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Z–12  
Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2013 
Uznesením č. 44/2012 Rada SRZ schválila Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2013. 

Z–13  
Rozpočet Rady SRZ na rok 2013 
Uznesením č. 45/2012 Rada SRZ schválila predložený návrh Rozpočtu Rady SRZ na rok 2013. 

Z–14  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 18.12.2012 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 20.12.2012 sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z–15  
Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských 
konferencií (MK) v roku 2013 



Uznesením č. 60/2012 Rada SRZ uložila ZO SRZ vykonať členské schôdze a mestské konferencie v 
termíne do 30.4.2013. 

O–26  
Ponuka násadových rýb pre rok 2013 
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe Vestníka zasiela tlačivo „ Ponuka násadových rýb 
pre rok 2013 “. Tlačivo obsahuje všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 
2013 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia násad 
na rybochovnych zariadeniach SRZ, nedostatkové kategórie zabezpečíme nákupom od externých 
dodávateľov. Ceny ponúkaných násad sú ceny konečné, tzn. že sú vrátane DPH a dopravy. Súčasťou 
objednávky je aj ponuka na úhorie monté a modifikované krmivo – Rupín špeciál. Vyplnenú 
objednávku – tlačivo je potrebné zaslať na adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline v termíne do 
31.januára 2013. Následne bude s Vašou ZO SRZ podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v 
roku 2013. V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predloženého tlačiva, 
kontaktujte pracovníka odboru výroby p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 resp. 0918/711 
555 

O–27  
Sčítanie kormoránov 
Dňa 12. 1. 2013 v čase od 15,00 do 17,00 hod sa uskutoční celoeurópske sčítanie vodného vtáctva. 
SRZ bude v rámci sčítania monitorovať stavy zimujúcej populácie kormorána veľkého na rybárskych 
revíroch, ktoré má v užívaní. Touto cestou žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní. Získané údaje budú 
dôležitou súčasťou žiadosti o novú výnimku na plašenie a odstrel kormoránov na rybárskych revíroch o 
ktorú bude SRZ žiadať v roku 2013. Sčítací formulár ako aj metodika sčítania kormoránov na 
nocoviskách je zverejnená na webovej stránke Rady SRZ www.srzrada.sk pod odkazom Kormorán – 
výnimka. Získané údaje zo sčítania je potrebné zaslať buď poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ v 
Žiline, alebo elektronicky vyplnený formulár na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk a to v termíne do 
31. 1. 2013. 

O–28  
Zaslanie štatistických výkazov 
SRZ Rada Žilina informuje všetky ZO SRZ, že v termíne do 15. 2. 2013 je potrebné na Sekretariát 
Rady SRZ v Žiline zaslať výkazy o úlovkoch, skutočnom zarybnení rybárskych revírov a vyplnený 
štatistický výkaz za rok 2012. Organizácie, ktoré úlovky a zarybnenie spracovávajú v programe „ 
Sumarizácia “, zašlú len vyplnený štatistický výkaz. 

O–29  
Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2012 
Uznesením č. 49/2012 Rada SRZ vzala na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 
1.12.2011 do 30.11.2012. 

O–30  
Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2012 
Uznesením č. 46/2012 Rada SRZ vzala na vedomie Správu o činnosti odboru ŠČ za 2. polrok 2012 a 
Výsledky medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2012. 
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