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Z-9  
Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2014 

Uznesením č. 61/2013 Rada SRZ schválila Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2014. 

http://www.srzrada.sk/


Z-10  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 17.12.2013 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v 

trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 17.12.2013 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým 

nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z-11  
Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských 
konferencií (MK) v roku 2014 

Uznesením č. 78/2013 Rada SRZ schválila materiál Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a 

mestských konferencií (MK) v roku 2014, ktorým uložila ZO SRZ vykonať členské schôdze a mestské 

konferencie v termíne do 30.4.2013. 

Z-12  
Voľba delegátov na XI. Snem SRZ 

V súlade s § 20 ods.3.1. Stanov SRZ Rada SRZ uznesením č. 79/2013 stanovila, že na XI. Snem SRZ, ktorý 

sa bude konať v roku 2014 si každá ZO SRZ zvolí na princípe paritného zastúpenia 2 delegátov a jedného 

náhradníka. 

Z-13  
Uznávanie brigád hospodárom a členom rybárskej stráže 

Na základe uznesenia Rady SRZ č. 70/2013 žiadame ZO SRZ, aby uznávali brigádnickú činnosť hospodárom 

a členom rybárskej stráže na revíroch SRZ - Rada Žilina. 

Z-14  
Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 
povolení na rybolov 

V prílohe zasielame aktualizovanú Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení 

na rybolov č. 3139/706/13 - OO. 

Z-15  
Smernica o použití podielov zaplatených daní 

V prílohe zasielame Smernicu o použití podielov zaplatených daní č. 3140/707/13 - OO platnú od 1.4.2014. 

O-21  
Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2013 

Uznesením č. 69/2013 Rada SRZ vzala na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 

1.12.2012 do 30.11.2013. 

O-22  
Poistenie rybárskej stráže - upozornenie 

Upozorňujeme ZO SRZ, ktoré poisťujú svojich členov rybárskej stráže ( ďalej len RS ) v poisťovni Allianz - 

Slovenská poisťovňa, a. s., prostredníctvom SRZ - Rada Žilina, aby poistenie členov RS ohlásili písomne, vo 

forme menného zoznamu s aktuálnymi údajmi, a to: 

 priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, číslo preukazu, číslo odznaku RS 

(prípadne zmenu čísla preukazu RS pri strate alebo odcudzení) 

 u tých, ktorí boli príslušným Obvodným úradom ŽP odvolaní z funkcie RS: rozhodnutie o odvolaní. 



Všetky zmeny je potrebné zaslať v termíne do 31.1.2014 na adresu SRZ Rada - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 

20, 010 55 Žilina, aby mohli byť včas premietnuté do súboru pre poistenie RS. Zároveň žiadame ZO SRZ, ktorí 

si zabezpečujú poistenie rybárskej stráže samostatne, aby zaslali kompletné zoznamy členov RS z dôvodu 

centrálnej evidencie na vyššie uvedenú adresu. 

O-23  
Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách 

Dňa 11. januára 2014 sa uskutoční celoeurópske sčítanie vodného vtáctva. Slovenský rybársky zväz (ďalej len 

SRZ) v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje sčítanie 

zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybárskych revíroch v užívaní SRZ. Týmto 

žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov na vodných tokoch, ktoré rybársky obhospodarujú. Metodika 

sčítania, ako aj sčítací formulár je uverejnený na stránke www.srzrada.sk v sekcii kormorán - výnimka. 

Výsledky sčítania zaznamenané na uvedených formulároch je potrebné zaslať do 31. januára 2014 na adresu 

Sekretariátu SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk. 

O-24  
Malé vodné elektrárne 

Apelujeme na všetky ZO SRZ, aby sa aktívne zaoberali problematikou malých vodných elektrární. 

Predovšetkým je potrebné sledovať existujúce MVE, či je dodržiavaný manipulačný poriadok a funkčnosť 

rybovodov. V prípade zistenia problémov je potrebné okamžite informovať príslušného ichtyológa, ktorý bude 

vzniknutý problém spoločne so ZO SRZ riešiť. Zároveň vyzývame ZO SRZ na venovanie zvýšenej pozornosti 

sledovaním úradných vývesných tabúl v mestách a obciach, verejných vyhlásení a verejných prerokovaní 

zámerov MVE, o ktorých je dôležité informovať ichtyológa. 

O-25  
Zaslanie štatistických výkazov 

SRZ - Rada Žilina informuje všetky ZO SRZ, že v termíne do 15. februára 2014 je potrebné na Sekretariát 

Rady SRZ v Žiline zaslať výkazy o úlovkoch, skutočnom zarybnení rybárskych revírov a vyplnený štatistický 

výkaz za rok 2013. Organizácie, ktoré úlovky a zarybnenie spracovávajú v programe „ Sumarizácia “, zašlú len 

vyplnený štatistický výkaz. 

O-26  
Návrh revírovania pre roky 2015 - 2017 

Upozorňujeme ZO SRZ na skutočnosť, že v roku 2014 končí trojročné obdobie súčasného revírovania. 

Vzhľadom k uvedenej skutočnosti sa bude v roku 2014 pripravovať návrh nového revírovania na nasledujúce 

trojročné obdobie pre roky 2015 - 2017. Žiadame ZO SRZ, aby v predstihu pripravili návrhy na prípadné zmeny 

v revírovaní, úpravu lovných mier a zoznam revírov pre výnimku na skorší lov kapra. Bližšie informácie o 

príslušných termínoch podávania žiadostí a potrebných podkladoch budú ZO SRZ poskytnuté na poradách 

hospodárov, ktoré budú zvolané príslušnými ichtyológmi v priebehu mesiaca apríl 2014. 

O-27  
Miestne rybárske poriadky 

Upozorňujeme ZO SRZ, ktoré menili znenie miestnych rybárskych poriadkov, že v termíne do 31. decembra 

2013 sú povinné zaslať ich na schválenie svojmu oblastnému ichtyológovi v dvoch vyhotoveniach. 

O-28  
Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti 

Podľa plánu činnosti pre rok 2014 Odbor športovej činnosti zvoláva výročné zasadnutia sekcií, na ktoré 

žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta výboru ZO SRZ. 

Zasadnutia sa môže zúčastniť len jeden zástupca za každú ZO SRZ. Hlasovacie právo majú len organizácie, 

ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži a registrovaných pretekárov. Zástupca športového klubu sa 

zasadnutia môže zúčastniť iba v tom prípade, ak bude vybavený splnomocnením ZO SRZ, overeným jej 

štatutárnymi orgánmi k zastupovaniu príslušnej ZO SRZ na výročnom zasadnutí. 

mailto:stencl@srzrada.sk


Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke Sekretariátu Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina v dňoch: 

11.01.2014 ( sobota ) 09.00 hod. LRU - mucha 

14.00 hod. LRU - prívlač 

18.01.2014 ( sobota ) 09.00 hod. LRU - plávaná 

14.00 hod. LRU - feeder 

19.01.2014 ( nedeľa ) 09.00 hod. rybolovná technika 

01.02.2014 ( sobota ) 10.00 hod. komisia rozhodcov 

O-30  
Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2013 

Uznesením č. 66/2013 Rada SRZ vzala na vedomie Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2013, Informačnú 

správu o konaní 19. ME v LRU-M a Súhrn výsledkov medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 

2013. 

O-31  
Upozornenie na nový zákon o ochrane osobných údajov 

Dňa 01.07.2013 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. V prílohe Vestníka prikladáme poučenie k niektorým ustanoveniam zákona a vzor 

Záznamu o poučení oprávnenej osoby. Začiatkom budúceho roka bude pre ZO SRZ pripravené podrobné 

usmernenie k novému zákonu. Zatiaľ sú ZO SRZ povinné poučiť oprávnené osoby. Vzor tlačiva je k dispozícii 

aj na www stránke SRZ. 

O-32  
Ponuka násadových rýb pre rok 2014 

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Vám v prílohe Vestníka zasiela tlačivo „ Ponuka násadových rýb pre rok 

2014 “. Tlačivo obsahuje všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ - Rada Žilina v roku 2014 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 10. februára 2014. Následne bude s príslušnou ZO SRZ 

podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v roku 2014. V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom 

vyplnenia predloženého tlačiva kontaktujte pracovníka odboru výroby p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 

36 22 alebo 0918/711 555. 
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