
           Príloha č. 1 

 

POSTUP PRI ŽIADANÍ FINANČNÝCH DOTÁCIÍ Z REZERVNÉHO FONDU (RF) 

RADY SRZ  
 

Žiadosť zo strany ZO SRZ o poskytnutie náhrady škody na rybách v rybárskych revíroch je potrebné odoslať 

najneskôr do 1 roka (do 31. mája-do termínu rozdeľovania prostriedkov na júnovom zasadnutí Rady SRZ) od 

zistenia škody resp. ukončenia vyšetrovania spolu so všetkými potrebných podkladmi, cestou príslušného 

ichtyológa na SRZ-Rada, Žilina.  

Riešenie žiadosti zaslaných po tomto termíne, bude v príslušnom roku riešené podľa množstva finančných 

prostriedkov v RF, prípadne sa automaticky presunie do nasledujúceho roku. 

Finančné prostriedky budú udeľované na základe posudku vypracovaného príslušným súdnym znalcom, 

v menej závažných prípadoch aj odborným vyjadrením pracovníkov odboru tečúcich vôd pri sekretariáte 

Rady SRZ., pracujúcich v príslušnej oblasti s príslušným odborným vzdelaním a praxou min. 5 rokov. 

Havária spôsobená neznámym pôvodcom, pri ktorej dôjde k hromadnému úhynu rýb. Úhyn má byť 

vyšetrený SIŽP -IOV, zápisnične doložený záznamom pracovnej skupiny s príslušnými podkladmi alebo 

záznamom šetrenia príslušnej RVPS, okresným úradom životného prostredia prípadne políciou SR 

oddelením enviromentálnej kriminality. 

Pri zohľadňovaní veľkosti udelenia finančnej dotácie bude prihliadané na veľkosť zasiahnutej vodnej plochy, 

% hynutia rýb  a iných vodných živočíchov obzvlášť ak dôjde k úhynu raka a chránených vzácnych druhov 

rýb, rýb počas neresového obdobia a pod. 

 

Prípady umožňujúce udelenie fin. dotácie z RF Rady SRZ:  

 

    1. Prírodné katastrofy, ľadochody, povodne s vyplavením rýb z tokov, ramien, štrkovísk, nádrží, rybníkov 

s následným poškodením, zaplesnením a úhynom a pod. 

Tieto prírodné katastrofy je treba doložiť zápisnične po došetrení príslušnými zložkami okresného úradu. 

    2.  Zásah nepovolaných osôb do výpustného zariadenia vodných nádrží, pri ktorých dôjde k vypusteniu 

vody z nádrže a k úniku (úhynu) rýb z nádrže, prípadne v nádrži. Tento prípad je potrebné doložiť zápisnicou 

polície, prípadne iným dôveryhodným  záznamom štátnej správy, nakoľko sa môže jednať o verejné 

ohrozenie.  

    3. Kyslíkový deficit - úhyn rýb spôsobený zníženým obsahom kyslíka vo vode rybárskych revírov (VN, 

OR, štrk. a pod.). Nárok ZO SRZ na dotáciu stráca, ak sa dokáže, že v zimnom období nepodnikla dostatočné 

opatrenia na optimálne prezimovanie rýb. Úhyn rýb treba vyšetriť a doložiť vyjadrením polície a správcu 

nádrže (SVP, š. p. - závody povodí, iný správca), že sa jednalo o kyslíkový deficit. Pokiaľ je podozrenie na 

úhyn v dôsledku vniknutia toxickej látky do revíru, treba vec okamžite, kedy bol zistený úhyn rýb oznámiť 

SIŽP-IOV v príslušnom kraji a príslušnému oblastnému ichtyológovi. 

    4. MZV - hromadný úhyn rýb je spôsobený známym pôvodcom, ale nie je možné od neho vymôcť náhradu 

škôd. 

 

Finančná dotácia z RF Rady SRZ Žilina môže byť poskytnutá vo výške 25 - 50 % celkovej škody vyčíslenej 

v posudku. V prípade kyslíkového deficitu do výšky 20 %. 

Maximálna výška dotácie je najviac 8 000 € na jeden posudzovaný prípad, vzhľadom na obmedzenosť 

prostriedkov vo fonde. Úhrada škody nebude poskytovaná vo finančnej hotovosti, ale bude dodaná násada 

rýb v hodnote zodpovedajúcej priznanej čiastke v súlade s osobitým zarybňovacím plánom vypracovaným 

príslušným oblastným ichtyológom. Túto násadu je užívateľ poškodeného rybárskeho revíru povinný vysadiť 

len výlučne do postihnutého revíru. 

V prípade vyčerpanie finančných prostriedkov z RF SRZ v príslušnom roku, udelenie dotácie bude posúdené 

a schválené v nasledujúcom roku. 

Na poskytnutie finančnej dotácie z RF SRZ – Rada, Žilina nemá ZO SRZ  právny nárok.  

 

 

V Žiline: 14.6.2014 


