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Z-7 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 28.9.2015, ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom 
konaní, doručených na Sekretariát Rady SRZ do 30.9.2015, sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné 
vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude zaslaná poštou. 

O-28 
Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov  

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina informuje základné organizácie, že od 16. 9. 2015 vstúpila do platnosti 
výnimka na plašenie a odstrel chráneného živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) v rybárskych 
revíroch v obhospodarovaní SRZ. 
Odstrel môžu realizovať len osoby oprávnené na výkon poľovného práva v konkrétnych poľovných revíroch. 
Podmienky, za ktorých je možné plašiť a loviť kormorány v revíroch SRZ, ako aj rozhodnutie ministerstva 
životného prostredia, je možné nájsť na webovej stránke Rady SRZ v sekcií Rada SRZ - kormorán výnimka. 
Žiadame ZO SRZ o presnú evidenciu ulovených jedincov.  
ZO SRZ, ktoré sa pravidelne zúčastňujú plašenia a odstrelu kormorána,  ako aj zimného sčítania kormoránov, 
môžu na Sekretariát Rady príp. na e-mailovú adresu oetv@srzrada.sk zasielať žiadosť o strelivo do brokových 
zbraní. Pri splnení uvedených požiadaviek bude toto ZO SRZ dodané bezodplatne (množstvo je limitované). 

http://www.srzrada.sk/


2 

 

ZO SRZ, ktoré majú záujem zakúpiť strelivo (brokové náboje) a petardy (Komet petard) v súvislosti s 

uplatňovaním výnimky, sa môžu obrátiť na Radu SRZ s konkrétnou požiadavkou v termíne do 20.októbra 2015. 

Strelivo a petardy tak bude možné nakúpiť vo väčšom objeme a u dodávateľa je možné získať množstevnú zľavu 

O-29 
Školenie na obsluhu elektrického agregátu 

Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ, prostredníctvom Odboru tečúcich vôd, pripravuje školenie na obsluhu 
elektrického agregátu. ZO SRZ, ktoré majú o toto školenie záujem, môžu zasielať žiadosti na adresu Sekretariátu 
Rady SRZ s uvedením týchto údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska v termíne 
do 30. novembra 2015. 
 
 

O-30 
Školenie rybárskych hospodárov 
 
Informujeme ZO SRZ, že SRZ - Rada v spolupráci so Spojenou školou Ivanka pri Dunaji pripravuje na jar 2016 
školenie rybárskych hospodárov.  
Vyzývame preto ZO SRZ, ktoré majú záujem o vyškolenie nových rybárskych hospodárov, aby žiadosti s 
kontaktnými údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) zasielali na adresu 
Sekretariátu Rady SRZ do 30. novembra 2015.  
 
 

O-31 

Medzirezortné pripomienkovanie Vodného plánu Slovenska 

Oznamujeme ZO SRZ, že v priebehu mesiaca október 2015 bude zverejnené oznámenie o možnosti 

pripomienkovať strategický viacročný dokument Vodný plán Slovenska vypracovaný Ministerstvom životného 

prostredia SR, ktorý výrazne ovplyvní rybárstvo na Slovensku na najbližších 10 rokov.  

Už v mesiaci jún 2015 sme požiadali ZO SRZ o pripomienkovanie tohto dokumentu. Svoje pripomienky zaslalo 

36 ZO SRZ. Na základe týchto pripomienok sme absolvovali, v mesiaci august, pracovné stretnutie na 

Ministerstve životného prostredia SR k našim pripomienkam. Keďže viaceré z nich, a to aj zásadné neboli 

akceptované, v rámci medzirezortného pripomienkového konania máme ďalšiu možnosť poukázať na problémy, 

ktoré by sme chceli v nadchádzajúcom období riešiť. Materiál je momentálne v internom pripomienkovom konaní 

Ministerstva životného prostredia SR a očakávame, že aktualizovaný návrh materiálu bude zverejnený na 

pripomienkovanie už v priebehu 43.-44. týždňa na stránke: www.enviroportal.sk.  

Upozorňujeme, že súčasťou Vodného plánu SR je aj Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu 

(plán výstavby malých vodných elektrární), ale tiež Protipovodňová ochrana, Plán výstavby vodovodov 

a kanalizácií ako aj Manažmenty povodia Dunaja a Visly, tzn. celého územia SR. 

Celý proces budeme pozorne sledovať a spracujeme naše pripomienky za SRZ, s ktorými ZO SRZ včas 

oboznámime. V priebehu 41. týždňa je naplánovaných viacero pracovných stretnutí s viceprezidentmi Rady SRZ 

a inými subjektmi mimo SRZ,  s cieľom zosúladiť postoje a stanoviská k tejto problematike tak, aby sme boli pri 

samotnom pripomienkovaní úspešní.  

 

O-32 
Predbežné objednávky na práce s multifunkčným strojom TRUXOR 
 
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Odbor správy majetku, oznamuje ZO SRZ, že v prípade záujmu je možné 
objednať si práce s multifunkčným strojom TRUXOR, či už v tomto období alebo predbežne aj na budúci rok. 
Zároveň je potrebné uviesť, či sa práce budú týkať kosenia alebo odbahňovania vodných plôch.  
Viac informácií Vám poskytne p. Sprušanský na tel. čísle 0905 351 645, príp. na e-mailovej adrese: 
sprusansky@srzrada.sk. 
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O-33 
Petícia proti MVE na rieke Hron 

Na konci mesiaca august 2015 sa Slovenský rybársky zväz pridal k organizovaniu Protestného splavu rieky 
Hron, zameranej proti výstavbe MVE na tejto rieke. Súčasťou bola aj podpisová akcia „Petícia za živú rieku 
Hron“. Petícia je ešte stále zverejnená na webovom sídle Slovenského rybárskeho zväzu (www.srzrada.sk). 
Organizátor petície ju plánuje ukončiť v 42. týždni a tak Vás prosíme, v prípade, že máte zozbierané petičné 
hárky,  aby ste ich poslali poštou na adresu OZ Slatinka, P.O.BOX 67, 96001 Zvolen. 

 
Všetkým, ktorí sa do petície zapojili a svojím podpisom vyjadrili svoj názor – ďakujeme! 
 

O-34 
Návrh organizácie školení pre vedúcich krúžkov mladých rybárov 
v rámci SRZ 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že na základe uznesenia Rady č. 74/2015, sa pripravujú školenia pre vedúcich krúžkov 
mladých rybárov v rámci SRZ. Školenia pripravuje Ing. Jaroslav Mužík z firmy Euroinkubátor s podporou Rady 
SRZ. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe Vestníka. 
 

O-35 
Objednávka cenín a tlačív na rok 2016 
 
Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ pripravuje elektronický formulár na objednávku cenín a tlačív, súčasne aj 
aktualizáciu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, tieto 
dokumenty Vám budú zaslané elektronicky v priebehu 42. týždňa (od 12.10 do 16.10.2015).  
Dokumenty budú zverejnené aj na webovom sídle Rady SRZ: www.srzrada.sk. 

 
 

 

 

 

 

Ľuboš Javor, v. r.  

tajomník 

 

Prílohy 

 Návrh organizácie školení pre vedúcich krúžkov mladých rybárov 
v rámci SRZ 
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Návrh organizácie školení pre vedúcich krúžkov mladých rybárov 

v rámci SRZ  

 

1. Rozsah školenia podľa metodického listu   -  4 hodiny    ( Uznesenie č.74/2015) 
 

2. Školenia sa budú organizovať pre jednotlivé kraje ( možnosť spájať kraje ) 
 

3. Po absolvovaní školenia vedúcich krúžkov mladých rybárov na základe prezenčnej listiny vydá 
SRZ osvedčenie na daný školský rok. 
 

4. Priestory na školenie v krajoch zabezpečuje SRZ 
 

5. Školné: 15 Eur na osobu  ( hradí každá MO SRZ) 
 

6. Faktúru vystaví Eurtoinkubátor pre každú MO SRZ na mieste školenia (Platba v hotovosti) 
 

7. Termín zahájenia školení v rámci SRZ podľa krajov možné od 15. 10.  2015. 
 

 

Návrh vypracoval : 5.10.2015 

Jaroslav Mužík 

Riaditeľ Euroinkubátoru 


