
                               
 

 

POZVÁNKA 
 

na 

 

KURZ obsluhy 

elektrického lovného agregátu 
 

 

25. jún 2018 
 

 

 

 

 

Miesto konania:  Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina  

 ul. A. Kmeťa 20  

 010 55 Žilina 

 

   

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 
 

1.  miesto konania:  budova sekretariátu SRZ – Rada Žilina 

  010 55 Žilina 

  zasadacia miestnosť – 3. poschodie 
 

2.   čas školenia:      11,30 – 17,00 
  

3.   strava:               obed je zahrnutý v cene vložného za kurz  

              

4.   informácie: Ing. Tibor Krajč, PhD., krajc@srzrada.sk 
                             č. tel.: 0918 - 711 520 

 

5. Kurzu sa môžu zúčastniť len prihlásené osoby po zaplatení vložného 

 

6. poplatok za kurz: úhrada vložného v hotovosti pri prezentácii  

   vo výške 25 EUR/osoba 
 

7.  parkovanie - počas kurzu je pred budovou sekretariátu Rady SRZ 

zabezpečené parkovanie pre 10 aut s logom SRZ za predným sklom 
 

8.  Kurz na obsluhu elektrického agregátu je súčasťou odborného seminára 

Rybovody na Slovensku, ktorý bude v dopoludňajších hodinách prebiehať 

v zasadacej miestnosti sekretariátu. 

 

9. Kurzu na obsluhu elektrického agregátu sa môžu zúčastniť po 

zaplatení vložného aj  záujemcovia, ktorí nebudú účastníci 

dopoludňajšieho odborného seminára 

 

10. Každý absolvent kurzu dostane po absolvovaní testu potvrdenie 

s oprávnením na obsluhu elektrického lovného agregátu 

 

11. Maximálny počet účastníkov kurzu je limitovaný a preto v prípade, že 

počet záujemcov prekročí stanovený počet 35, budú uprednostnení tí, ktorí 

vyplnili a zaslali prihlášku skôr. 
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PROGRAM  KURZU OBSLUHY EL. AGREGÁTU  
 

25. jún 2018 
 

Čas Téma školenia Lektor 

 
 11.00 – 11.25 prezentácia účastníkov    Ing. Hajňuk    
         
 11.25-11.30 O T V O R E N I E    Ing. Krajč, PhD. 

 organizačné pokyny  
 

11.30 – 12.30 Význam, využitie a spôsoby     Ing. Šubjak, R. Štencl 

 elektrolovu, zloženie odlovného   

 zariadenia  
 

12.30 – 13.00 O B E D  
 

13.00 – 13.45 Bezpečnosť pri práci s elektrickým  BOZiPO, s.r.o. 

 lovným agregátom 
 

13.45 – 14.30   Prvá pomoc pri zasiahnutí     Ing. Podhradský     

 elektrickým prúdom                          
 

14.30 – 15.15   Praktické skúsenosti a obsluha  

 zariadenia na lov rýb      Ing. Krajč, PhD. 

 elektrickým prúdom 
 

15.15-15.30 Prestávka 
 

15.30 – 16.00 Skúšobné testy BOZIPO, Ing. Šubjak 

  Ing. Krajč, PhD.  

16.00 – 16.30 Oprava testov Ing. Hajňuk, R. Štencl 
 

16.00 – 17.00   Praktické ukážky lovu      Ing. Šubjak    

 elektrickým agregátom  Ing. Hajňuk 

 – VN Žilina, príp. náhradný tok                         
 

16.30 – 17.00  Vyhodnotenie výsledkov  Ing. Šubjak, Ing. Krajč 

 a ukončenie kurzu  BOZiPO, s.r.o. 

Prihláška na kurz obsluhy elektrického agregátu na lov rýb 
 

Meno a Priezvisko 

Dátum 

narodenia 

Adresa 

trvalého 

bydliska Záujemca o  

Vysielajúca 

ZO SRZ/FO 

     

prvý kurz 

*/pravidelné 
preškolenie   

    

 prvý kurz 

*/pravidelné 
preškolenie   

    

 prvý kurz 

*/pravidelné 
preškolenie   

* nehodiace sa preškrtnite 

 

Vyplnenú údaje podľa tabuľky zašlite prosím na E-mail: 

krajc@srzrada.sk v termíne do 20.6.2018.  
  

Každý záujemca pri prezentácii podpisuje aj prehlásenie o súhlase so 

spracovaním osobných údajov pre potreby evidencie účastníkov kurzu 

a vystavenie osvedčení 
 

Doporučené študijné materiály: 
 

1) LOV RÝB ELEKTRICKÝM AGREGÁTOM, SRZ-Rada Žilina, 2007 

 

2) Lov ryb elektrickým agregátem, ČRS, Praha, 2010 

 

3) Smernica SRZ-Rada č. 879/221 na stránke: http://www.srzrada.sk/wp-

content/uploads/2016/07/Smernica-č.-879-221-OO-upravujúca-postup-pri-

používaní-elektrického-agregátu-v-rybárskych-revíroch-ktoré-

obhospodaruje-SRZ.pdf 
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