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Z-5  
Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o príspevok z prijatých 
podielov zaplatených daní. 

Uznesením č.21/05 Rada schválila pre ZO SRZ predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o príspevok 

z prijatých podielov zaplatených daní do konca júla 2005. 

Z-6 

Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2006 - 2008 

V súvislosti so žiadosťou o povolenie výnimky zo zákazu lovu podľa § 11 ods. 3 zákona č. 139/2002 
Z.z. o rybárstve, ktorú Sekretariát Rady SRZ každoročne predkladá Ministerstvu životného prostredia 

Slovenskej republiky ( ďalej len MŽP SR ), žiadame všetky ZO SRZ o doručenie svojich žiadostí s 

uvedením rybárskych revírov, na ktoré požadujú uplatnenie predmetnej výnimky. Žiadosť je potrebné 

doručiť v termíne do 31.8.2005, aby mohla byť v dostatočnom časovom predstihu posúdená a 

http://www.srzrada.sk/


prehodnotená. Uvedená výnimka umožňujúca lov kapra rybničného vrátane ostatných druhov rýb bez 

stanoveného času individuálnej ochrany od 16.mája daného roku bude požadovaná na obdobie 

nasledujúcich troch rokov ( 2006 - 2008 ), preto upozorňujeme všetky ZO SRZ na potrebu uváženého 

výberu rybárskych revírov uvedených v žiadosti. 

V prípade rybárskych revírov, na ktorých bolo v minulosti udelenie predmetnej výnimky zamietnuté, či 

už z dôvodu existencie významných hniezdnych lokalít niektorých druhov vtáctva alebo preukázanej 

autoreprodukcie kapra, je potrebné k žiadosti doložiť súhlasné stanovisko ( vyjadrenie ) orgánu 

ochrany prírody a krajiny ( OÚ ŽP, KÚ ŽP ), príp. Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku ( v 

prípade hniezdenia vtákov ). V opačnom prípade budú dané rybárske revíry zo žiadosti adresovanej na 

MŽP SR automaticky vyradené. Pre získanie bližších informácií pri zostavovaní svojej žiadosti sa 

obráťte na príslušného ichtyológa Rady SRZ. 

Z-7  
Úprava lovných mier na obdobie rokov 2006 - 2008 

V súvislosti s prípravou rybárskych poriadkov k zväzovým a zvláštnym povoleniam na nadchádzajúce 

trojročné obdobie žiadame všetky ZO SRZ o nahlásenie zmien v úpravách lovných mier na svojich 

rybárskych revíroch. V záujme čo najrýchlejšieho spracovania zasielaných požiadaviek, Vás žiadame o 

uvedenie iba konkrétnych zmien, v ostatných prípadoch zostáva v platnosti pôvodný stav. Samotné 

zmeny lovných mier doporučujeme konzultovať s príslušným ichtyológom Rady SRZ. O zaslanie 

uvedených podkladov žiadame v termíne do 31.augusta 2005. 

Z-8  
Zákaz lovu rýb na časti rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1 Váh č. 8, č. 2-
4420-1-1 Váh č. 7 a č. 2-0880-1-1 Jazero Skalka 

Oznamujeme všetkým ZO SRZ, že z dôvodu úplného vypustenia Vážskej kaskády v časti Trenčianske 

Biskupice, Kostolná, Nové Mesto nad Váhom, Horná Streda podľa rozhodnutia č. KÚŽP 2005/00387-

3/Hj vydaného Krajským úradom ŽP v Trenčíne dňa 11.7.2005 počas, ktorej bude správca toku 

vykonávať revíziu derivačného kanála vodnej stavby Vážska kaskáda II., je zakázaný lov rýb na 

uvedených rybárskych revíroch v termíne od 26.8. 2005 do 30.10.2005. 

Uvedený zákaz platí v časti derivačného kanála Váhu od hydrocentrály v Hornej Strede po hať v 

Trenčianskych Biskupiciach, na zdrži Trenčianske Biskupice až po elektráreň v Trenčíne na derivačnom 

kanáli a po bývalý drevený most nad obcou Zamarovce a na celom revíri č. 2-0880-1-1 Jazero Skalka. 

O-8  
Informácia o príprave zmien vykonávacej vyhlášky k zákonu o 
rybárstve 

Radou SRZ schválený návrh novelizácie vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve bol odstúpený na 

MŽP SR. 

O-9  
Usporiadanie XI. ME 05 v LRU - plávaná na Vážskom kanáli v 
Maduniciach 

Na XXVII. Kongrese CIPS bolo Slovensko poverené usporiadaním XI. ME 05 v LRU - plávaná, ktoré sa 

uskutočnia v dňoch 28.8. - 5.9.2005 na Vážskom kanáli v Maduniciach. 

Uznesením Rady SRZ bol na uvedené podujatie schválený príspevok 5,- Sk za každého dospelého 

člena, ktorý uhradí každá ZO SRZ v termíne do 15.8.2005 na účet č. 15832-432/0200 vedený vo 

VÚB Žilina, KS:0554, VS:12005. 

Pre bezproblémový priebeh uvedených majstrovstiev ako aj spokojnosť pretekárov Rada SRZ schválila 

zarybnenie trate vo výške 170.000,- Sk z prostriedkov rezervného zarybňovacieho fondu. 

Program a ďalšie informácie týkajúce sa tohto medzinárodného podujatia budú zverejnené na webovej 
stránke SRZ. 



O-10  
Informácia o pripravovanom zákone o akvakultúre 

Vo Vestníku Rady SRZ, čiastke 3/04 sme ZO SRZ informovali o pripravovanom návrhu Zákona o 

akvakultúre z dielne Ministerstva pôdohospodárstva SR. Od vtedy sa nám podarilo predmetný návrh 2 

krát vrátiť z rokovania Legislatívnej rady vlády a 2 krát z rokovania Vlády SR, ktorá ho napokon dňa 

6.7.2005 s pripomienkami schválila. Následne bude zaradený do legislatívneho procesu na rokovanie 

Národnej rady SR ( ďalej len NR SR ). 

Uvedený návrh Zákona o akvakultúre, nakoľko neobsahuje podmienky funkčnosti malých vodných 

nádrží na chov rýb ( napr. potreba loviska, nemožnosť zlovenia každý rok iba raz za 4 roky, možnosť 

lovenia 50% produkcie na udicu a pod. ), evokuje podozrenie ich skrytej privatizácie. Zoznam, ktorý 

by mal byť prílohou tohto zákona obsahuje 75 malých vodných nádrží. 

Preto opätovne žiadame všetky ZO SRZ, aby svojou aktivitou u poslancov NR SR prispeli k tomu, aby 

tento zákon tak, ako je predložený, nebol schválený resp. aby SRZ bol jeho prijatím čo najmenej 

poškodený. SRZ môže týmto zákonom prísť o veľa rybárskych revírov, či už chovných, alebo lovných. 

O ďalšom vývoji a postupe sa budeme vzájomne informovať. 

O-11  
Informácia o pripravovaných vyhláškach chránených vtáčích území 

MŽP SR vyhláškou schválilo dve chránené vtáčie územia (ďalej len CHVÚ ) a to Horná Orava a Malé 

Karpaty. Vzhľadom na to, že postup, ktorým boli schválené uvedené CHVÚ bol v rozpore so správnym 

poriadkom, na čo sme počas minulého roka upozorňovali, vydalo MŽP SR usmernenie, ktorým sa 

určuje postup pri vyhlasovaní CHVÚ a kompetentné orgány, ktorými sa stali krajské úrady životného 

prostredia. Upozorňujeme všetky ZO SRZ obhospodarujúce rybárske revíry, ktorých sa vyhlásenie 

CHVÚ môže dotknúť tým, že obmedzí výkon rybárskeho práva alebo ho inak sťaží, aby sa čo najskôr 

informovali na krajských úradoch životného prostredia podľa miestnej príslušnosti o stave, resp. 

postupe konania. Momentálne sa pripravujú na vyhlásenie tieto CHVÚ: Dubnické štrkovisko, 

Lehnice, Poľana, Sysľovské polia a Východoslovenská rovina. 

Informácie ako aj verzie vyhlášok si možno prezrieť na internetovej stránke Štátnej ochrany prírody SR 

(www.sopsr.sk). 

Ďalšími pripravovanými lokalitami sú CHVÚ: Boheľovské rybníky, Bukovské vrchy, Cerová 

vrchovina a Rimavská kotlina, Dolné Považie, Košická kotlina, Medzibodrožie, Morava, 

Ostrovné lúky, Poiplie, Sĺňava, Slovenský kras, Tríbeč, Trnavské rybníky, Veľkoboheľovské 

rybníky a Žitavský luh. 

Momentálne prebieha spracovanie predmetných území podľa údajov katastra nehnuteľností ( 

identifikácia podľa parciel ako aj vlastníkov a užívateľov ). Keďže pri schválení CHVÚ Horná Orava a 

Malé Karpaty bol SRZ opomenutý, o to viac zdôrazňujeme potrebu zúčastňovať sa konaní a aktívne 

obhajovať jeho záujmy a potreby vyplývajúce zo zákona o rybárstve a Stanov SRZ. 

O-12  
Informácia o kvalite vody v rieke Váh pod VD Žilina 

V súvislosti s pribúdajúcimi oznámeniami na znečistenie rieky Váh pod VD Žilina v mesiaci jún, zvolal 

Krajský úrad životného prostredia v Žiline, na základe podnetu Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, pracovné stretnutie vo veci optimalizácie prevádzky VD Žilina za účasti všetkých 

dotknutých organizácii. Zo stretnutia bol vyhotovený záznam a bol prijatý nasledovný záver. 

Z výsledkov analýz vzoriek odobratých dňa 1.6.2005 za účelom zistenia príčin zvýšeného penenia na 

rieke Váh pod VD Žilina, z výsledkov monitoringu povrchových vôd na VD Žilina a v profile Váh - 

Budatín vyplýva, že znečisťujúce pozadie v čase zvýšeného penenia zodpovedá bežnému stavu kvality 

a nejde o mimoriadne znečistenie, ktoré by zapríčinilo nadmerné penenie. Udalosť teda nemá 

charakter mimoriadneho zhoršenia vôd v zmysle § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov ( vodný zákon ). 

Zvýšené penenie je spôsobené odstávkou oboch turbín na VD Žilina, pričom voda z nádrže VD Žilina je 
prepúšťaná cez hať popod segmenty, v dôsledku čoho sa voda nadmerne prevzdušňuje. Zvýšená 

priemerná denná teplota podporujúca činnosť mikroorganizmov a súčasne aj nečistoty nachádzajúce sa 

v tomto ročnom období vo vzduchu a vode ( peľ, prach ) prispieva k negatívnemu vizuálnemu efektu 

na vodnej hladine. 

http://www.sopsr.sk/


Zmluvný termín znovuuvedenia turbíny TG 2 do prevádzky je 29.7.2005, kedy by mali nepriaznivé 

prejavy vytvárania peny pod VD Žilina skončiť. 

O-13  
VN Sĺňava - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ 

Nakoľko sa na rybárskom revíri VN Sĺňava objavilo viacero problémov súvisiacich s informáciou, z 

Dodatku k rybárskemu poriadku na rok 2005 pre držiteľov zväzových kaprových povolení, o štvrtom 

stupni ochrany v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, boli uskutočnené viaceré 

pracovné stretnutia za účasti správcu vodnej nádrže a štátnej správy. Na týchto stretnutiach boli 

vznesené požiadavky členov SRZ, najmä čo sa týka povolenia využívania prístupových ciest členmi 

SRZ, ale aj možnosť stanovania, bivakovania a kladenia ohňa. VN Sĺňava je považovaná za významné 

vtáčie územie, kde v súčasnosti Štátna ochrana prírody CHKO Malé Karpaty pripravuje návrh vyhlášky, 

ktorou sa VN Sĺňava vyhlási za chránené vtáčie územie. K návrhu tejto vyhlášky budú prizývaní aj 

zástupcovia SRZ. 

O-14  
VN Duchonka - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ 

Na základe výsledku vyšetrenia vzorky rýb z VN Duchonka, a doporučenia Štátneho veterinárneho a 

potravinového ústavu v Dolnom Kubíne sme začiatkom mesiaca júl aplikovali rybám medikované 

krmivo Rupin Special. Nakoľko ochranná doba pre konzumáciu rýb je závislá na teplote vody, 

predbežne táto potrvá do konca júla. Do tohto obdobia si loviaci nesmú ulovenú rybu privlastniť a 

konzumovať ju. Túto informáciu sa loviaci dozvie ešte pred zakúpením denného hosťovacieho 

povolenia. Normálny režim na VN Duchonka začne platiť najneskôr od 1. augusta 2005. 

O-15  
Školenie RS a rybárskych hospodárov 

Informujeme ZO SRZ, že pripravované školenie rybárskej stráže je preložené na jeseň 2005 z dôvodu 

prijatia nového trestného zákona. Zároveň informujeme, že ZO SRZ môžu záujemcov o školenie 

rybárskej stráže a rybárskych hospodárov aj naďalej zasielať na adresu Sekretariátu Rady SRZ. 

O-16  
Cena kapra 

Rada sa zaoberala výrobnými nákladmi jednotlivých stredísk Rady SRZ v nadväznosti na množstvo 

vyrobenej ryby a schválila s platnosťou od 1.7.2005 priemernú cenu kapra vo výške 80,- Sk za 1 kg 

vrátane dopravy. Z uvedeného vyplynuli pre jednotlivé veľkostné skupiny a pre všetky druhy 

zarybnenia nasledujúce ceny za 1 kg: K2 - 80,- Sk a K3 - 85,- Sk. 

Tým ZO SRZ, ktoré majú potvrdené zmluvy na dodávku kapra, budú účtované nasledujúce ceny: K2 - 

75,- Sk a K3 - 82,- Sk s tým, že celková čiastka v korunách bude prepočítaná novou cenou čím sa 

zvýši dodané množstvo rýb. 
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