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Z-13  
Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2006 

Uznesením č. 38/05 Rada SRZ schválila plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2006. 

Z-14  
Rozpočet Rady SRZ na rok 2006 

Uznesením č.39/05 Rada SRZ schválila predložený návrh Rozpočtu Rady SRZ na rok 2006. 

Z-15  
Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2005 

Uznesením č. 40/05 Rada SRZ zobrala na vedomie správu odboru športovej činnosti za rok 2005. 
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Z-16  
Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2005 
(2%) 

Uznesením č. 51/05 Rada schválila Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2005 (2%) v 

zmysle predloženého návrhu. 

Z-17  
Úprava Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydaní 
povolení na rybolov 

Uznesením č. 52/05 Rada SRZ uložila Sekretariátu upraviť Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o 

vydávaní povolení na rybolov tak, že sa z nej vypustia ustanovenia , ktoré určujú komu a v akej výške má ZO SRZ 

poskytnúť zľavu z ceny povolenia, ale bez zmeny odvodovej povinnosti Rade SRZ. 

O-35  
Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2005 

Uznesením č. 41/05 Rada SRZ vzala na vedomie Správu o vyhodnotení činnosti rybárskej stráže za rok 2005. 

O-36  
Plán organizačného zabezpečenia VČS 

Rada schválila materiál " Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí a mestských konferencií ZO SRZ 

v roku 2006 ". 

O-37  
Zoznam osôb, ktorým Rada nedoporučuje vydať povolenie na rybolov 

Na základe doručených disciplinárnych rozhodnutí alebo rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní je 

vypracovaný ku dňu 20.12.2005 zoznam osôb, ktorým Rada nedoporučuje vydať povolenie na rybolov. 

O-38  
Ponuka vydavateľstva časopisu Poľovníctvo a rybárstvo 

V prílohe zasielame ponuku vydavateľstva časopisu Poľovníctvo a rybárstvo o preplatenie si časopisu. Všetkým 

záujemcom o predplatné oznamujeme, že súťaž predplatiteľov sa bude uzatvárať až dňa 15. januára 2006 a nie 15. 

decembra 2005 tak ako je to uvedené v ponuke. 

Príloha:  

PaR - predplatné 

O-39  
Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách 

Oznamujeme ZO SRZ, že hlavný termín zimného sčítania v sezóne 2005/2006 je 14.-15. január 2006 (náhradný 

termín v prípade značne nepriaznivého počasia 21.-22.1.2006). 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: 18. - 19. február 2006, 18. - 19. 

marec 2006 a 15. - 16. apríl 2006. Poskytujeme Vám príslušný formulár a podrobnú metodiku. 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. 



Vyplnené formuláre podľa predlohy z januárového sčítania zašlite na adresu Rady SRZ v termíne do 31. januára 

2005. 

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

15, príp. 0908 / 933 931 alebo e-mail: OETV@srzrada.sk 

Rovnako uvítame akékoľvek podnety k problematike monitoringu rybožravých vtákov. 
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