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Z-9  
Schválenie cien povolení na rok 2006 

Uznesením č.22/05 Rada SRZ schválila ceny povolení na rok 2006 na úrovni roku 2005, s tým, že sa ruší povinnosť 

základných organizácií vydávať miestne povolenia bezplatne invalidným dôchodcom, držiteľom preukazov ZŤS. 

Každá ZO ZRS si môže rozhodnúť v svojej kompetencii akú zľavu poskytne týmto osobám. 

Rada SRZ schválila vydanie mimoriadnej členskej známky na rok 2006 v hodnote 40,- Sk, z ktorej 20,- Sk bude 

určených na usporiadanie riadneho Snemu SRZ a 20,- Sk na usporiadanie osláv 80. výročia založenia Slovenského 

rybárskeho zväzu. Mimoriadna členská známka bude záväzná pre všetkých riadnych členov SRZ nad 18 rokov. 

V prílohe Vestníka zasielame ZO SRZ Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov, v ktorej sú doplnené prijaté zmeny. 

Z-10  
Zväzové povolenie na vody kaprové 

Uznesením č.23/05 Rada SRZ rozhodla, že v zväzovom povolení na rybolov na vody kaprové pre rok 2006 budú 

zaradené všetky doteraz v ňom uvedené revíry, všetky vodné toky a všetky revíry, ktoré ZO SRZ navrhli do povolení 

zaradiť. 

http://www.srzrada.sk/


Z-11  
Žiadosti o vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2005 

Uznesením č.24/05 Rada SRZ schválila predložený limit hlavátkových povolení na jednotlivé revíry pre rok 2005 s 

tým, že organizácie sú povinné do 31.5.2006 predložiť na Sekretariát Rady SRZ správu o použití finančných 

prostriedkov získaných z predaných povolení na lov hlavátky. 

Z-12 

Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2005, 2006, 2007 

Oznamujeme všetkým ZO SRZ, že na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 18. októbra 

2005 bola SRZ udelená výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2006, 2007 a 2008 na vybratých rybárskych 

revíroch každoročne od 15. mája príslušného roku. Uvedená výnimka umožňuje držiteľom príslušných platných 

povolení na rybolov lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej doby 

ochrany. 

V prílohe vestníka zasielame kópiu rozhodnutia č. 723/2005-4.1 spolu so zoznamom všetkých revírov, na ktoré sa 

povolená výnimka bude vzťahovať. Túto informáciu môžu členovia SRZ nájsť aj na www.srzrada.sk. 

O-17  
Informácia o príprave zmien vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve 

Oznamujeme všetkým ZO SRZ, že návrh vyhlášky bol predložený MŽP SR na ďalší legislatívny proces s 

predpokladaným termínom účinnosti 1.3.2006. 

O-18  
Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov 

Informujeme ZO SRZ, že po zrušení rozhodnutia MŽP SR (nájdete ho na www.srzrada.sk), ktorým bol povolený 

odstrel a plašenie kormoránov na vybraných revíroch SRZ, Rada SRZ iniciovala nové konanie v danej veci, pričom 

zároveň vyzvala na pracovné stretnutie účastníkov konania ako i zástupcov MŽP SR a niektorých ďalších odborných 

a zainteresovaných organizácií. Osobné rokovania vrátane ústneho pojednávania v danej veci prebehnú do konca 

novembra tohto roka. Následne očakávame vydanie vykonateľného rozhodnutia, ktorým bude žiadosti SRZ vyhovené. 

V tejto súvislosti Vás žiadame o akékoľvek podnety, návrhy a informácie, ktoré by podľa Vášho názoru mohli byť 

prospešné a účinné pri riešení danej problematiky. 

O-19  
Zákon o akvakultúre 

Informujeme ZO SRZ že minister pôdohospodárstva stiahol z rokovania Národnej rady SR návrh zákona o 

akvakultúre. Uvedenú skutočnosť je možné považovať za úspech SRZ, keďže prijatie zákona v navrhovanej podobe 

by mohlo spôsobiť zánik viacerých ZO SRZ. Týmto Rada SRZ vyslovuje poďakovanie všetkým členom SRZ, ktorí 

pomohli pri presadzovaní pripomienok SRZ. 

  

http://www.srzrada.sk/
http://www.srzrada.sk/


O-20  
Porady predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ 

Informujeme ZO SRZ, že porady predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ sa budú konať v mesiacoch 

november a december 2005 a to pre jednotlivé kraje v nasledovne: 

Trenčiansky kraj: 25.11.2005 

Košický a Prešovský kraj: 27.11.2005 

Žilinský kraj: 2.12.2005 

Bansko-Bystrický kraj: 4.12.2005 

Bratislavský kraj: 9.12.2005 

Trnavský kraj: 10.12.2005 

Nitrianský kraj: 11.12.2005 

O-21  
Sumarizácia úlovkov za rok 2005 

V súvislosti s blížiacim sa záverom rybárskej sezóny, tak ako v predošlých dvoch rokoch, opäť upozorňujeme všetky 

ZO SRZ na nutnosť jednotného postupu pri sumarizácii úlovkov. Tento postup bol podrobne vysvetlený v liste č. 

319/04-OTV zaslanom všetkým ZO SRZ, ako i vo Vestníku z apríla 2004. 

Základným princípom jednotného postupu sumarizácie úlovkov je, že každá ZO zasiela na Radu SRZ sumár všetkých 

úlovkov, zapísaných v prehľadoch k povoleniam, ktoré sama vydala (resp. boli na ňu vrátené). Tento sumár teda 

obsahuje aj úlovky vlastných členov na revíroch iných ZO (pre každý takýto revír samostatne), nesmú v ňom však byť 

zahrnuté úlovky cudzích členov na revíroch danej ZO, ktoré jej prípadne zaslali iné ZO. Takýto čiastkový celoročný 

sumár (v prípade používania nižšie spomenutého počítačového programu určený databázový súbor) je potrebné 

zaslať na Radu SRZ t.j. príslušnému oblastnému ichtyológovi do 10.2.2006. Uvedený spôsob nahlasovania údajov 

eliminuje možnosť podvojného sčítavania úlovkov, pričom po centrálnej sumarizácii na Sekretariáte Rady SRZ každá 

ZO obdrží čo najskôr informáciu o úlovkoch všetkých cudzích rybárov (vrátane držiteľov zvláštnych povolení) na jej 

revíroch. Bližšie vysvetlenie uvedeného postupu Vám v prípade nejasností takisto poskytnú príslušní oblastní 

ichtyológovia na pracovných poradách rybárskych hospodárov. 

Na zabezpečenie presného a rýchleho spracovania údajov žiadame zároveň 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. 

Pri tejto príležitosti opäť pripomíname možnosť bezplatného zavedenia a používania nových verzií počítačových 

programov sumarizácie úlovkov ako i evidencie členskej základne, o ktorých sme ZO SRZ podrobne informovali 

listom č. 06/04-OTV. 

V prípade záujmu o nové verzie počítačových programov sa môžete prihlásiť najlepšie e-mailom na adresu 

srzbb@stonline.sk alebo na adrese: Ing. Ivo Rojko, Tulská 64, 974 04 Banská Bystrica či telefonicky na č. tel. 0905 

741 580. Predmetné programy a ich aktualizácie sú základným organizáciám poskytované bezplatne, SRZ - Rada 

zabezpečí tiež zaškolenie a prípadný servis pri ich používaní. 

O-22  
Zoznam rybárov, ktorým Rada SRZ nedoporučuje vydať povolenie na 
rybolov pre rok 2006 

Žiadame ZO SRZ o nahlásenie, resp. doplnenie svojich členov na zaradenie do zoznamu rybárov, ktorým Rada SRZ 

nedoporučuje vydať povolenie na rybolov pre rok 2006. Jedná sa o členov SRZ, ktorí boli právoplatne potrestaní 

disciplinárnym opatrením vo forme nevydania povolenia alebo dočasného či trvalého vylúčenia zo zväzu. Z tohto 

dôvodu je potrebné k navrhovaným osobám doložiť kópie právoplatných disciplinárnych rozhodnutí disciplinárnej 

komisie pri danej základnej organizácii. Požadované dokumenty žiadame zaslať najneskôr do 9.12.2005, aktuálny 

zoznam pre rok 2006 bude rozposlaný na všetky ZO SRZ do 15.12.2005. 

Zároveň žiadame doručiť na Radu kópie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní / trestných rozkazov, 

uznesení prokuratúry, polície/ týkajúce sa osôb, ktoré sa dopustili spáchania trestného činu pytliactva, nakoľko aj tieto 

osoby je potrebné zaradiť do zoznamov. 

mailto:srzbb@stonline.sk


O-23  
Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách 

V súvislosti so snahou o riešenie situácie ohľadom predačného tlaku kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ 

Vás opäť, ako v minulom roku, žiadame o iniciatívu pri sčítavaní jeho zimujúcej populácie na nocoviskách. Treba 

zdôrazniť, že výsledky minuloročného sčítania boli vďaka sčítavateľom z radov našich členov veľmi kvalitné a určite 

prispeli k názorovému posunu u predstaviteľov kompetentných orgánov štátnej správy pri posudzovaní konfliktu 

kormorán versus rybárstvo na našich vodách. Z tohto dôvodu by bolo veľmi vhodné, keby sme, napriek doposiaľ 

neúspešnej snahe o účinné riešenie tohto konfliktu, pokračovali v uvedenej aktivite a vedeli tak reálne zhodnotiť 

škody, ktoré kormorán na našich rybárskych revíroch spôsobuje. 

Hlavným termínom zimného sčítania v sezóne 2005/2006 je 14.-15. január 2006 (náhradný termín v prípade značne 

nepriaznivého počasia 21.-22.1.2006), príslušné formuláre a podrobná metodika sčítavania budú všetkým ZO SRZ 

zaslané v dostatočnom predstihu. Žiadame Vás o vytypovanie a nahlásenie koordinátorov monitoringu, 

zodpovedných za zozbieranie údajov od sčítavateľov v rámci Vašej ZO a rovnako vyzývame na vyššiu pozornosť pri 

vyhľadávaní existujúcich nocovísk kormoránov pred uvedeným termínom, príp. i počas celého obdobia sčítavania. 

Januárový termín je základom sčítania vodného vtáctva na medzinárodnej úrovni a jeho výsledky budú považované 

za najpreukaznejšie. Pre prípad Vášho zvýšeného záujmu, najmä čo sa týka revírov najviac postihnutých 

prítomnosťou kormorána, uvádzame tiež ďalšie termíny sčítavania vodného vtáctva: 17.-18. december 2005, 18.-19. 

február 2006, 18.-19. marec 2006 a 15.-16. apríl 2006. Pre potreby vykonávania sčítania kormoránov aj v týchto 

termínoch (už v decembri) Vám spolu s týmto vestníkom zasielame formulár a metodiku monitoringu z minulého roku. 

Dokumenty je potrebné nakopírovať podľa počtu sčítavateľov. 

Monitoring kormoránov na nocoviskách bude vykonaný vždy v poobedných hodinách prvého dňa uvedeného termínu 

(sobota), druhý deň je iba alternatívou v prípade nepriaznivého počasia. Okrem sčítania kormoránov uvítame tiež 

údaje o výskyte volaviek v uvedených termínoch. Dôležité tiež je, ak to bude možné, zaznamenávať čísla krúžkov u 

uvedených druhov, odčítateľné aj z väčšej vzdialenosti. 

V predstihu Vás zároveň informujeme, že Spoločnosť pre ochranu vtáctva organizuje v roku 2006 tiež "monitoring 

rozptýlených druhov vtáctva" v termíne od 25. do 31.mája a "hniezdne sčítanie vodného vtáctva" v mesiacoch máj až 

jún. S ohľadom na problematiku rybožravých vtákov by bolo vhodné perspektívne sa zapojiť i do týchto programov, 

ktoré spolu s januárovým sčítaním majú v budúcnosti tvoriť základ monitoringu vtáctva na Slovensku. Cieľom je 

získať dôveryhodné údaje, záväzné vo vzťahu k riešeniu danej problematiky. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Odbor tečúcich vôd pri Sekretariáte Rady SRZ Žilina na č. t. 041 / 507 36 

15. Rovnako uvítame akékoľvek podnety k problematike monitoringu rybožravých vtákov. 

O-24  
Aktualizované rybárske poriadky k zväzovým povoleniam na rok 2006 

Upozorňujeme ZO SRZ, že z dôvodu viacerých zmien Rada SRZ vydáva pre rok 2006 nové rybárske poriadky k 

zväzovým kaprovým a lipňovým povoleniam. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme ZO SRZ, že rybárske priadky 

vydané v roku 2003 strácajú platnosť a budú im dodané nové, aktualizované rybárske poriadky na rok 2006 podľa 

počtu objednaných zväzových povolení. 

Predmetné platné rybárske poriadky budú tiež zverejnené na www stránke SRZ. 
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