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Z-2  
Ročná účtovná závierka za rok 2001 

Rada, na základe stanoviska Kontrolnej komisie SRZ predloženého predsedom Ing. Henrichom Zachhuberom, 

schválila Ročnú účtovnú závierku za rok 2001. 

Z-3  
Plán zarybnenia na rok 2002 

Rada, na doporučenie oblastných ichtyológov, schválila Plán zarybnenia na rok 2002, s ktorým boli oboznámení 

účastníci krajských porád hospodárov príslušných ZO SRZ ako i hospodári revírov Rady SRZ. 

http://www.srzrada.sk/


Z-4 

Plán športovej činnosti na rok 2002 

Rada schválila Plán športovej činnosti na rok 2002 

Z-5  
Systém zabezpečenia ochrany revírov Rady SRZ na rok 2002 

Rada schválila Systém zabezpečenia ochrany revírov Rady SRZ na rok 2002. 

Z-6  
Úprava Cenníka rybích násad Rady SRZ, platného od 1. 1. 2002 

Rada schválila úpravu platného cenníka na rok 2002: 

Označ. druh násady množstvo pôvodná cena nová cena 

K2 násada 2 ročná od 300g do 1000g 
dodaná v jeseni 

1kg 65,-Sk 60,- Sk 

K3 násada 3 ročná od 1000g do 1800g 
dodaná v jeseni 

1kg 70,- Sk 65,- Sk 

Uvedené zníženie cien sa týka len tých ZO SRZ, ktoré si objednali násady u Rady SRZ za vlastné finančné 

prostriedky s tým, že objem zmluvne dojednaných finančných prostriedkov bude zachovaný zvýšením dodaného 

množstva rýb. 

Z-7  
Cenník rýb pre výpočet náhrad škôd 

Rada schválila Cenník rýb pre výpočet náhrad škôd. 

Z-8  
Dodatok na rok 2002 ku Zväzovému rybárskemu poriadku 

Rada schválila Dodatok na rok 2002 ku Zväzovému rybárskemu poriadku, platného od 1.1.2000. Prijatím nového 

zákona o rybárstve a zrušením doteraz platnej vykonávacej vyhlášky strácajú platnosť všetky obmedzenia týkajúce sa 

počtu vychádzok, dní lovu, upravené lovné miery a pod. Platí len zákon č. 139/02 Z.z. o rybárstve a po vydaní nová 

vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu. 

O-1  
Nový zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. 

Rada upozorňuje ZO SRZ na nový Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z., účinného od 1. apríla 2002. Počnúc dňom 1. 

apríla 2002 sú všetci rybári povinní riadiť sa ustanoveniami nového zákona. 

O-2  
Revírovanie pre rok 2002 

V súvislosti s bodom O-1 Rada upozorňuje ZO SRZ, že revírovanie zostáva v platnosti až do 31.12.2002 s tým, že na 

uvedených revíroch sa musia dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 139/02 Z.z. o rybárstve, účinného od 

1.4.2002. 

K uvedenému je však potrebné nasledujúce vysvetlenie: 

Nové revírovanie, z titulu prijatia zákona o rybárstve č. 139/02 Z.z. ako i pripravovanej vykonávacej vyhlášky, 

nadobudne platnosť a účinnosť dňom 1.1.2003. Z toho vyplýva, že do konca roka 2002 platí doterajšie revírovanie. 

Pri rybolove je potrebné riadiť sa platným a od 1.4.2002 účinným novým zákonom o rybárstve. Nakoľko vykonávacia 

vyhláška k novému zákonu o rybárstve bude len 17.4.2002 prerokovávaná odbornou komisiou - tzv. Malá legislatívna 

rada Vlády SR, je potrebné pri rybolove sa v prechodnom období, kedy bude táto zverejnená v Zbierke zákonov, 



riadiť novým Zákonom o rybárstve č. 139/02 Z.z. a starou vykonávacou vyhláškou i napriek tomu, že táto bola týmto 

zákonom zrušená. 

V súlade s novým zákonom treba pokladať vody pstruhové za lososové a mimopstruhové za kaprové. V 

mimopstruhových vodách s výskytom lipňa treba zachovať doterajší spôsob lovu. 

Podľa zákona o rybárstve č. 139/02 Z.z. nie je možné v rybárskych poriadkoch vykonávať akékoľvek úpravy v rozpore 

so zákonom. Upozorňujeme však, že podľa návrhu vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu bude možné, že ZO SRZ 

si v miestnom rybárskom poriadku upravia lovnú mieru rýb a to na obdobie minimálne troch rokov. Toto bude možné 

vykonať až od 1.1.2003. 

Po schválení a prijatí všetkých dokumentov, týkajúcich sa rybárstva, sekretariát Rady SRZ pripraví tlač a cestou ZO 

SRZ doručí každému rybárovi do rúk nový zákon o rybárstve a jeho vykonávaciu vyhlášku, teda zákonné 

ustanovenia, ktorými sa budú všetci rybári v nasledujúcich rokoch riadiť. 

O-3  
Odznak "Čestný člen ZO SRZ" 

Rada schválila vyhotovenie odznaku s názvom: "Čestný člen ZO SRZ". V prípade záujmu si ZO SRZ môžu odznak 

záväzne objednať na sekretariáte Rady SRZ v termíne do 31.5.2002. Až po zosumarizovaní týchto objednávok 

sekretariát Rady SRZ zabezpečí výrobu týchto odznakov. Predpokladaná cena jedného kusa odznaku je cca 250,- 

Sk. 

O-4  
Hosťovacie povolenie na rybolov výmenné bezplatné 

Rada schválila tlač povolenia " Hosťovacie povolenie na rybolov výmenné bezplatné " (denné, týždenné, mesačné, 

sezónne), ktoré je určené na výmenu povolení na rybolov medzi organizáciami s tým, že sa bude môcť použiť len s 

platným povolením na rybolov vydaným v materskej organizácii z dôvodu, aby si úlovky loviaci mal kde zapísať. 

V prípade záujmu si ZO SRZ môžu objednať uvedené povolenia na sekretariáte Rady SRZ v termíne do 31.5.2002. 

Až po zosumarizovaní objednávok sekretariát Rady SRZ zabezpečí ich tlač. 

O-5  
Zníženie hladiny VN Žilina a vypustenie kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-
Považská Bystrica 

Rada upozorňuje ZO SRZ, že v priebehu mesiaca jún 2002 dôjde k zníženiu hladiny na revíri č. 509 C - VN Žilina z 

dôvodu plánovanej revízie. V čase od 10.6. do 23.6.2002, v súlade s §20 zák. č. 139/02 Z.z. o rybárstve, bude v 

tomto revíri zakázaný lov rýb. 

V termíne 12.8.2002 - 31.10.2002 bude uskutočnená revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica. V 

uvedenej dobe bude kanálová sústava vypustená. V tomto období, v náväznosti na nový zákon o rybárstve, bude 

zakázaný lov rýb. Uvedené sa týka týchto rybárskych revírov: č. 557 - VN Mikšová, č. 507 - Váh č. 11, č. 508 - Váh č. 

12 a č. 509 - Váh č. 13. 

O-6  
Krádež cenín v MsO SRZ Záhorie 

Oznamujeme ZO SRZ, že z kancelárie MsO SRZ Záhorie boli odcudzené povolenia na rybolov s nasledovnými 

číslami: 

miestne povolenie á 800,- Sk č. 11106-11710 

miestne povolenie á 500,- Sk č. 6481-6580 

miestne povolenie á 400,- Sk č. 2987-3060 

miestne povolenie á 300,- Sk č. 9331-9430 

celozväzové povolenie á 1400,- Sk č. 27731-27930 

pstruhové povolenie Stup. á 400,- Sk č. 608-660 



pstruhové povolenie Lozor. á 400,-Sk č. 672-700 

Žiadame členov rybárskej stráže, aby pri výkone kontroly sledovali, či sa medzi rybármi nenachádzajú uvedené 

odcudzené povolenia na rybolov. 

O-7  
Zriadenie www stránky SRZ 

Oznamujeme všetkým členom SRZ, že bola zriadená internetová stránka SRZ s názvom www.srzrada.sk, s tým, že 

sekretariát Rady SRZ bude na nej zverejňovať všetky aktuálne informácie týkajúce sa Slovenského rybárskeho 

zväzu. 

O-8  
Vydávanie Rybárskych lístkov 

Upozorňujeme ZO SRZ, že dňom účinnosti nového zákona o rybárstve, rybárske lístky vydávajú okresné a nie 

miestne a mestské úrady ako doteraz. Z tohto dôvodu doporučujeme, aby hospodár príslušnej ZO SRZ vybavil 

rybárske lístky pre všetkých členov ZO naraz a to tak, že s vyplnenými tlačivami a menným zoznamom členov , spolu 

s kolkovými známkami v príslušnej hodnote podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, hromadne tieto doručí na príslušný okresný úrad. 

O-9  
Nový Zákon o vodách 

Oznamujeme všetkým členom SRZ, že bol Národnou Radou SR schválený Zákon o vodách, ktorý ale k dnešnému 

dňu nebol zverejnený v Zbierke zákonov. V súčasnosti je v štádiu spracovávania vykonávacích predpisov k tomuto 

zákonu. Až po ich prijatí bude zákon o vodách , vrátane týchto predpisov, zverejnený v Zbierke zákonov. 

Podotýkame, že všetky ustanovenia tohto zákona týkajúce sa rybárstva, sú v súlade s prijatým zákonom o rybárstve. 

Tajomník  

Ing. Ferdinand Baláž, v. r. 
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