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Z-11  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 10.10.2014 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom 

konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 24.10.2014 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné 

vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z-12  
Zmeny vo zväzovom kaprovom povolení 

Rada SRZ Uznesením č. 60/2014 schválila zmeny v rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení. 

Zo zoznamu rybárskych revírov zväzového kaprového povolenia boli vyradené tieto rybárske revíry:  

č. 1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka za Hrádzou (10 ha)  

č. 1-1420-1-1 VN Vištuk (28 ha)  

č. 2-5120-1-1 VN Partizánske (4 ha)  

č. 4-0830-1-1 Jazero Izra (5 ha)  

č. 4-1801-1-4 OR Oborín (2,5 ha)  

č. 4-3061-1-1 OR Bajany (2,5 ha)  

http://www.srzrada.sk/


č. 4-3062-1-1 OR Vysoká nad Uhom (3 ha)  

č. 4-4220-1-1 OR Bitric (4 ha)  

č. 4-1205-1-1 OR Soták (2,5 ha) 

Do zoznamu rybárskych revírov zväzového kaprového povolenia boli zaradené tieto rybárske revíry:  

č. 1-0900-1-1 Štrkovisko Dunajská Lužná - Malá Voda (20 ha)  

č. 2-5470-1-1 VN Veľké Uherce (25 ha). 

Rada SRZ Uznesením č. 54/2014 schválila pridelenie rybárskeho revíru OR Oborín v obhospodarovaní Rady SRZ do 

rybárskeho obhospodarovania MO SRZ Veľké Kapušany. 

O návrhoch, ktoré neboli schválené budú ZO SRZ písomne informované. 

Z-13  
Zmeny vo zväzovom lipňovom povolení 

Rada SRZ Uznesením č. 52/2014 schválila vyňatie časti rybárskeho revíru č. 3-4680-6-1 Váh č.18 v 

obhospodarovaní MsOSRZ Ružomberok z rybárskeho poriadku pre držiteľov zväzových lipňových povolení ( ďalej len 

ZLP ) z dôvodu novovytvoreného lipňového úseku bez privlastnenia si úlovku. V prípade zmeny účelu využitia bude 

tento opätovne zaradený do ZLP. 

Ostatné zmeny v rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových lipňových povolení boli schválené Uznesením č. 

61/2014 s výnimkou revíru Poprad č.7. 

O-14  
Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov 

SRZ Rada Žilina informuje základné organizácie, že od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 je možné na všetkých lovných 

rybárskych revíroch SRZ a vybraných chovných rybárskych revíroch uplatňovať výnimku na plašenie a odstrel 

kormorána veľkého. Výnimka sa nevzťahuje na rybárske revíry nachádzajúce sa v 5. stupni ochrany prírody a krajiny 

a vybraných chránených vtáčích územiach. 

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. 

ZO SRZ, ktoré sa pravidelne zúčastňujú plašenia a odstrelu kormorána ako aj zimného sčítania kormoránov, môžu na 

Sekretariát Rady zasielať žiadosť o strelivo do brokových zbraní. Pri plnení uvedených požiadaviek bude toto ZO SRZ 

dodané bezodplatne. 

Aktuálne Rada SRZ požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o povolenie novej výnimky na odlov a plašenie 

kormorána veľkého, tento krát až na obdobie 10 rokov. Po vydaní rozhodnutia o povolení výnimky Rada SRZ 

zabezpečí jej doručenie každej ZO SRZ. 

O-15  
Výnimka na skorší lov kapra 

Rada SRZ v septembri podala na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o povolenie výnimky na skorší lov 

kapra na obdobie rokov 2015 – 2017. Po vydaní rozhodnutia zabezpečí jeho doručenie každej ZO SRZ, ktorá o 

povolenie požiadala. Výnimka spolu so zoznamom rybárskych revírov bude taktiež zverejnená na www.srzrada.sk. 

O-16  
Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2015 – 2017 

V prílohe Vestníka zasielame ZO SRZ Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierou rýb na 

obdobie rokov 2015 – 2017. Všetky úpravy ( zvýšenia ) lovných mier boli individuálne posúdené príslušným 

ichtyológom, prerokované so zástupcom Ministerstva životného prostredia SR a až následne zaslané ministerstvu. 

ZO SRZ sú podľa §13, ods. 4 vyhlášky č. 185/2006 Z. z. k zákonu o rybárstve povinné tieto schválené úpravy lovných 

mier zapracovať do svojich rybárskych poriadkov. 

O-17  
Miestne rybárske poriadky – usmernenie 

Z dôvodu zjednodušenia a sprehľadnenia schvaľovacieho procesu Miestnych rybárskych poriadkov ( MRP ) 

oznamujeme ZO SRZ nasledovné:  

http://www.srzrada.sk/


MRP schvaľujú ichtyológovia SRZ na základe platného Uznesenia č. 106/02. V tomto roku v čase najskôr od 

15.11.2014 do 31.12.2014. Na základe vyššie uvedeného sú ZO SRZ povinné predložiť ichtyológovi dve vyhotovenia 

MRP z dôvodu ich následnej evidencie. Súčasťou poriadkov musí byť aktuálny zoznam všetkých rybárskych revírov v 

obhospodarovaní ZO SRZ podľa databázy rybárskych revírov SR, ktorú podľa § 39 písm. f zákona o rybárstve vedie 

Ministerstvo životného prostredia SR. V MRP odporúčame uvádzať telefónne kontakty na funkcionárov príslušnej ZO 

SRZ a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. V MRP je zakázané upravovať a meniť jednotlivé ustanovenia 

zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky ako aj uvádzať uznesenia, ktoré sú s nimi v rozpore. 

O-18  
Nepotvrdenie nového vírusového ochorenia rýb na Slovensku. 

Herpesviróza kaprov koi, popis, prevencia a opatrenia na zníženie rizika prenosu 

Oznamujeme ZO SRZ, že Slovenský rybársky zväz bol informovaný o pozitívnom výsledku samovyšetrenia vzorky 

rýb z rybárskeho revíru č. 2-4060-1-1 Štrkovisko Tona Šurany na pôvodcu vírusového ochorenia Herpesvirózy kaprov 

koi ( ďalej KHV ). KHV patrí medzi najzávažnejšie ochorenia rýb a je zaradená medzi choroby, ktoré podliehajú 

hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch s rybami. Pre svoju ekonomickú závažnosť je zaradená medzi 

medzinárodne sledované nákazy: Časť II. Zoznamu chorôb, neexotické choroby. Na území Slovenskej republiky sa 

jedná o novú chorobu rýb, ktorej výskyt nebol na Slovensku doteraz zaznamenaný. Vyšetrenie rýb z uvedeného 

revíru bolo vykonané v rámci samokontroly tejto ZO SRZ. Pre potreby následných predbežných veterinárnych 

opatrení bola príslušnou RVPS odobratá úradná vzorka pre účely potvrdenia výskytu tejto nákazy. Výsledok 

opätovného vyšetrenia bol negatívny. Vzhľadom na nízku teplotu vody v čase odberu vzorky ako aj malý počet 

zaslaných rýb na vyšetrenie, ktoré navyše nejavili žiadne príznaky ochorenia, sa však prítomnosť vírusu nedá vylúčiť. 

V letnom období budúceho roka bude potrebné zvýšiť pozornosť na toto ochorenie. Je pravdepodobné, že sa 

uskutoční biologický pokus na prítomnosť vírusu na tomto štrkovisku. Na základe vyššie uvedeného žiadame ZO 

SRZ, aby pri nákupe násad žiadali ku každej dodávke veterinárne osvedčenie a aby nakupovali násady iba od 

dôveryhodných chovateľov rýb, najlepšie zo Slovenska. 

Základná charakteristika ochorenia: Koi herpesvirus ochorenie je herpesvírusová infekcia schopná vyvolať 

infekčné a akútne virémie u okrasného kapra koi a kapra rybničného (Cyprinus carpio). U ostatných kaprovitých rýb 

nebol potvrdený akútny priebeh, nie je však možné ho vylúčiť. S istotou však môžu spôsobiť prenos nákazy. 

Prenos nákazy prebieha v prvom rade vírusom kontaminovanou vodou. Ale aj iné druhy rýb, parazitárne bezstavovce 

a rybožravé vtáky a cicavce ako i kontaminované predmety môžu byť zapojené do prenosu nákazy. Spôsob prenosu 

KHV je horizontálny, ale vertikálny prenos v súčasnosti nemožno vylúčiť. Virulentný vírus sa šíri stolicou, močom, 

žiabrami a kožným hlienom. KHV v súčasnosti predstavuje v chove kaprov najväčšie riziko pre svoje rýchle šírenie a 

výraznú mortalitu, ktorá môže predstavovať 50 % až 100 %. Aktivita vírusu je podmienená teplotou, akútna fáza 

ochorenia sa prejavuje pri teplote 16 - 25°C, pri nižších teplotách sa ochorenie neprejavuje, ale zostáva v prostredí a 

nakazené ryby sú aj pri nízkych teplotách vírusonosičmi. Vírus vo vode bez hostiteľa, t.j. bez akýchkoľvek rýb, prežíva 

približne 3 - 7 dní. Inkubačná doba záleží od teploty vody, v priemere trvá 7 až 21 dní. Klinické príznaky sa objavujú u 

mnohých rýb naraz a úhyn môže dosiahnuť až 100%. Na ochorenie sú náchylné všetky vekové skupiny kapra. 

Príznaky ochorenia sú nešpecifické, prejavujú sa zníženým príjmom potravy, malátnosťou, zhromažďovaním pri 

prítoku, nekoordinovaným plávaním pri hladine. 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, ostáva bez slizu ale 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. 

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, ktorí vedia garantovať pôvod nakupovaných rýb. Neodporúčame vysádzať násady od 

viacerých dodávateľov do jedného rybárskeho revíru. Odporúčame v tomto období eliminovať nákupy z Maďarska, 

kde bol potvrdený výskyt KHV v roku 2012 v dvoch prípadoch, v roku 2013 v troch prípadoch a preto existuje reálny 

odôvodnený predpoklad, že zdroj nákazy na Slovensku je z Maďarska. V rámci nákupov násad z Európske únie 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  
Informácia o nedočerpaní dotácie z Environmentálneho fondu pre SRZ 

Slovenský rybársky zväz získal v tomto roku dotáciu na podporu pôvodných a ohrozených druhov rýb z 

Environmentálneho fondu. Výška dotácie predstavovala celkovo 202 tisíc €. Za uvedené prostriedky mal možnosť 

zabezpečiť nákup násad od externých dodávateľov. Jednalo sa o násadu úhora európskeho, pstruha potočného, 

jesetera malého, zubáča veľkoústeho a lipňa tymiánového. Všetky násady s výnimkou lipňa tymiánového sa podarilo 

zabezpečiť a navýšiť tak zarybnenie rybárskych revírov SRZ. 

Výberové konanie, ktorým je podmienené čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu, vyhrala na násady lipňa firma 

Slovryb, a.s. Príbovce, ktorá však svoj záväzok nedokázala splniť v celej výške uzatvorenej zmluvy. Z celkovo 

vyčlenených 46 926,80 € na nákup 170 000 ks Li1 Slovryb, a.s. dodal SRZ len 50 000 ks v sume 13 800,- €. 

Slovenský rybársky zväz teda nedočerpá vyčlenené prostriedky v hodnote 33 126,80 €. Uvedené prostriedky 

prepadnú v prospech Štátneho rozpočtu SR. 

Nedodaný lipeň tymiánový bol určený pre ZO SRZ: Humenné, Spišská Belá, Kežmarok, Orlov, Spišská Stará Ves, 

Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou a revír SRZ Rada Žilina (Orava č. 2). 

K navrhnutej kompenzácii straty, ktorá Slovenskému rybárskemu zväzu vznikla zo strany Slovryb, a.s. nedošlo, 

nakoľko táto odmietla plniť náhradnú dodávku pstruha potočného za lipňa z vlastných zdrojov. Po poslednej písomnej 

korešpondencii so Slovryb, a.s. musíme konštatovať, že dotknuté ZO SRZ z predmetnej dotácie nedostanú v tomto 

roku žiadne násady, nakoľko podľa Slovryb, a.s. ( pripájame v kópii ) bude riešenie tohto problému presunuté až po 

nadchádzajúcom Sneme SRZ, ktorý sa uskutoční 29.11.2014 v Hornom Smokovci. 

O-20  
Ochrana osobných údajov členov SRZ 

V prílohe zasielame ZO SRZ ponuku spoločnosti EuroTRADINGs.r.o., s ktorou spolupracujeme pri ochrane osobných 

údajov členov Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti so zavedením Centrálnej evidencie členskej základne. 

Predtým ako zahájime projekt centrálnej evidencie členskej základne, musia všetky základné organizácie disponovať 

s bezpečnostným projektom, ktorý bude spĺňať náležitosti platného zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 

Z.z.. Týmto spôsobom sa snažíme predísť možným problémom s Úradom na ochranu osobných údajov SR a preto 

odporúčame ZO SRZ na ponuku spoločnosti EuroTRADING, s.r.o. reagovať. 

O-21  
Sociálne a zdravotné poistenie štatutárnych zástupcov ZO SRZ 

Upozorňujeme ZO SRZ, že Sociálna poisťovňa zahájila kontroly niektorých organizácií zamerané na riadne 

odvádzanie poistného za členov štatutárnych orgánov. Opätovne Vás preto upozorňujeme, že od 1. januára 2011 

nadobudol účinnosť zákon č. 543/2010 Z.z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení: 

Každá fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem zdaňovaný podľa § 5 odst.1 písm. a) až h) a 

odst. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa od 1.januára 2011 považuje za zamestnanca. 

Člen štatutárneho orgánu v Slovenskom rybárskom zväze sa považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu, ktorá má 

nepravidelný príjem a teda sa pre účely dôchodkového poistenia stáva zamestnancom. ZO SRZ je preto povinná 

odviesť do Sociálnej poisťovne odvod na dôchodkové poistenie ( starobné a invalidné ) za zamestnanca aj za 

zamestnávateľa. 

V prípade, ak je zamestnancom už starobný dôchodca, musí organizácii predložiť rozhodnutie zo sociálnej poisťovne, 

že poberá dôchodok. V tom prípade bude odvedené za zamestnanca aj za zamestnávateľa len starobné poistenie a 

vykonaný odvod za zamestnanca do rezervného fondu Sociálnej poisťovne. Po skončení kalendárneho roku sa 

zamestnancovi, ktorý poberá starobný dôchodok a bolo mu odvedené dôchodkové poistenie do sociálnej poisťovne 

zašle evidenčný list dôchodkového zabezpečenia a môže si dať prepočítať nanovo dôchodok. 

ZO SRZ je zároveň povinná odviesť za člena štatutárneho orgánu aj zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 

Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení. 

 

Prílohy: 

1. Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierov rýb na obdobie rokov 2015 – 2017 

2. Ponuka spoločnosti EuroTRADING, s.r.o. 

3. List - Dodanie Li1 v roku 2014 
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