
1 
 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

IČO: 00 178 209 

                      VESTNÍK  

 Slovenského rybárskeho zväzu, Rady  

                   Máj 2022 
 

Ročník XXIV., Čiastka 2/2022 

 

Obsah: 

• Z-1 Zmena lehoty na konanie VČS/VMK v roku 2022 

• Z-2 Zmeny v revírovaní 

• Z-3 Aktualizovaný cenník násadových rýb pre rok 2022, platný od 1.4.2022 

• Z-4 Objednávka povolení na lov hlavátky 

• O-1 Kurz rybárskej stráže 

• O-2 Informácia o výmene odznakov, preukazov rybárskej stráže 

• O-3 Dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu privlastnených úlovkov 

• O-4  Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery 

• O-5 Lov rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah  

• O-6 Informácia o raste populácie kormorána veľkého na Slovensku 

• O-7 Správa z konania konferencie „Vplyv rybožravých predátorov na ichtyofaunu 

Slovenska“ 

 

Z-1 Zmena lehoty na konanie VČS/VMK v roku 2022 
 

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,  

Uznesením Rady SRZ č. 1/2022 bola schválená lehota na konanie členských schôdzí 

a mestských konferencií do 30. septembra 2022. Z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení 

bolo na zasadnutí Rady SRZ dňa 26. marca 2022 prijaté nasledovné: 

Uznesenie č.23/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie Rady SRZ č. 1/2022 a schvaľuje z dôvodu uvoľnenia 

pandemických opatrení skrátenie lehoty na uskutočnenie členskej schôdze a mestskej 

konferencie organizačných zložiek do 30. júna 2022. 

http://www.srzrada.sk/
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Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri plánovaní členských schôdzí a mestských 

konferencií zohľadnili skrátenie lehoty na ich vykonanie. Zároveň Vám pripomíname 

pripomenúť nasledovné: 

Podľa §  § 13 ods. 11 Organizačného poriadku SRZ 

Na každej členskej schôdzi (mestskej konferencii) musí byť pri každom bode, ktorý si vyžaduje 

schválenie prijaté uznesenie a do 15 dní od jej konania spísaná zápisnica, v ktorej je zapísaný 

priebeh celého rokovania, vrátane hlavných bodov programu. 

Zápisnicu zo schôdze podpisuje predseda alebo tajomník OZ SRZ, ktorí svojimi podpismi 

potvrdzujú jej správnosť. Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina. Správu o 

priebehu a konaní členskej schôdze zašle výbor OZ do 21 dní od jej konania na Sekretariát 

Rady SRZ. 

Tlačivo Správa o priebehu a konaní výročnej členskej schôdze nájdete v prílohe č. 1. 

Po vykonaní členskej schôdze alebo mestskej konferencie je potrebné vyhotoviť 

zápisnicu a vyplniť uvedené tlačivo Správa o priebehu a konaní členskej schôdze. Tieto 

dokumenty je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na Sekretariát Rady SRZ 

sekretariat@srzrada.sk.  

Pokiaľ na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii dôjde k zmene štatutárnych 

zástupcov, je potrebné okrem iného vykonať aj zmenu v registri Register mimovládnych 

neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR.  

Do tohto registra je potrebné pri štatutárnych zástupcoch uviesť: 

Meno a priezvisko 

Dátum narodenia 

Rodné číslo 

Adresu trvalého bydliska 

Žiadame Vás, aby ste nám v prípade zvolenia nových štatutárnych zástupcov zasielali 

aj tieto údaje. Zmena vo vyššie uvedenom registri je spoplatnená správnym poplatkom 16,5 €. 

Poplatok pri zmene uhradíme a následne Vám vystavíme faktúru na 16,5 €. 

 

Z–2 Zmeny v revírovaní 

Podľa §3 ods.2 vyhlášky „zmena v evidencii rybárskeho revíru sa vykonáva raz za tri 

roky do 30.júna posledného roku v príslušnom trojročnom období. Zmenu v evidencii  

rybárskeho revíru možno vykonať aj každoročne, ak je to potrebné, a zmena je platná vždy od 

1. januára nasledujúceho roka“. Nakoľko od 01.01.2019 nadobudol účinnosť  nový zákon – 

generálna žiadosť o zmenu v evidencii rybárskych revírov bola MŽPSR predložená v roku 

2019 zákona, avšak zarybňovacie plány platili na obdobie rokov 2018- 2020. V praxi tento 

nesúlad spôsobuje problémy a z tohto dôvodu MŽP SR a SRZ zastávajú jednotný názor, 

spočívajúci v potrebe zosúladenia jednotlivých trojročných cyklov. V súvislosti s touto 

problematikou požiadal SRZ o usmernenie k predkladaniu zmien v evidencii rybárskych 

revírov MŽPSR. MŽPSR  usmerňuje SRZ aby žiadosť o generálnu zmenu v evidencii 

rybárskych revírov predložili až v roku 2023 t.j. do 30. júna 2023. Usmernenie MŽP SR 

mailto:sekretariat@srzrada.sk
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k predkladaniu zmien v Evidencii rybárskych revírov v záujme zosúladenia so zarybňovacími 

plánmi je prílohou č. 2 vestníka. 

 

Z-3 Cenník násadových rýb, platný od 1.4. 2022 

Dovoľujeme si Vás informovať, z dôvodu nárastu vstupov do výrobného procesu násad, 

Rada SRZ schválila Uznesením č. 28/2022 úpravu cien násad oproti pôvodne schválenému 

cenníku z januára 2022. Cenník je platný od 1. apríla 2022. 

V prípade akejkoľvek potreby konzultácie 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. 3 sa nachádza aktualizovaný cenník. 

 

Z – 4 Objednávka povolení na lov hlavátky 

OZ SRZ, ktoré majú záujem o predaj hlavátkových povolení v roku 2022, sú povinné v zmysle 

uznesenia Rady SRZ č. 35/2014: 

1. Zaslať žiadosť o vydanie hlavátkových povolení s uvedením množstva (ks) a ceny (v 

rozsahu 50-100 Eur pre člena SRZ a v hodnote 200 Eur pre nečlena SRZ). 

2. Spolu s požiadavkou o vydanie hlavátkových povolení zaslať správu, ktorá bude obsahovať 

informácie o zarybnení násadami hlavátky príp. vedľajších druhov rýb v predchádzajúcom 

roku (t.j. za rok 2021) na jednotlivý revír, informáciu o plnení minimálneho zarybnenia a 

zarybňovacieho plánu za predchádzajúci rok a informáciu o počte predaných povolení a 

príjme finančných prostriedkov z nich v predchádzajúcom roku a ich použití. Prípadné 

nezarybnenie rybárskych revírov násadami hlavátky zdôvodniť.  

3. Zhodnotiť opodstatnenie množstva žiadaných povolení v uvedených rybárskych revíroch 

napr. z titulu ich čistoty, hromadných úhynov rýb spôsobených napr. mimoriadnym 

zhoršením kvality vôd alebo ľadochodmi, zásahmi do koryta, výstavbou MVE so záverom, 

či je naďalej odôvodnené objednávanie povolení na lov hlavátky v tomto rozsahu.  

4. Vrátiť nevyužité hlavátkové povolenia vydané v roku 2021 na Sekretariát Rady SRZ pani 

Galbavej. 

Tieto povinnosti je OZ SRZ povinná splniť najneskôr do 31. mája 2022. V prípade, že OZ 

SRZ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 1.-4., nebude jej možné vydať povolenia na lov 

hlavátky pre príslušný rok. 

 

O-1 Kurz rybárskej stráže 

  OZ SRZ ktoré majú záujem o vyškolenie nových členov RS a neposlali prihlášky na 

kurz rybárskej stráže, prosím aby tak urobili na tlačive, ktoré je v prílohe č. 4 tohto vestníka 

do 31.5.2022 elektronicky na adresu gavenda@srzrada.sk . Predbežný termín kurzu je v mesiaci 

október na Strednej škole v Ivanke pri Dunaji. Kurz sa uskutoční v závislosti od aktuálnej 

situácie, o čom bude uchádzačov informovať priamo usporiadateľ. 
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O-2 Informácia o výmene odznakov, preukazov rybárskej stráže 

Zákonom č.216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vzniká podľa § 

44 ods. 6 povinnosť splniť nové podmienky ustanovené v § 23 ods. 3 tohto zákona pre členov 

rybárskej stráže a rybárskym hospodárom, okrem podmienky v § 23 ods. 3 písm. c). Aktuálne 

odznaky a preukazy platia do 31.12.2023. Od tohto dátumu tieto odznaky a preukazy strácajú 

platnosť a treba ich vrátiť. V prílohách č. 5, 6, 7, 8 a 9 uvádzame tlačivá pre zjednodušenie 

tohto postupu. Prípadné otázky zasielajte na email gavenda@srzrada.sk. 

 

O-3 Dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu privlastnených úlovkov 

Upozorňujeme OZ SRZ, že v príslušnom roku je možné zasielať oblastným 

ichtyológom požiadavky na dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu privlastnených 

úlovkov (§14 ods. 3 vyhlášky 381/2018 Z. z.) na trojročné obdobie (2023-2025). Termín pre 

OZ SRZ na zaslanie svojich požiadaviek je do 31.5.2022. Požiadavky zasielajte, prosím, 

priamo príslušným ichtyológom: 

 

 

O-4  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.). 

 

 

 

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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O-5 Lov rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a 

používanie zavážacej loďky v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem 

vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd  

Oznamujeme OZ SRZ, že v zmysle zákona o rybárstve č. 381/2018 Z. z. je možnosť 

požiadať o udelenie výnimky zo zákazu lovu podľa § 15 ods. 1 písm. f ). Žiadosti budú 

akceptované len v odôvodnených prípadoch, preto túto skutočnosť je nutné uviesť vo svojej 

žiadosti svojmu oblastnému ichtyológovi. Termín pre OZ SRZ na zaslanie svojich 

požiadaviek príslušným ichtyológom je do 31.5.2022. 

 

O-6 Informácia o raste populácie kormorána veľkého na Slovensku 

V tomto roku opäť prebehlo sčítavanie  jedincov kormorána veľkého na nocoviskách. 

Akcia prebehla v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom a OZ SRZ. Informácie o 

počte nocovísk a o množstve vyskytujúcich sa kormoránov sú potrebné k záverečnej správe o 

uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána.  

Sčítavanie kormorána prebehlo na viac ako 90-siatich lokalitách naprieč celým 

Slovenskom. Celkový počet pozorovaných jedincov kormorána veľkého v tento deň 

predstavoval 9 572 kusov. V porovnaní z minulými rokmi ide o nárast populácie, čo možno 

pripísať aj problematike udeľovania výnimky na odlov, kedy sme nemohli skoro dva roky 

vykonávať úmyselné rušenie a usmrcovanie kormorána.  

Pre porovnanie prikladáme počty sčítaných jedincov za minulé obdobia: 

Rok 2021—3650 jedincov na viac ako 60-tich lokalitách. 

Rok 2020 —4421 jedincov na viac ako 90-tich lokalitách 

Rok 2019 —3962 jedincov na viac ako 80-tich lokalitách 

Pevne veríme, že udelená výnimka nám pomôže aspoň čiastočne tlmiť ataky 

kormoránov na rybárske revíry  a prispieť viac k ochrane pôvodných druhov rýb v našich 

vodách. 
 

O-7 Konferencia zameraná na zhodnotenie aktuálnej problematiky rybožravých 

predátorov a ich vplyvu na ichtyofaunu Slovenska 

Dňa 7. apríla 2022 sa v Hoteli Slovakia v Žiline pod záštitou Slovenského rybárskeho 

zväzu – Rady Žilina uskutočnila konferencia zameraná na zhodnotenie aktuálnej problematiky 

rybožravých predátorov a ich vplyvu na ichtyofaunu Slovenska. Konferencie sa zúčastnili 

viacerí domáci, ale aj zahraniční experti, ktorí prezentovali svoje poznatky z tejto oblasti,  ako 

aj vážení hostia či už zo štátneho (Ministerstvo ŽP SR, SVP, š. p., ŠOP SR, Slovenská 

poľovnícka komora), ale aj mimovládneho sektoru (Slovenská poľovnícka komora, Slovenská 

ichtyologická spoločnosť, Združenie chovateľov rýb Slovenska). Nechýbali zástupcovia 

jednotlivých miestnych či mestských organizácii SRZ, ktorí si so záujmom prišli vypočuť 

najnovšie poznatky a najmä návrhy riešenia súčasnej situácie, ktorá by výrazným spôsobom 

mohla zlepšiť hospodárenie na dotknutých rybárskych revíroch.  

Konferenciu otvoril úvodným prejavom tajomník SRZ Ing. Kohút, ktorý poukázal 

najmä na škody na rybách v rybárskych revíroch obhospodarovaných Slovenským rybárskym 

zväzom, spôsobené pod vplyvom predačného tlaku kormorána veľkého.  
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O úvodnú prednášku sa postaral veterinárny lekár a súdny znalec v odbore rybárstva 

MVDr. Juraj Příhoda, Csc., ktorý nadviazal na úvodné slová Ing. Kohúta a prezentoval 

výsledky nedávno spracovaného znaleckého posudku o vyčíslení finančných škôd spôsobených 

kormoránom veľkým na rybárskych revíroch SRZ za roky 2010 až 2021.  

Ďalším prezentujúcim bol ichtyológ SRZ pre stredoslovenskú oblasť p. Richard Štencl 

so svojím príspevkom o vplyve vydry riečnej na populácie rýb, kde zaujímavým spôsobom 

prepojil historické a súčasné údaje o výskyte tohto živočícha na území Slovenska a najmä 

problémy, ktoré spôsobuje na menších tokoch v horských a podhorských oblastiach. 

Po krátkej prestávke pred publikum predstúpil prof. RNDr. Vladimír Kováč, Csc. 

(zakladajúci člen Slovenskej ichtyologickej spoločnosti a bývalý profesor ekológie na 

Univerzite Komenského v Bratislave), ktorý poslucháčov oboznámil s výsledkami 

ichtyologických prieskumov zameraných na implementáciou Rámcovej smernice o vode 

(RSV). Poukázal predovšetkým na širšie ekologické súvislosti a za hlavnú príčinu súčasného 

alarmujúceho stavu rybích spoločenstiev označil nešetrné vodohospodárske zásahy do tokov 

v minulosti, ktoré viedli k narušeniu migračnej priechodnosti našich riek a tým aj ku celkovému 

zníženiu početnosti populácii jednotlivých druhov rýb.  

O prieskume potravových preferencií kormorána veľkého na hornom úseku povodia 

Tisy ako aj škodách na rybách a spôsoboch predchádzania týmto škodám v Maďarsku referoval 

viceprezident Maďarského rybárskeho zväzu a zástupca EAF p. Fesztőry Sandor. Zaujímavou 

informáciou bola najmä preferencia kormorána vo vzťahu ku chráneným druhom rýb (kolok 

veľký), ktoré pre neho svojou veľkosťou predstavujú ideálnu zložku potravy. Poukázal tak na 

skutočnosť, že tento predátor môže výrazným spôsobom zdecimovať práve populácie viacerých 

chránených a ohrozených druhov rýb, ktoré sú cieľovým predmetom ochrany vo vodných 

tokoch. 

Ďalším prednášajúcim bol Ing. Jaroslav Šubjak pôsobiaci ako pedagóg v odbore 

rybárstva na Spojenej škole - Strednej odbornej škole pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke 

pri Dunaji. Vo svojom príspevku pútavou formou prezentoval najmä svoje dlhoročné 

skúsenosti s negatívnym dopadom rybožravých predátorov na chovné rybárske revíry ako aj 

početné stretnutia s týmito predátormi priamo v teréne, ktoré podložil množstvom 

profesionálnych fotografií.  

Prednáškovú časť uzavrel Ing. Pavel Vrána, Ph.D. z Českého rybárskeho zväzu. 

Mimoriadne pútavou formou prezentoval na diaľku informácie o historickom a súčasnom stave 

rybožravých predátorov na území Českej republiky ako aj aktuálne legislatívne nástroje, 

možnosti a najmä riešenia na ich eliminovanie alebo potlačenie.  

V samom závere prebehla diskusia účastníkov konferencie. Diskusia sa až na malé 

výnimky niesla v pokojnom a najmä odbornom duchu. Zúčastnení hostia skonštatovali, že 

predmetná konferencia bola prínosom. Bude potrebné realizovať podľa možností každoročne 

konferencie na aktuálnu tému: rybožravé predátori verzus naše ryby, s cieľom odovzdávať si 

tak najnovšie poznatky z tejto oblasti.  

Jednotlivé prednášky budú uverejnené aj na stránke srzrada.sk v priebehu nasledujúcich dní. 
 

© 2022 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina    
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