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Z–7  
Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 14.10.2013, ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 15.10.2013 sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z–8  
Rozšírenie platnosti detských povolení 
Rada SRZ Uznesením č. 57/13 schválila nasledovnú zmenu rozsahu platnosti detských povolení na 
kaprové vody:  
Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl - august 
bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu 
- držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. 

O – 15  
Obmedzenie výkonu rybárskeho práva 
Rada SRZ informuje držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov, že na 
rybárskom revíri č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero bude prebiehať rekonštrukcia dnového výpustu. 
Rekonštrukcia si vyžaduje úplné vypustenie nádrže, takže od 1.9.2013 bude na tomto rybárskom revíri 
zákaz rybolovu. Stavebné práce budú trvať aj v roku 2014 s výhľadom na opätovné napustenie nádrže 
v roku 2015. 



O – 16  
Školenie rybárskych hospodárov 
Informujeme ZO SRZ, že pripravované školenie rybárskych hospodárov sa z dôvodu nedostatočného 
počtu prihlásených záujemcov uskutoční najskôr na jar roku 2014. V prípade záujmu o vyškolenie 
nových rybárskych hospodárov žiadame ZO SRZ, aby žiadosti s kontaktnými údajmi záujemcov ( 
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) posielali na adresu Sekretariátu Rady SRZ. 

O – 17  
Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov 
Od 1. októbra 2013 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. 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 sekcii - Kormorán výnimka. 

Žiadame ZO SRZ o presnú evidenciu ulovených jedincov. 

O – 18  
Informácia o riziku prenosu vírusového ochorenia 
Oznamujeme ZO SRZ, že Slovenský rybársky zväz obdržal informáciu o výskyte nového vírusového 
ochorenia Koi herpes vírus ( ďalej KHV ) v susednom Maďarsku o čom informoval aj kompetentné 
úrady, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava a Štátny veterinárny a potravinový ústav v 
Dolnom Kubíne. K uvedenému podávame nasledovnú informáciu. 

Čo je KHV? 

Koi herpes vírus v súčasnosti predstavuje v chove kaprov najväčšie riziko pre svoje rýchle šírenie a 
výraznú mortalitu, ktorá môže predstavovať 50% až 100 %. Vírus sa prenáša z kapra na kapra 
horizontálne, teplotné optimum na rozmnožovanie v kaprovi je 17 - 18°C ( Hedrick a kol. 2005 ). Vírus 
vo vode prežíva viac ako 40 hodín a v bahne ešte dlhšie. 

Príznaky ochorenia 

Choré kapry najprv strácajú chuť do jedla, potreba kŕmnych dávok klesá. Zhromažďujú sa malátne pri 
prítoku a plávajú nekoordinovane pri hladine. Ich dýchanie je rýchle, na žiabrach a na koži môžeme aj 
voľným okom pozorovať dobre viditeľné zmeny. Žiabre a kožu spočiatku obaľuje väčšie množstvo slizu, 
neskoršie sa koža odfarbuje a produkcia slizu ustáva, z tohto dôvodu ostáva bez slizu a vyslovene na 
pohmat zdrsnie. Na koži po odumretí ostanú fľaky. Okraje plutiev sú narušené, odlupujú sa a lúče 
plutiev niekedy ostávajú holé. 

Pri postupujúcom osliznutí žiabier sú žiabrové lístky zhrubnuté a neskoršie dochádza k ich nekróze. 
Nekróza má u jednotlivých rýb individuálny rozsah, u niektorých je len čiastočná a u iných sa rozšíri na 
celé žiabrové oblúky. Oči chorej ryby sú veľmi často vpadnuté. 

Príznaky ochorenia sa prejavujú pri teplote 17 - 26°C ( v Japonsku sa objavili už aj pri 16oC ). 
Inkubačná doba záleží od teploty vody ( Antychowitz 2005 ), v priemere trvá 7 až 21 dní. Klinické 
príznaky sa objavujú u mnohých rybiek naraz a úhyn môže dosiahnuť až 100%. Na ochorenie sú 
náchylné všetky vekové skupiny kapra. Pri iných druhoch rýb, ktoré sú chované v tom istej vodnej 
ploche, napr. amur, sa klinické príznaky neobjavujú. 

Klinické príznaky nie sú veľakrát špecifické. Po prejavení sa klinických príznakov v populácii nastáva 
úhyn do niekoľkých hodín ( Haenen 2004, Hartman 2004 ) . 

Prevencia 

Jediným spôsobom ako sa ubrániť zavlečeniu ochorenia do rybárskych revírov je nakupovať násady od 
overených chovateľov, najlepšie len na území SR. Keďže požiadavky prevyšujú ponuku, je potrebné 
nakupovať kapra v zahraničí len od producentov, ktorý vedia garantovať pôvod nakupovaných rýb. 
Neodporúčame vysádzať násady od viacerých dodávateľov do jedného rybárskeho revíru. Odporúčame 



v tomto období eliminovať nákupy z Maďarska, keďže toto ochorenie nebolo ešte oficiálne potvrdené a 
nebol vydaný zákaz dovozu. V rámci nákupov násad z EÚ je potrebné, aby sa každý dovoz realizoval s 
vedomím príslušného veterinárneho lekára a výhradne cez Traces systém ( veterinárna evidencia 
presunov rýb ). 

V prípade, že ZO SRZ majú dlhodobý kontrakt s chovateľmi v Maďarsku odporúčame, aby si žiadali od 
nich aktuálne vyšetrenie na KHV. V prípade akýchkoľvek podozrení, prípadne zaznamenaných 
klinických príznakov je potrebné kontaktovať príslušného veterinárneho lekára a odobraté vzorky 
zaslať na vyšetrenie. 

Uvedenej problematike sa budeme naďalej venovať a ZO SRZ priebežne informovať. 

O – 19  
Prehľad neuhradených zostatkov platieb k 15.10.2013 za odvody z 
povolení na rybolov a členských príspevkov za rok 2013 

Organizácia neuhradená čiastka v € 

MO SRZ Brodské  3 138,62 

MO SRZ Dolný Kubín  15 745,68 

MO SRZ Námestovo  12 102,40 

MO SRZ Rožňava  7 079,78 

MO SRZ Sečovce  6 667,00 

MO SRZ Svit  7 685,60 

MO SRZ Tisovec  1 991,46 

MO SRZ Trebišov  7 941,76 

MO SRZ Turčianske Teplice  8 139,29 

MO SRZ Vranov nad Topľou  6 543,36 

MO SRZ Žiar nad Hronom  5 981,15 

MsO SRZ Bratislava 2  71 670,06 

MsO SRZ Bratislava 3  6 952,30 

MsO SRZ Humenné  2 011,09 

MsO SRZ Košice  26 584,02 

MsO SRZ Nitra  37 550,40 

MsO SRZ Prešov  38 846,74 

MsO SRZ Trenčín  12 156,28 

MsO SRZ Záhorie  37 289,75 

S P O L U  316 076,74 

O – 20  
Zoznam ZO SRZ, ktoré nezaslali záväznú objednávku do 15.10.2013 
V termíne do 15.10.2013 nezaslali záväznú objednávku na tlač cenín a tlačív na rok 2014 tieto ZO 
SRZ: Kolárovo, Marcelová, Turzovka, Švedlár, Medzilaborce, Svit a Šaľa. 
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