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ÚRADNÝ ZÁZNAM Z ÚHYNU RÝB 

NA VN HORNÉ ŠTITÁRE (č. revíru 2-4780-1-2, výmera 3ha) 
 

 Dňa 12.06.2009 hospodár SRZ MO Topoľčany išiel, tak ako bolo dohovorené, kŕmiť do chovných 

revírov VN Krtovce a VN H. Štitáre. Po vyvezení krmiva do VN Krtovce prišiel na VN Horné Štitáre a zistil 

úhyn cca 50 ks rýb, ktoré spozoroval na vodnej hladine.   

 Okamžite o tejto situácii informoval predsedu SRZ MO TO a krmivo (pšenicu) nevysypal do 

VN H. Štitáre, ale do VN Krtovce. Po návrate do Topoľčian sa stretol predseda s hospodárom zobrali 

podberáky, vedrá a ostatné náradie a ešte jedného pomocníka z RS Ľuboša Karabu a išli vyzbierať uhynuté 

ryby. V popoludňajších hodinách začal fúkať pomerne silný vietor a preto sa menovaní dohodli, že na druhý 

deň ráno zoberú čln a chlapov, ktorí pomôžu vyzbierať uhynuté ryby. V sobotu 13.06.2009 ráno aj s člnom 

a pomocníkmi pp. Pavlom Lobotkom, Slavomírom Kopeckým, Vladimírom Hlobikom a Ľubošom Karabom sa 

predseda MO dostavili na miesto úhynu. Situácia bola ďaleko horšia ako sa predpokladalo, na hladine bolo 

veľa uhynutých rýb. Dvaja chlapi zobrali do člna vedro a podberák, že pozbierajú ryby z hladiny a z tráv, 

ktoré lemujú brehy tohto revíru. Miesto s plným vedrom prišli na breh s plným člnom uhynutých rýb. 

Predseda medzitým oznámil ekologickú haváriu na havarijnú službu Krajského inšpektorátu životného 

prostredia (telefonát prevzala p. Ing. Domčeková), PZ na č. 158, veterinárom a Št. vodohosp. podniku, pob. 

Topoľčany. Hliadka polície prišla ako prvá a ihneď zavolali daktyloskopického službukonajúceho policajta. 

Ing. Domčeková a Ing. Majerská prišli na miesto havárie bez akýchkoľvek prístrojov a hneď sa vyjadrili, že 

vzorky brať nebudú. MVDr. Grič vypitval zopár rýb po 1 ks kapra, lieňa, amura a tolstolobika a predbežne 

konštatoval, že mohlo k úhynu dôjsť udusením. Nikto z prítomných si neuvedomil, že hneď vedľa vodnej 

nádrže je porast pšenice, kde sa vykonávali chemické postreky. Pracovníci PZ v Nitr. Blatnici spísali 

s predsedom zápisnicu o priebehu úhynu rýb a zápis z obhliadky miesta úhynu. MVDr. Grič  zo št. 

veterinárnej správy pob. Topoľčany tiež spísal zápis z miesta úhynu a odobral pitvané ryby. Problémy boli 

s odvozom rýb do kafilérie Nitra. Nakoniec sme zaviezli požičaným nákladným motorovým vozidlom LIAZ od 

p. J. Chudého časť uhynutých rýb do kafilérie v Nitre a časť uhynutý rýb bola zakopaná a zavápnená priamo 

pri vodnej nádrži. Pracovník Št. vododhosp. podniku, ktorý má na starosti predmetnú vodnú nádrž sa 

vyjadril, že pšenica, ktorá je na pravej strane pri pohľade z hrádze bola v stredu a vo štvrtok chemicky 

postrekované poľnohospodármi z PD Urmince. 

V nedeľu sa uskutočnil v ranných hodinách dozber uhynutých rýb za účasti redaktorky TV JOJ Diany 

Pavliskej a redaktora denníka Nový Čas. 

 Celkovo uhynulo vyše 4000 ks rýb o hmotnosti 1000 kg. Z toho najväčšie množstvo bolo kapra K1 

o hmotnosti v priemere cca 0,30 kg, ďalej lieň trojročný, tolstolobik dvojročný a amur jednoročný. Našlo sa aj 

asi 10 ks uhynutého kapra nad 2 kg. 

 

Zapísal dňa 14.06.2009 predseda SRZ MO Topoľčany Ing. Ľubomír Stanko. 

 

Príloha : zoznam brigádnikov z 13. a 14.06.2009 


