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Z-1  
Dodatok k Organizačnému poriadku SRZ 

Rada SRZ schválila Uznesením č. 6/04 Dodatok k Organizačnému poriadku SRZ. Dodatok nadobudol účinnosť dňa 

27.3.2004. Organizačný poriadok aj so zapracovaným dodatkom si môžu organizácie písomne objednať na 

Sekretariáte Rady SRZ. 

Z-2  
Dodatok k Disciplinárnemu poriadku SRZ 

http://www.srzrada.sk/


Rada SRZ schválila Uznesením č. 7/04 Dodatok k Disciplinárnemu poriadku SRZ. Dodatok nadobudol účinnosť dňa 

27.3.2004. Disciplinárny poriadok aj so zapracovaným dodatkom si môžu organizácie písomne objednať na 

Sekretariáte Rady SRZ. 

Z-3  
Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení 
na rybolov 

Rada SRZ schválila Uznesením č. 8/04 Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení 

na rybolov s platnosťou od 1.apríla 2004. V tejto smernici sú zapracované i všetky doposiaľ prijaté zmeny. Smernica v 

úplnom znení bude zverejnená na www stránke Rady a doručená na ZO SRZ v priebehu mesiaca apríl. 

Z-4  
Výnimka zo zákazu lovu na hraničné úseky riek Dunajec a Poprad 

MŽP SR povolilo Slovenskému rybárskemu zväzu, Rada Žilina v hraničných úsekoch riek – rybárskych revíroch č.4-

0430-6-1 Dunajec č.2, č.4-1940-6-1 Poprad č.1 a č. 4-1950-6-1 Poprad č.2 

výnimku zo zákazov lovu uvedených v §11 ods.2, §15 písm.c), d),h) a § 17 písm.b) zákona č.139/2002 Z.z. Výnimka 

je k dispozícii na Sekretariáte Rady SRZ a jej obsah bol zapracovaný do Rybolovného poriadku k zväzovým 

povoleniam na vody lipňové na rok 2004. 

Z-5  
Metodický pokyn k úprave množstva privlastnených si úlovkov kapra 
rybničného na jedno povolenie v jednom roku 

Na základe Uznesenia Rady č. 5/04 vydáva Rada SRZ tento metodický pokyn k výkladu množstva privlastnených si 

úlovkov kapra rybničného. 

Platnosť každého kaprového povolenia / detského, miestneho, zväzového, zvláštneho a sezónneho / končí 

privlastnením si 50- teho kusa kapra. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby. 

Žiadame ZO SRZ, aby takýmto spôsobom vykladali platnosť kaprových povolení. Je dôležité členom ZO SRZ 

vysvetliť, že ažprivlastnením si 50 –teho kapra končí platnosť povolenia. Teda ako má rybár v zázname o úlovkoch 

zaznačených 49 ks privlastnených kaprov a uloví ďalšieho môže pokračovať v love, ak si ho neprivlastní. V prípade, 

že si ho privlastní platnosť povolenia končí a nemôže naň loviť žiadne iné ryby. 

O-1  
Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu lovu na kaprové vody 

SRZ – Rada Žilina požiadala listom zo dňa 23.3.2004 MŽP SR v zmysle § 39 písm. r zák. č. 139/2002 Z.z o rybárstve 

o udelenie výnimky zo zákazu lovu na kaprové vody, uvedeného v § 11, ods. 3 na lov kapra, vrátane ostatných 

druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany v termíne od 16. mája 2004. Upozorňujeme ZO SRZ, že na 

kaprové vody v užívaní Rady SRZ výnimka udelená nebude. 

O-2  
Ročná účtovná závierka za rok 2003 

Rada schválila Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2003 a Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2004. 

O-3  
Nahlásenie úlovkov a jednotný postup pri sumarizácii úlovkov v rámci SRZ 

Rada SRZ Vám v prílohe tohto Vestníka zasiela prehľad úlovkov držiteľov zvláštnych povolení a prehľad úlovkov 

cudzích rybárov na rybárskych revíroch Vašej základnej organizácie v roku 2003, tak ako je to opísané v liste, ktorý 

ste obdržali spolu s týmto Vestníkom. Uvedené zoznamy sú predvolenými výstupmi počítačového programu, ktorý bol 

prezentovaný v januárovom vestníku, upraveného pre potreby Rady. Prehľady úlovkov cudzích rybárov neobsahujú 

úlovky členov tých ZO SRZ (Kúty, Záhorie-Zohor, Sládkovičovo a Turzovka), ktoré v určenom termíne nedoručili na 

Radu celoročné sumáre úlovkov, či už v papierovej alebo elektronickej forme. 



V tejto súvislosti upozorňujeme všetky základné organizácie SRZ na nutnosť jednotného postupu pri sumarizácii 

úlovkov v nasledujúcich rokoch. 

Podľa neho každá ZO sumarizuje iba úlovky z povolení, ktoré sama vydala, a to i úlovky na revíroch iných ZO. 

Čiastkový celoročný sumár (v prípade používania spomenutého počítačového programu určený databázový súbor), 

ktorý ZO zašle do 10.2. na Radu SRZ (to zn. príslušnému oblastnému ichtyológovi, ako doteraz), naopak nezahŕňa 

úlovky členov iných ZO na vlastných revíroch danej ZO, a to i v prípade, že tieto jej boli inými ZO nahlásené, ako je to 

v mnohých organizáciách bežné. 

Na zabezpečenie presného a rýchleho spracovania sumarizácie úlovkov zároveň žiadame základné organizácie o 

prísnu kontrolu návratnosti vydaných povolení a správnosti vyplňovania prvotných celoročných sumárov jednotlivými 

členmi a o prijatie opatrení na dodržiavanie týchto členských povinností. Podrobnejšie vysvetlenie problematiky 

obsahuje list zaslaný spolu s týmto Vestníkom. Bližšie vysvetlenie uvedeného postupu Vám v prípade nejasností 

takisto poskytnú príslušní oblastní ichtyológovia na pracovných poradách rybárskych hospodárov. 

Podnetom pre zavedenie uvedeného postupu sumarizácie je snaha o získanie presných, jednoznačných a 

komplexných údajov o úlovkoch v danom roku s možnosťou ich efektívneho vyhodnocovania podľa voliteľných kritérií. 

V tomto ohľade daný postup korešponduje s využitím vyššie uvedeného počítačového programu, ktorý sa v upravenej 

forme osvedčil pri spracovaní celoročných sumárov ZO pre rok 2003 a tvorbe požadovaných výstupov z nich na 

Sekretariáte Rady SRZ. 

Vzhľadom na to, že predložený systém spracúvania údajov o úlovkoch na rybárskych revíroch SRZ sa stane 

aktuálnym až v nasledujúcom roku, prosíme na Radu SRZ doručiť akékoľvek konštruktívne návrhy a pripomienky k 

danej problematike, vychádzajúce z Vašich bezprostredných skúseností. 

O-4  
Žiadosť o udelenie výnimky na plašenie a odstrel kormoránov 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina na základe výzvy na nahlásenie záujmu o udelenie výnimky na plašenie a 

odstrel kormorána veľkého na konkrétnych rybárskych revíroch, obdržala do stanoveného termínu (31.3.2004) spolu 

16 žiadostí od nižšie uvedených základných organizácií: 

MsO SRZ Banská Bystrica, MsO SRZ Bratislava I., MO SRZ Dolný Kubín, MsO SRZ Dunajská Streda, MO SRZ 

Holíč, MO SRZ Kežmarok, MsO SRZ Komárno, MO SRZ Kysucké Nové Mesto, MsO SRZ Levice, MO SRZ Nová 

Baňa, MsO SRZ Nové Zámky,MsO SRZ Považská Bystrica, MO SRZ Púchov, MsO SRZ Ružomberok, MsO SRZ 

Trnava, MO SRZ Trstená 

Rada SRZ následne vypracovala a zaslala na Ministerstvo životného prostredia SR oficiálnu žiadosť o udelenie 

výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny v predmetnej veci, zahŕňajúcu všetky uvedené požiadavky základných 

organizácií SRZ. Ostatné základné organizácie týmto upozorňujeme, že ďalšie žiadosti zaslané po uvedenom termíne 

už nebudú brané do úvahy. Základné organizácie, ktorých sa udelenie predmetnej výnimky týka, budeme informovať 

okamžite po vydaní rozhodnutia ministerstvom. 

O-5  
Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže a obsluhu el. agregátom 

Nakoľko sa k 31.marcu naplnili počty na jednotlivé školenia organizované Sekretariátom Rady SRZ v spolupráci so 

Združenou strednou poľnohospodárskou školou v Ivanke pri Dunaji, Rada SRZ informuje, že plánované školenia sa 

uskutočnia v nasledovných termínoch: 

Školenie rybárskej stráže – 23. mája 2004 (nedeľa)  

Školenie rybárskych hospodárov – od 24. - 27. mája 2004  

Školenie obsluhy elektrickým agregátom – 28. mája 2004 

Uvedené školenia sa uskutočnia na spomínanej ZSPoŠ Ivanka pri Dunaji. Pozvánky rozpošle Sekretariát Rady SRZ v 

priebehu dvoch týždňov každému žiadateľovi domov na adresu uvedenú v žiadosti. V pozvánke budú základné 

informácie pre žiadateľov ako je dopravné spojenie, program školenia, cena školného, ubytovania a stravného. ZO 

SRZ majú možnosť aj naďalej zasielať svoje požiadavky na preškolenie svojich členov. Títo budú zaradení na 

nasledovné kurzy pravdepodobne na jeseň 2004, prípadne jar 2005. 

O-6  
Výzva na doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov 

V zmysle § 2 ods. 2 vyhlášky č. 238/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré § zákona o rybárstve užívateľ vedie aj 

evidenciu revírnych listov. Nakoľko databáza rybárskych revírov neobsahuje údaje ako stupeň ochrany, výmera ( u 

tokov v km) a charakteristika revíru pristupuje SRZ Rada k príprave doplnenia týchto údajov. 



Žiadame ZO SRZ aby v spolupráci so správcom vodných tokov doplnili do svojich revírov údaj o výmere v ha, príp. v 

km. Následne v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia, prípadne so správami ŠOP jednotlivými 

správami CHKO, Národnými parkami SR je potrebné doplniť stupeň ochrany v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 543/2002 Z. 

z. . Údaj o stupni ochrany je potrebné mať potvrdený Obvodným úradom ŽP. 

Pri charakteristike rybárskych revírov je potrebné sa zamerať najmä na: 

 členitosť brehov ( u stojatých vôd – VN, štrkoviská a pod.) 

 výška brehov (najmä u tokov) 

 brehová vegetácia (druhy stromov, kríkov, príp. bez vyšších drevín) 

 hĺbka ( priemerná, najhlbšie miesta) 

 striedanie tíšin a prúdivých úsekov 

 zatienenie toku (uviesť v %) 

 tvar koryta – u tokov (meandrovitý, priamočiary) 

 dnový substrát (štrk, piesok, bahno) 

 množstvo vody (vysýcha, nevysýcha, stabilné prietoky) 

 v zime zamŕza, príp. nezamŕza 

 prítomnosť priečnych vodných stavieb na tokoch (MVE, zdrže) 

 potencionálne zdroje znečistenia (ČOV, poľnohospodárske družstvá, kafilérie, chemické závody, príp. 

iné) 

 výskyt chránených druhov rýb, príp. iných živočíchov 

 rybársky atraktívny 

Je potrebné aby všetky údaje vyplňovala jedna osoba za všetky revíry danej ZO SRZ, najvhodnejšie rybársky 

hospodár. Údaje je potrebné vyplniť do tabuľky podľa predlohy a v termíne do 30. júna 2004 zaslať príslušnému 

ichtyológovi. 

VZOR: 

Ryb. Revír - 
názov, 
číslo 

Výmera Stupeň 
ochrany 

Charakteristika revíru 

Orava č. 2 
3-2720-6-1 

60 ha IV. stupeň výška brehov 0,5-2m, vŕba, jelša, hĺbka 0,5-3,5m, striedanie tíšin a prúdivých úsekov, zatienenie 50%, 
meandrovitý tok, dno štrkovito kamenisté, prietok kolíše v závislosti na VVN Tvrdošín, lokálne zamŕza, 
bez priečnych vodných stavieb, vyústenia z domových odpadov, hlavátka, ploska, rybársky atraktívny 

O-7  
Lov rýb čereňom na rieke Morava 

SRZ Rada požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o udelenie výnimky na lov rýb čereňom s plochou väčšou 

ako 1 m2 na rieke Morava. 

Ministerstvo ŽP SR našej žiadosti vyhovelo a tak 22 žiadateľov, členov MO SRZ Gajary bude mať možnosť loviť ryby 

čereňom na rieke Morava, v revíry č. 1-0410-1-1 Morava č. 3, od rkm 33,3 – po rkm 51,8. Čereň bude na rieke 

Morava stacionárnym lovným zariadením. Záujemcovia o takýto lov majú v zmysle „Smernice pre vydávanie povolení 

na lov rýb čereňom“ povinnosť vyžiadať si súhlas od správcu toku SVP, š. p. OZ Bratislava a taktiež od ŠOP správy 

CHKO Záhorie so sídlom v Malackách. MO SRZ Gajary potvrdí splnenie si základných povinností každého člena. 

Podmienkou pre získanie povolenia pre lov rýb čereňom je minimálne 15 ročné členstvo v SRZ. Žiadateľ následne 

zašle svoju žiadosť na Radu SRZ, kde mu bude vystavená zloženka na 5. 000,- Sk, čo je stanovená cena povolenia 

pre rok 2004. Po zaplatení tejto čiastky bude žiadateľovi Sekretariátom Rady SRZ zaslané povolenie domov. Pre rok 

2004 je na sekretariáte všetko pripravené pre vydávanie týchto povolení. 

  



O-8  
Upresnenie podmienok lovu na rieke Dunaj 

Na základe vyskytujúcich sa problémov pri nejednotnom vysvetľovaní ochrany rýb v revíroch na Dunaji, najmä čo sa 

týka „hraničnej vody“, upresnenia hraníc revírov a ochrany rýb v čase od 15. marca do 31. mája (§ 11, ods. 3 a 4 

zákona č. 139/2002 Z.z o rybárstve) pristúpil Sekretariát Rady k upresneniu podmienok lovu tým, že doplnil do popisu 

každého revíru základné informácie, ktoré tento problém vyriešia. Týmto materiálom sa rušia všetky doteraz vydané 

popisy revírov uvedené v rybárskych poriadkoch. Tieto úpravy platia od 1. 1. 2004 a od roku 2005 budú zapracované 

dodatkom aj v rybárskych poriadkoch vydávaných Sekretariátom Rady SRZ. Pre túto sezónu je potrebné, aby výbory 

ZO SRZ zabezpečili informovanosť svojich členov o týchto úpravách. Táto úprava sa objaví taktiež v najbližšom čísle 

Poľovníctva a rybárstva a bude taktiež uverejnená na www stránke Rady SRZ. 

O-9  
Nákup úhora ( monté ) 

Rada SRZ oznamuje ZO SRZ, ktoré si objednali násady úhora (monté), že k nákupu v roku 2004 nedôjde, nakoľko 

aktuálna cena značne prevyšuje cenu ponúknutú dodávateľom koncom roka 2003 na základe ktorej bola kalkulovaná 

ponuka pre ZO SRZ uverejnená vo Vestníku č.4/2003. 

O-10  
Upozornenie ZO SRZ 

Ministerstvo životného prostredia SR nás požiadalo z dôvodu množiacich sa žiadostí o pomoc pri riešení rôznych 

otázok z oblasti rybárstva, ako i sťažností súvisiacich s porušovaním rybárskej legislatívy , ktoré na ministerstvo 

podávajú ZO SRZ, aby sme usmernili naše organizácie na spôsob komunikácie s MŽP SR. 

Opakovane teda žiadame ZO SRZ, aby sa so svojimi dotazmi neobracali priamo na MŽP SR, ale riešili ich cestou 

Rady SRZ, nakoľko množstvo dotazov sa týka problémov upravených vo vnútrozväzových predpisoch SRZ, do 

ktorých MŽP SR nemôže zasahovať. 

MŽP SR považuje postup našich organizácii za nerešpektovanie organizačnej štruktúry Slovenského rybárskeho 

zväzu. 

Výkon rybárskeho práva na vodných tokoch je v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení 

neskorších predpisov pridelený Slovenskému rybárskemu zväzu ako celku. V nadväznosti na túto skutočnosť a v 

súlade s platnou organizačnou štruktúrou Slovenského rybárskeho zväzu, Rada po obdržaní rozhodnutia od MŽP SR 

o pridelení výkonu rybárskeho práva, dotknutú vodnú plochu zveruje do obhospodarovania svojej príslušnej základnej 

organizácie a to tzv. prideľovacím dekrétom. 

MŽP SR teda komunikuje s Radou SRZ, ako s najvyšším orgánom SRZ a nemôže riešiť problémy jej organizačných 

zložiek. 
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