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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  

Január 2022 

 

Ročník XXIV., Čiastka 1/2022 
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Z-1 Usmernenie pre vymenovanie, odvolanie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho 

zväzu č. 1658/92/21- Sekr. 

   Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, k Vašim otázkam týkajúcich sa povinnosti pre členov RS 

vymenovaných za účinnosti zákona č. 139/2002 splniť podmienku ukončeného stredoškolského vzdelania 

s maturitou uvádzame:  

Podľa § 23 ods. 3 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve Za člena rybárskej stráže  okresný úrad 

vymenuje fyzickú osobu, ktorá má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Podľa § 43 ods. 6 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve Členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári 

ustanovení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto 

zákonom do 31. decembra 2023 okrem podmienky upravenej v § 23 ods. 3 písm. c). 

http://www.srzrada.sk/
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Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 216/2018 Z. z. sme sa obrátili so žiadosťou o komentár 

k viacerými ustanoveniam tohto zákona a vyhlášky na jeho vykonanie na Ministerstvo životného prostredia 

SR. Jedným z ustanovení bolo aj § 23 ods. 3 zákona  č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a z toho vyplývajúca otázka 

Je člen rybárskej stráže povinný mať splnenú podmienku ustanovenú v § 23 ods. 3 písm. c) zákona o rybárstve 

k 1. januáru 2019, keď z dikcie zákona vyplýva, že z časového hľadiska majú byť všetky podmienky splnené 

do 31. decembra 2023 s výnimkou stredoškolského vzdelania? Z vyjadrenia Ministerstva životného prostredia 

SR vyplýva, že členovia rybárskej stráže vymenovaní do funkcie podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, 

ktorá neabsolvovali stredoškolské štúdium ukončené s maturitou, nie  sú podľa § 43 ods. 6 zákona povinní do 

31. decembra 2023 preukázať sa maturitným vysvedčením. Usmernenie pre vymenovanie, odvolanie a 

činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu č. 1658/92/21- Sekr. je prílohou č. 1 vestníka. Celé 

vyjadrenie MŽP SR vám zasielame v prílohe č. 2, časť týkajúca sa § 23 ods. 3 a § 43 ods. 3 zákona č. 216/2018 

Z. z. je na strane 26. 

 

Z-2 Smernica o použití podielov zaplatených daní 

         Novelizáciou smernice došlo k predlženiu lehoty na podanie žiadosti pre OZ SRZ do 31.10. 

kalendárneho  roka. Smernica je prílohou č. 3. 

 

Z-3 XIV. Snem SRZ 

        V roku 2022 by sa mal konať XIV. Snem SRZ, Rada SRZ prijala uznesenie, ktorým stanovil kľúč 

na voľbu delegátov a náhradníkov na snem: 

„Uznesenie č. 102/2021   

Rada SRZ schvaľuje, aby OZ SRZ zvolili dvoch delegátov a dvoch náhradníkov na XIV. Snem SRZ.“ 

Podľa vývoja pandemickej situácie sa dá predpokladať, že aj v roku 2022 bude obmedzené konanie 

hromadných podujatí, preto vás chceme požiadať, aby ste pristúpili ku konaniu členských schôdzí, čo najskôr 

ako to bude podľa platných opatrení možné.  

Dovoľujeme si Vám 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 

najmenej 15 dní vopred Rade SRZ“. Pozvánku zašlite, prosím, v elektronickej forme na e-mailovú adresu 

sekretariátu tajomníka sekretariat@srzrada.sk . 

V prílohe č. 4 zasielame tlačivo „Správa z konania výročnej ČS/MK“. Termín zaslania tlačiva Vám bude 

oznámený dodatočne. 

               

Z-4 Objednávka násadových rýb pre rok 2022 

Zasielame Vám objednávkové formuláre na násadové ryby v roku 2022 a manuál k objednávaniu 

násad. Ceny ponúkaných násad sú konečné, vrátane dopravy. OZ SRZ, ktorým v roku 2021 neboli dodané 

objednané násady si ich môžu doobjednať v tomto roku. Súčasťou objednávky je ponuka na úhorie monté.  

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

– Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina alebo elektronickú objednávku  mailom na adresu 

objednavka.nasad@srzrada.sk  v termíne do 28. februára 2022.  

Upozorňujeme, že medikované krmivo Rupín špeciál nebude Rada SRZ v roku 2022 distribuovať tak 

ako bolo zvykom predchádzajúce roky, nakoľko sa jedná o liečivo a Rada SRZ nemá oprávnenie na 

obchodovanie s veterinárnymi liečivami. Pre tých z Vás, ktorí majú záujem o kúpu Rupínu v tomto roku, sme 

pripravený sprostredkovať nákup tohto liečiva u distribútora veterinárnych liečiv. Poprosím Vás v prípade 

záujmu o kúpu tohto liečiva kontaktuje zamestnanca odboru výroby p. Marka, tel. č. 0918 711 555.   

mailto:sekretariat@srzrada.sk
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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. 

V prílohe č. 5 sa nachádzajú objednávkové formuláre a manuál k objednávaniu násad. 

       

O-1 Školenie rybárskej stráže 

  V súlade s § 23 ods.3 písm. f zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, môžu jednotlivé OZ SRZ 

prihlásiť svojich uchádzačov vyplnením záväznej prihlášky (príloha č. 6) a odoslaním na email: 

gavenda@srzrada.sk. Školenie sa bude konať podľa možností vzdelávacej inštitúcie a aktuálnych 

protipadnemických opatrení.  

 

O-2 Poistenie členov RS – zaslanie zoznamu 

 Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v termíne  do  28. februára  2022   zaslali aktuálne zoznamy 

členov rybárskej stráže Vašej OZ SRZ s informáciou o záujme poistenia zodpovednosti za škodu pre rok 2022. 

V prílohe č. 7 Vám zasielame tlačivo - Zoznamy  s  informáciou  o poistení RS, ktoré  je  potrebné  zaslať v 

priloženom súbore na email gavenda@srzrada.sk. Bližšie informácie: Ondrej Gavenda, vedúci RS SRZ, tel. 

č. 0918 711 549. 

 

O-3 Koncepcia vodnej politiky 2021-2030 

Slovenský Rybársky Zväz aktívne spolupracuje na vytváraní strategického dokumentu - koncepcie 

vodnej politiky na roky 2021- 2030 s výhľadom do roku 2050. Stručnú informáciu Vám prinášame v prílohe 

č. 8.  

 

O-4 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2021 

Informujeme všetky OZ SRZ, že v termíne do 15.2.2022 je potrebné vyplniť do programu 

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

2021 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 2021 a jednotlivé výkazy sú 

prílohami  č. 9-16  vestníka a je potrebné ich doručiť príslušnému ichtyológovi tiež do 15.2.2022. 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 

mailto:vyroba@srzrada.sk
mailto:gavenda@srzrada.sk
mailto:gavenda@srzrada.sk
http://www.srzrada.sk/sumarizacia
mailto:farsky@srzrada.sk
mailto:hajnuk%40srzrada.sk


4 
 

 

 

O-5 Informácia o povolení výnimky zo zákazu podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny – kormorán 

veľký 

Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. č. 

10193/2021-9.1(26/2021-rozkl.) zo dňa 17. decembra 2021 (Ďalej len „rozhodnutie“), ktorým je za určitých 

podmienok povolené úmyselné usmrcovanie a úmyselné plašenie kormorána veľkého. 

Rozhodnutie je konečné a výnimku je možné vykonávať od 22. decembra 2021. Rozhodnutie aj s jeho 

prílohami sa nachádzajú na stránke SRZ odkaz:  https://www.srzrada.sk/zakladne-organizacie/oznamy-

zakladne-organizacie/vynimka-kormoran/ . 

V prílohe Vestníka Vám zasielame tlačivo záznam o love, zoznam zoológov jednotlivých CHKO 

ŠOP SR a vzor zmluvy o spolupráci s poľovnými združeniami – prílohy č. 17-19. 

Pred samotnou realizáciu odstrelu alebo rušenia je potrebné najneskôr 1 deň vopred písomne alebo 

elektronickou poštou oznámiť časový harmonogram (aj niekoľko termínov plánovaných odstrelov 

naraz)  spolu so zoznamom lokalít územne príslušnému útvaru ŠOP SR alebo správe národného parku a kópiu 

zaslať na Sekretariát Rady SRZ (elektronicky na kormoran@srzrada.sk). 

Vyplnený Záznam o love je potrebné v súlade s rozhodnutím zaslať najneskôr do 5 dní písomne alebo 

elektronickou poštou územne príslušnému útvaru ŠOP SR alebo správe národného parku a kópiu zaslať na 

Sekretariát Rady SRZ (elektronicky na kormoran@srzrada.sk). 

Ak je to potrebné z dôvodu ochrany neresísk a zimovísk rýb, možno rušenie alebo odstrel kormorána 

veľkého na lokalitách, kde sa tieto nachádzajú, vykonávať aj v období od 15. septembra do 30. septembra 

kalendárneho roka a od 1. marca do 15. marca kalendárneho roka,  a to len ak činnosťou nebudú ohrozené 

záujmy ochrany prírody v dotknutom území a územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany 

prírody Slovenskej túto skutočnosť žiadateľovi vopred potvrdí v súhlasnom stanovisku na základe jeho 

predchádzajúcej žiadosti na územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej 

republiky. Pokiaľ je potrebné predĺženie ochrany rybárskeho revíru z uvedených dôvodov, je nevyhnutné 

najneskôr 40 dní pred požadovaným termínom poslať odôvodnenú žiadosť príslušnému ichtyológovi. Po 

doručení stanoviska príslušného orgánu budete bezodkladne informovaní. 

O dohodnutom spôsobe rušenia kormorána veľkého ( vizuálne, akustické formy plašenia) a ďalšom 

nakladaním s ulovenými jedincami je potrebné, aby ste sa v súlade s rozhodnutím, dohodli s územne 

príslušným útvarom ŠOP SR alebo správou národného parku. 

SRZ Rada Žilina vyčlenil finančné prostriedky na nákup streliva. Aktuálne rokujeme s dodávateľom 

a v krátkej dobe bude prebiehať distribúcia. O podmienkach poskytnutia bezplatného streliva na realizáciu 

odstrelu kormorána veľkého Vás informovať. 

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie podmienok povolenia výnimky a predchádzaniu 

možných sankcií podľa platnej legislatívy.  

 

 

 

 

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 

https://www.srzrada.sk/zakladne-organizacie/oznamy-zakladne-organizacie/vynimka-kormoran/
https://www.srzrada.sk/zakladne-organizacie/oznamy-zakladne-organizacie/vynimka-kormoran/
mailto:kormoran@srzrada.sk
mailto:kormoran@srzrada.sk
mailto:stencl%40srzrada.sk
mailto:geci.ichtyo%40netkosice.sk
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O-6 Sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách 

 

Upozorňujeme OZ SRZ, že dňa 15. januára 2022 bude na rybárskych revíroch Slovenského 

rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v od 14,00 do 17,00 hod. Týmto 

žiadame všetky organizačné zložky o spoluprácu, nakoľko informácia o počte nocovísk a množstve 

vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie 

a odstrel kormorána. Získané údaje zasielajte elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk alebo poštou na 

adresu sekretariátu SRZ v Žiline. V prípade nepriaznivého počasia – slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo 

sneženiu sa termín sčítania presunie na nedeľu 16.1.2022. Podrobnejšie informácie sú priložené v metodike. 

V nadväznosti na sčítanie kormorána veľkého bude v dňoch od 13.1.2022 do 16.1.2022 zakázané plašiť 

a loviť kormorána veľkého podľa aktuálnej platnej výnimky ( č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – rozkl.). 

V prílohách 20-21 Vám zasielame metodiku sčítania a tlačivo k sčítaniu. 

 

 

O-7  Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery 

Oznamujeme OZ SRZ, že v príslušnom roku je možné zasielať oblastným ichtyológom požiadavky 

na zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery (§12 ods. 5 vyhlášky 381/2018 Z. z.) 

na trojročné obdobie (2023-2025). Na aktuálny rok platia ešte schválené lovné miery, ktoré boli stanovené na 

trojročné obdobie (2020-2022). Termín pre OZ SRZ na zaslanie svojich požiadaviek je do 31.05.2022. 

Upozorňujeme všetky  OZ SRZ, že požiadavku o zvýšenie lovnej miery je potrebné opätovne požiadať aj 

v prípade, že zvýšené lovné miery na stanovené obdobie (2020-2023) sa nebudú meniť na nasledujúce obdobie 

(2023-2025). V prípade ak OZ SRZ takúto požiadavku o zvýšenie lovnej miery nepožiada,  na 

rybárskych revíroch budú od 01.01.2023 lovné miery v súlade s §12 (vyhlášky 381/2018 Z. z.). 

 

O-8  Spracovanie Dodatkov k rybárskym poriadkom vydávaných RADOU SRZ  pre rok 2022 

Oznamujeme OZ SRZ, že v prípade zistených nedostatkov v rybárskych poriadkoch, Sekretariát SRZ 

Rada vypracuje  dodatky k jednotlivým rybárskym poriadkom. Ak sa objavili niektoré nové skutočnosti, ktoré 

je nevyhnutné prostredníctvom tohto dokumentu oznámiť členom SRZ, držiteľom platných povolení na 

rybolov, informujte nás. Prosíme preto zástupcov OZ SRZ, aby si pozorne preštudovali  vydané poriadky a 

prípadne nás informovali zistených nedostatkoch, resp. navrhli opravu chybného textu. Vaše pripomienky 

zašlite na mail: horcicka@srzrada.sk v termíne  najneskôr do 29. januára 2022. Dodatok č. 1 ku Kaprovému 

zväzovému povoleniu na rybolov a Dodatok č. 1 k Zvláštnemu povoleniu na rybolov sú prílohami č. 22 a 23 

vestníka. 

O-8  Kokosové vlákno - ponuka 

Zasielame Vám informáciu o možnosti zasielania objednávok na kokosové vlákno pre výrobu umelých 

hniezd na podporu neresu. Predpokladaná orientačná cena je 6,00 EUR/kg bez DPH a dopravy. 

mailto:stencl@srzrada.sk
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V prípade, že máte záujem, je potrebné nahlásiť Vašu objednávku  v termíne do 28. februára 2022 p. 

Gavendovi, vedúcemu rybárskej stráže SRZ Rady na email gavenda@srzrada.sk , tel. kontakt 0918 711 549. 

Zároveň Vás týmto chceme požiadať o informáciu, či by Vaša OZ SRZ mala záujem o tzv. w-boxy a 

ich počet. Tieto slúžia na inkubáciu ikier pstruha potočného priamo v toku. Informácia o w-boxoch je 

nezáväzná a orientačná, slúži ako informácia pri hľadaní a výbere dodávateľa. Informáciu je potrebné zaslať 

taktiež p. Gavendovi. 

 

 

 

 

 

© 2022 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina    
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