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Z-5 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 6.5.2016, ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní, doručených na Sekretariát Rady SRZ do 26.4.2016, sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude 
zaslaná poštou. 

Z-6 
Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie   
 
Vyzývame ZO SRZ, ktoré majú záujem o  predaj hlavátkových povolení v roku 2016, že v zmysle uznesenia 
Rady SRZ č. 35/2014 je potrebné:  
1. Zaslať žiadosť o vydanie hlavátkových povolení s uvedením množstva (ks) a ceny (v rozsahu 50-80 

Eur). 
2. Spolu s požiadavkou o vydanie hlavátkových povolení zaslať správu, ktorá bude obsahovať informácie 

o zarybnení násadami hlavátky príp. vedľajších druhov rýb v predchádzajúcom roku (t.j. za rok 2015) 
na jednotlivý revír, informáciu o plnení minimálneho zarybnenia a zarybňovacieho plánu za 
predchádzajúci rok a informáciu o počte predaných povolení a príjme finančných prostriedkov z nich 

http://www.srzrada.sk/


v predchádzajúcom roku a ich použití. Prípadné nezarybnenie rybárskych revírov násadami hlavátky 
zdôvodniť.  

3. Zhodnotiť opodstatnenie množstva žiadaných povolení v uvedených rybárskych revíroch napr. z titulu 
ich čistoty, hromadných úhynov rýb spôsobených napr. mimoriadnym zhoršením kvality vôd alebo 
ľadochodmi, zásahmi do koryta, výstavbou MVE so záverom, či je naďalej odôvodnené objednávanie 
povolení na lov hlavátky v tomto rozsahu. 

4. Vrátiť nevyužité hlavátkové povolenia vydané v roku 2015 na Sekretariát Rady SRZ. 
Tieto povinnosti je ZO SRZ povinná splniť najneskôr do 31. mája 2016. 
V prípade, že ZO SRZ nesplnení povinnosti uvedené v bodoch 1.-4., nebude jej schválené vydanie 
povolenia na lov hlavátky pre príslušný rok. 
 

Zároveň ZO SRZ upozorňujeme, že v zmysle Smernice o platení zápisného, členských príspevkoch 
a o vydávaní povolení na rybolov platnej od 1. januára 2016 povolenie na lov hlavátky oprávňuje jeho 
držiteľa na 10 vychádzok a cenu pre člena SRZ si ZO SRZ môže stanoviť v rozsahu 50 až 80 Eur, čo je 
potrebné uviesť v objednávke, cena povolenia pre nečlena SRZ zostala nezmenená, tzn. 200 Eur  s 
platnosťou na 10 vychádzok. 

 
Z-7  
Výstup z kontroly rybárskych poriadkov  
 
Na základe uznesenia Rady SRZ č. 70/2016 vám oznamujeme nasledovné: 
Uznesenie č. 70/2016 

Rada SRZ  

1. zrušuje všetky ustanovenia v miestnych rybárskych poriadkoch, ktoré sú v rozpore s platnými 
predpismi, ktoré vyplynuli z kontroly 

2. ukladá organizáciám, aby o danej skutočnosti „zrušenie ustanovení v rybárskych poriadkoch, ktoré 
sú v rozpore s platnými predpismi“ informovali členskú základňu, pričom sa materiál uverejní aj na 
webovej stránke SRZ. 

 

Zodpovední: štatutárni zástupcovia                                                              Termín: ihneď 
 
 

O-11 
Čisté brehy rybárskych revírov 
 
Tradične aj v tomto roku prebieha v jarných mesiacoch 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 listom správcov vodných tokov a nádrží - Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p. Banská Štiavnica  a Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava  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 nádržiach v správe SVP, š. p. je jednou z podmienok 
uzavretej zmluvy medzi Slovenským rybárskym zväzom a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. 
  
 

O-12 
Školenie na obsluhu elektrického agregátu 
 
Informujeme ZO SRZ, že školenie na obsluhu elektrického agregátu sa uskutoční dňa 13. mája 2016 pod 
záštitou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. V prípade záujmu o toto školenie je potrebné obratom zaslať 
žiadosť na e-mailovú adresu oetv@srzrada.sk s uvedením nasledovných údajov o záujemcoch: meno, 
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska prípadne telefonicky nahlásiť tieto údaje na tel. č. 
041/507 36 26. 
 
 
 
 
 
 



 

O-13 

Vypracovanie správy – kormorán veľký 
 
Informujeme ZO SRZ, že Odbor tečúcich vôd v zmysle podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva 
životného prostredia SR vypracoval súhrnnú správu o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za 
obdobie 2015/2016. Celkovo SRZ počas zimného sčítania zorganizovaného dňa 16. januára 2016 sčítal na 
59 nocoviskách 7034 ks jedincov kormorána veľkého. Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku 
vzrástla o vyše 1000 ks. Najväčší nárast zimujúcich kŕdľov bol zaznamenaný na Dunaji. Na základe 
zaslaných formulárov o odstrele a plašení kormoránov od ZO SRZ sa do konca roka 2015 ulovilo 129 ks 
(97 ks dohľadaných) a v termíne od 1.1.2016 do  31.3.2016 sa ulovilo 514 ks (417 ks dohľadaných). 
V zmysle udelenej výnimky je tak do 31.12.2016 možné uloviť ešte 786 ks z povoleného ročného počtu 
1300 ks. Kompletná správa je uverejnená na stránke www.srzrada.sk v sekcii „Pre ZO SRZ“ - Rybožravé 
predátory. 

Všetkým ZO SRZ patrí poďakovanie za aktívny prístup pri odlove kormorána, ako aj pri monitoringu 
jeho početnosti. 

 
 

O-14 
Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ - čo sa doteraz darilo 
 
Informujeme ZO SRZ, že petícia bola oficiálne predstavená verejnosti v Bratislave 11. 2. 2016. Opiera sa 

o výzvu 150 vedcov a odborníkov, ktorí upozornili na nedostatočnú ochranu vôd na Slovensku v decembri 

2015. K tomuto dňu je vyzbieraných spolu približne 16 tisíc podpisov.  

 

Za obdobie dva a pol mesiaca, teda od polovice februára do konca apríla 2016 sa podarilo:  

·         verejná ochrankyňa práv JUDr. Jana Dubovcová vytvorila tím pracovníkov, ktorí do konca júna 
2016 prešetria postupy rozhodovania pri povoľovaní MVE na riekach na Slovensku (bod 7 petície). 
Zamerať sa chce na dodržiavanie práva občanov na priaznivé životné prostredie. Výstupom jej 
práce môže byť napr. odporúčanie na zmenu legislatívy, postupov rozhodovania a pod. 
Zástupcovia petičného výboru sa zúčastnili stretnutia s tímom, ktorí vedie JUDr. Čulíková (bod 7 
a 8 petície); 

·         členka petičného výboru sa zúčastnila stretnutia s novým ministrom životného prostredia 
Laszlóm Solymosom, na ktorom upozornila aj na nedostatočnú ochranu vôd a problematiku 
výstavby nových migračných bariér na vodných tokoch (bod 2 a 7 petície); 

·         členka petičného výboru sa zúčastnila stretnutia s prezidentom SR A. Kiskom, na ktorom 
upozornila na nedostatky schváleného Vodného plánu Slovenska, ktorý nevytvára dobré 
predpoklady pre odstraňovanie existujúcich bariér na vodných tokoch (bod 4 a 5 petície); 

·         členovia petičného výboru absolvovali stretnutie so zamestnancami sekcie riadenia projektov 
Ministerstva životného prostredia SR a diskutovali o nastavení výziev z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia (špecifický cieľ 1.2.3: Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení 
smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd, Aktivita B. 
Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných 
tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb) (bod 4 a 7 
petície) 

·         členovia petičného výboru sa stretli s členmi výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie A. Zemanovou a M. Klusom, ktorí prejavili záujem o problematiku vplyvov MVE na 
životné prostredie (bod 7 petície) 

·         uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami DG enviro (na zastúpení Európskej komisie v Bratislave), 
na ktorej členovia petičného výboru informovali o požiadavkách petície a súčasných problémoch 
výstavby MVE (body 4, 5, 6 a 7 petície) 

·         uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s poslancami, členmi komisií na regionálnej úrovni (Nitriansky 
kraj, Banskobystrický kraj) a niekoľko výjazdov do terénu na mapovanie dobrých a zlých príkladov 
praxe hospodárenia s vodou (MVE Necpaly, rieka Turiec, priehrady Veľké Kozmálovce a Vážska 
kaskáda, Zúgov, Orava) 



·         členovia petičného výboru resp. nominovaní odborníci sa zúčastnili dvoch stretnutí pracovnej 
skupiny pre dopracovanie aktualizácie návrhu strategického dokumentu „Koncepcia využitia 
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ (bod 7 petície) 

·         uskutočnilo sa 12 verejných diskusií, premietaní a predstavení petície, napr. Bratislava, Šaľa, 
Zvolen, Nové Zámky, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Banská Štiavnica; vytvorených bolo 
niekoľko miest, na ktorých je možné podpísať petíciu dlhodobo http://ziverieky.sk/kde-mozete-
podpisat-peticiu/ (bod 8 petície) 
 
Vyzývame preto všetkých našich členov, aby podporili túto spoločnú výzvu. Podpisy pod 
petíciu je možné zbierať aj naďalej. Aktuálne aj počas rybárskych pretekov, či na začiatku 
a počas rybárskej sezóny.  Podporovateľom tejto petície ďakujeme! 

 
 
O-15 
Objednávka – kokosové vlákno na rok 2017 - ponuka 
  
Slovenský rybársky zväz Rada Žilina ponúka ZO SRZ  možnosť objednať si kokosové vlákno na rok 2017. 

Kokosové vlákno je prírodný materiál vhodný na výrobu hniezd určených na podporu neresu zubáča a 

iných nížinných druhov rýb. Kilogram vlákna postačuje na výrobu 4 ks hniezd. Predpokladaná orientačná  

cena pre ZO SRZ vrátane dopravy je 4,00,- Eur/kg. Vlákno je potrebné objednať do 30.06.2016  

na e-mailových adresách: oetv@srzrada.sk, rybarskastraz@srzrada.sk. 

 

O-16 
Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 30.4.2016 uznesením č. 68/2016 schválila 

dodatok č. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ. 

 

O-16 
Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2015 
 
Uznesením č. 47/2016 Rada SRZ schválila účtovnú závierku za rok 2015. V zmysle uznesenia XI. Snemu 
SRZ bod C/ v prílohách zasielame Rozpočet Rady SRZ, účtovnú závierku Rady SRZ za rok 2015 
s výrokom audítora a Analýzu výsledkov hospodárenia za účtovné roky 2010-2013. 
 

 
 

Ľuboš Javor, v. r.  

tajomník 
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Tieto prílohy tvoria e-mailové prílohy Vestníka č.2/2016 
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