Správa disciplinárnej komisie za rok 2018
(Ing. Ľubomír Belis)
Predstavenie sa.
V roku 2018 disciplinárna komisia pracovala v nasledujúcom zložení:
Od 1.1.2018 do 26.3.2018 predseda Ing. Milan Kadnár a členova Peter Hazucha a František Jaššo ml.
a od 5.4.2018 do 31.12.2018 predseda Ing. Ľubomír Belis a členovia Peter Hazucha a František Jaššo
ml..
Činnosť a postup disciplinárnej komisie upravuje Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho
zväzu č. 2601/673/16-sekr., ktorý je účinný od 1. januára 2017. To znamená, že celé konanie
a rozhodovanie musí byť v súlade s touto internou smernicou.
V roku 2018 bolo riešených celkom 11 disciplinárnych previnení. Pre porovnanie, v roku 2017 boli
riešené dve disciplinárne previnenia a v roku 2016 deväť disciplinárnych previnení..
Jedno disciplinárne previnenie riešila ešte stará komisia v mesiaci január 2018, pričom išlo o skutok,
ktorý sa stal v decembri 2017 a bol riešený na začiatku roka 2018.
Z 11 oznámení bolo 10 odoslaných z cudzích kaprových revírov a 1 jedno z vlastného kaprového revíra
a to VN Nitrianske Rudno – 5, VN Sĺňava - 3, VN Nemečky – 1, Váh č. 6 – 1 a VN Veľké Uherce – 1.
Z hľadiska porušenia zákona alebo vyhlášky bolo členenie nasledovné:
§10 odst. 1 zák.– lov bez platného rybárskeho lístka – 2 prípady
§12 odst. c) zák.– ulovenie a privlastnenie podmierečnej ryby – 1 prípad
§12 odst. d) zák.– nezapísanie ukončenia lovu – 3 prípady
§13 odst. 1 písm. e) zák.– zakázaný spôsob lovu (hrádza, prepad) – 1 prípad
§14 odst. 5 vyhl.- nezapísaný úlovok – 2 prípady
§17 odst. 4 vyhl.- lovenie a neprítomnosť na loviacom mieste – 1 prípad
Oslobodený spod obvinenia podľa §21 odst. 4 disciplinárneho poriadku – 1 prípad
Celkom bolo uložených 10 peňažných pokút vo výške 360 eur.
Chcel by som touto cestou upozorniť rybársku verejnosť, že bol schválený nový zákon o rybárstve č.
216/2018 Z.z., platný od 1.1.2019, v ktorom v §39 boli definované nové priestupky a to:
Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto
- nemá počas lovu rýb pri sebe doklady podľa § 12 ods. 1 až 9 alebo ich pri kontrole odmietne
predložiť,
- začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti
privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k
privlastneniu žiadnej ryby podľa § 14 písm. d),
Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur.
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§ 310 TZ - Pytliactvo
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že
bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným
spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby
neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Čas ochrany - §13 – ochrana rýb – od kedy do kedy na vodách
§14 – individuálna ochrana rýb – individuálna druhová ochrana, denný
čas lovu, podmierečné ryby
Zakázaný spôsob lovu - §§15-19 – výbušniny, elektrika, počet prútov, nepovolené vnadenie a iné.
Zistené nedostatky pri vrátených povoleniach na rybolov:
- nevrátené povolenia do 15.1.2019 – okolo 79 ks – k 13.3.2019
- vrátené po termíne – okolo 50 ks – k 26.2.2019
- zničené tlačivo – šalátové vydanie
- nevyplnený sumár vôbec
- nevyplnený sumár čiastočne

Ďakujem za pozornosť !
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