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Z–2  
Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 22.4.2013 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v 
trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 22.4.2013 sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

O–3  
Začiatok pstruhovej rybárskej sezóny 
V pstruhových vodách začína pstruhová rybárska sezóna 16. apríla 2013.  
V kaprových vodách ( tečúce vodné toky ) je povolené privlastňovanie si: 

 pstruha potočného od 16.apríla 2013 do 31. augusta 2013 

 pstruha dúhového od 16. apríla 2013 do 31. decembra 2013 

 lipňa tymiánového od 1 júna 2013 do 31. decembra 2013 

O–4  
Začiatok kaprovej rybárskej sezóny 
Kaprová sezóna začína 1. júna 2013. V čase od 1. mája do 15. mája môže užívateľ 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 2013. Zoznam týchto rybárskych revírov je uverejnený na internetovej 
stránke www.srzrada.sk. 

O–5  
Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie 
Tie ZO SRZ, ktoré majú záujem o vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2013, upozorňujeme na 
povinnosť zaslania objednávky spoločne so správou o úlovkoch a zarybnení predmetného rybárskeho 
revíru v roku 2012, na ktorý žiada vydať povolenia, a to najneskôr do 1. júna 2013 na adresu 
Sekretariátu Rady SRZ. 

O–6  
Čisté brehy rybárskych revírov 
Tradične ako každý rok Slovenský rybársky zväz organizuje v druhej polovici mesiaca apríl a 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 požiadala 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–7  
Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia 
Žiadame ZO SRZ, ktoré v sezóne 2012/2013 aktívne vykonávali plašenie a odstrel kormoránov veľkých 
v rybárskych revíroch a nezaslali na Sekretariát Rady SRZ údaje o odstrele a plašení kormoránov, aby 
tak urobili najneskôr do 7.5.2013. Údaje je možné zasielať formou vypísaných formulárov o odstrele 
alebo zaslaním súhrnnej záverečnej správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormoránov. 

O–8  
Školenie na obsluhu elektrického agregátu 
Informujeme ZO SRZ, že pripravované školenie na obsluhu elektrického agregátu sa z dôvodu 
nedostatočného počtu prihlásených záujemcov uskutoční najskôr v lete 2013. 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 urobili najneskôrdo 30.6.2013. 

O–9  
Školenie rybárskych hospodárov 
Oznamujeme ZO SRZ, že druhá etapa školenia rybárskych hospodárov, ktorí absolvovali prvú etapu v 
jeseni 2012, sa uskutoční v dňoch 31. máj až 2. jún 2013 v Ivanke pri Dunaji. Účastníci školenia 
dostanú pozvánky priamo od Strednej odbornej školy Ivanka pri Dunaji na adresu uvedenú v žiadosti. 

V prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov žiadame ZO SRZ, aby žiadosti 
s kontaktnými údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) posielali na 
adresu Sekretariátu Rady SRZ. V prípade dostatočného počtu žiadostí sa 1. etapa školenia uskutoční 
na jeseň 2013. 

O–10  
Rybárska stráž – poistenie a centrálna evidencia 
Žiadame ZO SRZ, aby v termíne do 15.5.2013 zaslali kompletné aktuálne zoznamy členov rybárskej 
stráže ( ďalej len RS ) za účelom poistenia v poisťovni Kooperatíva, a. s. s nasledovnými údajmi: 
priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, číslo preukazu, číslo odznaku, nakoľko k 
1.4.2013 si túto povinnosť nesplnili všetky ZO SRZ. 



V mesiacoch november 2012, február a marec 2013 sa uskutočnili školenia nových členov RS 
a ZO SRZ sú po ich ustanovení do funkcie povinné okamžite ich poistiť. 

Zoznamy členov rybárskej stráže sú zároveň potrebné pre ich centrálnu evidenciu. 
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