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SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

IČO: 00 178 209 

                     VESTNÍK  

Slovenského rybárskeho zväzu, Rady  

1/2021 

Ročník XXIII., Čiastka 1/2021 

 

Obsah: 

• Z-1 Smernica pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov v 

rybárskych revíroch Rady SRZ 158/46/2021-Sekr. 

• Z-2 Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ 159/47/2021-Sekr. 

• Z-3 Predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských konferencií OZ SRZ 

• Z-4 Správa z konania členskej schôdze / mestskej konferencie 

• Z-5 Cenník násadových rýb pre rok 2021 

• Z-6 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2020 

• Z-7 Zarybňovacie plány na roky 2021-2023 

• O-1 Dodatok č. 1 k zväzovému kaprovému poriadku na rok 2021 

• O-2 Zoznam členov RS – zaslanie 

Z-1  Smernica pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových   rybárskych 

pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ  158/46/2021-Sekr. 

Rada SRZ prijala Uznesenie č. 3/2021, ktorým bola schválená Smernica pre organizovanie rybárskych 

pretekov alebo športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ 158/46/2021-Sekr., účinná 

od  1. februára 2021. Uvedená Smernica je prílohou č. 1 Vestníka. 

 

Z-2  Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ 159/47/2021-Sekr. 
 Rada SRZ prijala Uznesenie č. 4/2021, ktorým bola schválená Smernica o odmeňovaní funkcionárov 

a členov SRZ 159/47/2021-Sekr., účinná od 1. februára 2021. Smernica je prílohou č. 2 Vestníka. 

 

Z-3 Predĺženie lehoty na konania členských schôdzí / mestských konferencií  

OZ SRZ v roku 2021 
Na základe prognóz vývoja epidemiologickej situácie Rada SRZ schválila Uznesením č. 6/2021 

predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských konferencií OZ SRZ do 30.9. 2021. 

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť povinnosť vyplývajúcu z § 14, odsek 5, STANOV SRZ, 

zaslanie pozvánky na členskú schôdzu/mestskú konferenciu Vašej OZ SRZ „zvolanie riadnej (mimoriadnej) 

členskej schôdze alebo riadnej (mimoriadnej) mestskej konferencie výbor oznámi písomne alebo elektronicky 
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najmenej 15 dní vopred Rade SRZ“. Pozvánku zašlite, prosím, v elektronickej forme na e-mailovú adresu 

sekretariátu tajomníka sekretariat@srzrada.sk . 

 

Z – 4    Zaslanie správ z konania ČS/MK OZ SRZ 2020 
Dovoľujeme si požiadať štatutárnych zástupcov OZ SRZ, aby spolu s ostatnými podkladmi z 

členských schôdzí / mestských konferencií zasielali kompletne vyplnený formulár s názvom Správa 

z ČS/MK 2021 (príloha č. 3 Vestníka) a nie vlastné formuláre. Správa obsahuje údaje potrebné pre 

aktualizáciu kontaktných údajov štatutárnych zástupcov a hospodárov základných organizácií, ktoré sú 

uvedené na stránke www.srzrada.sk. Vyplnenú správu zasielajte na e-mailovú adresu sekretariat@srzrada.sk  

 

Z - 5    Cenník násadových rýb  
Na základe prijatého uznesenia Rady SRZ č. 5/2021 Vám zasielame schválený cenník násadových rýb 

pre rok 2021. V prílohe Vestníka sa pod číslom 4 nachádzajú cenníky, objednávkové formuláre a manuál k 

objednávaniu. Ceny ponúkaných násad sú konečné, vrátane dopravy. OZ SRZ, ktoré v roku 2020 neobdržali 

objednané násady si ich môžu doobjednať v tomto roku. 

Súčasťou objednávky je ponuka na úhorie monté a medikované krmivo – Rupín špeciál. Z dôvodu 

potreby objednania liečiva Rupín u externého dodávateľa a zmeny podmienok dodávky, Vás žiadame poslať 

obratom informáciu ohľadom požadovaného množstva na e-mail objednavka.nasad@srzrada.sk alebo 

telefonicky 0918/711 555 (B. Marko).  

Vyplnenú poštovú objednávku – tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Odbor výroby násad, SRZ 

– Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina alebo elektronicky na adresu objednavka.nasad@srzrada.sk  v 

termíne do 28. februára 2021.  

V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív kontaktujte 

pracovníka odboru výroby p. Bc. Bronislava Marka na e-mail vyroba@srzrada.sk tel. čísle 041/507 36 22, 

prípadne 0918/711 555. 

 

Z-6 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2020 
  Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v termíne do 15.2.2021 je potrebné vyplniť do programu 

SUMARIZÁCIA (www.srzrada.sk/sumarizacia) úlovky a zarybnenie, prípadne zaslať štatistické údaje za rok 

2020, a to:  

1. výkazy o úlovkoch  

2. výkaz o skutočnom zarybnení rybárskych revírov 

 3. kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia zaslať príslušnému ichtyológovi  

4. ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití. 

Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2020 je prílohou č. 5 Vestníka a je 

potrebné ho doručiť príslušnému ichtyológovi tiež do 15.2.2021.V prípade potreby Vám bližšie informácie 

poskytne príslušný ichtyológ Rady SRZ. 

Kontakty na príslušných ichtyológov:  

Ing. Martin Farský 
farsky@srzrada.sk  +421 41 507 36 28 421 918 711 545 

ichtyológ - Bratislavská oblasť 

Ing. Dušan Hajňuk 
hajnuk@srzrada.sk +421 41 507 36 26 421 918 711 523 

ichtyológ - Západoslovenská oblasť 

Richard Štencl 
stencl@srzrada.sk    421 918 903 641 

ichtyológ - Stredoslovenská oblasť 

Ing. Stanislav Géci 
geci.ichtyo@netkosice.sk  +421 55 622 55 36 421 918 711 527 

ichtyológ - Východoslovenská oblasť 
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Z-8 Zarybňovacie plány na roky 2021-2023 

Dovoľujeme si upozorniť OZ SRZ, že nové trojročné obdobie bude platiť na roky 2021-2023, žiadosť 

o schválenie nových zarybňovacích plánov  sme povinní zaslať na MŽP SR v termíne do 31.3.2021, preto Vás 

vyzývame o zaslanie návrhu nových zarybňovacích plánov najneskôr do 15.2.2021 na schválenie príslušným 

ichtyológom. Upozorňujeme, že podľa vyhlášky č. 381/2018 Z. z. treba rybársky revír s režimom CHRO, 

CHAP a chovný zarybniť aspoň raz za tri roky, takéto plánované zarybnenie treba uviesť tiež do 

zarybňovacieho plánu. Vysvetlenie k tvorbe zarybňovacích plánov je uvedené v prílohe č. 6  Vestníka. 

 

O-1 Dodatok č.1 k Zväzovému kaprovému poriadku na rok 2021 

Oznamujeme OZ SRZ, že Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov SRZ Rady pripravil 

Dodatok č. 1 k zväzovému kaprovému poriadku na rok 2021, ktorý je potrebné vydať, nakoľko sa objavili 

niektoré nové skutočnosti, ktoré je nevyhnutné prostredníctvom tohto dokumentu oznámiť členom SRZ, 

držiteľom zväzových kaprových povolení na rybolov. Prosíme preto zástupcov OZ SRZ, aby si pozorne 

preštudovali vydaný ZKP  a prípadne nás informovali o ďalších  návrhoch na doplnenie, prípadne navrhli 

opravu chybného textu. Vaše pripomienky zašlite na mail: horcicka@srzrada.sk . 

 

O-2  Zoznam členov rybárskej stráže  

 Dovoľujeme si Vám pripomenúť informáciu z Vestníka 3/2020, č. O-5, 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 č.  7 Tlačivo - zoznam členov RS) na email gavenda@srzrada.sk. Pri členoch 

RS vymenovaných podľa zákona 139/2002 Z. z. sa platnosť spôsobilostí nevypĺňa. 

 
 

Prílohy:  

1. Smernica pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov v rybárskych 

revíroch Rady SRZ 158/46/2021-Sekr. + príloha 

2. Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ 159/47/2021-Sekr. 

3. Tlačivo – správa z konania ČS/MK 

4. Cenník násadových rýb 2021 + prílohy 

5. Výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití + prílohy 

6. Zarybňovacie plány pre roky 2021-2023 + prílohy 

7. Tlačivo – zoznam členov RS 

 

 

V Žiline, 4.2.2021 
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