
 
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
IČO: 00 178 209 

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady  
Október 2012 
Ročník XIV., Čiastka 3/2012 

Obsah: 

 Z–8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

 Z–9 Schválenie mimoriadnej známky 

 Z–10 Upozornenie na splnenie povinnosti uloženej zákonom č. 359/2007 Z. z. o prevencii 
a náprave enviromentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Z–11 Výzva na úhradu nedoplatkov 

 O–17 Povolenie lovu kormorána 

 O–18 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva 

 O–19 Odmietnutie dodávky násadových rýb 

 O–20 Vyhodnotenie petície 

 O–21 PCB látky na VN Zemplínska Šírava 

 O–22 Nepovolená plavba VN Krpeľany a VVN Tvrdošín – upozornenie 

 O–23 Zmena v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – vydanie rybárskeho 
lístka 

 O–24 Rozšírenie platnosti detských povolení 

Z–8  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 28.9.2012 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v 
trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 8.10.2012 sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z–9  
Schválenie mimoriadnej známky 
Hlavné zhromaždenie F.I.P.S. mouche poverilo Slovenský rybársky zväz zorganizovať 19. Majstrovstvá 
Európy v LRU – mucha, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15. - 22.9. 2013 na pretekárskych tratiach v 
lokalitách: Liptovský Hrádok – Belá, Liptovský Mikuláš – Váh, Ružomberok – Váh, Kežmarok – Poprad 
a Spišská Nová Ves – Hornád alebo L. Hrádok – Váh. 

Ústredná organizačná komisia týchto majstrovstiev požiadala Radu o schválenie vydania 
mimoriadnej známky v hodnote 0,50 €, ktorá by významne pomohla k dôstojnému usporiadaniu 
tohto podujatia, ktoré odbor športovej činnosti zo svojho rozpočtu nemôže pokryť. Rada SRZ na 



svojom zasadnutí dňa 22.9.2012 túto požiadavku schválila s tým, že známka je záväzná pre všetkých 
riadnych členov SRZ nad 18 rokov. 

Z–10  
Upozornenie na splnenie povinnosti uloženej zákonom č. 359/2007 Z. 
z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Dňa 1.7.2012 nadobudol účinnosť §13 ods. 1 zákona 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave 
environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého vyplývajú niektoré 
povinností prevádzkovateľov pracovnej činnosti podľa §1 ods. 2. zákona. Na základe vyjadrenia 
Ministerstva životného prostredia SR sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú aj na Slovenský rybársky 
zväz – Radu Žilina a na tie základné organizácie , ktoré sa považujú za prevádzkovateľov z zmysle 
zákona. Ide o tie organizácie, ktoré vo svojich chovných rybárskych revíroch odoberajú vodu na 
základe povolenia na osobitné užívanie vôd podľa §21 zákona o vodách 364/2004 Z. z. 

Tieto organizácie sú povinné zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu 
škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie 
environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená ich pracovnou činnosťou / chovom rýb/, a to 
nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. 

Výška finančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť 
vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody. 
Stanovenie výšky finančného krytia je ponechané na samotného prevádzkovateľa. Forma finančného 
krytia nie je v zákone určená a preto je možné využiť poistenie v komerčnej poisťovni, bankovú 
záruku, alebo vinkulovaný vklad v banke. 

Upozorňujeme preto dotknuté základné organizácie, že príslušnému Obvodnému úradu 
životného prostredia musia preukázať spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za 
environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné 
opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o 
všetkých jeho zmenách. 

Pod preukázaním sa rozumie doručenie kópie poistnej zmluvy, zmluvy o bankovej záruke či potvrdení 
o samostatnom účelovo viazanom účte. 

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na organizačný odbor alebo odbor výroby Sekretariátu 
Rady SRZ. 

Z–11  
Výzva na úhradu nedoplatkov 
Prehľad MO a MsO SRZ, ktoré nepredložili do 30.9.2012 vyúčtovanie za predané povolenia na rybolov 
na rok 2012: 

1. MO Štúrovo 

2. MsO Šaľa 

3. MO Topoľčany 

4. MsO Bratislava I. 

5. MO Bánovce nad Bebravou 

6. MsO Záhorie 

7. MO Stará Turá 

8. MsO Piešťany 

9. MO Senica 

10. MO Sládkovičovo 

11. MO Kysucké Nové Mesto 

12. MO Hanušovce nad Topľou 



13. MO Medzilaborce 

14. MO Spišská Belá 

15. MO Medzev 

16. MO Sečovce 

Prehľad MO a MsO SRZ, ktoré nepredložili do 30.9.2012 záväznú objednávku na tlač povolení na 
rybolov na rok 2013: 

1. MO Stará Turá 

2. MsO Záhorie 

3. MO Banská Štiavnica 

4. MsO Zvolen 

5. MsO Trstená 

6. MsO Prešov 

7. MO Medzev 

8. MO Sečovce 

O–17  
Povolenie lovu kormorána 
Od 1. októbra 2012 vstupuje do platnosti výnimka na plašenie a odstrel kormoránov veľkých na 
všetkých lovných rybárskych revíroch SRZ s výnimkou revírov kde je vyhlásený 5. stupeň ochrany 
prírody a krajiny a Chránených vtáčích území. Upozorňujeme ZO SRZ, že plašenie a odstrel je možné 
realizovať iba za podmienok uvedených v rozhodnutí MŽP SR č. 3870/2009-2.1/jam. zo dňa 
26.5.2009. ZO SRZ, ktoré sa pravidelne zúčastňujú zimného sčítania vodného vtáctva a realizujú 
plašenie a odstrel kormoránov na rybárskych revíroch SRZ môžu Radu SRZ požiadať o strelivo a 
pyrotechniku na plašenie a odstrel kormoránov. Požiadavky je potrebné zasielať na e-mailovú 
adresu oetv@srzrada.sk . Platnosť výnimky končí 31.3.2014. 

Podmienky plašenia a odstrelu kormoránov spoločne so Záznamom o love kormoránov a nakladaní s 
usmrtenými jedincami sú uverejnené na webovej stránke Rady SRZ v sekcií Kormorán výnimka. 

Žiadame ZO SRZ o presnú evidenciu ulovených jedincov. 

O–18  
Obmedzenie výkonu rybárskeho práva 
Vzhľadom k súčasným klimatickým podmienkam a s tým spojenými nízkymi prietokmi v korytách 
vodných tokov a nízkym stavom vody v stojatých vodách žiadame ZO SRZ, ktoré sú nútené obmedziť 
výkon rybárskeho práva v dôsledku mimoriadnej situácie, aby neodkladne oznámili túto skutočnosť 
príslušnému ichtyológovi elektronickou alebo písomnou formou. Tieto požiadavky budú centrálne 
spracované a postúpené MŽP SR na schválenie obmedzenia výkonu rybárskeho práva. 

Upozorňujeme ZO SRZ, že pri nízkych stavoch vody v dôsledku sucha a nedostatku zrážok je užívateľ 
rybárskeho revíru podľa § 20 zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 
povinný neodkladne vykonať opatrenia na záchranu rýb. Vykonávanie takýchto opatrení je ZO SRZ 
povinná oznámiť príslušnému ichtyológovi. 

O–19  
Odmietnutie dodávky násadových rýb 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a pretrvávajúci nízky stav vody a minimálne prietoky vo vodných 
tokoch upozorňujeme ZO SRZ, ktoré nemôžu vykonať zarybnenie rybárskych revírov a sú nútené 
odmietnuť dodávku násadových rýb poskytovaných zo zarybňovacích fondov Rady SRZ, aby túto 
skutočnosť neodkladne oznámili oblastnému ichtyológovi a zároveň s ním konzultovali možnosti 
riešenia. Násadové ryby budú ZO SRZ dodané v náhradnom termíne, najneskôr v roku 2013. 



O–20  
Vyhodnotenie petície 
Petíciu „ Chráňme vodné toky “ ukončenú 31.augusta 2012 celkovo podporilo 14 739 občanov 
Slovenskej republiky. Petícia bola doručená ministrovi životného prostredia, ktorého Slovenský 
rybársky zväz žiada o okamžité pozastavenie chaotickej výstavby MVE a prehodnotenie súčasnej „ 
Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov do roku 2030 “. 

O–21  
PCB látky na VN Zemplínska šírava 
Národný Kontaktný bod (NKB) pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín a výživu vydal, v spolupráci s odborníkmi z oblasti vedy a výskumu SR a s 
podporou Úradu verejného zdravotníctva SR, informačný materiál vo forme letáku za účelom osvety 
rybárskej obce v lokalite Zemplínskej šíravy s názvom: Škodlivé účinky polychlórovaných 
bifenilov (PCB). 

Uvedený informačný materiál sme dostali ako odpoveď na doručenú petíciu, týkajúcu sa zmeny 
spôsobu lovu na rybárskom revíri č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava, na ktorej bol od roku 2002 
vydaný zákaz konzumácie rýb z dôvodu významného prekročenia stanovených limitov (až 1000 
násobne) vo vyšetrených vzorkách. 

O–22  
Nepovolená plavba VN Krpeľany a VVN Tvrdošín – upozornenie 
Na základe žiadosti správcu toku SVP š.p., Správy povodia horného Váhu, upozorňujeme držiteľov 
rybárskych lístkov s platným povolením na rybolov, že v zmysle schválených manipulačných poriadkov 
vodných stavieb VN Krpeľany a VVN Tvrdošín je športová a rekreačná plavba v týchto 
nádržiach zakázaná. Prevádzku malých rekreačných a športových plavidiel bez vlastného pohonu a 
použitia plachiet v starom koryte Váhu pod VN Krpeľany je potrebné ukončiť pri začatí prepúšťania 
povodňových prietokov haťou, ktoré je signalizované stálym neprerušovaným tónom signálnej sirény v 
trvaní 6 minút inštalovanej na hati Krpeľany a VE. Plavba v derivačných kanáloch VS Krpeľany - 
Sučany - Lipovec je zakázaná. 

Taktiež upozorňujeme na dodržiavanie bezpečnostného pásma na objektoch VN Orava - 200 m nad a 
pod priehradným múrom a VVN Tvrdošín – 100 m nad a pod zemnou hrádzou. Na VN Krpeľany je 
stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťou v Krpeľanoch, na prívodnom kanáli pod 
regulačným zariadením a nad a pod objektmi VE. V bezpečnostných pásmach, ktoré sú 
prevádzkovateľmi v teréne vyznačené výstražnými tabuľami, sa zakazuje akékoľvek verejné užívanie 
vody pre plavbu, kúpanie, rybolov a činnosť cudzích osôb. 

O–23  
Zmena v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – vydanie 
rybárskeho lístka 
S účinnosťou od 1.10.2012 došlo ku zmene v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
nasledovne: 

Položka 38  
Vydanie rybárskeho lístka 

a) týždenný  1,50 € 

b)  mesačný  3 € 

c)  ročný  7 € 

d)  trojročný  17 € 

Oslobodenie: 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl 
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením 



rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní 
zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej 
zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a 
osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne 
alebo povolania. 

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky 
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej 
republiky a vlády Slovenskej republiky. 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 

O–24  
Rozšírenie platnosti detských povolení 
Na zasadnutí Rady SRZ bol prednesený návrh na rozšírenie rozsahu platnosti detských povolení na 
kaprové vody počas školských prázdnin ( júl – august ). Podľa tohto návrhu by sa mala platnosť 
detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl – august ) bezplatne rozšíriť 
na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu, ktorý pri love 
rýb dieťa sprevádza. V súčasnosti sa rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody počas 
školských prázdnin ( júl – august ) bezplatne rozširuje len na všetky kaprové revíry v 
obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, 
ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. Vyzývame preto ZO SRZ, aby sa v termíne do 30. novembra 
2012 vyjadrili k predloženému návrhu. Ak tak niektorá ZO SRZ včas neurobí, bude to 
považované za vyjadrenie nesúhlasu s uvedenou zmenou. 
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