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Z-6  
Schválenie cien povolení na rok 2005 

Uznesením č. 26/04 Rada schválila návrh druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2005. Prehľad druhov a cien 

povolení a odvodov pre rok 2005 bol ZO SRZ zaslaný spolu so záväznou objednávkou. 

Z-7  
Dohoda o výkone rybárskeho práva v hraničných vodách uzavretá medzi 
Slovenským rybárskym zväzom a Poľským rybárskym zväzom 

Uznesením č. 28/04 Rada schválila Dohodu o výkone rybárskeho práva v hraničných vodách uzavretú medzi 

Slovenským rybárskym zväzom a Poľským rybárskym zväzom s platnosťou od 1.1.2005. Na to, aby táto dohoda 

mohla platiť sme požiadali MŽP SR o udelenie výnimky z ustanovení § 11, § 13 ods. 1písm.b) a § 14 až 17 zákona o 
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rybárstve, ktorá zosúladí podmienky rybolovu slovenských a poľských rybárov na hraničných riekach Poprad a 

Dunajec. 

Po udelení výnimky ju všetky dotknuté ZO SRZ spolu s textom uzavretej dohody obdržia s tým, že uvedené budú 

musieť zapracovať do rybárskych poriadkov. 

Z-8  
Dohoda o spoločnom obhospodarovaní rieky Ipeľ uzavretá medzi 
Slovenským rybárskym zväzom a Maďarským rybárskym zväzom 

Uznesením č. 29/04 Rada schválila Dohoda o spoločnom obhospodarovaní rieky Ipeľ uzavretá medzi Slovenským 

rybárskym zväzom a Maďarským rybárskym zväzom s platnosťou od 1.1.2005. Na to, aby táto dohoda mohla platiť 

sme požiadali MŽP SR o udelenie výnimky z ustanovení § 11, § 13 ods. 1písm.b) a § 14 až 17 zákona o rybárstve, 

ktorá zosúladí podmienky rybolovu slovenských a maďarských rybárov na hraničnej rieke Ipeľ. 

Po udelení výnimky ju všetky dotknuté ZO SRZ spolu s textom uzavretej dohody obdržia s tým, že uvedené budú 

musieť zapracovať do rybárskych poriadkov. 

O-19  
Zákaz lovu rýb na VN Teplý Vrch 

Z dôvodu zníženej prevádzkovej hladiny na vodnej nádrži Teplý Vrch až na kótu 213,30 m n. m., čo predstavuje len 

1,3 m nad jej minimálnu prevádzkovú hladinu (212,00 m n. m.) počas ktorej bude správca toku vykonávať opravu 

tabuľových uzáverov (predpokladaný termín dosiahnutia požadovanej hladiny je 12.10.2004), Ministerstvo životného 

prostredia SR rozhodlo o obmedzení výkonu rybárskeho práva tak, že zakázalo lov rýb na predmetnej VN, ktorá je 

rybárskym revírom č. 3-5850-1-1, v termíne od 6.10. 2004 do 31.12.2004. 

O-20  
Konferencia na tému "Kormorán veľký a rybárstvo na Slovensku" 

V súvislosti so zvyšujúcim sa vplyvom kormoránov na rybiu obsádku v revíroch Slovenského rybárskeho zväzu, SRZ 

– Rada Žilina v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia organizuje 

dňa 5. novembra 2004 v Žiline konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Kormorán veľký a rybárstvo na 

Slovensku“. Konferencia bude zameraná na problematiku predačného tlaku kormorána na rybie spoločenstvá a 

možnosti zmiernenia tohto vplyvu v súvislosti s poznatkami o početnosti a výskyte jeho populácie a v závislosti na 

právnom režime jeho ochrany v rámci národnej a európskej legislatívy. Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra 

životného prostredia SR, p. Lászla Miklósa, a závery z neho by mali slúžiť ako podklad pre účinné riešenie daného 

fenoménu z pozície predmetného ministerstva. 

Príspevky prezentované počas konferencie budú vydané v rámci zborníka vo forme CD, ktoré si bude možné 

objednať na Sekretariáte Rady SRZ. 

Pre spracovanie príspevku o evidencii populácie stavu kormorána v rybárskych revíroch SRZ touto cestou žiadame 

rybárskych hospodárov ZO SRZ, ktorí tak k dnešnému dňu neurobili, aby nám obratom zaslali vyplnený dotazník 

týkajúci sa monitorovania kormorána za obdobie jeseň 2003 – júl 2004 zaslaný 7.10.2004. 

Prípadné podnety k tomuto semináru resp. akúkoľvek foto a video dokumentáciu týkajúcu sa kormoránov na revíroch 

SRZ môžu ZO SRZ zasielať písomne, alebo na CD poštou na adresu: SRZ – Rada, ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 

Žilina, prípadne e-mailovou poštou na adresu: oetv@srzrada.sk 

O-21  
Doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov 

Opätovne vyzývame ZO SRZ, ktoré do dnešného dňa nezaslali vyžiadané podklady obsahujúce informácie pre 

doplnenie databázy rybárskych revírov, aby tak obratom urobili. Bližšia charakteristika požadovaných údajov ako i 

ďalšie súvisiace pokyny boli uvedené vo Vestníku – apríl 2004. Na základe zaslaných údajov Sekretariát Rady SRZ 

spracuje kompletné revírne listy a spolu s prideľovacími dekrétmi ich zašle na všetky ZO SRZ. Upozorňujeme, že 

základným organizáciám budú prideľovacie dekréty s revírnymi listami zaslané až po splnení si tejto povinnosti. 

Znovu pripomíname, že predmetné údaje (stupeň ochrany, dĺžka tokov, príp. plocha) majú byť vypracované v 

spolupráci so správcom vodných tokov a Obvodnými úradmi životného prostredia, pričom určenie stupňa ochrany v 

zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame predložiť vo forme vyjadrenia príslušného ObvÚ ŽP. 
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O-22  
Sumarizácia úlovkov v roku 2004 a ponuka počítačového programu 

V súvislosti s blížiacim sa záverom rybárskej sezóny, tak ako v minulom roku, upozorňujeme všetky základné 

organizácie SRZ na nutnosť jednotného postupu pri sumarizácii úlovkov tak, ako sme informovali listom č. 319/04-

OTV zo dňa 31.3.2004 zaslaným všetkým ZO SRZ spolu s aprílovým vestníkom. Na zabezpečenie presného a 

rýchleho spracovania sumarizácie úlovkov zároveň žiadame základné organizácie o prísnu kontrolu návratnosti 

vydaných povolení a správnosti vyplňovania prvotných celoročných sumárov jednotlivými členmi a o prijatie opatrení 

na dodržiavanie týchto členských povinností. Bližšie vysvetlenie uvedeného postupu Vám v prípade nejasností takisto 

poskytnú príslušní oblastní ichtyológovia na pracovných poradách rybárskych hospodárov. 

Pri tejto príležitosti opäť pripomíname možnosť bezplatného zavedenia a používania nových verzií počítačových 

programov sumarizácie úlovkov ako i evidencie členskej základne, o ktorých sme ZO SRZ podrobne informovali 

listom č. 06/04-OTV zo dňa 14.1.2004. 

Nová verzia programu sumarizácie úlovkov umožňuje z vložených údajov o úlovkoch jednoducho tlačiť výstupné 

zostavy podľa zvolených kritérií a tiež vytvárať výstupy v elektronickej forme pre komplexné spracovanie na 

Sekretariáte Rady SRZ. Hlavným prínosom používania uvedeného programu je efektívne spracovávanie vstupných 

údajov s možnosťou pohotového získania presných informácií podľa želaného výberu v priamo využiteľnej forme. Pre 

základné organizácie, ktoré už daný program sumarizácie využívajú, pripravujeme jeho aktualizáciu. Týmto prosíme 

všetky ZO SRZ, aby na Radu SRZ doručili akékoľvek konštruktívne návrhy a pripomienky k danej problematike. 

V prípade záujmu o nové verzie počítačových programov si ich ZO SRZ môžu objednať, najlepšie e-mailom 

srzbb@stonline.sk alebo na adrese: Ing. Ivo Rojko, Tulská 64, 974 04 Banská Bystrica, č. tel. 0905 741 580. 

Predmetné programy a ich aktualizácie sú základným organizáciám poskytované bezplatne, SRZ – Rada zabezpečí 

tiež zaškolenie a prípadný servis pri ich používaní. 

O-23  
Telefónny zoznam Sekretariátu Rady SRZ 

ZO SRZ zasielame aktuálny telefónny zoznam Sekretariátu Rady SRZ. 

O-24  
Informácia ZO SRZ – výnimka na skorší lov kapra 

Oznamujeme tým ZO SRZ, ktoré písomne požiadali o výnimku z ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o rybárstve 

(výnimka na skorší lov kapra), že žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu bola postúpená Ministerstvu životného 

prostredia SR. O udelení výnimky budú informované všetky ZO SRZ. 

O-25  
Informácia o Majstrovstvách sveta v LRU-M 2004 

Na septembrovom zasadnutí Rady SRZ informoval Ing. Ľubomír Chrenko, vedúci odboru športovej činnosti, o 

priebehu a výsledkoch MS 2004 v love rýb na umelú muchu. Reprezentačnému družstvu SR, ktoré získalo titul 

majster sveta, a jeho realizačnému štábu Rada udelila za vzornú a úspešnú reprezentáciu SRZ vyznamenania a 

finančnú odmenu. Taktiež boli za obetavú organizátorskú prácu pri príprave predmetných majstrovstiev udelené 

vyznamenania a finančné odmeny členom organizačnej komisie. 

O-26  
Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve 

Informujeme ZO SRZ, že na príprave novely vyhlášky k zákonu o rybárstve pracuje dočasná komisia Rady, ktorá 

spracováva, na základe pripomienok ZO SRZ, návrh novej vyhlášky. Spracovaný návrh vyhlášky bude predmetom 

mimoriadneho zasadnutia Rady. 
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O-27  
Ponuka videokaziet a DVD z MS LRU-P 2003 a MS LRU-M 2004 

Záujemcom o športový rybolov ponúkame: 

 videokazetu z Majstrovstiev sveta v LRU - plávaná 2003 

 videokazetu a DVD z Majstrovstiev sveta v LRU – mucha 2004 

Cena videokazety 200,- Sk/ks 

Cena DVD 250,- Sk/ks 

Objednávky posielajte písomne do 30.11.2004 na adresu: SRZ – Rada, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

( fax: 041/56 26 906, e-mail: sport@srzrada.sk ). 

O-28  
Návrh zákona o akvakultúre 

Informujeme ZO SRZ, že v súčasnej dobe je po tom ako sa nám našimi pripomienkami podarilo vrátiť z Legislatívnej 

rady vlády návrh Zákona o akvakultúre, ktorý pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR, pripravený týmto 

ministerstvom nový návrh. Návrh v terajšej podobe umožňuje odobratie vodných nádrží, s výškou telesa hrádze do 10 

m a s celkovým objemom do 2 mil. m3, čo predstavuje väčšinu vodných nádrží s výmerou do 50 ha Slovenskému 

rybárskemu zväzu a ich pridelenie na výkon akvakultúry iným subjektom, čo môže znamenať likvidáciu niektorých ZO 

SRZ. Preto žiadame ZO SRZ, aby svojou aktivitou, najmä u poslancov SMK, prispeli k zastaveniu prác na takejto 

podobe zákona. 
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