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Z-9  
Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu 

Rada SRZ prerokovala a schválila Disciplinárny poriadok SRZ, ktorý nadobúda platnosť dňom 1.8.2002. 

Sekretariát Rady SRZ zabezpečuje tlač uvedeného materiálu a v priebehu 30. týždňa jeho distribúciu v počte 5 ks na 

každú ZO SRZ. 

Z-10  
Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže 

Rada SRZ splnomocnila Prezídium Rady SRZ na prerokovanie a schválenie Smernice pre ustanovenie a činnosť 

rybárskej stráže. Prezídium Rady SRZ dňa 12.7.2002 "Smernicu" prerokovalo a schválilo s platnosťou od 1.8.2002. 

Sekretariát Rady SRZ zabezpečuje tlač uvedeného materiálu vo formáte A6 tak, aby ju mohol vlastniť každý člen 

rybárskej stráže. 

V termíne do 26.7. 2002 každá ZO SRZ nahlási, aký počet "Smerníc" požaduje. Termín žiadame dodržať, 

nakoľko do 31.7.2002 je potrebné zrealizovať distribúciu uvedeného materiálu! 

  

http://www.srzrada.sk/


Z-11  
Príručka - Ustanovenie a činnosť rybárskej stráže 

Prezídium Rady SRZ schválilo vydanie Príručky - Ustanovenie a činnosť rybárskej stráže, ktorá bude slúžiť ako 

učebný materiál na skúšky pre budúcich členov rybárskej stráže. Sekretariát Rady SRZ zabezpečuje tlač tejto 

Príručky vo formáte A4. ZO SRZ nahlásia v termíne do 31.7.2002 požadovaný počet výtlačkov tohto materiálu. 

Z-12  
VIII. Snem SRZ 

Rada SRZ zvoláva VIII. snem SRZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 19.- 20.10. 2002 v hoteli Máj v Liptovskom Jáne. 

Pozvánky na VIII. snem SRZ budú spolu s pracovným materiálmi v dostatočnom časovom predstihu zaslané všetkým 

delegátom. V priebehu mesiaca september 2002 budú zvolané porady delegátov jednotlivých krajov, na ktorých budú 

schválené kandidačné listiny. 

Z-13  
Rozsah platnosti detského povolenia na rybolov 

Rada SRZ prijala uznesenie, na základe ktorého sa platnosť detského miestneho povolenia na rybolov počas 

prázdnin (júl- august) rozširuje o revíry v rozsahu zväzového povolenia na rybolov dospelého sprievodcu, ktorý takéto 

povolenie vlastní a dieťa pri love sprevádza. Toto uznesenie sa vzťahuje výlučne na rybárske revíry na kaprových 

vodách. 

Z-14  
Zákaz používania rybárskych člnov na vodných nádržiach s rozlohou 
menšou ako 70 ha 

Na základe prijatého uznesenia č. 81/02,Rada SRZ zakazuje s okamžitou platnosťou používanie rybárskych člnov na 

vodných nádržiach, ktorých rozloha je menšia ako 70 ha. Toto uznesenie je záväzné pre všetkých členov SRZ. 

Z-15  
Lov v lipňových vodách 

Na základe uznesenia Rady SRZ č.84/02 je v lipňových vodách v čase od 1.11. do 31.12. možný lov na prívlač len 

pre držiteľov hlavátkových povolení. 

O-17  
Výklad § 13 ods. 4 vyhlášky MP SR č.238/2002 Z.z. 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vydalo pre bezproblémovú aplikáciu § 13 ods.4 vyhlášky pri výkone rybárskeho 

práva nasledujúci výklad. 

Uvádzame niekoľko modelov, resp. kombinácií rýb, ktoré si loviaci môže v jednom dni lovu privlastniť. Jednotlivé ryby 

sú uvádzané v poradí, podľa ich postupného privlastňovania si (zasieťkovaním) loviacim. 

1. 2 ks kapra, alebo 2 ks zubáča veľkoústeho, alebo 2 ks šťuky, alebo 2 ks sumca, alebo 2 ks lieňa, alebo 

vzájomná kombinácia 2 ks uvedených druhov rýb (všetky akejkoľvek hmotnosti), 

2. 4 ks lososovitých druhov rýb( pstruh potočný, pstruh jazerný, pstruh dúhový, sivoň potočný), alebo 4 ks 

lipňa, alebo 4 ks podustvy, alebo 4 ks mreny severnej, alebo 4 ks zubáča volžského, alebo vzájomná 

kombinácia 4 ks uvedených druhov rýb (všetky akejkoľvek hmotnosti), 

3. 1 ks kapra (akejkoľvek hmotnosti), max. 4,99 kg ostatných druhov rýb, 4 ks lososovitých druhov rýb 

(akejkoľvek hmotnosti), 

4. 3 ks pstruha (akejkoľvek hmotnosti), 1 ks amura o hmotnosti max.4,99 kg (ostatné druhy rýb), 1 ks 

mrena severná (akejkoľvek hmotnosti), 

5. 1 ks lipňa, 1 ks mreny severnej,1 ks podustvy( všetky druhy (akejkoľvek hmotnosti), 5 kg ostatných 

druhov rýb, 



6. 1 ks tolstolobika bieleho, alebo tolstolobika pestrého, alebo amura bieleho ( v prípade, že si loviaci 

privlastní jeden kus s uvedených druhov presahujúci hmotnosť 5 kg, pričom si predtým žiadnu rybu 

neprivlastnil, obmedzuje sa počet rýb, ktoré si je možné v jednom dni lovu na kaprových vodách 

ponechať na tento jeden kus), 

7. max. 4,99 kg ostatných druhov rýb, 2 ks kapra, alebo kombinácia rýb uvedená v bode 1, 

8. 3 ks lososovitých druhov rýb (akejkoľvek hmotnosti), max. 4,99 kg ostatných druhov rýb, 2 ks sumca, 

9. 5 kg ostatných druhov rýb. 

Upozornenie: V bode 5 a 9 môže nastať situácia, že max. hmotnosť ostatných druhov rýb, ktoré si môže loviaci 

počas jedného dňa lovu privlastniť t.j. 5 kg, môže byť podobne ako v bode 6 značne prekročený. Napríklad loviaci má 

privlastnených 4,8 kg ostatných druhov rýb a posledný úlovok, ktorý si privlastní patriaci do tejto kategórie napr. jalec 

hlavatý môže dosahovať hmotnosť 4 kg, prípadne to môže byť 45 kg vážiaci tolstolobik pestrý. Po akomkoľvek 

hmotnostnom prekročení stanoveného 5 kg limitu pre ostatné druhy rýb, ktoré si loviaci môže privlastniť, denný lov 

končí. 

O-18  
Vydávanie rybárskych lístkov - usmernenie 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zaslalo všetkým krajským úradom usmernenie, ktorým ich požiadalo , aby 

usmernili všetky okresné úrady, že pri vydávaní rybárskych lístkov sa určuje jeho platnosť na 1 týždeň, 1 mesiac, 12 

mesiacov alebo 36 mesiacov .Na základe tohto usmernenia Vám teda pracovník okresného úradu nemôže vydať 

rybársky lístok s platnosťou od jeho vydania do konca kalendárneho roka, ale len na 12 alebo 36 mesiacov odo dňa 

jeho vydania. 

O-19  
Mimoriadne veterinárne opatrenia 

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach nariadila v dôsledku zistenia zdraviu škodlivých látok v 

rybách zo Zemlinskej Šíravy, mimoriadne veterinárne opatrenia, nakoľko sa u odobratých a vyšetrených rybách zistilo 

mnohonásobné prekročenie povolených hygienických limitov pre jednotlivé druhy polychlórovaných bifenylov (PCB). 

Za týmto účelom zakázala konzumáciu rýb zo Zemplínskej Šíravy. S účinnosťou od 15.7.2002 sa mení 

charakter rybárskeho revíru č. 950 VN Zemplínska Šírava na rybársky revír s režimom bez privlastnenia si 

úlovku. Tieto opatrenia platia až do odvolania. 

Upozorňujeme všetkých loviacich ako i rybársku stráž, že je zakázané privlastňovať si ako i konzumovať 

akékoľvek ulovené ryby, nakoľko sú značne kontaminované PCB látkami!!! 
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