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O–15  
Školenie na obsluhu elektrického agregátu 

Informujeme ZO SRZ, že pripravované školenie na obsluhu elektrického agregátu sa z dôvodu nedostatočného počtu 

prihlásených záujemcov (21) uskutoční najskôr v lete 2011. Zároveň vyzývame ZO SRZ, ktoré majú o toto školenie 

záujem a doposiaľ nezaslali na adresu Sekretariátu Rady SRZ žiadosť spolu s menným zoznamom, aby tak 

urobilinajneskôr do 30.6.2011 . 

O–16  
Zmeny rybárskych hospodárov – upozornenie 

Upozorňujeme ZO SRZ, v ktorých došlo k zmenám rybárskych hospodárov, aby si prekontrolovali, či boli ustanovení 

do tejto funkcie, prípadne z nej odvolaní príslušným obvodným úradom životného prostredia. 

O–17  
Upozornenie pre ZO SRZ k pripravovanej novele zákona o rybárstve 

Na niektoré základné organizácie SRZ sa obrátil poslanec NR SR, PhDr. Richard Švihura, ktorý ich prostredníctvom 

e- mailu informoval o svojich aktivitách pri príprave novely zákona o rybárstve a požiadal ich o zaslanie legislatívnych 

podnetov, pripomienok a návrhov a to v termíne do 31.mája 2011. Pána poslanca sme si dovolili upozorniť, že 

oslovenie štatutárnych zástupcov iba niektorých základných organizácií a v tak krátkom čase nepovažujeme za 

dostatočný spôsob na získanie názoru širokej rybárskej základne, keďže novelizovanie zákona o rybárstve je pre 

Slovenský rybársky zväz až záverečným krokom, ktorý bude nasledovať po diskusii v základných organizáciách. 

Žiadame preto ZO SRZ, aby vyzvali svojich členov na zasielanie pripomienok k zákonu o rybárstve a k vykonávacej 

vyhláške, spracovali ich do spoločnej pripomienky organizácie, ktorú prerokujú na členských schôdzach v roku 2012. 

Po ich schválení tieto doručia na Radu SRZ, ktorá vytvorí pracovnú skupinu na ich spracovanie s cieľom vytvoriť dva 

návrhy, návrh novely zákona o rybárstve a návrh novely vyhlášky k tomuto zákonu. Tieto návrhy, po schválení Radou 

SRZ, budú predložené  

  

http://www.srzrada.sk/


Ministerstvu životného prostredia SR s tým, že využijeme spoluprácu poslancov Národnej rady SR, ktorí prejavia 

záujem o ich podporu. 
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