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Z-4 
Zaslanie chýbajúcich správ z VČS/MK 2018 
 
Žiadame všetky základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, aby nám spolu s ostatnými 
podkladmi z výročných členských schôdzí / mestských konferencií zasielali kompletne vyplnený formulár 
s názvom Správa z VČS 2018 (tvorí prílohu tohto Vestníka). Správa obsahuje údaje potrebné pre 
aktualizáciu kontaktných údajov štatutárnych zástupcov a hospodárov základných organizácií, ktoré sú 
uvedené na stránke www.srzrada.sk. Rovnako dôležité je aj podanie informácie o riadne zvolených 
delegátoch na XII. Snem SRZ (meno, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia) pre zasielanie materiálov 
potrebných na rokovanie XII. Snemu SRZ a tvorby prezenčných listín. Vyplnenú správu môžete dodatočne 

http://www.srzrada.sk/
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zaslať na mail: sekretariat@srzrada.sk alebo poštou na Slovenský rybársky zvaz, Andreja Kmeťa 20, 010 
55 Žilina. V prípade, že ste už správu zaslali, považujte túto informáciu za bezpredmetnú. 

O-5 
Novela zákona o vodách 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že od 15.3.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, 
ktorá prináša viaceré zmeny v súvislosti s rybárstvom a chovom rýb. 
Na tomto odkaze https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20180315.html je možné si 
pozrieť obsah zákona so zvýraznenými novelizovanými ustanoveniami (zeleným podfarbený text). Keďže 
viaceré novelizované ustanovenia boli zapracované na základe pripomienok Slovenského rybárskeho 
zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť najmä na ustanovenia § 19 ods.3 písm. e) a f), § 19 ods. 10, § 26 ods. 
5, § 36 ods. 8 písm. a), § 41 ods. 10 a § 70 ods. 4 a 5. Medzi nové a veľmi dôležité ustanovenia patrí § 16 
písm. a), § 21 ods. 1 písm. c) a tiež § 73 vo veci nového postupu vo vodoprávnych konaniach. 
 

O-6 
Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku - zber podpisov pokračuje 
 
V uplynulých mesiacoch spustil Slovenský rybársky zväz zber podpisov prostredníctvom Petície za 
záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku. Ďakujeme všetkým Vám 
aktívnym členom SRZ a priaznivcom za podporu Petície. K dnešnému dňu máme vyzbieraných viac ako 
50-tisíc podpisov, pričom samotný zber bude pokračovať aj naďalej počas celého legislatívneho procesu 
prípravy navrhovaného znenia Zákona o rybárstve. Petíciu môžete podporiť buď vypísaním údajov na 
petičný hárok (tvorí prílohu tohto Vestníka), alebo elektronicky na webovom sídle  
www.zarybarstvo.sk. 
 

O-7 
Elektronizácia SRZ – aktuálna informácia 
 
Software pre elektronizáciu SRZ bol odovzdaný Slovenskému rybárskemu zväzu, a postupne prebieha 
generovanie prístupových údajov pre štatutárnych zástupcov ZO SRZ. V najbližších dňoch Vám budeme 
zasielať prístupy do aplikácie, aby ste sa s ňou mohli oboznámiť, prípadne začať testovanie. V mesiaci máj 
odštartujeme zber údajov o členskej základni z jednotlivých organizácií po krajoch, pričom to bude 
prebiehať spolu so základným zaškolením s programom. Podľa požiadaviek organizácií bude import dát 
zabezpečovať dodávateľ aplikácie firma Viadon, s.r.o., prípadne si vloženie dát do databázy môžu 
zabezpečiť organizácie samy. 
 
O-8 
Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého - oznam 
 
Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého na revíroch SRZ stráca platnosť na lovných rybárskych 
revíroch dňom 31.3.2018. Na vybraných chovných rybárskych revíroch je možné loviť a plašiť kormorána 
celoročne. Kvôli splneniu podmienok rozhodnutia o udelení výnimky je SRZ povinný zaslať na riaditeľstvo 
Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica správu o uplatňovaní výnimky v sezóne 2017/2018 do konca 
mesiaca apríl 2018. Preto žiadame všetky ZO SRZ o zaslanie formulárov o odlove, pokiaľ sa tento 
realizoval, alebo správu o plašení a to v termíne najneskôr do 13.4.2018 na mail: stencl@srzrada.sk. 
 

O-9 
Oznam o predložených zarybňovacích plánoch na roky 2018-2020 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že Zarybňovacie plány na všetky rybárske revíry SRZ pre roky 2018-2020 boli 
predložené Ministerstvu životného prostredia SR listom č. 578/227/18-OTV zo dňa 27.3.2018. 

 
O-10 
Informácia o schválenom zarybňovaní rybárskych revírov zo 
zarybňovacích fondov SRZ 
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Oznamujeme ZO SRZ, že SRZ - Rada na svojom marcovom zasadnutí konanom dňa 24.3.2018 v Žiline 
schválila prerozdelenie finančných prostriedkov na zarybnenie rybárskych revírov v roku 2018 z jednotlivých 
zarybňovacích fondov. Rybárski hospodári  ZO SRZ získajú informáciu o pridelených prostriedkoch vo 
forme násad prostredníctvom svojho oblastného ichtyológa na Aktíve rybárskych hospodárov.  
Aktív RH pre prešovský a košický kraj sa uskutoční dňa 7.4.2018 (sobota) v Košiciach na rybárskom dome 
MsO SRZ Košice, aktív RH ZA-kraja a časti TN-kraja sa bude konať dňa 10.4.2018 (utorok) v Žiline v sídle 
SRZ-Rada ZA, aktív RH BB-kraja sa bude konať dňa 11.4.2018 (streda) v Žiari n/Hronom na rybárskom 
dome. Aktív RH TT-kraja a NR-kraja sa bude konať v druhej polovici apríla a termín bude dodatočne 
upresnený oblastným ichtyológom p. Ing. Hajňukom. 
 
 
 

O-11 
Závierka Rady SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 
 
Uznesením č. 13/2018 schválila Rada SRZ účtovnú závierku za rok 2017 a Uznesením č. 23/2018 schválila 
rozpočet na rok 2018. Účtovnú závierku za rok 2017 s výrokom audítora a rozpočet na rok 2018 sú prílohou 
tohto vestníka. 

 
O-12 
Rybárska stráž – informácia o školení 
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu s prípravou nového zákona o rybárstve sa nové školenie rybárskej stráže 

bude konať až po jeho schválení, podľa predbežnej informácie z MŽP SR podľa legislatívneho plánu 

pravdepodobne v druhej polovici roku 2018. K dnešnému dňu evidujeme celkove 111 žiadateľov od 

nasledovných ZO SRZ (s uvedeným počtom žiadateľov) Bardejov (4), Bratislava I. (1), Bratislava V. (2), 

Dolný Kubín (4), Gelnica (1), Handlová (3), Hlohovec (4), Holíč (8), Hurbanovo (1), Kolárovo (1), Komárno 

(6), Levice (4), Martin (2), Námestovo (3), Nálepkovo (2), Nové Zámky (2), Medzev (2), Michalovce (4), 

Piešťany (3), Podbrezová (3), Považská Bystrica (2), Púchov (6), Senec (3), Senica (3), Trebišov (3), 

Trenčín (3), Trnava (13), Topoľníky (2), Tisovec (2), Turčianske Teplice (2), Sekule – Moravský svätý Ján 

(2), Sereď (1), Snina (5), Záhorie-Zohor (4) 

V prípade potreby konzultácie ku školeniam rybárskej stráže môžete kontaktovať nového vedúceho 
rybárskej stráže pri sekretariáte Rady SRZ pána Ondreja Gavendu, 0918711549, prípadne 
gavenda@srzrada.sk. 
 
 

O-13 
Kontakty na vedúcich rybárskej stráže 
 
Všetky ZO SRZ žiadame o zaslanie kontaktných údajov na príslušných vedúcich rybárskej stráže  
v rozsahu priezvisko, meno, telefónne číslo na mailový kontakt gavenda@srzrada.sk v termíne do 
30.04.2018. Uvedený kontakt žiadame v súvislosti s pripravovaným preškolením všetkých členov rybárskej 
stráže a taktiež s cieľom zefektívniť komunikáciu s členmi rybárskej stráže navzájom. 

 

O-14 
Ponuka nočných videní pre rybársku stráž 
 
Na základe spolupráce medzi Slovenským rybárskym zväzom a spoločnosťou Lynx Optics Slovakia, s.r.o. 
(Slovenský výrobca nočných videní a termovízií) Vám dávame do pozornosti, že pre potreby rybárskej 
stráže vieme zabezpečiť zľavu až do výšky 30 % na kompletný sortiment firmy Lynx Optics Slovakia, s.r.o. 
(platí pre všetky ZO SRZ). V prípade záujmu kontaktujte priamo zástupcu spoločnosti p. Mgr. Lešňovského 
– 0902 991 020 - belalko@belalko.sk pre vypracovanie cenovej ponuky, prípadne konzultácie spojenej  
s výberom vhodného produktu. Všetky výrobky si môžete prezrieť na www.lynxoptics.sk. 

 
 

O-15 
Oznam o pripravovaných odborných seminároch 
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Oznamujeme ZO SRZ, že SRZ-Rada Žilina pripravuje v roku 2018 viaceré odborné semináre a odborné 
školenia pre štatutárov, členov komisií a RH z finančných prostriedkov získanej dotácie 
z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Ten prvý (jednodňový seminár), sa uskutoční dňa 9.5.2018 
(streda) zameraný bude na Novelu zákona o vodách na Revitalizáciu vodných tokov  a legislatívu 
v oblasti ochrany vôd. Predbežný záujem zo strany ZO SRZ oznámte prosím na adresu krajc@srzrada.sk 
v termíne do 16.4.2018. 
 
 

O-16 
Čistenie brehov vodných nádrží 
 
Tradične  aj  v tomto  roku  prebehne  v jarných  mesiacoch  celoslovenská  akcia „Čisté  brehy  rybárskych 
revírov“ zameraná najmä na zber odpadu nahromadeného v okolí vodných nádrží. Z tohto dôvodu SRZ – 
Rada Žilina požiada listom správcov vodných tokov a nádrží - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Banská Štiavnica  a Vodohospodársku výstavbu,š.p., Bratislava   o poskytnutie technickej pomoci pri  
realizácii tejto akcie.  Vyzývame preto všetky  ZO SRZ, aby sa do  tejto akcie aktívne  zapojili a pred 
začiatkom rybárskej sezóny pomohli vyčistiť okolie rybárskych revírov. Upozorňujeme ZO SRZ, že čistenie 
brehov vodných nádržiach v správe SVP, š. p. je jednou z podmienok uzavretej zmluvy medzi Slovenským 
rybárskym zväzom a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. pri využívaní vodných nádrží 
v súvislosti s výkonom rybárskeho práva. 

 

O-17 
Príslušnosť ZO SRZ k oblastným ichtyológom SRZ podľa krajov 
 
Ing. Stanislav Géci – KE kraj: Čierna nad Tisou, Dobšiná, Gelnica, Košice, Kráľovský Chlmec, 
Krompachy, Medzev, Michalovce, Moldava n. Bodvou, Nálepkovo, Rožňava, Sečovce, Spišská Nová Ves, 
Streda n. Bodrogom, Švedlár, Trebišov, Veľké Kapušany, PO kraj: Bardejov, Giraltovce, Hanušovce, 
Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Orlov, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Spišská Belá, Spišská 
Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svit, Svidník, Vranov n. Topľou. 

 
Richard Štencl – TN kraj: Dubnica n. Váhom, Handlová, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,BB kraj: 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Jelšava, Krupina, Lučenec, Nová Baňa, Podbrezová, Revúca, 
Rimavská Sobota, Tisovec, Tornaľa, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar n. Hronom, ZA kraj: Bytča, 
Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, 
Ružomberok, Trstená, Turčianske Teplice, Turzovka, Žilina 

Emanuel Seemann – BA kraj: Gajary, Rohožník, Malé a Veľké Leváre, Bratislava I., Bratislava II., 
Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V., Dunajská Lužná, Pezinok, Senec, Záhorie, TT kraj: Dunajská 
Streda,  Šamorín 

Ing. Dušan Hajňuk – TT kraj: Brodské, Drahovce, Galanta, Hlohovec, Holíč, Kúty, Piešťany, Sekule – Mor. 
sv. Ján, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Šaštín – Stráže, Šoporňa, Topoľníky, Trnava, Vrbové, Veľký 
Meder, NR kraj: Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Levice, Nitra, Marcelová, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, 
Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Vlčany, Zlaté Moravce, Želiezovce, TN kraj: Bánovce n. Bebravou, Nové 
Mesto n. Váhom, Partizánske, Stará Turá, Trenčín 

 

O-18 
Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia 

 
Projekt televíznej relácie s názvom Na rybách – Petrov zdar, ktorého výrobu zastrešuje Slovenský rybársky 
zväz (SRZ) v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) bude pokračovať aj v nasledujúcom 
kalendárnom roku 2018, pričom v pláne je výroba a odvysielanie 19-tich dielov v dĺžke 26 minút. Hlavným 
obsahom bola a naďalej bude predovšetkým propagácia rybárstva na Slovensku, od chovu rýb 
a zarybňovania rybárskych revírov, cez rôzne problémy ktoré rybárov trápia, prácu s mládežou až po 
samotný lov rýb. Preto chceme osloviť aj všetkých Vás, pokiaľ máte zaujímavé nápady na témy do relácie či 
viete o udalostiach, na ktoré by bolo vhodné poukázať  kontaktujte redaktora relácie pána Martiša na mail: 
redaktor@srzrada.sk, alebo telefonicky na 0948 560 900. 
 

O-19 
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Ochrana osobných údajov GDPR - informácia 

 

Touto cestou Vás informujeme, že dňa 25. mája 2018  nadobudne účinnosť nová európska legislatíva 

na ochranu osobných údajov (tzv. nariadenie GDPR). K spracúvaniu údajov dochádza aj u nás, 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, vrátane MO a MsO SRZ, pretože disponujeme monitoringovým 

kamerovým systémom, vedením mzdovej a personálnej agendy, spracúvaním objednávok, 

poskytovaním reklamných a marketingových služieb, atď.  

Vzhľadom na to, že predmetné nariadenie sa bude vzťahovať na všetky subjekty - Rada SRZ 
zabezpečuje výberové konanie na poskytovateľa služieb GDPR aj pre všetky základné organizácie SRZ. 
 
Ing. Ľuboš Javor, v.r. 
tajomník SRZ 
 
Prílohy: 

• Správa VČS 2018 

• Účtovná závierka 2017 

• Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 

• Rozpočet na rok 2018 – náklady a výnosy 

• Petícia za záchranu všeľudového rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný 
hárok 
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