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Z-1 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 23.2.2016, ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní, doručených na Sekretariát Rady SRZ do 23.2.2016, sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude 
zaslaná poštou. 

 

 

http://www.srzrada.sk/


Z-2 
Výnimka na skorší lov kapra 
 
Na základe žiadosti SRZ Rada o povolenie výnimky zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona č. 
139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnimka“ a „zákon“) na vybraných revíroch 
v obhospodarovaní Rady SRZ, Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva 
povolilo rozhodnutím č. 7606/2015-6.1 z 27.novembra 2015, účinným k 15. máju 2016, platným od 15. mája 
v rokoch 2016 a 2017, podľa § 39 písm. r) zákona užívateľovi SRZ Rada výnimku vo vymedzenej časti 
rybárskeho revíru č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a v revíri č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava. Rozhodnutie 
je uverejnené na internetovej stránke www.srzrada.sk. 
Lov kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov 
bez stanoveného času individuálnej ochrany je v týchto rybárskych revíroch povolený už od 15. mája v 
rokoch 2016 a 2017. Na VN Zemplínska Šírava (revír s režimom „Chyť a pusť“) je zakázané ulovenú rybu si 

privlastniť.  
Všeobecne kaprová sezóna na uzavretých vodách začína 1. júna 2016. V čase od 1. mája do 15. mája môže 
(podľa § 10 písm. f) vyhlášky) užívateľ uskutočňovať rybárske preteky. V kaprových rybárskych revíroch, na 
ktorých bola udelená výnimka vrátane VN Zemplínska Šírava a VN Kráľová, sa rybárska sezóna začne od 
15. mája 2016. Zoznam týchto rybárskych revírov je uverejnený na internetovej stránke www.srzrada.sk. 

 
Z-3 
Záväzný výklad pojmov 
 
Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ prijala Uznesenie č. 32/2016 „Rada SRZ schvaľuje záväzný výklad 
pojmov , ktorým sú základné organizácie povinné riadiť sa.“   
 
Záväzný výklad pojmov :     
 
Právna subjektivita  
–podľa § 18 ods. 1 a 2 písm. d) Občianskeho zákonníka spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické 
osoby, za ktoré sú považované aj iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon 
–podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov návrh na registráciu môžu podávať najmenej 
traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (ďalej len „prípravný výbor“); návrh podpíšu 
členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská; ďalej uvedú, kto z 
členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene; k návrhu pripoja stanovy 
vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené: názov združenia, sídlo, cieľ jeho činnosti, orgány 
združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, 
ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene a 
zásady hospodárenia 
–z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že právnickou osobou môže byť aj taký subjekt, o ktorom to ustanoví 
osobitný zákon; v danom prípade je ním zákon o združovaní občanov; Stanovy SRZ určujú, že organizačné 
zložky vystupujú vo svojom mene a nesú majetkovú zodpovednosť, môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa 
vlastným menom, sú teda právnickými osobami 
–podľa § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa do registra právnických osôb zapisujú údaje o 
organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo 
orgánom verejnej moci 
 
Užívateľ rybárskych revírov  
-podľa § 4 zákona o rybárstve je užívateľ oprávnená osoba, ktorej ministerstvo pridelilo výkon rybárskeho 
práva v rybárskom revíri 

-podľa § 4 ods. 3 zákona o rybárstve je výkon rybárskeho práva pridelený ministerstvom Slovenskému 
rybárskemu zväzu, ktorého štatutárnym orgánom je Rada, v mene zväzu navonok koná prezident a tajomník 

Ústredný orgán zväzu  
–ústrednými orgánmi zväzu sú snem, rada, prezídium a kontrolná komisia SRZ; organizačné zložky sú k 
ústredným orgánom vo vzťahu podriadenosti  
–úlohou ústredných orgánov je odborne a metodicky riadiť, usmerňovať a koordinovať činnosť všetkých 
základných organizačných zložiek 
–rozhodnutia vyšších zväzových orgánov sú záväzné pre všetky organizačné zložky i orgány a pre všetkých 
členov zväzu 

http://www.srzrada.sk/
http://www.srzrada.sk/


 
Organizačná zložka SRZ  
–obhospodarovateľ rybárskych revírov podriadený Rade SRZ ako ústrednému orgánu zväzu;  
–pre organizačné zložky sú záväzné všetky všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy 
(smernice, usmernenia, príkazy, uznesenia a iné) vydané Radou SRZ alebo prezidentom a tajomníkom SRZ 
 
Týždenné povolenie  
–povolenie, ktoré je platné 7 dní vrátane vyznačeného dňa 
 
Denné povolenie  
–povolenie, ktoré platí v deň, na ktorý bolo vyznačené, do 24:00 daného dňa, doba neplynie v nasledujúci 
kalendárny deň, bez ohľadu na to, v akom čase bolo povolenie zakúpené 
 
Denný limit rýb 
-pri privlastňovaní si ulovených rýb platí, že hmotnosť všetkých druhov rýb, ktoré si loviaci môže v jednom dni 
privlastniť nesmie byť vyššia ako 7 kg, bez ohľadu na ich počet podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b) vyhlášky 
-prvotným kritériom, ktorým sa loviaci musí riadiť nie je počet rýb, ktoré si pri jednotlivých druhoch môže v 
jednom dni privlastniť, ale hmotnosť privlastnených rýb, ktorá nesmie byť vyššia ako 7 kg (§ 14 ods. 2 písm. 
c) a § 14 ods. 3,4 vyhlášky) 
-pre lepšie vysvetlenie môže poslúžiť príklad – jednotlivé ryby sú uvádzané v poradí, podľa ich postupného 
privlastňovania si loviacim: 
1. 1 ks kapra (2,7 kg), 3 ks lososovitých rýb (o celkovej hmotnosti 1,3 kg) ostatných rýb, tzv. „bielych rýb“ (o 
celkovej hmotnosti 2,99 kg) a 1 ks zubáča (6,3 kg) 
- z uvedenej kombinácie je zrejmé, že loviaci privlastneným si ostatných „bielych rýb“ dosiahol celkovú 
hmotnosť 6,99 kg, to znamená, že loviaci si ešte môže privlastniť ďalšiu rybu, a to je v našom prípade zubáč 
o hmotnosti 6,3 kg – touto privlastnenou rybou loviaci presiahol celkovú hmotnosť privlastnených rýb 7 kg a 
taktiež naplnil denný limit pre maximálny počet privlastnených „hospodársky cenných rýb“ (kapor, zubáč) 
podľa § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky 
2. 1 ks kapra (8,5 kg) 
- v tomto prípade si loviaci hneď ako prvú rybu privlastnil kapra, ktorého hmotnosť presahuje 7 kg, to 
znamená, že loviaci hneď prvou privlastnenou rybou prekročil hmotnosť ryby, ktorá nesmie byť vyššia ako 7 
kg, a preto sa denný úlovok obmedzuje na tento jeden kus 
- ako vidno, hmotnosť je prvotným kritériom pri privlastňovaní si ulovených rýb a sekundárnym, resp. 
druhotným kritériom je maximálny počet ulovených rýb, ktoré si môže loviaci v jednom dni privlastniť; to 
znamená, že ak si loviaci privlastní napr. 2 kusy kapra o hmotnosti 4 kg, naplnil kvótu na denný úlovok 
týkajúcu sa maximálneho počtu privlastnených rýb, ale nie hmotnostný limit; to isté platí, ak si loviaci privlastní 
napr. 4 ks lipňa o celkovej hmotnosti 1,5 kg (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky) 
-ak si teda loviaci v rámci dňa privlastní napríklad 2 ks kapra, ktoré nepresahujú hmotnosť 7 kg, podľa § 14 
ods. 9 vyhlášky môže po privlastnení si uvedeného úlovku nepresahujúceho hmotnosť 7kg loviť ryby ďalej 
spôsobom „chyť a pusť“ 
 
Obmedzenie rozsahu platnosti miestneho povolenia na lov rýb 
-obmedziť rozsah platnosti povolenia môže iba Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako ústredný orgán a 
užívateľ rybárskych revírov 
-ZO SRZ môže obmedziť rozsah platnosti povolenia (napr. lov rýb na štyri kusy nasadených rýb po jesennom 
zarybnení) len so súhlasom ústredného orgánu SRZ 
 
Množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie 
-platnosť a rozsah povolenia určuje užívateľ, ktorým je Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, čo vyplýva aj 
z § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve 
-ZO SRZ sú organizačnými zložkami Slovenského rybárskeho zväzu, ktorému sú prideľované rybárske revíry 
ministerstvom, a ktorý ich následne prideľuje do obhospodarovania ZO SRZ – ak ústredný orgán vydá interný 
predpis upravujúci maximálny počet privlastnených rýb na jedno povolenie, ZO SRZ nie sú oprávnené si 
svojvoľne určiť iný počet (napr. ak platí, že je možné privlastniť si 50 kusov, ZO SRZ nemôže stanoviť 25 
kusov) 
 
Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb 
-podľa § 13 ods. 4 vyhlášky môže užívateľ zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb podľa miestnych podmienok 
vždy na obdobie troch rokov, a to aj opakovane, pričom úpravu lovných mier rýb oznámi Ministerstvu 
životného prostredia Slovenskej republiky najneskôr v termíne zarybňovacieho plánu a zverejní ju v 
rybárskom priadku 
-zvýšenie lovnej miery rýb musí byť oznámené MŽP SR prostredníctvom SRZ – Rada Žilina a zapracované 
v rybárskom poriadku 



-zvýšenie lovnej miery rýb iba uznesením ZO SRZ bez oznámenia ministerstvu má len odporúčací charakter 
a loviaci nie je povinný takto zvýšenú lovnú mieru dodržiavať 
 
Lov rýb z malých plavidiel 
-podľa § 17 ods. 8 vyhlášky spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania 
návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha 
okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd 
-obmedzenie sa nevzťahuje na rybárske revíry, ktoré sú z hľadiska vodohospodárskeho považované za 
vodné útvary trvalo tečúcich povrchových vôd (napr. Dunaj, Váh, Hron, Poprad,...) – na takéto rybárske revíry 
sa podmienka rozlohy nad 10 ha, splnenie ktorej je nevyhnutné, aby bolo možné z malého plavidla loviť ryby 
spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, nevzťahuje 
-malým plavidlom sa rozumie plavidlo, ktoré je určené na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob 
jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m 
-používanie plavidla, ktoré je menšie ako 2,5 m na vodnej ploche (rybárskom revíre) menšej ako 10 ha je 
dovolené; rybár nemôže byť zo strany rybárskej stráže obmedzovaný v používaní takéhoto plavidla 
 
 

Z-3 
Analýza hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 -opatrenia 
 
Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ prijala Uznesenie č. 20/2016: „Rada SRZ ukladá opatrenia na 
zamedzenie nedostatkov konštatovaných v analýze výsledkov hospodárenia Rady SRZ za účtovné obdobie 
2010-2013 nasledovne: 
 
a) Prehodnotiť obsah účtovného rozvrhu a vykonať zmeny v štruktúre analytických účtov v triede  5 a 6 tak, 
aby ich tvorba a názvoslovie poskytovalo dostatočné informácie pre rozhodovací   proces. Z účtovného 
rozvrhu vylúčiť zmätočné názvy analytických účtov, v ktorých sú zlučované nesúvisiace účtovné prípady. 
Súčasne do účtovného rozvrhu zaviesť také analytické účty, ktoré budú jednoznačne v nákladoch vytvárať 
možnosť jednoduchej a prehľadnej kontroly formou porovnania na objem prijatých prostriedkov od členov 
určených na zarybnenie.      
Zodpovedný:  vedúci EO     Termín: 29.02.2016 
    
b) Zabezpečiť, aby prípadné nevyužité prostriedky určené na zarybnenie a ochranu revírov, ktoré sa 
nezrealizujú v príslušnom kalendárnom roku boli použité výlučne v zmysle stanov SRZ, s rovnakými 
podmienkami ich čerpania v budúcom období.     
Zodpovedný:  vedúci EO    Termín: 29.02.2016 
  
c) Vypracovať a predložiť na schválenie Rade SRZ a následne aj zaviesť do praxe nové pravidlá pre 
fungovanie kalkulačného systému pre všetky merateľné činnosti a procesy v SRZ, náklady a nákupy tlačovín 
a cenín účtovať v roku, v ktorom vznikajú. Pritom mimoriadny dôraz klásť na  všetky činnosti súvisiace s 
výrobou násad rýb. V hospodárskom stredisku Príbovce plusové  rozdiely v hospodárení vzniknuté 
preceňovaním nakupovaných rýb prevádzať bezo zvyšku do Rezervného fondu. 
Zodpovední: vedúci EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 
        
d) Na základe vypracovaných výrobných kalkulácií zaviesť systém hmotnej zainteresovanosti  výrobných 
pracovníkov s cieľom dosiahnutia porovnateľnej efektívnosti výroby s ostatnými výrobcami. 
Zodpovední: vedúci  EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 
        
e) V záujme objektívneho posúdenia výrobného potenciálu Rady SRZ vypracovať Smernicu o oceňovaní 
dochovaných rýb a zoznam všetkých odchovní v správe Rady SRZ. Predložiť na rokovanie Rady SRZ  
informatívnu správu, v ktorej budú samostatne pre všetky výrobné strediská definované ich výrobné možnosti 
(produkčná kapacita) a súčasne aj technické predpoklady na dosiahnutie optimálneho objemu výroby v 
záujme dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku. Túto správu použiť ako východiskový materiál na 
zostavenie rozpočtu pre výrobné strediská a pre vypracovanie strednodobého plánu investičného rozvoja a 
generálnych opráv. 
Zodpovední: vedúci EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 
                                                               
f) Vypracovať a predložiť na schválenie Rade SRZ záväzný interný dokument a následne aj zaviesť do praxe 
tieto nové pravidlá a novú metodiku pre zostavenie a vyhodnotenie plnenia rozpočtu tak, aby základným 
stavebným pilierom tejto činnosti boli výstupy z novozavedeného kalkulačného systému. Pre potrebu 
objektívneho vyhodnotenia plnenia rozpočtu zaviesť pravidelnú rozborovú činnosť, ktorej súčasťou má byť aj 
zisťovanie príčin odchýlok medzi návrhom a skutočným plnením rozpočtu a porovnateľným predchádzajúcim 
obdobím sledovaných nákladových a výnosových položiek. Zostavovať rozpočet so zreteľom na vyrovnanosť 



v príjmovej a výdavkovej časti. Pri hodnotení výsledkov výroby a nákupu rýb okrem finančného plnenia 
uvádzať aj naturálne a druhové plnenie. Zostaviť výsledky hospodárenia iba z hlavnej činnosti (ceniny 
tlačoviny) a hospodárskej činnosti (vianočný predaj rýb) tak, aby neboli ovplyvňované náhodilosťou niektorých 
príjmov (dotácie.) 
Zodpovední: vedúci EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia          Termín: júnové zasadnutie 
 
g) Prehodnotiť a zmeniť existujúce pravidlá pre hmotnú zainteresovanosť pracovníkov          Sekretariátu v 
nadväznosti na očakávané zavedenie nových pravidiel pre vypracovanie rozpočtu a vyhodnotenie jeho 
plnenia. 
Zodpovední: tajomník SRZ a vedúci výroby   Termín: 30.04.2016 
      
h) Raz ročne, vo väzbe na vykonaný nezávislý audit, (uznesenie Snemu) formou informatívnej správy 
predložiť na rokovanie Rady SRZ vyhodnotenie plnenia „Opatrení na nápravu“ k zisteniam vyplývajúcim z 
„Analýzy“. 
Zodpovedný: tajomník SRZ   Termín: priebežne 
     
i) Určiť pracovníkov sekretariátu Rady SRZ zodpovedných za fungovanie nových pravidiel pre kalkulačný 
systém, pre zostavenie a kontrolu plnenia rozpočtu a pre rozborovú činnosť. Určeným pracovníkom 
primerane upraviť ich náplň práce a zmeny v náplni činností ako aj v organizácii práce jednotlivých odborných 
útvarov premietnuť do Organizačného poriadku Sekretariátu Rady  SRZ a prepracovať ho. 
Zodpovedný: tajomník SRZ    Termín: 31.03.2016 
 
j) Správu audítora postúpiť spolu so stanoviskom Rady SRZ mestským a miestnym organizáciám. 
Zodpovedný: tajomník  
 

O-1 
Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký 

Upozorňujeme ZO SRZ, ktoré v sezóne 2015/2016 aktívne vykonávajú plašenie a odstrel kormoránov veľkých 
v rybárskych revíroch, že platnosť výnimky na lovných a vybratých chovných rybárskych revíroch končí 
31.03.2016.  Odbor tečúcich vôd bude následne vypracovávať súhrnnú správu o využití výnimky z ochrany 
kormorána veľkého. Aktuálne je evidovaných 360 ulovených kormoránov na rybárskych revíroch SRZ 
z povoleného množstva 1300 ks. 
Z tohto dôvodu žiadame ZO SRZ o zaslanie údajov formou vypísaných záznamov o odstrele alebo zaslaním 
súhrnnej záverečnej správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormoránov na Sekretariát Rady 
SRZ alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu  stencl@srzrada.sk v termíne do 08.04.2016. Záznamy 
o odstrele sú uverejnené v prílohe vestníka. 
Zároveň žiadame ZO SRZ, ktoré zaznamenali okrúžkované ulovené jedince, aby tieto krúžky zaslali 
príslušnému útvaru Štátnej ochrany prírody SR. Všetkým ZO SRZ patrí poďakovanie za aktívny prístup pri 

odlove kormorána, ako aj pri monitoringu jeho početnosti. 

O-2 
Školenie na obsluhu elektrického agregátu 
 
Informujeme ZO SRZ, že v prípade záujmu o toto školenie môžu zasielať žiadosti na adresu Sekretariátu 
Rady SRZ alebo na e-mailovú adresu oetv@srzrada.sk s uvedením nasledovných údajov o záujemcoch o 
toto školenie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska v termíne najneskôr do 31. 
marca 2016. Momentálne evidujeme 8 prihlásených z MO/MsO SRZ Sládkovičovo, Gajary, Dubnica nad 
Váhom a Handlová. V prípade nedostatočného počtu prihlásených sa školenie uskutoční pod záštitou 
Strednej odbornej škole v Ivanke pri Dunaji. O predbežnom termíne budeme ZO SRZ včas informovať. 
 

O-3 
Školenie rybárskych hospodárov 
 
Informujeme ZO SRZ, ktoré plánujú vyškoliť nových rybárskych hospodárov, že z dôvodu nedostatočného 
počtu prihlásených sa 1. etapa kurzu uskutoční najskôr v jeseni 2016. Momentálne evidujeme spolu 16 
záujemcov z MO/MsO SRZ Poprad, Michalovce, Turzovka, Vranov nad Topľou, Skalica, Galanta, Martin, 
Žarnovica a Stará Ľubovňa. ZO SRZ, ktoré majú záujem o vyškolenie môžu svoje požiadavky s kontaktnými 
údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) zasielať na adresu Sekretariátu 

mailto:stencl@srzrada.sk


Rady SRZ alebo na e-mailovú adresu oetv@srzrada.sk. O predbežnom termíne budeme ZO SRZ včas 

informovať. 
 

O-4 
Školenie rybárskej stráže 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že školenie nových členov rybárskej stráže, ktoré sa bude konať v dňoch 18. až 20. 
marca 2016 je už plne obsadené. Prihlášky, ktoré boli doručené po naplnení maximálneho počtu budú 
presunuté na ďalší termín školenia v mesiacoch november – december 2016, o čom Vás budeme v 
dostatočnom predstihu informovať. 
 

 

O-5 
Petícia Za živé rieky a čistú vodu 
 
Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina dňa 13.2.2016 schválil uznesenie č.15/2016, ktorým vyjadril podporu 
petícii  „Za živé rieky a čistú vodu“ . 
Touto cestou vyzývame ZO SRZ, aby prostredníctvom svojich členov túto petíciu podporili! 
Doporučujeme preto ZO SRZ, aby oslovili svojich vlastných členov SRZ a ostatných občanov SR najmä na 
výročných členských schôdzach, pri organizovaní rybárskych pretekov, pri predaji povolení na rybolov, ako 
aj napr. pri platbe členského príspevku SRZ. Petíciu je možné podporiť aj na web-stránkach ZO SRZ, keďže 
jednou z možností podpory tejto petície je aj elektronická forma zverejnená 

na   http://www.ekoforum.sk/peticia/zive-rieky. Tu je dôležité, aby podporovateľ uviedol okrem svojho 

mena aj svoj e-mailový kontakt. 
Vyplnené petičné hárky, ktoré tvoria prílohu vestníka (jedna strana text petície, druhá petičný hárok) môžete 
posielať na adresu petičného výboru, prípadne na adresu Slovenský rybársky zväz, A. Kmeťa 20, 010 55 
Žilina.   

V prípade Vašich dotazov sa môžete obrátiť na Odbor tečúcich vôd (oetv@srzrada.sk).   
 

O-6 
Zvýšenie lovnej miery lipňa 
 
Vzhľadom na klesajúcu početnosť populácie lipňa tymiánového na Slovensku, Rada SRZ uznesením č. 
19/2016  odporúča v lovných lipňových revíroch zvýšiť najmenšiu lovnú mieru lipňa na 35 cm od roku 
2017. Taktiež neodporúča odlovovať generačné ryby z revírov s režimom bez privlastnenia si úlovku 
(CHAP) a z chránených rybárskych oblastí (CHRO) na účely umelej reprodukcie. 
Žiadame preto ZO SRZ, ktoré majú o takéto zvýšenie lovnej miery záujem, aby svoju požiadavku zaslali na 
adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo svojmu ichtyológovi v termíne do 30. júna 2016. Rada SRZ po 
zosumarizovaní všetkých požiadaviek oznámi túto skutočnosť Ministerstvu životného prostredia SR 
s platnosťou od 1. januára 2017.  
 

O-7 
Usmernenie pre ZO SRZ vo veciach správnych konaní 
 
V správnych a iných konaniach je účastníkom konania Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako ústredný 
orgán.  
Radu SRZ zastupujú štatutárni zástupcovia, prípadne osoby splnomocnené na zastupovanie, poverení 
k zastupovaniu organizácie: 
- pred orgánmi štátnej správy pri vodoprávnych konaniach (výstavby vodných diel, MVE, ČOV, 

regulačné úpravy tokov a pod.) 
- pri konaniach vyplývajúcich z ochrany prírody a výkonu rybárskeho práva 
- pri konaniach o vymáhanie škody, pri otravách alebo hromadnom úhyne rýb 
- pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veci šetrenia trestných činov pytliactva podľa § 310 zákona 

č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon  v plnom rozsahu pre účely konania na príslušnom správnom orgáne. 
Stanoviská a iné vyjadrenia k jednotlivým konaniam podľa odbornosti vypracúvajú ichtyológovia, odbor 
tečúcich vôd a organizačno-právni referenti, ktorí ich konzultujú s miestnymi a mestskými organizáciami. 
Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame miestne a mestské organizácie, aby v prípade zistenia, 
že sa má uskutočniť správne alebo iné konanie v rámci ich územnej pôsobnosti, bezodkladne o tom 
informovali Sekretariát Rady SRZ. Všetky stanoviská, vyjadrenia, odvolania a iné písomnosti bude 
Sekretariát Rady SRZ zasielať dotknutým miestnym a mestským organizáciám na vedomie. 

http://www.ekoforum.sk/peticia/zive-rieky
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Za predpokladu, že sa ichtyológovia alebo zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ nebudú môcť zúčastniť 
správneho alebo iného konania, štatutárni zástupcovia miestnej alebo mestskej organizácie alebo nimi 
poverené osoby budú zastupovať Slovenský rybársky zväz, nakoľko sú organizácie považované za právnické 
osoby s právnou subjektivitou. 
V prípade, že príslušný správny orgán nebude akceptovať zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu 
z miestnej alebo mestskej organizácie, bude im potvrdená právna subjektivita alebo plná moc na 
zastupovanie. 

O-8 
Ponuka násadových rýb pre rok 2016  

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe Vestníka zasiela tlačivá „Ponuka  na násadové ryby 
pre rok 2016“ (Elektronická objednávka 2016 , Poštová objednávka 2016 lososovité + reofilné , Poštová 
objednávka 2016 nížinné + Rupín). Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada 
Žilina v roku 2016 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia 
násad v rybochovných 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. Z dôvodu potreby 
objednania liečiva Rupín u externého dodávateľa Vás žiadame poslať informáciu ohľadom požadovaného 
množstva obratom najlepšie mailom vyroba@srzrada.sk alebo telefonicky 0918/711 555 (p. Marko). 
Vyplnenú objednávku – tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline a v 
prípade elektronickej objednávky mailom na adresu vyroba@srzrada.sk  v termíne do 6. marca 2016. 
Následne bude s príslušnou ZO SRZ podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v roku 2016. V prípade 
akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív kontaktujte pracovníka odboru výroby 
p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 alebo 0918/711 555.  
    

O-9 
Dočasná komisia pre prácu s mládežou  

Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ prijala Uznesenie č. 34/2016: „Rada SRZ schvaľuje dočasnú komisiu 
pre prácu s mládežou v zložení p.Sieglová, p.Pavelka, p.Orovčík a p.Polák. 
Členovia Rady SRZ navrhli, aby sa komisia doplnila aj o prípadných záujemcom o prácu v tejto komisii 
z radov členov ZO SRZ. 
Vyzývame preto  ZO SRZ, aby v prípade, že majú záujem nominovať niektorého zo svojich členov do tejto 
komisie, aby svoj návrh zaslali na adresu Sekretariátu Rady SRZ  v termíne do 15. marca 2016.     
 
 

O-10 
Hosťovacie povolenia - upozornenie na neplatnosť 

Upozorňujeme ZO SRZ, aby tlačivá hosťovacích povolení vydaných v predchádzajúcom roku  nepoužívali, 
nakoľko sú neplatné. Tlačivá odporúčame zlikvidovať skartáciou. 

 

Ľuboš Javor, v. r.  

tajomník 

 

Prílohy 
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