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Prílohy

O-11
Upozornenie ZO SRZ na porušovanie pravidiel listového styku s
Ministerstvom životného prostredia SR
Na základe opakovaných upozornení zo strany Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR)
upozorňujeme ZO SRZ na porušovanie pravidiel listového styku z ich strany.
V zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve boli rybárske revíry pridelené do užívania Slovenskému rybárskemu
zväzu - Rada Žilina ako ústrednému orgánu Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý ich dal do obhospodarovania ZO
SRZ. Nie je preto možné, aby sa ZO SRZ so svojimi žiadosťami resp. otázkami týkajúcimi sa výkonu rybárskeho
práva, rybárskych revírov a pod. obracali priamo na MŽP SR.
Na základe vyššie uvedeného upozorňujeme všetky ZO SRZ, že MŽP SR na dotazy a žiadosti od ZO SRZ
nebude reagovať a s účinnosťou od 20.7.2004 žiadame, aby všetky listy adresované tomuto ministerstvu
jednotlivé organizácie zasielali prostredníctvom Rady SRZ. Ak ZO SRZ nebudú uvedený postup akceptovať
ich listy nebude MŽP SR vybavovať.

O-12
Seminár o škodách spôsobených kormoránom
Na jeseň roku 2004 pripravuje Slovenský rybársky zväz v spolupráci s MŽP SR odborný seminár o škodách
spôsobených kormoránom. Aby sme mohli na seminár pripraviť aktuálny príspevok o evidencii populácie stavu
kormorána v rybárskych revíroch SRZ, žiadame rybárskych hospodárov ZO SRZ, aby nám obratom zaslali vyplnený
dotazník týkajúci sa monitorovania kormorána za obdobie jeseň 2003 – júl 2004 - príloha č.1.

Prípadné podnety k tomuto semináru môžu ZO SRZ zasielať písomne na adresu Sekretariátu Rady SRZ, príp.
mailovou poštou na adresu: oetv@srzrada.sk

O-13
Výnimka na skorší lov kapra na rok 2005 – výzva na podanie žiadostí
Oznamujeme ZO SRZ, že z dôvodu značných problémov pri realizácii udelenej výnimky na skorší lov kapra v tomto
roku, pristupujeme k zmene podávaní žiadostí na skorší lov kapra pre rok 2005.
Vyzývame ZO SRZ, ktoré majú záujem o skorší lov kapra vo svojich rybárskych revíroch od 15.5.2005 (nedeľa), aby v
termíne najneskôr do 31. augusta 2004 zaslali svoje žiadosti na adresu príslušného oblastného ichtyológa.
Po sumarizácii doručených žiadostí požiadame MŽP SR o udelenie výnimky. Tým, že o výnimku požiadame s
dostatočným predstihom, budú jednotliví členovia SRZ o možnosti skoršieho lovu kapra na jednotlivých rybárskych
revíroch včas informovaní a organizácie ju budú môcť zapracovať do miestnych rybárskych poriadkov.
Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať nasledovné údaje:
1.

Názov ZO SRZ - žiadateľa (MO, MsO SRZ)

2.

Konkrétne názvy a čísla rybárskych revírov, na ktoré ZO výnimku žiada.

3.

Pečiatku a podpisy dvoch štatutárnych zástupcov ZO SRZ.

Upozorňujeme, že žiadosti, ktoré nebudú podané v stanovenom termíne v zmysle vyššie uvedeného resp.
budú podané priamo na Ministerstvo životného prostredia SR nebudú vybavené a ZO SRZ sa tak sami ukrátia
o prípadné udelenie výnimky na skorší lov v roku 2005.
Ďalej ZO SRZ žiadame, aby nespájali svoju žiadosť so žiadnou inou požiadavkou adresovanou Rade SRZ.
Uvedená výnimka sa bude vzťahovať výlučne na kaprové vody obhospodarované jednotlivými ZO SRZ a umožní lov
kapra rybničného vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany (§ 9 vyhlášky č.
238/2002 Z.z.) a rýb, ktoré v tomto období nemajú v zmysle § 8 vyhlášky č. 238/2002 Z. z. stanovenú dobu ochrany
od 15. mája 2005.

O-14
Pozvánka na 24. Majstrovstvá sveta národov v LRU – muška
S blížiacim sa termínom konania 24. Majstrovstiev sveta národov v LRU – muška pozývame všetkých rybárov na toto
podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 31.8. - 5.9.2004 na riekach Belá, Váh a Orava v regiónoch Liptov a Orava.
Bližší popis majstrovstiev ako aj ich samotný program je uvedený v prílohách č. 2 a 3.

O-15
Informácia o príprave zmien vykonávacej vyhlášky k Zákonu o rybárstve
Pripomienky k vykonávacej vyhláške písomne zaslalo 46 ZO SRZ, ktoré sú v štádiu spracovávania s tým, že takto
spracované po jednotlivých paragrafoch budú predmetom rokovania komisie na to určenej.

O-16
Informácia o pripravovanom Zákone o hospodárskom chove rýb
Ministerstvo pôdohospodárstva SR ( ďalej len MP SR ) vypracovalo návrh Zákona o hospodárskom chove rýb.
Slovenský rybársky zväz svoje pripomienky k tomuto návrhu zákona zaslal na MŽP SR ako aj na MP SR. Ing. Baláž
osobne informoval ministra životného prostredia o našich pripomienkach.
V súčasnosti MP SR predmetný zákon predložilo na mimorezortné pripomienkovanie. Cieľom tohto zákona je odobrať
SRZ malé vodné nádrže ( do 2 mil. m3 vody ) na hospodársky chov rýb a prideliť ich komukoľvek. Najzávažnejším
problémom je, že tento zákon zasahuje aj do Zákona o rybárstve. Napriek tomu, že nie sme spolutvorcami tohto
zákona, snažíme sa ho v rámci pripomienkových konaní na rôznych úrovniach pozitívne ovplyvňovať, aby čo
najmenej zasahoval do Zákona o rybárstve. I napriek našej snahe je pravdepodobné, že sa tento návrh zákona
dostane do parlamentu a bude účinný od 1.1.2005.

O-17
Dopoistenie nových členov rybárskej stráže

Oznamujeme ZO SRZ, že je možné, po dohode s poisťovňou, členov rybárskej stráže ustanovených po 1.4.2004
poistiť ešte v tomto roku. ZO SRZ môžu v termíne do 31.8.2004 zaslať zoznam nových členov rybárskej stráže na
Sekretariát Rady SRZ. Tým organizáciám, ktoré nebudú rešpektovať vyššie uvedené a zašlú celé zoznamy rybárskej
stráže, teda aj tých ktorí už poistení sú, nebude vyhovené.

O-18
Doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov
Upozorňujeme ZO SRZ, ktoré k dnešnému dňu nezaslali podklady týkajúce sa doplnenia databázy ich rybárskych
revírov v zmysle bodu O-6 Vestníka SRZ z apríla 2004, aby tak obratom urobili. Na základe týchto údajov je potrebné
doplniť revírne listy tak, aby mohli byť spolu s prideľovacími dekrétmi doručené všetkým ZO SRZ.
Upozorňujeme, že prideľovacie dekréty s revírnymi listami budú zaslané iba tým ZO SRZ, ktoré si túto
povinnosť splnia.
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