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O-18 
Informácia o rybožravých predátoroch 

Informujeme ZO SRZ, že v zmysle Hlavných smerov činnosti SRZ na roky 2015-2018, ktoré schválil XI.Snem 

SRZ, Sekretariát Rady SRZ iniciuje na medzinárodnej úrovni aktivity s presadením myšlienky na zníženie 

ochrany niektorých rybožravých predátorov na území Slovenska. 

Spoločne s Českým rybárskym zväzom sme vypracovali návrh na zmenu Smernice o vtákoch a o našej snahe 

sme informovali rybárske zväzy a združenia v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, 

Švajčiarsku, Chorvátsku, Slovinsku a Taliansku, aby sa pridali k našej iniciatíve a pri najbližšej zmene tejto 

Smernice (Smernica o vtákoch – 79/409/EHS z 2.apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov) sa znížila 

ochrana najvýznamnejších druhov kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) a volavky popolavej (Ardea 

cinerea), ktoré spôsobujú rozsiahle škody na rybárskych revíroch. 

Európska únia v súčasnosti spúšťa na stránke 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm dotazník, v ktrom sa všetci 

občania EÚ majú možnosť vyjadriť k ochrane voľne žijúceho vtáctva v rámci EÚ. Slovenský rybársky zväz 

pripraví v krátkom čase k uvedenej diskusii niektoré propagačné aktivity, ktorými jasne vyjadrí svoj postoj 

k uvedenému problému. Veríme, že dokážeme aktivizovať aj našich členov, aby sa do verejnej diskusie 

zapojili. O ďalších aktivitách Vás budeme informovať prostredníctvom našho webového sídla 

http://www.srzrada.sk, kde vyzveme všetkých našich členov, aby v termíne do  24.7.2015 vyplnili predložený 

elektronický dotazník. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovú adresu krajc@srzrada.sk.  Uvítame od 

ZO SRZ akékoľvek rady na zefektívnenie našej snahy. 

Zároveň informujeme, že Štátna ochrana prírody SR pod dohľadom Ministerstva životného prostredia SR 

pripravuje „Pracovnú skupinu pre rybožravé predátory“,ktorá by mala v nadchádzajúcom období vyhodnotiť 

vplyv týchto živočíchov na stav ichtyofauny našich tokov, posúdiť vplyv predátorov na produkciu rýb 

v hospodárskych chovoch na území Slovenska a zároveň navrhnúť spôsoby riešení na znižovanie konfliktov 

medzi užívateľmi rybárskych revírov, chovateľmi rýb a ochranou prírody v SR. Medzi navrhnutými druhmi, 

ktorými sa pracovná skupina bude zaoberať, bude kormorán veľký, vydra riečna a volavka popolavá. 

Slovenský rybársky zväz bude mať v uvedenej pracovnej skupine minimálne dvoch svojich zástupcov. 
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O-19 
Žiadosť o spoluprácu ZO SRZ – vlastné rybochovné zariadenia 

Z diskusie členov Rady na jej poslednom zasadnutí vyplynul návrh na oslovenie ZO SRZ s požiadavkou 

o spoluprácu tých ZO SRZ, ktoré sa zaoberajú vlastným chovom rýb, aby nám sprostredkovali svoje 

skúsenosti s chovom rýb, s prežitím násad, metódami používanými pri podpore prirodzeného rozmnožovania 

rýb a o výsledkoch chovu či už z množstevného alebo ekonomického hľadiska. Zo spolupráce očakávame 

obojstranný prospech a v neposlednom rade budú zistené informácie významnou pomocou aj pri tvorbe 

cenníka násadových rýb. Svoje skúsenosti môžete zasielať na e-mailovú adresu: petija@srzrada.sk. 

O-20 
Výklad k niektorým zisteniam pri vydávaní bezplatných povolení na 
rybolov 

Povolenia na rybolov vydáva v zmysle §10 ods.5 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve užívateľ revírov. Výkon 

rybárskeho práva je pridelený Slovenskému rybárskemu zväzu, ktorý prostredníctvom Rady SRZ vydáva aj 

bezplatné povolenia na rybolov a v Smernici o platení zápisného, členských príspevkoch a o vydávaní povolení 

na rybolov /ďalej len „Smernica“/ upravuje ich požívanie. Bezplatné povolenie platí na všetky lovné revíry ZO 

SRZ, ktoré povolenie vydala, a preto organizácia nie je oprávnená pre účely bezplatného povolenia svojvoľne 

meniť charakter rybárskeho revíru alebo viazať vydanie tohto druhu povolenia len na určité rybárske revíry 

/kaprové, pstruhové alebo lipňové/. Bezplatné povolenie možno vydať len členovi, ktorý je už držiteľom 

zväzového alebo miestneho povolenia na revíry ZO SRZ, ktorej je členom. Bezplatné povolenia musí byť 

opečiatkované príslušnou ZO SRZ a podpísané hospodárom alebo inou, štatutárnym zástupcom, 

splnomocnenou osobou. Opečiatkovaním organizácia potvrdzuje, že vydala bezplatné povolanie na svoje 

revíry. Za príslušnú ZO SRZ sa považuje organizácia, ktorá bezplatné povolenie vydala, nakoľko sa vzťahuje 

len na jej revíry. Každá ZO SRZ môže vydať len toľko povolení, koľko si ich objednala a nemôže ich poskytnúť 

inej organizácii. 

O-21 
Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení 
výkonu rybárskeho práva na revíri VN Teplý Vrch  

Informuje všetkých držiteľov zvláštnych povolení na rybolov a držiteľov zväzových kaprových povolení na 

rybolov, že na rybárskom revíri č. 3-5850-1-1 VN Teplý Vrch bude v roku 2015 znížená vodná hladina na 

úroveň 2 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu. K zníženiu hladiny dôjde kvôli plánovanej rekonštrukcii 

bezpečnostného prepadu. Pri realizácii týchto stavebných prác predpokladáme, že bude  výkon rybárskeho 

práva na VN Teplý Vrch obmedzený. V prípade nových skutočností Vás budeme informovať prostredníctvom 

webového sídla http://www.srzrada.sk. 

O-22 
Odlov rýb – upozornenie 

Informujeme ZO SRZ, že v prípade odlovov rýb z rybárskych revírov SRZ inými subjektmi alebo užívateľmi je 

okrem súhlasu príslušnej ZO SRZ potrebný aj súhlas Rady SRZ ako užívateľa rybárskych revírov. Zároveň 

upozorňujeme, že pri odlovoch realizovaných hromadne účinnými prostriedkami musí žiadateľ disponovať 

Osobitným povolením na rybolov MŽP SR, lebo opačnom prípade sa na lovných revíroch dopúšťa trestného 

činu pytliactva. V prípade takýchto požiadaviek je potrebné obrátiť sa na príslušného ichtyológa. 
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