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Z–1  
Ročná účtovná závierka za rok 2011 
Uznesením č. 2/2012 Rada SRZ schválila Ročnú účtovnú závierku za rok 2011. V zmysle uznesenia X. 
Snemu SRZ bod C/ v prílohe zasielame Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2011 a Rozpočet Rady 
SRZ na rok 2012. 

Z–2  
Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 



Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 02.04.2012 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 05.04.2012, sú vypracované zoznamy 
osôb, ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z–3  
Zarybňovacie plány 
Zarybňovacie plány na rybárske revíry v obhospodarovaní Slovenského rybárskeho zväzu na roky 2012 
– 2014 boli predložené na schválenie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. 

Z–4  
Informácia o zmene poistenia rybárskej stráže 
S účinnosťou od 1.4.2012 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina uzatvoril novú poistnú zmluvu na 
výkon rybárskej stráže v zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Poistná zmluva číslo: 511053834 Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 

Rozsah poistenia: 

a. Poistenie sa vzťahuje na povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za „škodu“ spôsobenú 
poisteným členom rybárskej stráže pri zabezpečovaní ochrany výkonu rybárskeho práva v 
rybárskom revíri iným osobám v zmysle zákona č.139/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 

b. Poistenie sa vzťahuje aj na „škodu na zdraví“ a „škodu na veci“ spôsobenú poistenému 
členovi rybárskej stráže pri plnení úloh alebo v priamej súvislosti s nimi podľa všeobecných 
právnych predpisov ( zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ). 

Pre účely tohto poistenia „škoda“ znamená „škoda na veci“, t.j. fyzické poškodenie hmotnej veci 
vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúceho zo straty funkčnosti alebo 
možnosti používať poškodenú vec a „škoda na zdraví“ znamená telesné poškodenie osoby vrátane 
choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúcu majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku. 

Poistná suma: 350 000 EUR na každého poisteného 

Územná platnosť:  Slovenská republika 

Spoluúčasť:  0 EUR z každej škodovej udalosti 

Ročné poistné:  7,50 EUR / za jedného člena rybárskej stráže 

V prípade škodových udalostí, alebo bližších informácii k uvedenému 
poisteniu, Vás žiadame kontaktovať spoločnosť, ktorá spravuje túto poistnú 
zmluvu: 
Respect Slovakia, s.r.o.  
Vojtecha Tvrdého 793, 010 01 Žilina  
Tel.: 041 5076 990  
Fax.: 041 5076 999  
plaskura@respect-slovakia.sk  
mobil: 0905 584 021, 0905 313 400 

Tlačivo – Zodpovednosť za škodu z výkonu rybárskej stráže (hlásenie škodovej udalosti) tvorí prílohu 
Vestníka. 

O–1  
Začiatok pstruhovej rybárskej sezóny 
V pstruhových vodách začína pstruhová rybárska sezóna 16. apríla 2012. V kaprových vodách ( tečúce 
vodné toky ) je povolené privlastňovanie si: 

 pstruha potočného od 16.apríla 2012 do 31. augusta 2012, 



 pstruha dúhového od 16. apríla 2012 do 31. decembra 2012, 

 lipňa tymiánového od 1 júna do 31. decembra. 

O–2  
Začiatok kaprovej rybárskej sezóny 
Kaprová sezóna začína 1. júna 2012. V čase od 1. mája do 15. mája užívateľ môže uskutočňovať 
rybárske preteky. V kaprových rybárskych revíroch, na ktorých bola udelená výnimka na skorší lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany, sa rybárska sezóna začne 
už 15. mája 2012. Zoznam týchto rybárskych revírov je uverejnený na www.srzrada.sk. 

O–3  
Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie 
Tie ZO SRZ, ktoré majú záujem o vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2012, upozorňujeme na 
povinnosť zaslania objednávky spoločne so správou o úlovkoch a zarybnení predmetného rybárskeho 
revíru v roku 2011, na ktorý žiada vydať povolenia, a to najneskôr do 1. júna 2012 na adresu 
Sekretariátu Rady SRZ. 

O–4  
Čisté brehy rybárskych revírov 
Tradične ako každý rok Slovenský rybársky zväz organizuje v mesiaci máj celoslovenskú akciu „Čisté 
brehy rybárskych revírov“ zameranú najmä na zber odpadu nahromadeného v okolí vodných tokov a 
nádrží. Z tohto dôvodu SRZ – Rada Žilina požiadal listom správcu vodných tokov Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p. a Vodohospodársku výstavbu, š.p. o poskytnutie technickej pomoci pri 
realizácii tejto akcie. 

Vyzývame ZO SRZ, aby sa do tejto akcie aktívne zapojili a pred začiatkom rybárskej sezóny pomohli 
vyčistiť okolie rybárskych revírov. 

Upozorňujeme ZO SRZ, že na vodných nádržiach v správe SVP, š. p. je jednou z podmienok zmluvy 
medzi Slovenským rybárskym zväzom a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. čistenie 
brehov. 

O–5  
Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia 
Žiadame ZO SRZ, ktoré v sezóne 2011/2012 aktívne vykonávali plašenie a odstrel kormoránov veľkých 
v rybárskych revíroch a nezaslali na Sekretariát Rady SRZ údaje o odstrele a plašení kormoránov, aby 
ich zaslali najneskôr do30.4. 2012. Údaje je možné zasielať formou vypísaných formulárov o odstrele 
alebo zaslaním súhrnnej záverečnej správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormoránov. 

O–6  
Zníženie prevádzkovej hladiny VVN Bešeňová 
Upozorňujeme, že v dôsledku prebiehajúcich rekonštrukčných prác na hrádzovom telese VVN 
Bešeňová bude v tomto rybárskom revíri znížená prevádzková hladina a to po dobu 30 dní od začiatku 
pstruhovej sezóny. Úprava na normálnu prevádzkovú hladinu bude závisieť na výsledkoch opráv 
hrádzového telesa. Situácia na VVN Bešeňová je monitorovaná, výkon rybárskeho práva nebude 
obmedzený. 

O–7  
Informácia k mimoriadnej manipulácii s vodou na VN Domaša 
Na pracovnom stretnutí dňa 30. marca 2012 zvolanom Krajským úradom životného prostredia v 
Prešove k mimoriadnej situácii na vodnej nádrži Domaša bolo konštatované, že naplnenosť nádrže je 
na úrovni 52 %. K zvýšeniu hladiny o 6 metrov prispela najmä mimoriadna manipulácia s vodou v 
období od 20. decembra 2011 do 31. marca 2012, kedy bol z vodnej nádrže Domaša do vodného toku 
Ondava vypúšťaný prietok vody 2,5 m3.s-1. V manipulačnom poriadku je stanovený biologický prietok 
vody 4,9 m3.s-1. 



Na návrhy zúčastnených na tomto pracovnom stretnutí bolo dohodnuté, že od 1. apríla do 10. apríla 
2012 sa bude do toku Ondava z VN Domaša vypúšťať aj naďalej prietok 2,5 m3.s-1 a od 11. apríla do 
30. apríla 2012 z dôvodu očakávaného nárastu denných teplôt ovzdušia a možnému zhoršeniu kvality 
vôd prietok 3,5 m3.s-1 . O ďalšom postupe rozhodne podľa situácie príslušný Krajský úrad životného 
prostredia. 

O–8  
Odstavenie ČOV Liptovský Mikuláš 
Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši upozorňujeme 
všetkých, ktorí budú vykonávať rybolov na VN Liptovská Mara, že v dobe od 1. 6. 2012 do 14. 6. 2012 
budú do recipientu Váh vypúšťané odpadové vody prečistené len mechanickým stupňom. Na prítoku do 
VN Liptovská Mara bude v tomto čase možné pozorovať netypický zákal vody a jej výraznejší zápach. 
Koncentrácia týchto odpadových vôd by nemala spôsobiť úhyn rýb, napriek tomu budú prebiehať 
denné merania fyzikálno-chemických vlastností vody. Pokiaľ bude spozorovaný úhyn vodných 
organizmov, je potrebné zabezpečiť odber vzoriek vody a bezodkladne informovať Slovenskú inšpekciu 
životného prostredia, Obvodný úrad životného prostredia, rybárskeho hospodára VN Liptovská Mara a 
políciu. 

O–9  
Miestne rybárske poriadky - oznámenie 
Po vyhodnotení doručených miestnych rybárskych poriadkov od jednotlivých ZO SRZ na trojročné 
obdobie 2012 – 2014, Vám poskytujeme prehľad ZO SRZ, ktoré si v termíne do 31. decembra 2011 
nesplnili povinnosť vyplývajúcu zo Stanov SRZ zaslať na schválenie svojmu oblastnému ichtyológovi 
miestny rybársky poriadok: 

 Dobšiná 

 Krompachy 

 Medzev 

 Moldava n. B. 

 Sečovce 

 Švedlár 

 Spišská Belá 

 Podbrezová 

 Rimavská Sobota 

 Tisovec 

 Dolný Kubín 

 Turzovka 

 Marcelová 

 Veľký Meder 

 Vlčany 

Taktiež predkladáme zoznam ZO SRZ, ktoré majú schválené miestne rybárske poriadky s 
pripomienkami: 

 Malé-Veľké Leváre 

 Čierna n. Tisou 

 Gelnica 

 Košice 

 Kráľovský Chlmec 



 Michalovce 

 Rožňava 

 Spišská Nová Ves 

 Hanušovce 

 Humenné 

 Kežmarok 

 Levoča 

 Orlov 

 Vranov n. Topľou 

 Banská Bystrica 

 Brezno 

 Jelšava 

 Krupina 

 Nová Baňa 

 Revúca 

 Žarnovica 

 Žiar nad Hronom 

 Bytča 

 Čadca 

 Liptovský Hrádok 

 Liptovský Mikuláš 

 Martin 

 Námestovo 

 Ružomberok 

 Trstená 

 Turčianske Teplice 

 Žilina 

 Handlová 

 Považská Bystrica 

 Prievidza 

 Dunajská Streda 

 Holíč 

 Kolárovo 

 Nitra 

 Nové Zámky 

 Senica 

 Sereď 



 Stará Turá 

 Šoporňa 

 Trenčín 

Týmto ZO SRZ pripomínate, aby v termíne do 15.4.2012 predložili jedno vyhotovenie opraveného 
miestneho rybárskeho poriadku príslušnému ichtyológovi Rady SRZ. 

O–10  
Odmeňovanie funkcionárov ZO SRZ 
Upozorňujeme ZO SRZ, že svojich funkcionárov môžu odmeňovať na základe uzatvorenej Dohody o 
vykonaní práce ďalej len „Dohody“, ktorá môže byť uzatvorená na celý kalendárny rok a odmena z nej 
sa vyplatí až po uplynutí roka, alebo môže byť uzatvorená na konkrétny mesiac v roku, v ktorom sa aj 
odmena funkcionárovi vyplatí. 

Ak chce organizácia zamestnávať funkcionárov, ale aj iných zamestnancov na základe „Dohody“ musí 
byť zaregistrovaná v Sociálnej poisťovni v mieste, kde organizácia pôsobí. Najneskôr deň pred 
uzatvorením „Dohody“ musí byť konkrétny zamestnanec prihlásený do sociálnej poisťovne a najneskôr 
do troch dní od ukončenia tejto „Dohody“ zo sociálnej poisťovne odhlásený. 

ZO SRZ bude v takomto prípade odvádzať za zamestnanca do sociálnej poisťovne 0,8% na úrazové 
poistenie a 0,25% do garančného fondu. Zamestnancovi zrazí len daň a odvedie ju na daňový úrad. 

O–11  
Krmivo RUPÍN - ponuka 
Oznamujeme ZO SRZ, že objednávky na medikované krmivo RUPIN špeciál boli rozdistribuované v 
priebehu mesiaca marec 2012. V prípade, že by niektorá ZO SRZ takéto liečivo ešte potrebovala, má 
možnosť obrátiť sa so svojou požiadavkou na odbor výroby pri Sekretariáte Rady SRZ (p. Marko – 
0918/711555). 
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