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SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
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                        VESTNÍK  
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Z-1 Stanovy SRZ 

       Stanovy SRZ, schválené XIV. Snemom SRZ dňa 16.10.2022, boli potvrdené MV SR dňa 21.12.2022. 

Oskenované stanovy sme zaslali elektronicky všetkým štatutárnym zástupcom OZ SRZ dňa 30.12.2022 a sú 

taktiež uverejnené na stránke SRZ v sekcii Právo a legislatíva, odkaz https://www.srzrada.sk/wp-

content/uploads/2022/12/Stanovy_SRZ.pdf 

               

 

Z-2 Objednávka násadových rýb pre rok 2023 

Rada SRZ na svojom decembrovom zasadnutí Rady SRZ schválila uznesením č. 137/2022 cenník 

násadových rýb na rok 2023. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohách pod č. 1 prikladáme 

tlačivá „Ponuka  na násadové ryby pre rok 2023“ (Elektronická objednávka 2023 , Poštová objednávka 2023 

lososovité, reofilné  a nížinné). Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina 

v roku 2023 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia násad 

v rybochovných zariadeniach SRZ, nedostatkové kategórie zabezpečíme nákupom od externých dodávateľov. 

Ceny ponúkaných násad sú konečné, tzn., že sú vrátane DPH a dopravy.  

https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2022/12/Stanovy_SRZ.pdf
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Tie OZ SRZ, ktorým neboli dodané niektoré požadované násady v roku 2022 a máte záujem o ich dodanie 

napr. z dôvodu plnenia minimálneho zarybnenia, poprosíme o ich znovu objednanie resp. navýšenie 

tohoročnej objednávky o nedodané množstvo z minulého roka.  Súčasťou objednávky je aj ponuka na úhorie 

monté. Upozorňujeme organizácie, že jarnú násadu kapra v kategórii K2 a K3 vieme organizačným zložkám 

zabezpečiť, len v obmedzenom množstve. Každá dodávka jarnej násady kapra musí byť po 28. februári  

osobne odkonzultovaná.   

Vyplnenú poštovú objednávku – tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ 

v Žiline a v prípade elektronickej objednávky mailom na adresu objednavka.nasad@srzrada.sk  v termíne do 

28. februára 2023. V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív 

kontaktujte pracovníka odboru výroby p. Bc. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 alebo 0918/711 

555.  Prílohy č. 1 – 7. 

 

 

Z-3 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2022 

Informujeme všetky OZ SRZ, že v termíne do 15.2.2023 je potrebné vyplniť do programu SUMARIZÁCIA 

(www.srzrada.sk/sumarizacia) úlovky a zarybnenie, prípadne zaslať štatistické údaje za rok 2022 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 2022 a jednotlivé výkazy sú 

prílohami č. 8 až č. 15 vestníka a je potrebné ich doručiť príslušnému ichtyológovi tiež do 15.2.2023. V 

prípade potreby Vám bližšie informácie poskytne príslušný ichtyológ Rady SRZ. 

 

 

Z-4 Spracovanie Dodatkov k rybárskym poriadkom vydávaných RADOU SRZ  pre rok 2023 

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 31. januára 2023.  

 

 

 

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. Peter Alexovič 
alexovic@srzrada.sk 

 421  907 915 489 
ichtyológ - Východoslovenská oblasť 

mailto:objednavka.nasad@srzrada.sk
http://www.srzrada.sk/sumarizacia
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Z-5 Informácia o termíne konania ČS/MK OZ SRZ 2023 

Dovoľujeme si Vám pripomenúť povinnosť vyplývajúcu z § 14, odsek 4, 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 v elektronickej forme na e-mailovú adresu sekretariátu 

tajomníka sekretariat@srzrada.sk . 

 

 

Z-6 Zaslanie správ z konania ČS/MK OZ SRZ 2023 

Žiadame štatutárnych zástupcov OZ SRZ, aby nám spolu s ostatnými podkladmi z členských schôdzí 

/ mestských konferencií zasielali kompletne vyplnený formulár s názvom Správa z VČS 2023 (tvorí prílohu 

č. 16). 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 sekretariátu tajomníka sekretariat@srzrada.sk . 

 

 

Z-7 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov  

Vyzývame OZ SRZ, ktoré do dnešného dňa nepredložili svojmu oblastnému ichtyológovi na 

kontrolu svoj Miestny rybársky poriadok na rok 2023, aby tak urobili v poslednom možnom termíne, do 31. 

januára 2023. Miestny rybársky poriadok je potrebné zaslať  príslušnému ichtyológovi, ktorý ho následne 

predloží po jeho preštudovaní Rade SRZ na schválenie. 

 

 

Z-8 Zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ 2024-2026 

  Upozorňujeme preto ZO SRZ, že v termíne do 30.4.2023 môžu prostredníctvom svojho ichtyológa 

písomne požiadať o zmeny v revírovaní na nové trojročné obdobie 2024-2026. Žiadosť musí byť zaslaná 

samostatným listom (mailom), kde je možné požiadať o zmenu v názve a popise revírov, prípadné požiadavky 

o zmenu minimálneho zarybnenia. Súčasťou požiadavky musí byť aj zdôvodnenie a podpis obidvoch 

štatutárnych zástupcov ZO SRZ. 

Následne po zosumarizovaní všetkých žiadostí SRZ Rada požiada ministerstvo o vykonanie požadovaných 

zmien. Uvedené zmeny budú platiť po ich akceptovaní ministerstvom od 01.01.2024.  

Po spracovaní aktualizácie databázy rybárskych revírov bude všetkým OZ SRZ poskytnutá informácia 

o akceptovaných zmenách, tak aby sa mohli pripravovať nové zarybňovacie plány (2024-2026) a pripravovať 

do tlače nové rybárske poriadky na rok 2024. 

 

 

O-1 Poistenie členov RS – zaslanie zoznamu 

 Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v termíne  do  28. februára 2023 zaslali aktuálne zoznamy 

členov rybárskej stráže Vašej OZ SRZ s informáciou o záujme poistenia zodpovednosti za škodu pre rok 2023. 

Zoznamy  s  informáciou  o  poistení  je  potrebné  zaslať na tlačive, ktoré je prílohou vestníka, na email 

gavenda@srzrada.sk. V prípade potreby kontaktujte p. Gavendu na email alebo telefonicky na č.t. 0918 

711 549. Tlačivo je prílohou č. 17. 

 

 

O-2 Školenie rybárskej stráže a hospodárov SRZ 

  Na základe informácie o posledných voľných miestach na školení rybárskej stráže v marcovom 

termíne žiadame organizácie SRZ, ktoré majú ešte záujem o vyškolenie nových členov rybárskej stráže, aby 

mailto:sekretariat@srzrada.sk
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svojich uchádzačov nahlásili v priloženej prihláške na email: gavenda@srzrada.sk (neposielajte to prosím Vás 

na sekretariát, ale priamo referentovi rybárskej stráže a hospodárov SRZ) najneskôr do 26.1. 2023. 

V prípade záujmu o účasť členov Vašich OZ SRZ na školení rybárskych hospodárov v Ivanke pri 

Dunaji žiadame organizácie SRZ, aby svojich uchádzačov nahlásili v priloženej prihláške taktiež na e-mail 

gavenda@srzrada.sk  najneskôr do 26.01.2023. 

Prihlášku na školenie rybárskej stráže, ako aj na školenie rybárskych hospodárov sa nájdete v prílohe 

pod č. 18 a 19. 

 

O-3  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. 

V prípade, že máte záujem, je potrebné nahlásiť Vašu objednávku  v termíne do 28. februára 2023 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. 

 

 

 

 

Prílohy: 

1.-7. Cenník a objednávky násadových rýb pre rok 2023, manuál k objednávke 

8. Výkaz o úlovkoch K 

9. Výkaz  o úlovkoch L 

10. Výkaz o úlovkoch P 

11. Výkaz o zarybnení L 

12. Výkaz o zarybnení P 

13. Výkaz o zarybnení K 

14. Prevodník násad na prepočítavanie vekových kategórií násad 

15. Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2022 

16. Tlačivo „Správa z konania ČS/MK“ 

17. Tlačivo „Zoznam členov RS podklad 2023“ 

18. Prihláška na školenie RS 

19. Prihláška na kurz RH 
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