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Z-1  
Registratúrny poriadok ZO SRZ 

Upozorňujeme ZO SRZ, že v zmysle § 43 vyhlášky č.628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o archívoch a registratúrach sú povinné si upraviť registratúrny poriadok, tak aby bol v súlade so zákonom č. 

395/2002 Z.z. a predložiť ho v termíne do 30.júna 2005 na schválenie príslušnému štátnemu archívu. V prílohe 

zasielame vzorový Registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý si každá ZO SRZ môže upraviť podľa vlastných 

potrieb a podmienok. Jeho súčasťou je i zoznam štátnych archívov s ich územnou pôsobnosťou na území Slovenska. 

Z-2  
Výzva na doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov 

Nakoľko do dnešného dňa zaslalo podklady pre doplnenie databázy iba približne 50 % všetkých ZO SRZ, opätovne 

vyzývame všetky základné organizácie SRZ, aby tak urobili najneskôr do 15. mája 2005. 

V zmysle § 2 ods. 2 vyhlášky č. 238/2002 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve, má 

užívateľ povinnosť viesť evidenciu revírnych listov. Nakoľko databáza rybárskych revírov neobsahuje údaje ako 

stupeň ochrany, výmera ( u tokov v km) a charakteristika revíru pristupuje SRZ Rada k doplnenia týchto údajov. 

http://www.srzrada.sk/


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

km. Následne je potrebné v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia, prípadne so správami Štátnej 

ochrany prírody alebo jednotlivými správami CHKO, Národnými parkami SR doplniť stupeň ochrany v zmysle § 11 

ods. 2 zák. č. 543/2002 Z. z. . 

Pri charakteristike rybárskych revírov je potrebné zamerať sa najmä na: 

 hĺbka v metroch (priemerná, najhlbšie miesta) 

 šírka v metroch (u tokov) 

 dnový substrát (štrk, piesok, bahno) 

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

 zatienenie toku (uviesť v %) 

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

 prítomnosť priečnych vodných stavieb na tokoch (MVE, zdrže) 

ďalšie informácie, ako napr. 

 výška brehov (najmä u tokov) 

 striedanie tíšin a prúdivých úsekov 

 tvar koryta - u tokov (meandrovitý, priamočiary) 

 množstvo vody (vysýcha, nevysýcha, stabilné prietoky) 

 v zime zamŕza, príp. nezamŕza 

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

iné) 

 výskyt chránených druhov rýb, príp. iných živočíchov 

 rybárska atraktívnosť revíru 

Vhodné je, aby všetky údaje vyplňovala jedna osoba za všetky revíry danej ZO SRZ, najlepšie rybársky hospodár. 

Údaje je potrebné vyplniť do tabuľky podľa predlohy a v termíne do 15. mája zaslať príslušnému ichtyológovi. 

VZOR: 

Ryb. Revír -
názov, číslo 

Výmera Stupeň 
ochrany 

Charakteristika revíru 

Orava č. 2 3-
2720-6-1 

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

Z-3  
Začiatok kaprovej rybárskej sezóny 

Začiatok kaprovej sezóny pripadá tento rok na stredu 1. júna 2005. Tento sa netýka rybárskych revírov, na ktoré bola 

udelená výnimka Ministerstvom životného prostredia SR. Uvedená výnimka povolila lov kapra a ostatných druhov, 

ktoré nemajú stanovenú dobu ochrany už 16. mája 2005. Informácia o tejto výnimke bola ZO SRZ oznámená listom č. 

1274/04-OTV z 10.12.2004 spolu so zoznamom všetkých revírov, na ktoré bola udelená. Túto informáciu môžu 

členovia SRZ nájsť aj na www.srzrada.sk. 

Z-4  
Žiadosť o zaslanie údajov 

Na základe uznesenia Rady SRZ č. 6/05 z 2. apríla 2005 žiadame ZO SRZ, aby do 31. mája 2005 zaslali na 

Sekretariát Rady SRZ informáciu, koľko zväzových kaprových povolení na rybolov predala ich organizácia a aká je 

cena ich miestneho kaprového povolenia. Na základe týchto informácií Rada SRZ prehodnotí možnosť zvýšenia 

http://www.srzrada.sk/


zarybnenia revírov Rady SRZ oproti schválenému rozpočtu na rok 2005. Táto prípadná zmena sa bude prejednávať 

na júnovom zasadnutí Rady SRZ. 

O-1  
Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2004 

Rada SRZ schválila Rozbor hospodárenia za rok 2004. 

O-2  
Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2005 

Rada SRZ schválila Rozpočet hospodárenia na rok 2005. 

O-3  
Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže 

Nakoľko Združená stredná poľnohospodárska škola v Ivanke pri Dunaji plánuje usporiadať v tomto roku ešte jedno 

školenie rybárskej stráže (RS) a školenie rybárskych hospodárov (RH), Rada SRZ informuje ZO SRZ, ktoré majú 

záujem o preškolenie nových členov RS a RH aby zaslali písomnú žiadosť na adresu Sekretariátu Rady SRZ (menný 

zoznam, dátum narodenia a adresa záujemcu) v termíne do 15. mája 2005. V prípade, že sa nenaplní požadovaný 

stav na uskutočnenie jednotlivých školení, tieto sa uskutočnia až v zimných mesiacoch 2005/2006. 

Školenie rybárskej stráže je jednodňové a uskutočňuje sa v sobotu. Na záver školenia absolventi vypracujú skúšobný 

test a úspešní obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti člena RS. Školenie rybárskych hospodárov je päťdňové 

(pondelok až piatok). Pozvánky rozpošle každému účastníkovi Sekretariát Rady SRZ domov na uvedenú adresu v 

žiadosti. V pozvánke budú uvedené základné informácie pre žiadateľov ako je dopravné spojenie, program školenia, 

cena školného, ubytovania. Cena školného RS je odvodená od počtu záujemcov, približne 700,- Sk/osobu. 

O-4  
Výnimka na plašenie a odstrel kormorána na revíroch SRZ 

V súvislosti so žiadosťou o udelenie výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny na plašenie a odstrel jedincov 

kormorána veľkého, ktorú sme na Ministerstvo životného prostredia SR podali už v apríli minulého roka, oznamujeme 

základným organizáciám, že v danej veci v súčasnosti stále prebieha správne konanie. MŽP SR síce 18.2.2005 

vydalo rozhodnutie, v ktorom na vybraných rybárskych revíroch SRZ povolilo odstrel 600 jedincov týchto vtákov a ich 

plašenie v období od 1.októbra do 31.marca kalendárneho roku, proti rozhodnutiu sa však odvolali niektorí účastníci 

konania - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku a Lesoochranárske zoskupenie VLK. Následne podal rozklad 

i Slovenský rybársky zväz, ktorý tak v danej situácii vyjadril svoje výhrady voči niektorým podmienkam rozhodnutia. 

Výsledkom takéhoto postupu je, že rozhodnutie stále nie je právoplatné a celá záležitosť musí byť riešená 

rozkladovou komisiou Odboru ochrany prírody a krajiny MŽP SR. Podľa informácii sa prvé zasadanie tejto komisie v 

danej veci uskutoční koncom apríla a konečný verdikt možno očakávať najskôr koncom júna 2005. 

Na základe uvedeného Vás upozorňujeme, že v súčasnosti je kormorán veľký stále celoročne chránený v súlade s 

platnou legislatívou, a teda jeho plašenie, či strieľanie je nelegálne. Výlučne vyrušovanie a plašenie tohto druhu, a to 

celoročne, je povolené iba na vybraných chovných rybárskych revíroch uvedených v prílohe predmetného 

rozhodnutia MŽP SR. Dotknutým základným organizáciám bola už táto informácia zaslaná osobitným listom s 

uvedením príslušných revírov, na ktoré sa výnimka na plašenie vzťahuje. 

Sekretariát Rady SRZ, odbor tečúcich vôd, sa naďalej pripravuje na realizáciu odstrelu a plašenia kormoránov, ktorá 

sa v prípade potvrdenia pôvodného rozhodnutia ministerstva rozkladovou komisiou začne 1.októbra 2005, a to 

zabezpečovaním podkladov týkajúcich sa dotknutých poľovných revírov, spracovávaním výsledkov čiastkových 

monitoringov a postupnou prípravou metodického postupu pre účinné plašenie a odstrel zimujúcich kormoránov. V 

najbližšom období začne pri MŽP SR pracovať komisia na riešenie otázok manažmentu populácie kormorána veľkého 

na Slovensku, ktorej zástupcami sú aj zástupcovia SRZ-Rada Žilina, a samozrejme predstavitelia štátnej správy, 

"ochranári" ako i ostatné zainteresované subjekty. 

Touto cestou sa Vám zároveň chceme opätovne poďakovať za vynaložené úsilie a iniciatívny prístup pri vykonávaní 

monitoringu zimujúcich populácií kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ v rámci celého Slovenska. Táto 

činnosť má pre riešenie daného problému podstatný význam, a preto je zodpovedný prístup k nej jednou zo 

základných podmienok úspechu pri uplatňovaní našich požiadaviek. Veríme, že i Vami zaznamenané údaje o výskyte 

kormoránov nám reálne pomôžu presadiť naše záujmy v prospech účinnej ochrany rýb v našich revíroch. 



O-5  
Akcia "Čisté brehy rybárskych revírov Rady SRZ" 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku pripravuje Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina akciu "Čisté brehy rybárskych 

revírov Rady SRZ". Pravidelne pred začiatkom ako aj počas prvých dní kaprovej rybárskej sezóny profesionálni 

rybárski hospodári za pomoci našich členov, žiakov škôl, ale aj občanov priľahlých obcí v rámci verejnoprospešných 

prác ako aj pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. zabezpečujú na revíroch Rady SRZ zber 

odpadu z brehov rybárskych revírov, ktoré následne končia na skládkach TKO. Hlavný termín tejto akcie bude v tomto 

roku 4.-5. júna 2005, tzn. v prvý víkend po začiatku kaprovej rybárskej sezóny na stojatých vodách, na ktorých nebola 

udelená výnimka. Vyzývame ZO SRZ, aby sa k tejto akcii pripojili a pred rybárskou sezónou pomohli vyčistiť okolie 

rybárskych revírov. 

Upozorňujeme ZO SRZ, že na vodných nádržiach v správe SVP, š. p. je to aj jedna z povinností užívateľa na 

základe podpísanej zmluvy medzi SRZ a SVP, š.p.! 

O-6  
Doplnenie rybárskych revírov do Zvláštneho povolenia na rybolov na rok 
2005 s režimom " bez privlastnenia si úlovku" 

Na základe uznesenia č.7/05 Rady SRZ z 2.apríla 2005 sa do zoznamu rybárskych revírov k Zvláštnemu povoleniu 

na rybolov na rok 2005 dopĺňajú nasledovné rybárske revíry s režimom " bez privlastnenia si úlovku ": 

3-1460-1-4 Jazero Winšachtské MO Banská Štiavnica 

3-4210-1-4 Štrkovisko MO Bytča 

3-4930-1-4 VN Bolešov - Gilianka MsO Dubnica nad Váhom 

3-4710-4-4 Váh č.20 MsO Liptovský Mikuláš 

3-4261-1-4 Štrkovisko Veľká nad Ipľom II. MsO Lučenec 

3-2101-1-4 Lúkovica MsO Prievidza 

3-6040-4-4 VVN Bešeňová Rada RADA 

2-4690-1-4 VN Dubník č. 1 MO Stará Turá 

1-0330-1-4 Lábske jazero MsO Záhorie 

Na týchto rybárskych revíroch platí režim "bez privlastnenia si úlovku", t. zn., že rybár si ulovenú rybu nesmie 

privlastniť! 

O-7  
Výzva akcionárom Slovryb, a.s. 

Rada SRZ sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala aj situáciou v spoločnosti Slovryb, a.s. a rozhodla, že 

predloží na zasadnutie Valného zhromaždenia návrh zmien jej stanov. Navrhované zmeny v stanovách Vám boli 

doručené spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie , ktoré sa bude konať 21.mája 2005. Nakoľko na valnom 

zhromaždení budú schvaľované návrhy dôležitých zmien v tejto spoločnosti, vyzývame akcionárov, aby účasť na 

valnom zhromaždení neriešili delegovaním zástupcov iných ZO SRZ , ale aby na zasadnutie valného zhromaždenia 

vyslali svojich zástupcov. 

Prílohy 

1. Registratúrny poriadok 

2. Registratúrny plán 
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