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Z-15 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb – 
zmena z písomnej na elektronickú formu 
 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 16.12.2016, ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní, doručených na Sekretariát Rady SRZ do 09.12.2016, sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude 
zasielaná elektronickou formou. Heslo k otvoreniu dokumentu bude zaslané elektronicky. Z dôvodu 
ochrany osobných údajov osôb uvedených v zozname, nie je dokument verejne prístupný. 
 
 
Z-16 
Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu 
 
Disciplinárny poriadok s účinnosťou od 01. januára 2017 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 ods. 11 
Stanov zväzu. 
 
Podrobným rozpracovaním jednotlivých ustanovení Stanov SRZ v tomto disciplinárnom poriadku sa sleduje 
zjednotenie praxe a postupu disciplinárnych orgánov pri prerokovávaní disciplinárnych previnení a pri 
ukladaní disciplinárnych opatrení. 
Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre všetky disciplinárne orgány, všetky 
zväzové orgány a organizačné zložky ako i všetkých členov SRZ i funkcionárov SRZ. 
 
Predmetný právny predpis SRZ je prílohou tohto vestníka. 
 
 
Z-17 
Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 
povolení na rybolov 
 
Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, 
vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných 
prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ záväznú Smernicu o platení zápisného, 
členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. 
 
Žiadame ZO SRZ, aby si smernicu naštudovali, nakoľko bola kompletne prepracovaná 
a novelizovaná. 
 
Predmetný právny predpis SRZ je sú prílohou tohto vestníka. 
 
 
Z-18 
Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov 
na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní 
 
Všetkým ZO SRZ dávame na vedomie, že bola vydaná nová smernica o vedení evidencie osôb 
a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní , ktorá je v súlade s právnymi predpismi. Uvedenou smernicou bol pozmenený 
spôsob evidencie a nevydávania povolení  na rybolov. 
 
Predmetný právny predpis SRZ je prílohou tohto vestníka. 
 
 
 
 
 
 



Z-19 
Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného 
členstva SRZ 
 
Rada SRZ dňa 10.12.2016 prijala na svojom zasadnutí novú smernicu o zásadách pre udeľovanie 
vyznamenaní a čestného členstva SRZ z dôvodu, že predchádzajúce predpisy SRZ neboli v súlade so 
Stanovami SRZ. 
Upozorňujeme všetky ZO SRZ, že udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ sa bude riadiť 
uvedenou smernicou a nebude možné udeľovanie výnimiek. 
 
Predmetný právny predpis SRZ je prílohou tohto vestníka. 
 
 
Z-20 
Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ 
 
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 vydáva Rada SRZ 
smernicu pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ. 
 
Predmetný právny predpis SRZ je prílohou tohto vestníka. 
 
 
Z-21 
Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných 
zložiek SRZ a Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ 
 
Rada SRZ vydala v súlade so Stanovami SRZ Smernicu pre činnosť kontrolných komisií základných 
organizačných zložiek SRZ, ktorá podrobne upravuje postup KK ZO SRZ a slúži na zjednotenie 
postupu. 
 
Kontrolná komisia Slovenského rybárskeho zväzu ako najvyšší kontrolný orgán SRZ prijala v zmysle 
Stanov SRZ smernicu pre svoju vlastnú činnosť, ktorú zasielame ZO SRZ na vedomie. 
 
Predmetné právne predpisy SRZ sú prílohou tohto vestníka. 
 
 
Z-22 
Zaslanie štatistických výkazov 
 
SRZ - Rada Žilina informuje všetky ZO SRZ, že v termíne do 17. februára 2017 je potrebné oblastným 
ichtyológom zaslať vyplnené štatistické tlačivá za rok 2016, a to: 
 

1. výkazy o úlovkoch 
2. výkaz o skutočnom zarybnení rybárskych revírov 
3. kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia  
4. vyplnený štatistický výkaz  
 

Pri vyplňovaní tlačív je potrebné dbať na používanie správnych revírnych čísiel a taktiež správnych 
jednotiek (ks, kg) pri sumarizovaní násad.  
 
Z dôvodu zmeny spôsobu vydávania hosťovacích povolení vo forme známky nalepenej v osobitnej 
časti Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch žiadame ZO SRZ o dôsledné zosumarizovania 
úlovkov a návštevnosti z hosťovacích povolení na rybolov Vašich členov v jednotlivých rybárskych 
revíroch ZO SRZ a Rady SRZ. 
 



Zvlášť upozorňujeme na nutnosť vyplňovania údajov o návštevnosti jednotlivých rybárskych revírov. Aj 
návštevnosť rybárskeho revíru bez úlovku je dôležité číslo! 
 
ZO SRZ, ktoré pri spracovaní štatistických údajov používajú počítačový program zašlú výstup z tohto 
programu. Organizácie, ktoré úlovky a zarybnenie spracovávajú v programe „ Sumarizácia “, zašlú len 
vyplnený štatistický výkaz a kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia.  
Ročný výkaz  o vodných plochách a ich rybárskom využití  za rok 2016 pre potreby štatistického úradu SR 
s metodickým pokynom k vypĺňaniu tvorí prílohu vestníka. 
 
 
Z-23 
Povinnosť ZO SRZ vydať každému členovi tlačivo „Povolenie na 
rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ 
 
V súvislosti s aktualizáciou Smernice o platení zápisného, členských príspevkoch a o vydávaní povolení na 
rybolov účinnej od 1. januára 2017 upozorňujeme ZO SRZ na povinnosť vydať každému svojmu členovi 
tlačivo „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ pri zaplatení členského 
príspevku. ZO SRZ je povinná vydať tlačivo aj deťom vo veku 6 - 14 rokov a mládeži vo veku 15 - 17 rokov 
vrátane a študentom, ktorí sú považovaní za mládež.  
 
Uvedené opatrenie bolo zavedené najmä z dôvodu zmeny spôsobu vydávania hosťovacích povolení na 
rybolov vo forme známky a eliminovania možnosti vydania viacerých takýchto tlačív jednému členovi SRZ. 
 
 
O-36 
Výberové konanie na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné 
družstvá 
 
Na základe plánu práce pre rok 2017 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: 

 
v ý b e r o v é    k o n a n i e 

 
na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a kategóriách: 
 

1. LRU – plávaná:    A.) pre kategóriu SENIORI 
      B.) pre kategóriu JUNIORI (U 15, U 20, U 25) 

              C.) pre kategóriu ŽENY 
 2. LRU – mucha:      A.) pre kategóriu SENIORI 

      B.) pre kategóriu JUNIORI  
3. LRU – prívlač:     A.) pre kategóriu SENIORI 

      B.) pre kategóriu JUNIORI  
            4. LRU – feeder:      pre kategóriu SENIORI 
             5.  Rybolovná technika: pre kategóriu JUNIORI 
 
na obdobie od 1.3.2017 do 31.12. 2018. 
 
Požiadavky: bezúhonnosť, dlhodobé skúsenosti a prax s vedením alebo trénovaním družstva v I. alebo II. 
lige, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, ako aj dobrý zdravotný stav. Vítané sú jazykové 
znalosti anglického jazyka. 
 
Písomné prihlášky doložené: 

1. profesionálnym životopisom s dosiahnutými športovými úspechmi 
2. vypracovanou koncepciou Vašej trénerskej činnosti 
 

zašlite poštou do 31.1.2017 na adresu: 
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVĂZ – RADA, Žilina 
Odbor športovej činnosti 
A. Kmeťa č. 20 
010 55   Ž i l i n a 
 

Prihláška bude platná len v prípade, že budú doložené všetky požadované vyššie uvedené materiály.      



O-37 
Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií odboru športovej činnosti 
 
Vážení športoví rybári,             
 
v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2017 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, 
na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného 
delegáta Vašej ZO SRZ.  
 
Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina v dňoch: 
14.1. (sobota) 09.00 – LRU - prívlač 
  13.00 – LRU - mucha 
15.1. (nedeľa) 10.00 – Rybolovná technika 
21.1. (sobota) 09.00 – LRU - plávaná 
                       13.00 – LRU - feeder 
4.2. (sobota)   10.00 – Komisia rozhodcov 
 
Na základe Predpisov pre športovú činnosť sa zasadnutia môže zúčastniť len jeden zástupca za každú ZO 
SRZ. Hlasovacie právo majú len organizácie, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži 
a registrovaných pretekárov.  
 
Zástupca športového klubu sa zasadnutia môže zúčastniť iba v tom prípade, ak bude vybavený 
splnomocnením ZO SRZ potvrdeným jej štatutárnymi zástupcami. 
 
Program: 1. Otvorenie 
               2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2016 

  2. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2016 
  3. Prihlášky a registrácie pre rok 2017, nasadenie družstiev v roku 2017 
  3. Termínový kalendár súťaží pre rok 2017 
  4. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2017 
  5. Plán práce na rok 2017 

  6. Rôzne 
  7. Záver 

 
                                                                                            
Na zasadnutie sa pozývajú: 

1. tajomník SRZ 
2. členovia prezídia OŠČ 
3. členovia sekcií OŠČ 
4. zástupcovia ZO SRZ (ako je uvedené v texte) 
5. rozhodcovia SRZ  

 
Pozvánka je prílohou tohto vestníka. 
 
O-38 
Seminár o lipňovi 
 
Dňa 7. septembra 2016 sa v Žiline uskutočnil odborný seminár venovaný problematike lipňa 
tymiánového za účasti 15 – tich ZO SRZ, pracovníkov Ministerstva životného prostredia SR, zástupcov 
Českého rybárskeho zväzu, niektorých členov Rady SRZ a ďalších účastníkov. 
 
Na seminári bolo konštatované, že pokračujúce zhoršenie stavu ichtyofauny lipňových vôd je zložitý 
problém a na jeho riešenie musí byť vypracovaná Komplexná štúdia zameraná na obhospodarovanie 
lipňových vôd, pričom sa využijú najnovšie skúsenosti a vedecké poznatky. Závery zo seminára sú 
prílohou vestníka. 
Touto problematikou sa zaoberala aj Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2016, na ktorom prijala 
nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 161/2016 
Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd v súčinnosti s odborom výroby vypracovať komplexnú štúdiu 
zameranú na obhospodarovanie lipňových vôd v spolupráci s odborníkmi s oblasti rybárstva so SR a ČR. 
Termín: december 2017 



O-39 
MVE a petícia „Za živé rieky“ 
 
Dňa 21. novembra 2016 sa uskutočnilo rozporové konanie k zaslaným pripomienkam SRZ k návrhu 
vypracovanej Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov 
Slovenska do roku 2030. Rozporovému konaniu predchádzala pracovná skupina k tejto téme, v ktorej mal 
svojho zástupcu aj SRZ. Väčšinu  pripomienok SRZ Ministerstvo životného prostredia SR akceptovalo. 
Nakoľko však tento materiál naďalej počíta s výstavbou ďalších MVE na Slovensku (59 MVE určených ako 
podmienečne vhodné na výstavbu), požadovali sme od ministerstva, aby bol tento predložený materiál 
posúdený podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nakoľko kumulácia 
vplyvov ďalšej výstavby viacerých MVE na krátkych úsekoch našich riek významne negatívne naruší vodné 
biotopy vrátane rýb. S týmto ministerstvo nesúhlasilo a materiál pôjde na rokovanie vlády s týmto rozporom.  
 
Okrem našich pripomienok bola spracovaná aj hromadná pripomienka občianskych aktivistov, ktorí taktiež 
poukazovali na niektoré negatívne dopady spojené s výstavbou MVE na Slovensku. Po schválení tohto 
strategického dokumentu budeme všetky ZO SRZ informovať.  
 
Zároveň informujeme, že petícia s názvom  „ Za živé rieky a čistú vodu“ naďalej prebieha. Na mesiac január 
2017 je naplánované stretnutie petičného výboru, ktorý rozhodne ako a kedy sa petícia odovzdá. Dovtedy 
je možné naďalej zbierať podpisy pod túto petíciu, napr. na nadchádzajúcich výročných členských 
schôdzach jednotlivých ZO SRZ.   
 
 
O-40 
Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách 
 
Dňa 14. januára 2017 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. Slovenský rybársky zväz 
v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje v tomto 
termíne sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) v rybárskych revíroch v 
užívaní SRZ.  
Týmto žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch, ktoré rybársky 
obhospodarujú. Metodika sčítania, ako aj sčítací formulár sú prílohou vestníka. 
  
Výsledky sčítania zaznamenané v uvedených formulároch je potrebné zaslať do 17. februára 2017 na 
adresu Sekretariátu SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk .  
 
 
Ľuboš Javor, v. r.  
tajomník 
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