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Z-8 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 18.12.2015, ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní, doručených na Sekretariát Rady SRZ do 18.12.2015, sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude 
zaslaná poštou. 

O-36 
Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách  

Dňa 16. januára 2016 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. SRZ v spolupráci so 

Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje v tomto termíne sčítanie 

zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybárskych revíroch v užívaní SRZ. Týmto 

žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch, ktoré rybársky obhospodarujú. 

Metodika sčítania, ako aj sčítací formulár je uverejnený na stránke www.srzrada.sk v sekcii Kormorán - 

výnimka. 

Výsledky sčítania zaznamenané v uvedených formulároch je potrebné zaslať do 12. februára 2016 na adresu 

Sekretariátu SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk. 

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený náhradný termín 23. januára 2016. 

 

 

 

 

http://www.srzrada.sk/


2 

 

O-37 

Kormorán - nahlasovanie poľovačiek a odstrelených jedincov 

V septembri 2015 bola SRZ po viac ako roku pracovných stretnutí a rokovaní so Štátnou ochranou SR, SOS 

Birdlife a rozklade MŽP SR, udelená výnimka na realizáciu plašenia a odstrelu kormorána veľkého na lovných 

a chovných rybárskych revíroch. Podmienky, za ktorých sa môže loviť a na ktorých revíroch SRZ sa môže loviť 

a plašiť sú uverejnené na www.srzrada.sk v sekcii Rybožravé predátori.  

Medzi základné podmienky, ktoré je potrebné dodržať patrí nahlasovanie poľovačiek najmenej deň vopred 

príslušnému útvaru Štátnej ochrany prírody SR, a to aj elektronicky. Následne je potrebné ŠOP SR 

nahlásiť aj výsledok odlovu do 5 dní. Túto informáciu treba zaslať aj na  e-mailovú 

adresu stencl@srzrada.sk, a to z dôvodu evidovania počtu ulovených kormoránov, keďže výnimkou je 

stanovený limit 1300 ks/rok.  

ZO SRZ žiadame, aby zasielali hlásenia o odlovoch elektronickou poštou. Pri zanedbaní tejto povinnosti hrozí 

SRZ v budúcnosti zníženie počtu odlovených kormoránov alebo problematické vybavovanie výnimky. 

Ďalší argument na nahlasovanie odlovov je prideľovanie streliva z prostriedkov Rady SRZ. Rada poskytne 

strelivo bezodplatne do vyčerpania zásob. Podmienkou však musí byť aktívne zapojenie sa do realizácie 

výnimky, to znamená aj dodržiavanie vyššie spomenutých podmienok (nahlasovanie ulovených kormoránov 

ŠOP SR a na Radu SRZ). 

 

O-38 
Zaslanie štatistických výkazov 
 
SRZ – Rada Žilina informuje všetky ZO SRZ, že v termíne do 12. februára 2016 je potrebné oblastným 

ichtyológom zaslať vyplnené štatistické tlačivá za rok 2015, a to: 

1. výkazy o úlovkoch 

2. výkaz o skutočnom zarybnení rybárskych revírov 

3. kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia 

4. vyplnený štatistický výkaz. 

Pri vyplňovaní tlačív je potrebné dbať na používanie správnych revírnych čísiel a taktiež správnych jednotiek 

(ks, kg) pri sumarizovaní násad. Zvlášť upozorňujeme na nutnosť vyplňovania údajov o návštevnosti 

jednotlivých rybárskych revírov. 

ZO SRZ, ktoré pri spracovaní štatistických údajov používajú počítačový program zašlú výstup z tohto 

programu. 

Organizácie, ktoré úlovky a zarybnenie spracovávajú v programe „ Sumarizácia “, zašlú len vyplnený štatistický 

výkaz. 

Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2015 pre potreby Štatistického úradu SR s 

metodickým pokynom k vypĺňaniu tvorí prílohu vestníka. Poskytnuté údaje budú slúžiť pre spracovanie 

spoločného výstupu pre Štatistický úrad SR za celé SRZ. 

 

O-39 
Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských 

konferencií (MK) v roku 2016 
Uznesením č.160/2015 Rada SRZ uložila ZO SRZ vykonať členské schôdze a mestské konferencie v termíne 

do 30.4.2016. 

Pripomíname ZO SRZ, aby Správu o konaní členskej schôdze – mestskej konferencie spolu s aktuálnym 

zoznamom funkcionárov na priložených tlačivách nezabudli zaslať na Sekretariát Rady SRZ.  
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O-40  
Zrušenie spolupráce s OZ Euroinkubátor 
 

Oznamujeme organizáciám, že Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 12.12.2015 uznesením č. 157/2015 
zrušila spoluprácu s Občianskym združením Euroinkubátor (práca s deťmi a mládežou – zabezpečenie krúžkov 
mladých rybárov). 

 

Ľuboš Javor, v. r.  

tajomník 

 

Prílohy 
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