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O-17  
Ponuka násadových rýb 

SRZ – Rada Žilina má vzhľadom na priaznivé podmienky dostatok kvalitnej jednoročnej násady kapra. Organizácie, 

ktoré si pre tento rok násadu K1 ešte neobjednali, tak môžu urobiť na oddelení výroby Sekretariátu Rady SRZ (t.č. 

041/5073 622 – Ing. Kohút, Mgr. Zuziak). 

O-18  
Úhorie monté 

SRZ Rada Žilina plánuje na jar 2004 nakúpiť pre revíry SRZ úhorie monté z Anglicka. ZO SRZ, ktoré majú záujem o 

túto násadu, zašlú objednávku s uvedením množstva požadovaných balení (0,5 alebo 1 kg) na adresu Sekretariátu 

Rady SRZ v termíne do 30. októbra 2003. Cena 1 kg bude dohodnutá až na základe celkovo odobratého množstva. 

Približná cena 13.000,- Sk/kg (1 kg = cca. 3000 ks monté o dĺžke 8-10 cm). /Príklad objednávky: 2 x 1kg a 4 x 0,5 kg 

= celkovo 4 kg. 

O-19  
Školenie členov rybárskej stráže 

http://www.srzrada.sk/


Z dôvodu stúpajúceho záujmu zo strany ZO SRZ o školenie rybárskej stráže a rybárskeho hospodára plánuje SRZ – 

Rada Žilina ešte v tomto roku zabezpečiť školenie rybárskych hospodárov a rybárskej stráže. Školenie sa uskutoční v 

mesiaci november - december 2003 v Združenej strednej poľnohospodárskej škole v Ivanke pri Dunaji. Žiadosti ZO 

SRZ, s uvedením menného zoznamu a adresami záujemcov je potrebné zaslať v termíne do 15. októbra 2003 na 

adresu SRZ – Rady Žilina. 

O-20  
Upozornenie členom rybárskej stráže 

Upozorňujeme členov rybárskej stráže, že novelou Trestného zákona č. 171/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2003 

bolo z Trestného zákona vypustené ustanovenie § 156 ods. 3:  

"Kto hrubo urazí, alebo ohovorí verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, alebo pre tento výkon, potresce sa 

odňatím slobody až na jeden rok, alebo peňažným trestom". 

O-21  
Osvetlenie miesta lovu 

V zmysle § 16 písm. f) zákona č. 139/2003 Z. z. o rybárstve v znení zákona 246/2003 Z. z. sa v kaprových vodách 

zakazuje loviť v čase od 22.00 do 04.00 h. bez osvetlenia miesta lovu. 

Uvedené ustanovenie taxatívne neurčuje, aký má byť pri love rýb použitý svetelný zdroj, je len na samotnom rybárovi 

aký zdroj svetla použije, pričom musí zabezpečiť dostatočné osvetlenie miesta lovu, ktoré rybárskej stráži pri 

kontrole výkonu rybárskeho práva signalizuje, že sa na osvetlenom mieste nachádza loviaci. Rybárska stráž bola na 

školeniach inštruovaná, že je na ich odbornej vyspelosti a zmysle pre cit, aby vedeli posúdiť, čo je možné považovať 

za vhodné osvetlenie miesta lovu. Jedná sa napr. o petrolejovú lampu, baterku, sviečku, ohník (pokiaľ nie je kladenie 

ohňa zakázané), pouličné osvetlenie nachádzajúce sa v tesnej blízkosti vodnej plochy, atď. V žiadnom prípade 

nemožno za osvetlenie miesta lovu považovať napr. horiacu cigaru v ústach rybára, knicklight, tzv. chemické svetlo, 

ktoré sa používa ako anténka na pláváky, LED dioda umiestnená v signalizátore záberu a pod. 

O-22  
Rampy na VN Kozmálovce 

Rampy na VN Kozmálovce neosadila MsO SRZ Levice, ale správca vodného toku, SVP, š.p., OZ Povodie Hrona. 

Z-9  
Povolenia na lov hlavátky v roku 2003 

Rada SRZ uznesením č. 79/03 schválila vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2003 podľa požiadaviek jednotlivých 

ZO SRZ. 

Z-10  
Zníženie ceny zväzového povolenia na vody lipňové 

Rada SRZ uznesením č. 80/03 schválila zníženie ceny zväzového povolenia na vody lipňové pre rok 2004 na 2.000,- 

Sk. 

Z-11  
Záznam o úlovkoch (tlačivo) 

Rada SRZ uznesením č. 81/03 schválila zmenu formátu tlačiva záznamu o úlovkoch na knižný formát. 

ZO SRZ, ktoré zabezpečujú výdaj povolení na rybolov počítačovou formou, majú možnosť objednať si samolepiace 

štítky k záznamom o úlovkoch na Sekretariáte Rady SRZ. 

Z-12  
Dodatok k Smernici o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na 
rybolov 

Rada SRZ uzneseniami č. 82/03 a 83/03 schválila s účinnosťou od 1. 1. 2004 zmeny Smernice o platení zápisného, 

členských príspevkov a povolení na rybolov v článku VI. body 1, 2, 4 a 7. 



Z-13  
Smernica – Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ 

Rada SRZ uznesením č. 85/03 schválila smernicu - Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ s účinnosťou 

od 1. 10. 2003. 

Z-14  
Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ 

Rada SRZ uznesením č. 89/03 schválila úpravu Smernice o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ s účinnosťou 

od 1. 10. 2003. 
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