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Z-1  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 24.4.2014 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom 

konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 24.4.2014 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné 

vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z-2  
Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2015 - 2017 

Vyzývame ZO SRZ, aby v termíne do 31. mája 2014 zaslali svojmu oblastnému ichtyológovi požiadavku na roky 

2015 - 2017 o udelenie výnimky zo zákazu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve na skorší lov 

kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany od 15. mája. V prípade vodných plôch s 

vyšším stupňom ochrany prírody alebo revírov kde sa v minulosti vyskytol stret ornitologicko - ochranárskych záujmov 

odporúčame ZO SRZ k žiadosti doložiť stanovisko príslušného okresného úradu, odboru starostlivosti o životné 

prostredie. Žiadosť je potrebné zaslať na samostatnom liste, nespájať viaceré požiadavky do jedného listu. V prípade 

http://www.srzrada.sk/


nejasností odporúčame konzultovať túto problematiku s príslušným ichtyológom. Termín je pre všetky ZO SRZ 

záväzný. 

Z-3  
Úprava lovných mier na obdobie rokov 2015 - 2017 

Oznamujeme ZO SRZ, že v zmysle §13 ods. 4 vyhlášky č. 185/2006 Z.z. je možné zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb. 

Na základe uvedeného žiadame ZO SRZ, aby v termíne do 31. mája 2014 nahlásili svojmu oblastnému ichtyológovi 

požiadavku na úpravu lovných mier rýb na obdobie rokov 2015 - 2017. Termín je pre všetky ZO SRZ záväzný. 

Z-4  
Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2015 - 2017 

Oznamujeme ZO SRZ, aby v termíne do 31. mája 2014 zaslali svojmu oblastnému ichtyológovi požiadavky na 

vykonanie zmien v revírovaní ( zmena charakteru, účelu využitia, popisu rybárskeho revíru a i. ) na nasledujúce 3-

ročné obdobie. V prípade nejasností odporúčame konzultovať túto problematiku s ichtyológom. Termín je pre všetky 

ZO SRZ záväzný. 

Z-5  
Ročná účtovná závierka za rok 2013 

Uznesením č. 3/2014 Rada SRZ schválila Ročnú účtovnú závierku za rok 2013. V zmysle uznesenia X. Snemu SRZ 

bod C/ v prílohe zasielame Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2013 a Rozpočet Rady SRZ na rok 2014. 

O-1  
Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie 

ZO SRZ, ktoré majú záujem o vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2014, upozorňujeme na povinnosť zaslania 

objednávky spoločne so správou o úlovkoch a zarybnení predmetného rybárskeho revíru v roku 2013, na ktorý žiada 

vydať povolenia, a to najneskôr do 31. mája 2014 na adresu Sekretariátu Rady SRZ. 

O-2  
Čisté brehy rybárskych revírov 

Tradične aj v tomto roku bude v druhej polovici mesiaca apríl a v mesiaci máj prebiehať celoslovenská akcia „ Čisté 

brehy rybárskych revírov “ zameraná najmä na zber odpadu nahromadeného v okolí vodných tokov a nádrží. Z tohto 

dôvodu SRZ - Rada Žilina požiadala správcov vodných tokov a nádrží, t.j. 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 čistenie brehov vodných nádrží v správe SVP, š. p. je jednou z podmienok zmluvy medzi 

Slovenským rybárskym zväzom a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. 

O-3  
Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia 

Žiadame ZO SRZ, ktoré v sezóne 2013/2014 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 

7.5.2014. Údaje je možné zasielať formou vypísaných formulárov o odstrele alebo zaslaním súhrnnej záverečnej 

správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormoránov. 

O-4  
Školenie rybárskych hospodárov 

Oznamujeme ZO SRZ, že prvá etapa školenia rybárskych hospodárov sa uskutoční v jeseni roku 2014 v Ivanke pri 

Dunaji. Prihlásení dostanú pozvánku v dostatočnom časovom predstihu priamo od Strednej odbornej školy Ivanka pri 

Dunaji na adresu uvedenú v žiadosti. 



Na školenie rybárskych hospodárov evidujeme 17 prihlásených z týchto ZO SRZ: Drahovce (1), Krupina (2), Žiar nad 

Hronom (1), Dobšiná (1), Šaľa (2), Skalica (1), Holíč (2), Sečovce (1), Dubnica nad Váhom (2), Šaštín - Stráže (1), 

Zvolen (1) a Šahy (2). 

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. 

O-5  
Začiatok kaprovej rybárskej sezóny 

Kaprová sezóna začína 1. júna 2014. 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 2014. Zoznam týchto rybárskych 

revírov je uverejnený na internetovej stránke www.srzrada.sk. 

O-6  
Vývesné tabule obcí a miest 

Vyzývame všetky ZO SRZ, aby z dôvodu možných zmien a doplnkov územných plánov, a verejných prerokovaní 

zámerov ( MVE, úpravy tokov a i. ) sledovali úradné vývesné tabule v mestách a obciach a v prípade potreby 

informovali oblastného ichtyológa. 

O-7  
Informácia o multifunkčnom zariadení TRUXOR 

Informujeme ZO SRZ, že koncom roka 2013 sa podarilo SRZ - Rada Žilina ( ďalej len SRZ ) s prispením 

Environmentálneho fondu zakúpiť multifunkčné zariadenie TRUXOR 5000 v hodnote 147 tis. €, pričom spoluúčasť 

SRZ predstavuje len 5% nadobúdacej ceny. 

Tento stroj je vhodný na kosenie vodnej vegetácie pod vodou, ako aj v litorálnej časti vodných plôch. Keďže sa jedná 

o plávajúce zariadenie s pásovým pohonom (obojživelník) stroj sa dokáže dostať aj do ťažko dostupných miest 

rybárskych revírov. Okrem kosenia vie pomocou frézy odbahňovať loviská za plného vodného stavu ako aj 

podkopnou lopatou čistiť stoky v loviskách. Prioritne je TRUXOR určený na starostlivosť o výrobné strediská SRZ, 

ktorých je štrnásť s rozlohou cca 800 ha. V čase, keď toto zariadenie nebude mať plánované vyťaženie, je možné ho 

použiť aj pre potreby ZO SRZ. 

Konkrétne podmienky jeho použitia je potrebné vopred konzultovať s vedúcim výroby Ing. Tiborom Krajčom, PhD. na 

tel. č. 0918/711520, prípadne s vedúcim odboru správy majetku p. Rastislavom Sprušanským, č. tel. 0905/351645. 

Viac je možné dozvedieť sa na stránke výrobcu stroja:  

http://doroteamekaniska.se/eng/truxorDM5000.html. 

O-8  
Mimoriadna ponuka násadových rýb pre ZO SRZ - pstruh dúhový, pstruh 
potočný 

Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina ponúka ZO SRZ aj počas letnej rybárskej sezóny na zarybnenie násadu 

pstruha dúhového dvojročného Pd2 (ϕ 35-45cm) a pstruha potočného Pp2 (ϕ 25-35cm) z výrobného strediska v 

Považskej Bystrici, prípadne z klietkového chovu na VN Liptovská Mara. 

Odber pstruha je možný priebežne od mája do konca októbra 2014. Cena násady je stanovená na 3,50 €/ 1kg aj za 

ryby Pd2 ( nad 0,5kg ). V cene je zahrnutá doprava na miesto odberu podľa požiadavky ZO SRZ. Prípadný záujem o 

násadu Vás žiadame nahlásiť ho telefonicky na tel. č. 041/507 3622 príp. 0918/711555 - p. Marko, alebo tiež e - 

mailom na adresu: vyroba@srzrada.sk. 

 

Prílohy: 

1. Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2013 
2. Rozpočet Rady SRZ na rok 2014 
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