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Z-13 
Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho 
zväzu 
 
Práva, oprávnenia a povinnosti členov rybárskej stráže, a taktiež podmienky lovu rýb na rybárskych 
revíroch SRZ upravuje Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 
 
Z dôvodu zjednotenia postupu členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu vydávame 
usmernenie, v ktorých prípadoch je možné odobrať loviacim rybárom povolenia na rybolov a rybárske 
lístky. 
 
Usmernenie pre členov rybárskej stráže SRZ tvorí prílohu tohto vestníka, ktorá bude zasielaná 
elektronickou formou. 

 
Z-14 
Záväzná objednávka cenín, tlačív a predpisov SRZ 
 
Žiadame všetky ZO SRZ, ktoré si záväzne objednali dokument - Stanovy Slovenského rybárskeho 
zväzu, aby v termíne do 25.10.2016, na Sekretariát Rady SRZ, sekretariat@srzrada.sk alebo 

http://www.srzrada.sk/
mailto:sekretariat@srzrada.sk


galbava@srzrada.sk, zaslali prípadnú zmenu svojich objednávok, nakoľko na Mimoriadnom sneme SRZ 
dňa 01. októbra 2016 nedošlo k novele Stanov SRZ.  
Zároveň žiadame ZO SRZ, ktoré nezaslali záväznú objednávku cenín a tlačív, aby zaslali svoje 
objednávky do 25.10.2016 na Sekretariát Rady SRZ, sekretariat@srzrada.sk alebo galbava@srzrada.sk. 

 
O-30 
Usporiadanie svetových športovo – rybárskych podujatí 
 

Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský rybársky zväz bol poverený 
usporiadať v roku 2017 dve svetové športovo - rybárske podujatia. 

1. Hlavné zhromaždenie F.I.P.S. Mouche  na svetovom kongrese C.I.P.S., konanom v roku 
2015 v Mexiku, poverilo Slovenský rybársky zväz usporiadaním 37. Majstrovstiev sveta seniorov v LRU – 
mucha v roku 2017. Podujatie sa uskutoční v dňoch 5.-11.9.2017. Pretekárska trať bude postavená na 
riekach Váh, Belá, Orava, Poprad a na VN Dedinky. Podujatie bude organizované v spolupráci so SRZ MO 
Liptovský Hrádok, SRZ MO Dolný Kubín, SRZ MO Svit a SRZ MsO Liptovský Mikuláš (tréningová časť) a 
očakávame na ňom účasť cca 30 družstiev z celého sveta. 

2. Hlavné zhromaždenie ICSF na svojom kongrese, konanom vo februári 2016 v Prahe, poverilo 
Slovenský rybársky zväz usporiadaním Majstrovstiev sveta juniorov v rybolovnej technike v roku 2017. 
Spoluorganizátorom podujatia je SRZ MsO Bratislava V. Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v dňoch         
20.-23.7.2017, pretekárska trať bude postavená na štadióne TJ Jarovce. Na podujatí očakávame účasť 
juniorov a junioriek zo 7 krajín.  

V súvislosti s organizovaním vyššie uvedených svetových podujatí SRZ – Rada, Žilina vyhlasuje 
výberové konanie na oficiálne LOGO a  GENERÁLNEHO SPONZORA pre každé z týchto podujatí. 
Podrobné informácie budú uvedené na stránke SRZ – Rady, Žilina www.srzrada.sk. 

 
O-31 
Prihlášky do súťaže pre rok 2017 a žiadosť o registráciu nových 
pretekárov 
 

Prihlášky družstiev pre postupové súťaže SRZ v roku 2017 v zmysle Registračného poriadku 
Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej 
činnosti v termíne do 30.11.2016, a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú 
súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. 

 
Dovoľujeme si upozorniť vedúcich družstiev, že na základe opakovaného nedodržiavania termínu 

podania prihlášok do súťaží stanovenom Registračným poriadkom OŠČ bol prezídiom OŠČ schválený 
nasledovný postup: V prípade neprihlásenia družstva do súťaže v stanovenom termíne do 30.11. 2016 
bude družstvám umožnené prihlásiť sa v náhradnom termíne do 15.12. 2016 za podmienky úhrady 
sankcie vo výške 50% zo štartovného (ktorá bude uhradená spolu so štartovným za nižšie uvedených 
podmienok). Po tomto termíne nebude možné prihlásiť sa do postupových súťaži pre rok 2017. 
          
    K prihláške do súťaže je potrebné priložiť registračné preukazy (ak už boli vydané),  
prípadne „Žiadosť o registráciu nových pretekárov“.  Všetky tlačivá odboru ŠČ budú zverejnené na 
stiahnutie na stránke www.srzrada.sk . 
Adresa pre zasielanie prihlášok: Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina 
  Odbor  pre športovú činnosť 
  A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 
tel. č. 0918/711 548, e-mail: sport@srzrada.sk  
  
     
Štartovné za účasť družstva v postupovej súťaži SRZ v disciplínach LRU-PLÁVANÁ, MUCHA, FEEDER a  
PRÍVLAČ  je stanovené nasledovne: 

       -  1. liga    ................    140,00 € 
       -  2. liga    ................    140,00 € 
       -  divízia   ................    100,00 € 

 Štartovné za účasť družstva v lige RT je 65,00 €. 
 
Žiadame Vás, aby ste štartovné pre rok 2017 poukázali z účtovných dôvodov na nižšie uvedený účet až od 
1.1.2017, najneskôr však 28.2.2017.  
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Bankové spojenie:       VÚB a.s. Žilina, č.ú. 158 32 432/0200 
   IBAN: SK6202000000000015832432 
 
Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny: 
LRU – plávaná:                6322 
LRU – mucha:               6321    (štartovné) 
LRU – mucha   12015  (poplatok  5,00 € za registrovaných pretekárov) 
LRU – prívlač:        6324 
LRU – feeder:   6325    
Rybolovná technika:     6323 

 
Pri platbe je potrebné pre identifikáciu platby do poznámky uviesť meno ZO SRZ, prípadne 

družstva! 
 
O-32 
Potvrdený výskyt KHV na juhu Čiech 
 
Oznamujeme, že po získaní informácie od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave 
informujeme ZO SRZ, že  u jedného chovateľa rýb v blízkosti mesta Vodňany na juhu Čiech bol koncom 
mesiaca september 2016 potvrdený výskyt vírusového ochorenia Koi Herpes Virus (ďalej len KHV). Krajská 
veterinárna správa v tomto regióne na základe potvrdeného nálezu nariadila niektoré opatrenia, medzi 
ktorými je aj zákaz vývozu násad kapra z okolia ohniska nákazy mimo Českú republiku. 
 
ČO JE KHV? 
KHV je ochorenie, ktoré spôsobuje vírus s rovnakým názvom. Jedná sa o sezónne ochorenie, ktoré sa 
vyskytuje a prejavuje v letných mesiacoch pri teplote vody 18-28°C. Jedná sa o veľmi nákazlivé ochorenie, 
pričom úhyny rýb môžu dosiahnuť aj 80-100 % obsádky. Úhyn je spôsobený narušením osmotickej 
regulácie v črevách, žiabrach a obličkách (Gilad a kol., 2004). Inkubačná doba sa v závislosti od teploty 
pohybuje od 2-7 dní až po 21 dní. Ryby sú letargické (malátne, nečinné), neprijímajú potravu, ležia na dne 
nádrže. Vírus postihuje výhradne kapra rybničného a farebné variety KOI kapra. Svetová organizácia pre 
zdravie zvierat (OIE-World Organisation for Animal Health) uvádza medzi vnímavými druhmi aj krížence 
kapra s karasom striebristým a aj zlatistým. U ostatných druhov sa tento vírus doteraz podarilo potvrdiť len 
v experimentálnych podmienkach.   
 
V súvislosti s touto zaznamenanou skutočnosťou žiadame ZO SRZ a najmä rybárskych hospodárov aby 
zvýšili pozornosť pri jesenných nákupoch kapra z uvedenej lokality. Odporúčame pri odbere násad kapra 
žiadať od dodávateľa vyšetrenie na KHV nie staršie ako 3 mesiace, ideálne PCR metódou zameranou 
cielene na tento vírus. V prípade, že sa dodávateľ z postihnutej lokality nevie takýmto vyšetrením 
preukázať, odporúčame zvážiť nákup od iného dodávateľa. O tejto skutočnosti a Vašej požiadavke 
informujte Vášho stabilného dodávateľa vopred, že takýto doklad budete od neho požadovať. Z hľadiska 
prevencie proti zavlečeniu tohto nebezpečného ochorenia je veľmi dôležité, aby sa nakupovali násady iba 
z overených lokalít, u ktorých sa toto ochorenie pri vyšetrení nepreukázalo. Je taktiež veľmi dôležité poznať 
konkrétny zdroj a pôvod násad a preto odporúčame ZO SRZ, aby sa pri jesenných nakládkach rýb 
u dodávateľov osobne zúčastnili. 
V prípade Vašich dotazov sa môžete obrátiť na Odbor výroby (cintula@srzrada.sk). 

 
O-33 
Pripomienky SRZ k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov 
 
Informujeme naše ZO SRZ, že SRZ zaslalo dňa 7.10.2016 svoje pripomienky k zákonu o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, nakoľko práve v tento deň končilo medzirezortné pripomienkové konanie 
k novele k tomuto zákonu. Naše pripomienky sa týkali najmä našich negatívnych doterajších skúseností pri 
procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to najmä nezávislosť spracovateľov samotnej 
správy, ale tiež viacerých limitov pre povinné posudzovanie uvedených v prílohe 8 tohto zákona. Veríme, že 
nami navrhované pripomienky budú zo strany Ministerstva životného prostredia SR akceptované 
a prispejeme tak k lepšiemu posudzovaniu pri ďalších investičných zásahoch v blízkosti našich riek 
a rybárskych revírov SRZ. Pripomienky SRZ nájdete na našej webovej stránke www.srzrada.sk, v sekcii 
Aktuality.   
V prípade Vašich dotazov sa môžete obrátiť na Odbor tečúcich vôd (krajc@srzrada.sk). 
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O-34 
Školenie rybárskych hospodárov 

 
Informujeme ZO SRZ, že prvá etapa školenia rybárskych hospodárov organizovaného v spolupráci so 
Spojenou školou Ivanka pri Dunaji sa uskutoční v dňoch 3. – 5. novembra 2016 v Ivanke pri Dunaji. ZO 
SRZ, ktoré prejavili záujem o vyškolenie nových rybárskych hospodárom bola na ich e-mailovú adresu 
zaslaná pozvánka s vyžiadaným si potvrdenia účasti. Druhá etapa tohto školenia so záverečným 
preskúšaním je následne plánovaná na jar 2017.  
V prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov môžu ZO SRZ svoje žiadosti s kontaktnými 
údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) zasielať na adresu Sekretariátu 
Rady SRZ do 31. októbra 2016. Zároveň ZO SRZ upozorňujeme, že ďalšie vyškolenie nových rybárskych 
hospodárov sa pravdepodobne uskutoční najskôr v roku 2018. 

 

O-35 
Pôsobnosť zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
Na základe viacerých podnetov ohľadom možnosti tlače a distribúcie reklamných letákov, brožúr, či iných 
propagačných materiálov, oznamujeme ZO SRZ, že dňa 17. marca 2015 bol prijatý nový zákon č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. 
 
Povinnosti v súvislosti s výrobou a distribúciou neobalových výrobkov, medzi ktoré patria rôzne brožúry 
a propagačné materiály, sa vzťahujú iba na podnikateľské subjekty.  
Za výrobcu neobalových výrobkov sa považuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez 
ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza na 
trh neobalový výrobok.  
Distribútorom neobalových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje 
neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi. 
 
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že SRZ a jeho organizačné zložky nie sú povinné riadiť sa príslušnými 
ustanoveniami (§ 73 až § 75) tohto zákona. 
 
 
 
 
 
 
Ľuboš Javor, v. r.  
tajomník 

 

 

Prílohy: 
 Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho 

zväzu 
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