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Z-8 

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

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 24.6.2016Ľ ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaníĽ doručených na Sekretariát Rady SRZ do 24.6.2016, sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude 
zaslaná poštou. 
 

Z-9 

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva 

OznamujemeĽ že na VN Dobrá Niva, v obhospodarovaní MsO SRZ Zvolen, je z dôvodu nízkej hladiny 
obmedzený výkon rybárskeho práva. Zákaz rybolovu platí až do odvolania. 
 

http://www.srzrada.sk/


O-18 

Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie 

Pozornosť Odboru tečúcich vôd je v súčasnosti venovaná aj migračným bariéram. Snahou je dokázať 
zlepšiť migračné možnosti našich pôvodných druhov rýb. Vykonávajú sa preto prehliadky vodných tokov za 
účelom odstraňovania migračných bariér. V stredoslovenskom kraji prebehli doposia  prehliadky na rieke 
HronĽ BlhĽ Rimava a na Ipli. Z významnejších prítokov - Starohorský potok, Hutná, Stará rieka, Plachtinský 
potokĽ Čebovský potokĽ Novobanský potokĽ K akovský potokĽ Hodrušský potokĽ Vyhniansky potokĽ Lutilský 
potok a Kremnický potok. Vo východoslovenskom kraji prebehli prehliadky na tokoch LomnicaĽ DelňaĽ 
utinkaĽ SvinkaĽ Velický potokĽ Kežmarská Biela VodaĽ ŠambronkaĽ KamienkaĽ ubotínkaĽ  Laborec, Udava, 

Okna, Ladomírka a Kamenec. Na základe stanovených priorít budú následne jednotlivé bariéry postupne 
spriechodňované. Na západnom Slovensku to boli RudavaĽ Brezovský potokĽ ChvojnicaĽ PodlužankaĽ 
spodný Hron a Ipe . 
 

O-19 

Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť 

Oznamujeme ZO SRZĽ že od 1.7.2016 dochádza k zmene na poste ichtyológa pre západné Slovensko. 
S doterajším ichtyológom Ing. Martinom Farským k tomuto dátumu ukončil SRZ - Rada Žilina pracovný 
pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a na jeho miesto nastupuje Ing. Dušan Hajňuk. Kontakt na 
Ing. Hajňuka bude od 1.7.2016 – tel. č. 0918 711 523 a e-mailová adresa hajnuk@srzrada.skĽ pričom jeho 
sídlo bude zatia  v Žiline. 
 

O-20 

Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún 

Informujeme ZO SRZĽ že v priebehu mesiaca jún sa uskutočnili viaceré zarybňovania rybárskych revírov. 
Ve ké vodné nádrže boli zarybnené zubáčom rýchleným – VN Orava, VN Liptovská Mara, Gôtovany. 
V rámci nového systému zarybňovania boli do rieky Orava vysadené násady lipňa v kategórii Li1+ a pstruha 
potočného v kategórii Pp2+. Z ostatných druhov sa zarybňovalo najmä kategóriou KrĽ Jer, Ur: 

 
Druh / revír revíry Rady SRZ   revíry ZO SRZ 

zubáč  849 tis. ks Zur 179 tis. ks Zur 
kapor  300 tis. ks Kr 600 tis. ks Kr 
jeseter Dunaj č. 1 a č. 2 

10 630 ks Jer  
 

 

Zarybňovanie prezimovanou násadou lipňa vo ve kosti 12-16 cm zo strediska Rady SRZ vo Svite spolu 
v množstve 52 335 ks. Boli zarybnené lipňové vody ZO SRZĽ ako aj revír Rady SRZ Orava č. 2. 
Prezimovanou násadou lipňa v kategórii Li2 zo strediska Rady SRZ v Považskej Bystrice v množstve 645kg 
sa zarybnili ďalšie lipňové vody na Slovensku. 
 

O-21 

Zvýšená pozornosť na tokoch 
Upozorňujeme ZO SRZĽ že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť na vodných tokoch a sledovať aktuálnu 
situáciu v súvislosti s potenciálnym rizikom MZV (mimoriadne zhoršenie kvality vody) v súvislosti s 
vysokými dennými teplotami, nízkymi prietokmi, ktoré spôsobujú prehrievanie vody v tokoch s potenciálom 
možných kyslíkových deficitov. 
 
O-22 

Školenie rybárskych hospodárov 

Oznamujeme ZO SRZĽ že pripravované školenie rybárskych hospodárov sa uskutoční v mesiaci október 
2016 v priestoroch Spojenej školy  v Ivanke pri Dunaji. Druhá časť kurzu sa uskutoční v jarných mesiacoch 



2017. Po absolvovaní obidvoch častíĽ úspešní členovia získajú Osvedčenie o absolvovaní školenia 
„Rybársky hospodár“Ľ na základeĽ ktorého spĺňa podmienky pre vymenovanie do funkcie rybárskeho 
hospodára v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.  
 
Vyzývame preto ZO SRZĽ ktoré majú záujem o vyškolenie členovĽ aby svoje žiadosti s kontaktnými údajmi 
na príslušnú osobu ( menoĽ priezviskoĽ dátum narodeniaĽ adresa bydliska ) zasielali na adresu Sekretariátu 
Rady SRZ v Žiline v termíne do 30. septembra 2016. 
 

O-23 

Školenie rybárskej stráže 

Oznamujeme ZO SRZĽ že najbližšie školenie rybárskej stráže pre nových záujemcov sa predbežne 
uskutoční v mesiaci október-november 20016 v priestoroch Spojenej školy  v Ivanke pri Dunaji.  
 
Vyzývame preto ZO SRZ, ktoré majú záujem o vyslanie svojich členov na toto školenieĽ aby svoje žiadosti s 
kontaktnými údajmi na príslušnú osobu ( menoĽ priezviskoĽ dátum narodeniaĽ adresa bydliska ) zasielali na 
adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline v termíne do 30. septembra 2016. 
 

O-24 

Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ má 20 tisíc podpisov a pokračuje 
ďalej 
Informujeme ZO SRZĽ že v týchto dňoch dosiahla petícia 20 tisíc podpisov od občanov z celého Slovenska. 
Petícia vyvrcholí na jeseň. Ambíciou je vyzbierať to ko podpisovĽ aby petícia bola jednou z 
najpočetnejších aktivít týkajúcich sa ochrany vôd na Slovensku vôbec.  
 
Organizátori ohlásili jej pokračovanie s cie om zmeniť prístup štátu ku ochrane riek, potokov aj podzemnej 
vody.  
 
Petíciu spustila vo februári 2016 neformálna iniciatíva vedcov, ochranárov a zástupcov mimovládnych 
organizácií. K iniciatíve sa pridal tiež WWFĽ Slovenský rybársky zväzĽ Klub slovenských turistovĽ ako i 
zástupcovia vodáckych klubov. Všetci od ministerstva v minulosti neúspešne požadovali zapracovanie 
požiadaviek Rámcovej smernice EÚ o vode do dlhodobých plánovacích materiálov v oblasti vodného 
hospodárstva. Teraz po prvý krát spojili svoje sily a žiadajú zmenu prístupu ku ochrane vôd spoločne.  
 
ToĽ že Slovenská republika v ochrane vôd zlyhávaĽ dosvedčuje faktĽ že stav vôd sa u nás napriek nemalým 
investíciám v posledných rokoch nezlepšuje. Pod a organizátorov petície sa pri zbere podpisov stretli s 
množstvom akútnych problémov po celom Slovensku.  
 
Najväčšiu pozornosť vyvoláva živelná výstavba malých vodných elektrární bez dostatočného posúdenia ich 
kumulatívneho vplyvu na okolieĽ výruby brehových porastovĽ plánovaná výstavba nepotrebných ve kých 
priehrad či znečistenie riek z priemyselných prevádzok a po nohospodárstva. Rybárov a ďalších odborníkov 
navyše trápia chýbajúce opatrenia na obnovenie kontinuity riekĽ i napriek tomuĽ že na Slovenku v 
posledných rokoch čelíme výraznému úbytku viacerýchĽ i hospodársky významných druhov rýb.  
 
Zástupcovia petičného výboru a expertiĽ ktorí ich podporujúĽ za štyri mesiace od začatia zberu podpisov 
absolvovali aj nieko ko stretnutí s predstavite mi ministerstva životného prostredia. To má v kompetencii 
nielen ochranu vôd, ale aj cenných prírodných spoločenstievĽ ktoré sú zásahmi do riek ničené tiež. Napriek 
náznakom ochoty komunikovať o problémoch sa zatia  zásadná zmena smerovania štátnej vodnej politiky 
nečrtá. 
 
Viac informácií o kampani: www.ziverieky.sk a https://www.facebook.com/ziverieky/. 
 
Opätovne preto vyzývame všetkých našich členov, aby podporili túto spoločnú výzvu. Podpisy pod 
petíciu je možné zbierať aj naďalej. Podporovateľom petície ďakujeme!  
 
Petičné hárky sú prílohou tohto vestníka. 
 
V prípade Vašich dotazov sa môžete obrátiť na Odbor tečúcich vôd (oetv@srzrada.sk). 



O-25 

Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1 

Oznamujeme ZO SRZ a všetkých disciplinárnym orgánomĽ že z dôvodu preh adnosti a efektívnejšieho 
využitia v praxi, bol disciplinárny poriadok doplnení o znenie Dodatku č. 1Ľ ktorý bol schválený uznesením č. 
68/2016 na zasadnutí Rady SRZ dňa 30.04.2016. 
 

 

 

Ľuboš Javor, v. r.  

tajomník 

 

 

 

Prílohy 

 Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1 

 Petičný hárok – Petícia Za živé rieky a čistú vodu 

 

Tieto prílohy tvoria e-mailové prílohy Vestníka č.3/2016 
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