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Z-6  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 18.06.2014 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom 

konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 24.06.2014 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné 

vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z-7  
Centrálna evidencia členskej základne SRZ 

V nadväznosti na bod C/1 Uznesenia X. snemu Slovenského rybárskeho zväzu o rozpracovaní uznesenia a Hlavných 

smerov činnosti SRZ na roky 2011 – 2014 o pokračovaní v zavádzaní jednotnej evidencie členskej základne Rada 

SRZ schválila, aby systém Centrálnej evidencie členskej základne SRZ spracovala spoločnosť UnionSoft, s.r.o. 

Bratislava s tým, že ukladá základným organizáciám na evidenciu členskej základne využívať softvér vyrobený touto 

firmou ako aj poskytnúť Sekretariátu Rady SRZ všetky údaje potrebné na zavedenie predmetného systému. Zoznam 

a spôsob doručenia žiadaných údajov bude, po uzatvorení zmluvy s touto firmou, zverejnený v mimoriadnom vydaní 

vestníka. Za splnenie prijatého uznesenia sú zodpovední štatutárni zástupcovia ZO SRZ s termínom splnenia do 

31.8.2014. 

  

http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2014.Jun&print=1#z6
http://www.srzrada.sk/


Z-8  
Analýza vydávania povolení na lov hlavátky podunajskej za roky 2011 až 
2013 

Rada SRZ schválila materiál Analýza vydávania povolení na lov hlavátky podunajskej za roky 2011 až 2013 a prijala 

nasledovné uznesenie, ktoré sú povinné ZO SRZ dodržiavať: 

Uznesenie č. 35/2014:  

Rada ukladá dotknutým ZO SRZ: 

1. Dodržiavať termín (do 31.5.) na zaslanie žiadostí o vydanie povolení na lov hlavátky. 

2. Spolu s požiadavkou o vydanie hlavátkových povolení dodať správu, ktorá bude obsahovať informácie o 

zarybnení násadami hlavátky príp. vedľajších druhov rýb v predchádzajúcom roku na jednotlivý revír, 

informáciu o plnení minimálneho zarybnenia a zarybňovacieho plánu za predchádzajúci rok a informáciu 

o počte predaných povolení a príjme finančných prostriedkov z nich v predchádzajúcom roku a ich 

použití. Prípadné nezarybnenie rybárskych revírov násadami hlavátky zdôvodniť. Informácia bude 

každoročne uverejňovaná vo Vestníku Rady SRZ. 

3. Zhodnotiť opodstatnenie množstva žiadaných povolení v uvedených rybárskych revíroch z titulu ich 

čistoty, hromadných úhynov rýb spôsobených mimoriadnym zhoršením kvality vôd alebo ľadochodmi, 

zásahmi do koryta, výstavbou MVE so záverom, či je naďalej odôvodnené objednávanie povolení na lov 

hlavátky v tomto rozsahu. 

4. Nevyužité hlavátkové povolenia spolu so správou zaslať na Sekretariát Rady SRZ. 

5. V prípade, že ZO SRZ nesplnení povinnosti uvedené v bodoch 1. až 4., nebude jej schválené vydanie 

povolenia na lov hlavátky pre príslušný rok. 

Uznesenie č. 37/2014:  

Rada schvaľuje návrh na zrušenie povolenia na lov hlavátky na hraničné vody s Poľskom v hodnote 60,- €. 

O-9  
Zoznam organizácií, ktoré porušili Smernicu o platení zápisného, členských 
príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 3139/706/13 - OO 

Kontrolná komisia Rady SRZ predložila Rade SRZ zoznam organizácií, ktoré opakovane porušili Smernicu o platení 

zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 3139/706/13 – OO tak, že v termíne do 

30.04.2014 neuhradili platbu za odvody z predaja členských a snemových známok. Ide o nasledovné organizácie: MO 

SRZ Svit, MsOSRZ Bratislava 2, MsO SRZ Bratislava 3, MsO SRZ Humenné, MsO SRZ Košice, MsO SRZ 

Nitra, MsO SRZ Prešov a MsO SRZ Záhorie. 

O-10  
Konanie XI. snemu Slovenského rybárskeho snemu 

Rada SRZ oznamuje, že XI. snem Slovenského rybárskeho snemu sa bude konať dňa 29.11.2014 v hoteli GRAND 

HOTEL BELLEVUE v Hornom Smokovci. Delegátom snemu bude v dostatočnom časovom predstihu doručená 

pozvánka spolu s materiálmi, ktoré budú predmetom rokovania snemu. 

O-11  
Návrh cien povolení na rybolov na rok 2015 - oznam 

Oznamujeme ZO SRZ, že v súvislosti s uznesením o vypracovaní nového Návrhu cien povolení na rybolov na rok 

2015, ktoré prijala Rada SRZ bude ZO SRZ zaslaný v mimoriadnom vydaní vestníka dotazník. 

O-12  
Informácia o návrhu zákona o akvakultúre 

Informujeme ZO SRZ, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje zákon o akvakultúre, ktorým 

by sa mali stanoviť nové podmienky hospodárskeho chovu rýb na Slovensku. Takýto návrh tu už v minulosti bol s 

cieľom vyčleniť niektoré, v súčasnosti využívané vodné nádrže ( rybárske revíri SRZ ), súkromným podnikateľom na 



hospodársky chov rýb. SRZ – Rada Žilina aj tentoraz aktívne vyvinie maximálne úsilie na to, aby uvedený zákon 

negatívne neovplyvnil doterajší spôsob využívania vodných nádrží v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu. 

O-13  
Novela zákona o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacej vyhlášky - 
upozornenie 

Upozorňujeme ZO SRZ, že od 1. januára 2014 sú v platnosti niektoré nové ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny v súvislosti s novelou č. 506/2013 Z.z., ktoré sa dotýkajú aj rybárstva. Zároveň od 15. júna 

2014 je účinná vykonávacia vyhláška 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny so 

zapracovanou novelou č. 158/2014 Z.z. Aj niektoré ustanovenia tejto poslednej novely sa čiastočne dotýkajú 

športového rybolovu na Slovensku. 
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