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 Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ  

Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 19.9.2020, schválila novelu Disciplinárneho poriadku 

SRZ, ktorá je účinná od 1. októbra 2020. Disciplinárne konania začaté po 1. októbri 2020 sa riadia týmto 

novelizovaným Disciplinárnym poriadkom SRZ. Disciplinárne konania začaté pred 1. októbrom 2020 sa 

dokončia podľa Disciplinárneho poriadku SRZ účinného do 1. októbra 2020. 

Obe verzie DP SRZ + Novela DP SRZ sa nachádzajú v prílohe Vestníka, ako aj na stránke SRZ v sekcii 

„Právo a legislatíva, Právne predpisy SRZ, Záväzné právne predpisy“ odkaz  https://www.srzrada.sk/pravo-

v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/ 

 

Z-2 Smernica  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov 
Rada SRZ na zasadnutí 19.9.2020 schválila  novú Smernica  o platení zápisného, členských 

príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, s účinnosťou od 1.12.2020. Nachádza sa v prílohe Vestníka, 

ako aj na stránke SRZ v sekcii „Právo a legislatíva, Právne predpisy SRZ, Smernice SRZ“ odkaz  

https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/smernice-rady-srz/ 

 
Z-3 Predĺženie termínu konania ČS/MK OZ SRZ  

V súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR bola Rada SRZ schvália 

predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí / mestských konferencií do 31.12. 2020. Povinnosť 
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usporiadať členskú schôdzu alebo mestskú konferenciu ustanovuje § 14 ods. 2 Stanov SRZ, preto nie je 

v kompetenciách Rady SRZ rozhodnúť o zrušení alebo odpustení tejto povinnosti. 

Z-4  Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2021 a úprava cenín 

V prílohe Vám zasielame druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2021.  

Upozorňujeme Vás na zmeny cenín, ktoré boli uzneseniami schválené na zasadnutí Rady SRZ 

konaného dňa 19.9.2020: 

• rozpätie cien  denných miestnych kaprových povolení pre nečlena  od 20,00 do 80,00 Eur na rok 

2021.  

• cena jednodňového povolenia na rybolov pre nečlena na VN Dedinky na rok 2021 vo výške 30,00 

Eur. 

• rozšírenie ceny miestnych pstruhových a miestnych lipňových povolení o 50,00 Eur, 60,00 Eur 

a 70,00 Eur. 

• nový druh povolenia pre nečlena L-týždenné (5 vychádzok) cena 150,00 Eur. 

Vyplnenú objednávku (nachádza sa taktiež v prílohe) zasielajte elektronicky pani na adresu 

galbava@srzrada.sk najneskôr do 20.10.2020.  Zároveň Vás žiadame, aby ste  dohodli  s pani Galbavou, 

referentkou ekonomického odboru,  na termíne ich osobného prevzatia. Tel. kontakt : 041/507 36 19, 0948 

231 967. 

 

Z-5  Vydávanie povolení na rybolov na rok 2021 

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 19.9.2020 prerokovala návrh Smernice o platení zápisného, 

členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, ktorý odsúhlasila s pripomienkami. Povolenie na 

rybolov bude brožúra, ktorá bude obsahovať na jednej strane  7 koloniek pre nalepenie známok 

oprávňujúcich na lov rýb v jednotlivých druhoch rybárskych revírov (K-miestne, K-zväzové, P-

miestne, L-miestne, L-zväzové, VVN Bešeňová a VN Dedinky), ďalej budú na inej strane 4 kolonky pre 

nalepenie ostatných známok.  

Zmenou smernice sa upravil aj maximálny počet privlastnených rýb  na 40 kusov rýb z 

každého druhu rybárskeho revíru (kaprové, pstruhové, lipňové). Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú 

do tohto limitu zostáva podľa§ 14 ods.2 vyhlášky MŽP č.381/2018.  

V praxi to znamená, že ak ste držiteľom povolenia  napr.: K- miestne + K- zväzové + ďalšie K - 

miestne z inej OZ SRZ, oprávňuje Vás to na privlastnenie max 40 ks rýb, alebo P - miestne + VN Dedinky 

oprávňuje Vás to na privlastnenie 40ks rýb , alebo L- miestne + L- zväzové+ ďalšie  L-miestne z inej OZ 

SRZ oprávňuje Vás to na privlastnenie 40  ks rýb. 

Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2021, 

ktoré obdrží každý člen SRZ.  

O-1 Usmernenie pre OZ SRZ ohľadom konania MK/ČS a pretekov 

Dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: 

OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných 

podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Podľa písm. B) uvedeného opatrenia 

všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať 

hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte 

nad 50 osôb. 

V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať rybárske preteky iba v prípade, že sa na 

nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú 

všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori, rozhodcovia a pod. Konanie pretekov je teda možné v 

prípade, ak vie organizátor splniť podmienku maximálneho počtu osôb spolu s ďalšími hygienickými 

opatreniami (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy). 
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Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôrazne vystríhame pred nedodržiavaním uvedeného 

opatrenia, keďže usporiadateľovi hromadného podujatia, ktorým by došlo k porušeniu hore uvedeného 

opatrenia hrozí pokuta za správny delikt vo výške do 20.000 EUR. 

 

O-2  Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého - oznam 
 

Informujeme štatutárnych zástupcov OZ SRZ, že v prebiehajúcom roku 2020 a v roku 2021 nie  je 

možné plašiť a loviť kormorána veľkého na lovných rybárskych revíroch a vybraných chovných 

rybárskych revíroch v užívaní SRZ, nakoľko nebola predĺžená výnimka na odlov a plašenie. SRZ Rada 

Žilina podal rozklad voči rozhodnutiu MŽPSR a podnikne všetky kroky k opätovnému vydaniu povolenia 

na odlov a plašenie kormorána veľkého. OZ SRZ z tohto dôvodu zatiaľ nemôžu žiadať o dotáciu na 

brokové strelivo. 

 

O-3   Informácia o zrušení školenia nových členov Rybárskej stráže  

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a nariadení vlády SR  platných od 1.10.2020, bolo 

ZRUŠENÉ školenie Rybárskej stráže, ktoré malo prebehnúť v termíne 16. – 18.10.2020 v SOŠ Ivanka pri 

Dunaji. Vaše prihlášky sú zaevidované a o novom termíne školenia Vás budeme informovať. 

V prípade, že máte záujem prihlásiť ďalších uchádzačov z Vašej OZ SRZ, prihlášky zasielajte na 

email: gavenda@srzrada.sk, tel. č. 0918 711 549. 

 

O-4  Ponuka kokosového vlákna na výrobu umelých hniezd  

Žiadame štatutárnych zástupcov OZ SRZ, aby nahlásili do 30. novembra 2020 svoje požiadavky na 

kokosové vlákno používané na výrobu umelých hniezd na podporu neresu. 

Predpokladaná cena bude na úrovni minulého roka (minuloročná cena 3,55 EUR/kg bez DPH a 

dopravy). Požiadavky zasielajte na email: gavenda@srzrada.sk. 

 

O-5  Zoznam členov rybárskej stráže – zaslanie  

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,  dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v termíne  do  28. 

februára  2021   zaslali aktuálne zoznamy členov rybárskej stráže Vašej OZ SRZ s informáciou o záujme 

poistenia zodpovednosti za škodu pre rok 2021. Zoznamy  s  informáciou  o  poistení  je  potrebné  zaslať 

v priloženom súbore (viď príloha – Tlačivo – zoznam členov RS)  na email gavenda@srzrada.sk .  
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5. Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2021 
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