráže a hlavne loviaceho, 
uvediem konkrétny príklad. Mám v noci 
vyvezené prúty 200-400 metrov, príde 
rybárska stráž člnom a zmotá mi celé 
montáže. Čo bude nasledovať? Hromže-
nie a nadávanie, konflikt. Sám vykoná-
vam rybársku stráž a mojím cieľom je, 
hlavne pri nočných kontrolách minimalizovať 
rušivý dopad kontroly a už vôbec nie je 
mojím cieľom niekomu zničiť rybársku 
výstroj. Preto tvrdenie, že mám osvetle-
nie lovného miesta vyriešené LED di-
ódou na elektronickom signalizátore 
záberu u mňa neobstojí. Najideálnejšie 
pre mňa je osvetlenie napr. solárnou lam-
pou. Jej intenzita dáva dosť svetla, tak-
že počas kontroly vidím lovné miesto aj 
z väčšej vzdialenosti a z časti vidím aj naho-
dené prúty pokiaľ sú v dosahu tohto svetla.  
Pri pristávaní člnom k brehu sa im 
viem teda vyhnúť a nespôsobiť žiadnu 
škodu. Druhým efektom použitia je, že táto 
lampa vo väčšine prípadov má vstava-
ný senzor a loviaci nemusia riešiť kedy ju 
zapnúť a kedy vypnúť, urobí to sama. 
Rovnako neodporúčam ako osvetle-
nie lovu používať otvorený oheň. 
Intenzita svetla pri takomto zdroji svetla 
síce je dostatočná, no môžeme sa dostať 
do ťažkostí nakoľko sa v okolí našich vod-
ných nádrží často stretávame so zákazom 
kladenia otvoreného ohňa.

Iný pohľad je pri zabrodení, kde od-
porúčam použiť napr. LED svetlo používané 
na bicykloch. Pri love z člna je toto defino-
vané priamo v povinnom označení malého 
plavidla, minimálne na uzavretých vodných 
cestách. Tu sa hovorí o tom, že plavidlo má 
byť označené bielym svetlom viditeľným 
z každej strany v určitej výške.

 Druhá otázka by znela kedy mám 
mať osvetlené miesto lovu a kedy nemu-
sím. Opomeniem už vyššie navrhnutý spô-
sob osvetlenia miesta lovu. Dal by som 
do pozornosti nasledovnú paralelu s poľov-
níctvom, kedy uvádzajú čas východu slnka 
a čas západu slnka. Ako rybár a člen rybárs-
kej stráže si viem čas východu a západu sln-
ka jednoducho zistiť napríklad na internete 
a viem, že hodinu po údaji o západe slnka 
musím byť osvetlený a zas opačne hodinu 
po východe slnka by som už byť nemusel. 
Do úvahy však musím vziať aj momentálne 
svetelné podmienky. 

Pevne dúfam, že moje skúsenosti z pra-
xe pomôžu loviacim sa s touto pomerne 
častou otázkou vysporiadať, správnym 
a včasným osvetlením miesta lovu sa vyhnú 
prípadným stretom s rybárskou strážou. 
Petrov zdar!

Ondrej Gavenda

vedúci rybárskej stráže

Osvetlenie
miesta lovu

Západ slnka na VN Nenince

Západ slnka nad riekou Dunaj

Osvetlenie miesta lovu Osvetlenie miesta lovu
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V jarnom období bol vo viacerých OZ SRZ 
problém s početnými úhynmi rýb, predov-
šetkým kapra rybničného. Čo tieto úhyny 
spôsobilo?

V jarnom období boli hlásené početné úhy-
ny rýb kapra rybničného (Cyprinus carpio) 
v stojatých rybárskych revíroch SRZ. Jednalo 
sa spravidla o tie isté klinické a patologické 
príznaky. Choré ryby sa zhromažďovali buď 
v prítoku alebo pri hladine, kde bolo možné 
pozorovať aj apatické chovanie rýb. Na žia-
brových oblúkoch boli viditeľné nekrotické 
zmeny, na povrchu tela škvrnitý vzhľad a na 
hlave ,,zakalené“ zapadnuté oko. Tieto zna-

ky sú typické pre vírusové ochorenie známe 
ako KHV (Koi herpes virus) a CEV (Carp edem 
virus). Keďže sa vírus KHV vyskytuje pri vyš-
ších teplotách vody, spravidla nad 18 °C, 
máme podozrenie na vírus CEV (Carp edem 
virus). Tento druh vírusu CEV sa prejavuje už 
pri nižších teplotách vody 8 – 18 °C a má 
obdobné príznaky ako KHV. Mortalita rýb 
sa pohybuje na vysokej úrovni. 

V ktorých organizáciách bol zaznamenaný 
najväčší úhyn?

V rámci môjho regiónu - Trenčianskeho kra-
ja to boli MsO SRZ Trenčín a MsO SRZ Par-
tizánske, za Trnavský kraj MO SRZ Sládko-

vičovo a za Nitriansky kraj MsO SRZ Levice.

Dá sa do budúcna podobnej situácii pred-
chádzať?

Najlepšia prevencia všetkých ochorení je 
nákup rybej násady z overeného chovu, kva-
litná násada priamo z výlovu s dostatočnou 
tukovou zásobou, jesenné zarybňovanie, 
dobré zazimovanie obsádky rýb, zmiešaná 
(polykultúrna) obsádka rýb a optimalizácia 
vodného prostredia. Jedno z najdôležitej-
ších opatrení  je hlavne neprehusťovať ob-
sádku rýb v danom revíri len jedným dru-
hom ryby a to napr. kaprom rybničným. 

Ako SRZ spolupracuje s OZ SRZ pri podob-
ných situáciách?

Pri úhyne rýb sa často 
dotazujú organizačné 
zložky odborných pra-
covníkov SRZ - Ichtyo-
lógov o odbornú radu k 
problematike úhynu rýb 
na rybárskych revíroch. 
Otázky sú smerované 
predovšetkým o aký druh 
ochorenia sa jedná, aká 
je terapia a aká možná 
prevencia. Často už z de-
tailných fotografií mož-
no určiť predbežný druh 
ochorenia, či sa jedná 
o vírusové, bakteriálne, 
mykotické, parazitárne 

alebo o nekontagiózne ochorenia (ocho-
renie vyvolané zmenou prostredia), napr. 
autointoxikácia amoniakom. Pri úhynoch je 
dôležité danú situáciu včas zmonitorovať a 
ihneď riešiť. Pri vírusových ochoreniach lie-
čenie nie je známe, pričom u bakteriálnych, 
mykotických, parazitárnych a nekontagióz-
nych sa dá brať do úvahy účinné liečenie, 
prípadne optimalizovanie vodného pro-
stredia. Pri masívnom úhyne sa doporuču-
je odobrať vzorky rýb na rozbor pre RVPS 
pre 100 % potvrdenie danej nákazy. 

Nakoľko je táto téma v súčasnosti vysoko 
aktuálna, budeme sa jej aj naďalej veno-
vať v budúcom čísle.

Jarný
úhyn

rýb

Jarný úhyn rýb Jarný úhyn rýb

Nekróza na žiabrových oblúkoch

Rozhovor s ichtyológom Rady SRZ pre Západoslovenskú oblasť  
Ing. Dušanom Hajňukom
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Vznik organizácie: 1977
Dospelý členovia: 298
Deti a mládež: 44
Kaprové revíry: 2
Pstruhové revíry: 1

Predstavenie MO SRZ Handlová

Rybárstvo v Handlovej v rokoch 1926-1977
 
 Počiatky organizovaného rybárstva 
na Slovensku siahajú do roku 1926, keď v Ži-
line bol ustanovujúci snem, ktorý stanovil zá-
kladné podmienky a požiadavky pre výkon 
rybárskeho práva na Slovensku. Zväz bol po-
menovaný ako “Zväz rybárskych spolkov a 
družstiev na Slovensku” so sídlom v Žiline.  
Pre Handlovčanov bol tento snem významný 
i tým, že jedným zo zakladateľov bol náš kra-
jan a občan Handlovej p. Ján Baka, ktorý bol 
ustanovený do funkcie podpredsedu zväzu.
 V Handlovej však neboli v prvých ro-
koch podmienky pre založenie miestnej or-
ganizácie rybárov. Jednotlivci sa stali členmi 
susedských organizácií, a to Rybárskeho spol-
ku pre Kremnicu a okolie, Rybárskeho špor-
tového klubu v Kremnici, Spoločnosti Nitra-
-Rudnianskej doliny,  a od začiatku 50-tych 
rokov Ľudového rybárskeho spolku v Prievidzi.

Rybárstvo v Handlovej od roku 1977
 
 Predchádzajúci stav vytrval až do roku 
1977. Na ustanovujúcej členskej schôdzi bola 

založená dňa 20. februára 1977 Miestna orga-
nizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Han-
dlovej, ktorá sa stala právoplatným právnym 
subjektom občianskeho zväzu Slovenského 
rybárskeho zväzu. Na ustanovujúcej členskej 
schôdzi sa zišlo 102 delegátov, ktorí jednomy-
selne odsúhlasili vznik MO SRZ Handlová.

Počas výstavby Handlovského rybníka bola 
uskutočnená aj výstavba rybárskeho domu 
z finančných prostriedkov Slovenského ry-
bárskeho zväzu. Realizáciou uvedených sta-
vieb sa v rozhodujúcej miere zlepšili podmi-
enky práce výboru miestnej organizácie, ako 
aj podmienky pre výkon rybárskeho práva 
pre členov organizácie. Počet členov neustále 
narastal z pôvodných 102 zakladajúcich členov, 
až na súčasných 346 členov, z čoho je 44 detí.

Vybudovanie Handlovského rybníka okrem 
rybárskeho a rekreačného využitia spĺňa i účel 
eliminácie povodňovej aktivity. Zaťažkáva-
cia skúška nastala dňa 15. augusta 2010, kedy 
v ranných hodinách silná búrka rozvodnila 
riečku Handlovka a život vzala 2 obyvateľom 
Handlovej. Povodňový význam Handlovského 
rybníka bol v tom, že svojou kapacitou zmier-
nil povodňovú vlnu zadržaním cca 60 000 m3 
vody, kedy hladina rybníka maximálne stúpla 
o cca 1 meter. Následná popovodňová regulácia 
riečky Handlovka však mala dramatický dopad 
pre ryby. Prebehlo úplne vyčistenie koryta a 
jeho prehov od drevín, čím zmizlo aj pre ryby 
potrebné zatienenie. Prírodné hlbočiny na-
hradili plytké úseky, na ktorých sa voda vply-
vom dopadajúcich slnečných lúčov prehrieva 
a biotop vhodný pre pstruha začali osídľovať 
aj druhy rýb, ktorým sa tu pred tým nedarilo.

MO SRZ Handlová v súčasnosti

Riadny chod organizácie v súčasnosti  za-
bezpečuje výbor, ktorý má 9 členov. V rámci 
štruktúry je zriadená aj kontrolná a disciplinár-
na komisia, pričom každá má 3 členov. Tunajší 
rybári obhospodarujú 2 kaprové revíry (Han-
dlovský rybník 3-0900-1-1 s rozlohou 6,5ha a 
VN Konštantín 3-3410-1-1 s rozlohou 0,6ha) a 
jeden pstruhový revír (Handlovka č. 2 3-0870-
4-1), pričom prítoky Handlovky využívajú ry-
bári ako chovné revíri. Brigádnickú činnosť 
svojich členov smerujú predovšetkým k údržbe 
revírov a ich okolia. Na začiatku mája uspo-
radúvajú členovia výboru aj tradičné rybárske 
preteky, na ktorých sa každoročne zíde približ-
ne stovka súťažiacich aj z okolitých organizácií.

Handlovský rybník vo výstavbe

Podmienky pre výkon rybárskeho práva v tej 
dobe boli mimoriadne skromné, nakoľko or-
ganizácia obhospodarovala jeden kaprový revír 
a to jazero Konštantín o rozlohe 0,64ha. Re-
vír Handlovka bol v tom čase mŕtvou vodou 
bez života, znečisťovanou kalmi z upravne uhlia 
Bane Handlová. Významným zlepšením bolo 
vybudovanie čističky odpadových vôd z Bane 
Handlová v roku 1979. Kvalita vody sa vylep-
šila do takej miery, že sa tento revír stal kvalit-
ným pstruhovým revírom, ktorým je doposiaľ.
Významným zlepšením podmienok rybolovu 
sa stala realizácia výstavby rybníka na Hornom 

Predsedníctvo zakladajúcej ČS MO SRZ Handlová     
zľava: R. Gazdík, Fr. Ivaška, ?, E. Kubaš, J. Čičmanský

Slávnostné otvorenie rybárskeho domu, leto 1988     
zľava: A. Grman, Ing. R, Geschwandtner, štvrtý z ľava: 
Ing. J. Maxian, Ing. J. Budaj - tajomník Rady SRZ

konci Handlovej. Skupina zanietených rybá-
rov, pracovníkov Odboru investičnej výstavby 
Bane Handlová presadila v rámci rekultivač-
ných prác na poddolovanom území rekultivá-
ciu, ktorej výsledkom bolo vybudovanie vodnej 
nádrže o rozlohe cca 6ha s možnosťou jej za-
rybnenia. Boli to členovia MO SRZ Handlová  
Ing. Ramon Geschwandtner, Ing. J. Maxián, 
J. Šandrik a ďalší pracovníci Bane Handlová, 
ktorí sa svojou profesionálnou náplňou práce 
na výstavbe podieľali. Výstavba vodného diela 
so súčasným názvom Handlovský rybník zapo-
čala v roku 1984 a ukončená bola v roku 1988.

Osobnosť MO SRZ Handlová:
Ing. Ramon Geschwandtner
• 1984-2014 - predseda MO SRZ

Handlová
• 2006-2010 - člen Rady SRZ 

za Trenčiansky kraj
• 2010-2014 - Viceprezident Rady          

SRZ za Trenčiansky kraj
• Významnou mierou sa pričinil 

o výstavbu rybníka

Autori: Ing. R. Geschwandtner, R. Schwarz

Predstavenie MO SRZ Handlová Predstavenie MO SRZ Handlová
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Na príprave aktuálneho čísla sa podieľali:

Peter Martiš, Richard Štencl, Mgr. Jozef Lengyel, PhD.,          
Ing. Andrej Píš, Jozef Vašek, Ondrej Gavenda,  
Ing. Dušan Hajňuk, Ing. Tibor Krajč, PhD., 
Ing. Ramon Geschwandtner, Rudolf Schwarz

www.srzrada.sk

Na rybách - Petrov zdar - stránka televíznej relácie pre rybárov

Slovenský rybársky zväz - stránka Slovenského rybárskeho zväzu, Rada Žilina

Záverečná strana

Denný čas lovu rýb v mesiaci júl podľa § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z.
kaprové vody: od 00.00 h do 24.00 h, pstruhové vody: od 4.00 h do 22.00 h,
lipňové vody: od 4.00 h do 22.00 h.

Plánované vypúšťanie významných vodných stavieb

VN Ružiná.

Na základe zistení okresného úradu v Lučenci pri pravidelnom technicko – bezpečnost-
nom dohľade vodnej stavby Ružiná bolo zistené, že stavba nie je bezpečná kvôli priesakom 
v hrádzovom telese a poruchám na dnových uzáveroch. Kvôli neodkladnej oprave dnových 
uzáverov bude nutné vodnú nádrž vypustiť. Predbežný termín znižovania hladiny je sep-
tember 2019, opravy v nádrži by mali trvať do septembra 2020. Napustenie nádrže na pre-
vádzkovú hladinu je odhadované na 18 mesiacov. Termín vypúšťania sa však môže zmeniť.

Energetický kanál Váhu pod VN Hričov.

Na základe informácie Slovenského vodohospodárskeho podniku sa začiatkom augusta 
2019 začne so znižovaním hladiny derivačného kanála Váhu a to v úseku 28 km od VN 
Hričov po Považskú Bystricu. Dôvodom vypustenia je rekonštrukcia a oprava technic-
kých zariadení ako aj odstránenie sedimentov z ústí prítokov. Okrem celkového vypuste-
nia derivačného kanála bude nutné aj vypustenie dvoch vodných nádrží na tomto úseku 
a to VN Hričov a VN Mikšová. Opätovné napustenie je plánované na november 2019. 
V čase opráv bude na príslušných rybárskych revíroch obmedzený výkon rybárskeho práva.
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