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Z–3
Ročná účtovná závierka za rok 2012
Uznesením č. 28/2013 Rada SRZ dňa 18.5.2013 na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila Ročnú
účtovnú závierku za rok 2012. V zmysle uznesenia X. Snemu SRZ bod C/ v prílohe zasielame Rozbor
hospodárenia Rady SRZ za rok 2012 a Rozpočet Rady SRZ na rok 2013.

Z–4
Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 26.6.2013 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v
trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 14.6.2013 sú vypracované zoznamy osôb,
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb.

Z–5
Anketa
Na podnet členov SRZ žiadame funkcionárov ZO SRZ, aby vo výboroch prerokovali a na Sekretariát
Rady SRZ v termíne do 13. septembra 2013 zaslali, dvoma štatutármi podpísanú odpoveď na
otázky uvedené v Anketovom lístku, ktorý tvorí prílohu vestníka. Upozorňujeme, že navrhnuté zmeny,
ak budú schválené, sa budú realizovať až v roku 2015.

O–11
Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ - pstruh dúhový

Aj v tomto roku Slovenský Rybársky Zväz – Rada Žilina ponúka naším ZO SRZ počas letnej rybárskej
sezóny na zarybnenie rybárskych revírov násadu pstruha dúhového dvojročného Pd2 z Klietkového
chovu na VN Liptovská Mara. Jedná sa o ryby o priemernej kusovej hmotnosti nad 0,35 kg. Odber
pstruha je možný realizovať priebežne od 1. júla 2013 až do konca októbra 2013. Cena násady je
stanovená na 3,50 € / kg. Cena je pre ZO SRZ konečná a je v nej zahrnutá doprava na miesto odberu.
Prípadný záujem o násadu Vás žiadame nahlásiť písomne, otázky na odbor výroby Sekretariátu Rady
SRZ, č. tel.: 041/507 3622, 0918/711555 – p. Marko alebo mailom na adresu: vyroba@srzrada.sk.

O–12
Vydávanie Osvedčení na hospodársky chov rýb
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina požiadal dňa 26.2.2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo) o vydanie Osvedčení na výkon hospodárskeho chovu rýb
pre svoje výrobné strediská zamerané na produkciu násadových rýb: Brzotín, Košarovce – Girovce,
Uzovská Panica, Svit, Lučenec-Uhorské, Paríž Ľubá, Klietkový chov na VN Liptovská Mara, Nové
Zámky, Trstená, Bytča, Považská Bystrica, Malé Zálužie, Kľúčovec – Číčov a Slovianska Dolina. Po
niekoľkomesačnej administratíve nám ministerstvo 12. júna 2013 vydalo osvedčenia na chov rýb.
Nakoľko sa Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina má možnosť uchádzať sa o prostriedky z
Operačného programu rybné hospodárstvo 2007 – 2013, vydanie týchto osvedčení bolo pre neho
nevyhnutné nakoľko sú povinnou súčasťou príloh k žiadosti o ich získanie.
Informujeme všetky ZO SRZ, ktoré by mali problém pri vybavovaní uvedených osvedčení, aby sa v
prípade potreby obrátili so svojimi otázkami na Sekretariát Rady SRZ.

O–13
Upozornenie
Z dôvodu vysokých denných teplôt môže v letnom období dochádzať na niektorých rybárskych revíroch
ku kyslíkovému deficitu. V takýchto situáciách je potrebné zo strany užívateľa rybárskeho revíru
vykonať preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku škôd na rybách. Preto žiadame ZO SRZ, aby v
tomto období častejšie kontrolovali menšie vodné toky, v ktorých môže dochádzať k lokálnym úhynom
rýb. Častou príčinou úhynu rýb býva nedostatočné zriedenie vypúšťaných látok organického pôvodu.
Rovnako je potrebné kontrolovať úseky tokov pod vyústením odpadových vôd z čistiarní odpadových
vôd, pretože patria medzi rizikové.

O–14
Prehľad o poskytnutých dotáciách z Environmentálneho fondu na rok
2013
V októbri 2012 požiadala Rada Slovenského rybárskeho zväzu na rok 2013 o podporu z
environmentálneho fondu. Podané boli 4 projekty, z toho tri boli úspešné a bola na ne poskytnutá
dotácia v plnej výške, tak ako bola požadovaná. Projekty boli vypracované v spolupráci s odbornými
útvarmi Sekretariátu Rady. V projekte „Zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz vo voľných vodách v
rybárskom užívaní Slovenského rybárskeho zväzu“ sa jedná o zarybnenie násadami nad rámec
plánovaného zarybnenia. Rozdeľovník pre jednotlivé kategória násad je uvedený v Tab. č. 2. V
projekte „Technické vybavenie na odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín a odbahňovanie vodných
útvarov“ sa jedná o nákup obojživelného multifunkčného stroja s vymeniteľnými nástrojmi, ktorý bude
využívaný na kosenie rybníkov a brehových porastov, odbahňovanie vodných plôch v menšom
rozsahu. Predpokladaným miestom využitia sú chovné rybárske revíry Rady SRZ ako aj ZO SRZ.
Treťou úspešnou žiadosťou bola „Podpora stavu lipňa tymiánového formou umelého chovu a
vysadzovania do voľných vôd“. Jej obsahovou náplňou je dovybavenie liahní na strediskách Slovianska
dolina a Svit, ktoré sú nosnými z hľadiska produkcie lipňa v podmienkach Rady SRZ. Informácie o
výške poskytnutých dotácií a predmete jednotlivých projektov sú uvedené v Tab. č.1.
Tab. č. 1
Názov projektu

Zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz
vo voľných vodách v rybárskom užívaní
Slovenského rybárskeho zväzu

Výška
poskytnutej
dotácie v €
283 780,00

Predmet projektu

Nákup násadových rýb. Druhy, kategórie a množstvá: Zu1 325 000 ks, Je1 4 5000 ks, Mrs1
15 000 ks, Pp1 1 500 kg, Ab2 4 500 kg, Š1 4 100 kg, Li1 121 000 ks.

Technické vybavenie na odstraňovanie
nepôvodných druhov rastlín a odbahňovanie
vodných útvarov

133 000,00

Nákup multifunkčného obojživelného malotraktora .

Podpora stavu lipňa tymiánového formou
umelého chovu a vysadzovania do voľných
vôd

29 600,00

Inkubačné zariadenia, žľaby a kruháky do liahní v Slovianskej doline a vo Svite. Benzínový
agregát a kontinuálne meranie kvality vody na stredisko Slovianska dolina. Genetické
analýzy a meranie úžitkovosti, čípovanie rýb, sieť vatka. Oximeter pre stredisko Svit.

Tab č.2 - Rozdeľovník
Rybársky revír

jednotka

Š1

Zu1

Pp2

Jh1

Ab2

Mr1

Je1

Li1

Dunaj č. 1

ks/kg

25000

15000

Dunaj č. 2

ks/kg

10000

15000

VN Kráľová

ks/kg

20000

VN Sĺňava

ks/kg

Dunaj č. 3

ks/kg

Dunaj č. 3 ‐ OR horná inundácia Dunaja

ks/kg

Orava č.2

ks/kg

Váh ‐ Krpeľany

ks/kg

VN Liptovská Mara

ks/kg

50000

VN Orava

ks/kg

50000

Orava č.3

ks/kg

10000

Turiec č.2

ks/kg

10000

Hron č.11

ks/kg

10000

Váh č.22

ks/kg

10000

VN Pacmalská Maša

ks/kg

VN Domaša

ks/kg

1000

20000

1000

VN Ružín

ks/kg

500

20000

500

VN Zemplínska Šírava

ks/kg

1000

Poprad č.3

ks/kg

15500

Poprad č.6

ks/kg

6000

Poprad č.5

ks/kg

6000

Dunajec č.2

ks/kg

6000

SPOLU

ks/kg

Ing. Ferdinand Baláž, v. r.
tajomník
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1500
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4500
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