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Z-6 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 24.6.2015 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom 
konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 25.6.2015 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné 
vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude zaslaná poštou. 

O-23 
Kormorán – informácia a správa o výnimke 

Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ (Odbor tečúcich vôd) vypracovala pre Štátnu ochranu prírody SR Súhrnnú 

správu o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2014/2015. Organizované sčítanie 

kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 17. januára 2015 a Slovenský rybársky zväz sčítal na 51 nocoviskách 

5 732 ks kormorána veľkého (s možnosťou navýšenia 10 %). Na základe zaslaných formulárov o odstrele a 

plašení kormoránov veľkých od ZO SRZ sa odlovilo v sezóne 2014/2015 533 ks kormoránov. Dohľadať sa 

podarilo 225 ks kormoránov. Oproti minulému roku sa zaznamenal pokles ulovených kormoránov. 

Kompletná správa je uverejnená na www.srzrada.sk v sekcii Kormorán výnimka. 

Zároveň sa chceme poďakovať ZO SRZ, ktoré sa v  sezóne 2014/2015 aktívne podieľali na sčítaní, plašení 

a odstrele kormoránov. 

Platnosť povolenej výnimky na plašenie a odstrel kormoránov na lovných a vybratých chovných rybárskych 

revíroch skončila 31.3.2015. Aktuálne Rada SRZ čaká na vydanie rozhodnutia - povolenia novej výnimky na 

plašenie a odlov kormorána veľkého. Po nadobudnutí právoplatnosti bude toto rozhodnutie doručené každej ZO 

SRZ. 

http://www.srzrada.sk/


O-24 
Poďakovanie ZO SRZ za aktívny prístup 

Touto cestou nám dovoľte poďakovať sa za Váš aktívny prístup pri vyplňovaní Dotazníka –  monitoring neresísk 

a zimovísk, ako aj za pripomienkovanie Vodného plánu SR, vrátane návrhu novej Koncepcie na využívanie 

hydroenergetického potenciálu vodných rokov v SR. 

Do dotazníka sa zapojilo 80 ZO SRZ, čo je viac ako 65% všetkých základných organizácií. Pripravujeme 

vyhodnotenie celého dotazníka, ktoré následne zašleme všetkým ZO SRZ.  

Spoločným a aktívnym prístupom zo strany ZO SRZ sa vzájomne informujeme o aktuálnych problémoch, 

s ktorými sa denne stretávame a iba tak sa môžeme pokúsiť zlepšiť súčasný stav. Za Vašu snahu o zlepšenie 

Vám ešte raz ďakujeme. 

O-25 
Informácia pre ZO SRZ o „FITNESS CHECK“ 

Informujeme ZO SRZ a členov SRZ, že aktuálne prebieha (do 24.júla 2015) verejná konzultácia ku smerniciam 

EÚ týkajúcich sa ochrany prírody (smernice a vtákoch a biotopoch). Tento proces prebieha v rámci revízie 

právnych predpisov EÚ a môže mať zásadný vplyv na legislatívu EÚ v oblasti ochrany prírody a biodiverzity. 

Konzultácia prebieha formou dotazníka.  

Ucelenú informáciu o tomto procese máte možnosť získať na stránke:  

http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm. K dotazníku sa dostanete cez 

tlačidlo „Access to the questionnaire“, kde si potom opäť môžete vybrať ako jazyk slovenčinu.  

Keďže sa jedná o pomerne rozsiahly a zložitý materiál, ak záujemca o túto problematiku nepotrebujete 

podrobnejšie informácie o procese revízie, priamo k slovenskej verzii dotazníku sa dostanete cez: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=6d2b6d62-ea31-4612-

9fe2-3c51ba1a99c2&surveylanguage=SK&serverEnv. 

Pre bežných záujemcov a pre našich členov SRZ odporúčame vytvorenú aplikáciu HLAS PRÍRODE, kde majú 

možnosť jednoduchým spôsobom podporiť doteraz platné vyššie uvedené smernice. Odkaz na túto skrátenú 

verziu dotazníka nájdete na tomto odkaze: https://www.naturealert.eu/sk. 

O-26 

Vrátenie finančných prostriedkov za vydané sezónne povolenia na VN 

Teplý Vrch  a VN Kráľová 

Rada SRZ prijala Uznesenie č. 76/2015, ktorým schválila vrátenie finančných prostriedkov za sezónne povolenia 

na VN Kráľová a VN Teplý vrch a umožnila  zakúpenie miestnych alebo zväzových povolení do konca júla. Na 

základe uvedeného žiadame ZO SRZ , aby v prípade, že  sa držiteľ takéhoto povolenia obráti do konca júla 2015 

na organizáciu so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov za jeho zakúpenie, finančné prostriedky vrátila. 

K vyúčtovaniu cením za rok 2015 organizácia  predloží vrátené povolenia a  kópie  dokladov  o vrátení finančných 

prostriedkov. V prípade, že povolenie nebude možné vrátiť / rybár je držiteľom aj iného druhu povolenia/ predloží  

namiesto vráteného povolenia kópiu povolení nalepených v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch. Takto 

vrátené povolenia budú organizáciám dobropisované.  

 

O-27 

Vykonávanie TBD na vodných stavbách vo vlastníctve ZO SRZ 

Oznamujeme ZO SRZ, že v týchto dňoch niektoré Okresné úrady na Slovensku upozorňujú naše ZO SRZ  na 
skutočnosť, že vlastníci vodných stavieb majú povinnosť vyplývajúcu z § 56 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách (Odborný technicko-bezpečnostný /TBD/ dohľad nad vodnými stavbami) a v súlade výkladom vyhlášky 
č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko – bezpečnostného dohľadu 
nad vodnými stavbami. Základné organizácie SRZ, ktoré majú vo vlastníctve vodné stavby, (vrátane 
rybochovných zariadení) sú povinné zabezpečiť tento dohľad odborne spôsobilou osobou a túto osobu nahlásiť 
príslušnému okresnému úradu.  

Slovenskému rybárskemu zväzu-Rada Žilina bude túto službu v roku 2015 na základe výberového konania 
zabezpečovať firma Ex Tempore,s.r.o. so sídlom v Bratislave, osoba odborne spôsobilá Ing. Peter Panenka. 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=6d2b6d62-ea31-4612-9fe2-3c51ba1a99c2&surveylanguage=SK&serverEnv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=6d2b6d62-ea31-4612-9fe2-3c51ba1a99c2&surveylanguage=SK&serverEnv
https://www.naturealert.eu/sk


Za výkon TBD na vodných stavbách na strediskách Rady SRZ je zodpovedný vedúci odboru správy majetku pán 
Rastislav Sprušanský tel.0905/351645, email.sprusansky@srzrada.sk. 

Na základe Uznesenia Rady  SRZ č. 61/2015 ponúkame možnosť zabezpečenia TBD aj pre ZO SRZ. 
V prípade Vášho záujmu o uvedené služby resp. bližšie informácie poskytne Ing. Tibor Krajč, PhD. 
tel. 0918/711520 (email: krajc@srzrada.sk).  

Ak nevyužijete našu ponuku na spoluprácu dávame Vám do pozornosti Zoznam odborne spôsobilých osôb pre 
túto činnosť, ktorý máte možnosť nájsť na tejto adrese http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=evidencia-
osvedceni.  
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