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Vec: žiadosť o zarybnenie revíru Hornád č.5a  4-0670-4-1 

 

     Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sekcie vôd zo dňa 

6.8.2021 o schvaľovaní zarybňovacích plánov na roky 2021- 2023, kde ministerstvo neschvaľuje 

zarybnenie revíru Hornád č. 5a 4-0670-4-1 Pstruhom dúhovým o hmotnosti 500kg, žiada MO Srz 

Spišská Nová Ves ako užívateľ a obhospodarovateľ tohto revíru o prehodnotenie odpovede 

a schválenie zarybnenia týmto druhom ryby. 

     Nakoľko sa v tomto revíry zarybňuje Pstruhom dúhovým iba jeho časť a nie celý revír, má naša 

žiadosť opodstatnenie. Jedná sa o časť vodného toku, ktorý sa nachádza iba v intraviláne mesta 

Spišská Nová Ves, ktorý podlieha len 1.stupňu ochrany a niektoré parcely 2. Stupňu ochrany, v 

ktorých nie je nutné žiadať o výnimku na zarybnenie Pstruhom dúhovým. Celý úsek neobsahuje 

žiadne chránené územia ani územia s vyšším stupňom ochrany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcely v 2. Stupni ochrany katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcely: 10060/6, 10067/1, 

10067/2, 10068/1, 10068/3, 10069, 10072/1, 10074/1, 10074/3, 10079/53, 3490/2, 3491-časť, 

4675/1, 4675/2, 4675/3, 4676, 4677, 4678/2, 9166/1, 9166/2, 9173, 9517-časť, 9518, 9519, 9520/1, 

9520/2, 9521, 9552/1-časť, 9555, 9557 

 



 

     Spodnou hranicou úseku je revír Hornád č. 4-0660-1-1 a hornú hranicu úseku tvorí bariéra 

v podobe Malej vodnej elektrárne s výškou stupňa cca 4 metre, bez akéhokoľvek rybovodu. táto 

prekážka zabraňuje prechodu akýchkoľvek druhov rýb ( aj Pstruha potočného), je preto nemožné ju 

prekonať  aj Pstruhom dúhovým a tým pádom preplávať až do vyššie položených častí revíru 4-0670-

4-1 s vyšším stupňom ochrany.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Úsek revíru je výrazne zregulovaný po celej dĺžke toku, s rovnomerne plytkým dnom bez úkrytov, 

veľkých kameňov, ktoré by vytvárali prúdový tieň a v prevažnej časti aj bez brehových porastov. 

 

 

     Keďže podmienky reliéfu dna a nedostatok úkrytov  nevyhovujú nášmu pôvodnému druhu – 

Pstruhovi potočnému, táto ryba v danej lokalite neostáva a migruje dole prúdom do častí mimo 



pstruhového revíru. Okrem drobnej  bielej ryby ostáva táto časť revíru doslova prázdna, aj napriek 

našej každoročnej snahe o zarybnenie týmto pôvodným druhom pstruha potočného.  

     Vyššie položené úseky nad bariérou v podobe MVE, ktoré sa nachádzajú v 3. a 4. stupni ochrany 

a v Národnom parku Slovenský Raj, zarybňujeme výlučne pôvodnými druhmi – Pstruh potočný 

a Lipeň tymianový. Ryby nakupujeme za nemalé finančné prostriedky, a to od plôdika až po 

dvojročnú násadu. Pstruha potočného vysádzame aj z produkcie našej liahne, ktorá je prioritne 

určená práve na odchov Pstruha potočného. Zarybnenie vo vyšších stupňoch ochrany prebieha vždy 

po oboznámení  a účasti biológa zo správy NP Slovenský raj. 

     Nakoľko je inkriminovaný úsek revíru v meste doslova bez Pstruhov potočných, je našim cieľom 

a snahou zatraktívniť túto časť toku pre našich hlavne starších členov organizácie aspoň na začiatku 

pstruhovej sezóny vysadením 500 kg Pstruha dúhového 2r. (apríl 250kg a máj 250kg). Keďže sú tieto 

ryby takpovediac „brojlerového typu“  určených na odlov a konzumáciu a nemôžu sa v našich 

podmienkach prirodzene rozmnožovať. tým pádom ani nemajú šancu ako konkurovať, alebo uškodiť 

ostatným druhom rýb,  pretože podľa výkazov z odovzdaných povoleniek sa vysadené ryby Pstruha 

dúhového vylovia v priebehu niekoľkých týždňov.  

   

Záver: 

     Na základe všetkých uvedených skutočností, preto žiadame Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky – Sekcie vôd o opätovné zváženie svojho rozhodnutia o neschválení zarybnenia 

revíru Hornád č. 5a  4-0670-4-1 Pstruhom dúhovým a povoliť návrh zarybňovacieho plánu MO Srz 

Spišská Nová Ves. Nakoľko nechceme týmto druhom pstruha zarybniť celý revír, ale iba spomínanú 

ohraničenú časť úseku, dúfame že našej žiadosti vyhoviete. 

 

 

  

 

_________________                                                                                            ____________________ 

       Ivan Bežila                                                                                                         Ing. Dušan Krempaský  

  Hlavný hospodár                                                                                                            Predseda 


