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Z-9  
Plnenie plánu zarybnenia revírov Rady SRZ za rok 2004 

Uznesením č. 39/04 Rada schválila plnenie Plánu zarybnenia revírov Rady SRZ za rok 2004, ktorý bol v plnom 

rozsahu splnený. 

Z-10  
Rozpočet Rady SRZ na rok 2005 

Uznesením č. 41/04 Rada schválila Rozpočet Rady SRZ na rok 2005 s tým, že sa bude prehodnocovať na každom 

zasadnutí Rady a to v závislosti od aktuálnej situácie. 

Z-11  
Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2004 
/2%/ 

Uznesením č. 44/04 Rada schválila použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2004 /2%/ v 

zmysle upraveného predloženého návrhu. 

http://www.srzrada.sk/


Z-12  
Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2004 

Uznesením č. 45/04 Rada schválila Správu o činnosti odboru športovej činnosti za rok 2004. 

Z-13  
Vyhodnotenie ochrany revírov Rady SRZ za rok 2004. 

Uznesením č. 46/04 Rada schválila Správu o vyhodnotení ochrany rybárskych revírov za rok 2004. 

O-29  
Závery z konferencie "Kormorán a rybárstvo na Slovensku" 

Ing.Baláž informoval prítomných členov Rady o uskutočnenej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom 

"Kormorán a rybárstvo na Slovensku", ktorá sa konala dňa 5.11.2004 v Žiline. 

Zúčastnilo sa jej viac ako štyridsať účastníkov z oblasti rybárstva, ochrany prírody ako aj štatnej správy. Na 

konferencii odznelo viacero zaujímavých príspevkov o stave kormorána v strednej Európe, spôsobe eliminácie škôd 

spôsobených kormoránom ako aj legislatívnom stave tohto predátora v susedných štátoch. Účelom konferencie bolo 

poukázať na problémy, ktoré kormorán v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu spôsobuje a iniciovať 

ich riešenie zo strany kompetentných orgánov štátnej správy. 

Môžeme skonštatovať, že konferencia svoj účel určite splnila, čoho výsledkom je podpora našej snahy o udelenie 

výnimky na odstrel kormorána na vybraných rybárskych revíroch SRZ, o ktorú sme požiadali Ministerstvo životného 

prostredia SR. 

Konferencia prijala nasledovné oficiálne závery, na ktorých sa dohodli všetky zainteresované zúčastnené subjekty. 

1. Vytvoriť interdisciplinárnu pracovnú skupinu zo zástupcov štátnej správy, SVP, SPZ, SRZ, ŠOP SR, 

vedecko-výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií na riešenie otázok menežmentu populácie 

kormorána veľkého na Slovensku.  

Termín: 2005 a potom trvalo  

Zodpovedný: MŽP SR 

2. Zaviesť dlhodobý celoplošný monitoring populácií kormorána veľkého a rýb vyskytujúcich sa na území 

Slovenska.  

Termín: 2005 a potom trvalo  

Zodpovední: ŠOP SR, SRZ, SOVS 

3. Zapojiť Slovensko do všetkých medzinárodných projektov týkajúcich sa kormorána veľkého (napr. 

INTERCAFE).  

Termín: 2005 a potom trvalo  

Zodpovedný: MŽP SR 

4. Iniciovať riešenie problémov revitalizácie vodných ekosystémov Slovenska a navrhnúť konkrétne 

projekty.  

Termín: 2005 a potom trvalo  

Zodpovedný: komisia 

Zároveň Vám ponúkame možnosť objednať si zborník príspevkov z konferencie vo forme CD, a to v cene 100,- Sk na 

adrese Sekretariátu Rady SRZ. 

Pripomíname ZO SRZ, že dňa 15. januára 2005 sa uskutoční celoeurópske sčítanie vodného vtáctva a pri tejto 

príležitosti bude uskutočnené sčítanie kormorána na nocoviskách. Príslušná informácia už bola zaslaná na všetky ZO 

SRZ samostatným listom. 

  



O-30  
Termíny aktívov predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ 

Uznesením č. 51/04 Rada schválila navrhnuté termíny aktívov predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ 

nasledovne: 

Trenčiansky kraj 1.12.2004 

Bratislavský kraj 7.1.2005 

Trnavský kraj 8.1.2005 

Žilinský kraj 21.1.2005 

Banskobystrický kraj 16.1.2005 

Nitriansky kraj 9.1.2005 

Košický a Prešovský kraj 5.2.2005 

O-31  
Informácia o pripravenom zákone o akvakultúre 

Znovu informujeme ZO SRZ o pripravenom zákone o akvakultúre. Návrh v terajšej podobe umožňuje odobratie 

vodných nádrží, s výškou telesa hrádze do 10 m a s celkovým objemom do 2 mil. m3, čo predstavuje väčšinu 

vodných nádrží s výmerou do 50 ha Slovenskému rybárskemu zväzu a ich pridelenie na výkon akvakultúry iným 

subjektom, čo môže znamenať likvidáciu niektorých ZO SRZ. Preto opätovne žiadame ZO SRZ, aby svojou aktivitou, 

najmä u poslancov SMK, prispeli k zastaveniu prác na takejto podobe zákona. 

O-32  
Informácia o sústave NATURA 2000 

30. júna tohto roku bol vytvorený Konzultačný zbor Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len ,,KZ ŠOP 

SR“), v ktorom má zastúpenie aj Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. Cieľom KZ ŠOP SR je predovšetkým 

zlepšenie komunikácie medzi ŠOP SR a vlastníkmi (užívateľmi) pozemkov. Jedným z rozhodujúcich dôvodov jeho 

zriadenia boli aj problémy, ktoré sa vyskytli pri prerokovávaní území navrhovaných do sústavy NATURA 2000. KZ 

ŠOP SR je vytvorený na celoslovenskej úrovni a doposiaľ zasadal dvakrát. Napriek skutočnosti, že niektoré základné 

organizácie majú už svoje zastúpenie v niektorom z konzultačných zborov, ktoré boli zriadené pri jednotlivých 

organizačných útvaroch ŠOP SR a majú aj potrebné informácie, rozhodli sme sa informovať všetky ZO. V súvislosti s 

informáciami ohľadom stavu prípravy sústavy NATURA 2000, najmä úlohy, ktoré sú aktuálne po odoslaní národného 

zoznamu chránených vtáčích oblastí (ďalej len ,,nCHVÚ“) a národného zoznamu navrhovaných území európskeho 

významu (ďalej len ,,nÚEV“) Európskej komisii, Vám dávame do pozornosti nasledovné. 

Niektoré z navrhovaných území do sústavy NATURA 2000 zasahujú úplne alebo čiastočne aj do rybárskych revírov, 

resp. sa prekrývajú, v dôsledku čoho môžu nastať určité obmedzenia týkajúce sa výkonu rybárskeho práva v zmysle 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Doporučujeme Vám, preto čo najskôr navštíviť príslušný 

organizačný útvar ŠOP SR vo Vašom okolí a informovať sa o uvedenej problematike. V prípade stretu záujmov je 

potrebné zaujať písomne stanovisko k predmetnému návrhu. Od 1. októbra 2004 sú v činnosti tzv. regionálne 

informačné strediská (,,RIS“) NATURA 2000, ktoré sú zriadené pri každom organizačnom útvare ŠOP SR a sú v nich 

určenými odbornými pracovníkmi poskytované informácie o územiach navrhnutých do sústavy NATURA 2000 v 

územnej pôsobnosti organizačného útvaru. Zoznam RIS Vám zasielame v prílohe. V roku 2005 by sa mali všetky 

navrhnuté územia schvaľovať v riadnom správnom konaní ešte pred nadobudnutím účinnosti. ŠOP SR ďalej 

spracováva vyhlášky 7 CHVÚ, (Dubnické štrkovisko, Horná Orava, Lehnice, Malé Karpaty, Poľana, Sysľovské Polia a 

Východoslovenská rovina), ktoré budú odovzdané na MŽP SR do konca roku 2004 

Príslušné verzie vyhlášok budú k dispozícii na pripomienkovanie na stránke ŠOP SR. 

V súčasnosti prebieha spracovanie parcelného stavu predmetných území a identifikácia vlastníkov a užívateľov. Z 

tohto vyplýva, že nesmieme pasívne čakať niekde v úzadí, ale naopak aktívne obhajovať naše záujmy, ktoré nám 

ukladá zákon o rybárstve ako aj Stanovy SRZ. 

V prípade nejasností, potreby poradiť sa, ako i podnetných návrhov sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu - Ing. Peter 

Beleš, tel. č. 041/5073626, 0908/933931. 

 Poznámka: NATURA 2000 je vytvorenie novej sústavy chránených území európskeho významu. 

http://www.sopsr.sk/natura/index.php?p=4&cpt=2


Zoznam regionálnych informačných stredísk /RIS/ NATURA 2000 nájdete na stránke ŠOP SR. 

O-33  
Konanie členských schôdzí ZO SRZ v roku 2005 

Rada schválila konanie členských schôdzí ZO SRZ v roku 2005 nasledovne: 

 v termíne od 2.1.2005 do 31.3.2005 – členské schôdze MO SRZ 

 v termíne od 15.3.2005 do 30.4.2005 – mestské konferencie. 

Po uskutočnení členskej schôdze resp. mestskej konferencie žiadame všetky ZO SRZ zaslať z nej v termíne do 15 

dníSprávu o konaní výročnej členskej schôdze /VČS/ - mestskej konferencie na Sekretariát Rady SRZ, A. Kmeťa 20, 

010 55 Žilina spolu s vyplneným aktualizovaným Zoznamom funkcionárov ZO SRZ. 

O-34  
Poskytnutie 2% zaplatených daní za rok 2004 SRZ na osobitné účely 

Tie ZO SRZ, ktoré sa samé neregistrovali u notára na poskytnutie 2% zaplatených daní môžu na tento účel využiť 

registráciu Rady SRZ pod. č. NCRpo 5352/2004 s tým, že prerozdelenie finančných prostriedkov jednotlivým ZO SRZ 

sa vykoná, ako po minulé roky, v súlade s platnou smernicou. 

O-35  
Informácia o aktualizácii databázy rybárskych revírov 

V priebehu roku 2004 prebiehala rozsiahla aktualizácia databázy rybárskych revírov Slovenskej republiky vedenej na 

Ministerstve životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“). Podklady na príslušné zmeny v revírovaní spracovával 

na základe poverenia Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. Vychádzajúc z doručených požiadaviek základných 

organizácií a konzultácií s oblastnými ichtyológmi zaslali sme v októbri 2004 na ministerstvo konečný komplexný 

návrh zmien v databáze rybárskych revírov. Ministerstvo, po posúdení uvedeného návrhu, vykonalo aktualizáciu 

revírovania, ktorú nám písomne oznámilo, vrátane rozhodnutí o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva na 

vybraných rybárskych revíroch. 

Aktualizácia nadobúda platnosť 1.1.2005 a aktualizovaná databáza bude tiež zverejnená na internetovej stránke 

ministerstva. Po tomto termíne budú konkrétne zmeny písomne oznámené všetkým základným organizáciám. 

Všetkým požiadavkám základných organizácií bolo vyhovené v súlade s podmienkami dohodnutými s príslušnými 

oblastnými ichtyológmi. V prípade potreby sa ZO SRZ môžu informovať na Sekretariáte Rady SRZ, odbor tečúcich 

vôd, Mgr. Chládecký, tel. 041/507 36 15. 
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http://www.sopsr.sk/natura/index.php?p=8&cpt=5

