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Slovenska bola schválená! 

 
 
Z-1 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb – 
online forma 
 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, 
doručených na Sekretariát Rady SRZ, sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie 
na lov rýb, pričom je nutné dodržiavanie Smernice č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a 
nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v 
trestnom konaní.  
Zoznamy budú zaslané mailom každej ZO SRZ, pričom budú sprístupnené v online forme. Zoznamy 
budú neustále aktualizované. Nebude nutné ich opätovné zasielanie po každom zasadnutí ústredných 
orgánov SRZ.  
Z dôvodu ochrany osobných údajov osôb uvedených v zozname, nie je dokument verejne prístupný, a preto 
žiadame ZO SRZ, aby online dokument neposkytovali ďalej. 
 
 
 

http://www.srzrada.sk/


 
Z-2 
Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov 
 
Informujeme držiteľov zvláštnych povolení na rybolov, že na toto povolenie môžu loviť ryby 
a privlastňovať si úlovky aj v rybárskom revíri č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské (MsO SRZ Sereď)  
s nasledujúcim popisom: Vodná plocha odstaveného ramena (17ha) rieky Váh pri obci Dolná Streda. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času 
individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40cm.  
Uvedený rybársky revír sa nenachádza v rybárskom poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov platnom 
od 1. januára 2017 z dôvodu podanej žiadosti o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom 
režime. Vo veci nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o pridelení vodnej plochy do konca roka 2016, 
nakoľko bolo prerušené správne konanie pre podanie podnetu na prokuratúru. 
Taktiež do odvolania môžu držitelia zvláštnych povolení na rybolov realizovať rybolov aj v časti 
rybárskeho revíru č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný priesakový kanál - Čilistovský kanál II. Lagúna 
(MO SRZ Šamorín) od stavidla po koniec kanála. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha 
individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 
2015-2017.  
Tento rybársky revír sa nenachádza v rybárskom poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov platnom od 
1. januára 2017 z dôvodu podanej žiadosti o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom 
režime. Vo veci bolo vydané rozhodnutie o pridelení vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. 
Rozhodnutie nenadobudlo zatiaľ právoplatnosť, nakoľko sa v správnom konaní bude pokračovať. 
 
 
Z-3 
Zoznam členov rybárskej stráže 
 
Štatutárni zástupcovia ZO SRZ sú povinní v termíne do 28.02.2017 zaslať na Sekretariát Rady 
Slovenského rybárskeho zväzu aktuálne zoznamy členov rybárskej stráže z dôvodu ich poistenia na rok 
2017. 
V prípade, že v zozname členov rybárskej stráže nenastali oproti roku 2016 zmeny, je potrebné zaslať 
oznámenie, že zoznam členov rybárskej stráže je totožný so zoznamom z roku 2016. 
Zoznamy alebo oznámenia je potrebné zaslať na email rybarskastraz@srzrada.sk. 
 
 
Z-4 
Metodický pokyn – konanie členských schôdzí a mestských 
konferencií 
 
V nasledujúcich mesiacoch sa budú konať členské schôdze a mestské konferencie v ZO SRZ.  
Z dôvodu zjednotenia a zosúladenia priebehu konania členských schôdzí a mestských konferencií bol 
vypracovaný metodický pokyn a nový formát správy o konaní ČS/MK, podľa ktorých sú všetky ZO SRZ 
povinné postupovať. 
Každá ZO SRZ je povinná zaslať správu o konaní ČS/MK, prijaté uznesenia, zápisnicu z ČS/MK 
a prezenčnú listinu do 15 dní po jej konaní.  
 
Metodický pokyn a správa o konaní ČS/MK sú prílohou tohto vestníka. 
 
 
Z-5 
Účtovná závierka za rok 2016 
 
V zmysle § 26 ods. 4 Stanov SRZ sú všetky ZO SRZ povinné v termíne do 30.04.2017 predložiť Rade SRZ 
kópiu ročnej účtovnej závierky za rok 2016. 
Účtovnú závierku je možné zaslať poštou na Sekretariát Rady SRZ, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 
00 178 209 alebo elektronicky na email: ekonom@srzrada.sk.  
Nezaslanie účtovnej závierky je porušením Stanov Slovenského rybárskeho zväzu. 
 
 

mailto:rybarskastraz@srzrada.sk
mailto:ekonom@srzrada.sk


 
Z-6 
Platnosť hosťovacích týždenných povolení na rybolov z roku 2016 
 
Oznamujeme všetkým ZO SRZ a členom rybárskej stráže, že hosťovacie týždenné povolenia na rybolov 
(kaprové vody) pre nečlenov SRZ, ktoré boli tlačené pre rok 2016, budú z dôvodu dopredaja týchto tlačív 
platné aj pre rok 2017. Upozorňujeme, že pri vydaní takéhoto povolenia na rybolov je nutné uviesť dátum 
vydania a rozsah povolenia na rybolov pre rok 2017. 
 
 
O-1 
Ponuka násadových rýb pre rok 2017 
 
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe Vestníka zasiela tlačivá „Ponuka  na násadové ryby 
pre rok 2017“ (Elektronická objednávka 2017, Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné, Poštová 
objednávka 2017 nížinné + Rupín).  
Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2017 zabezpečiť pre 
potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia násad v rybochovných 
zariadeniach SRZ, nedostatkové kategórie zabezpečíme nákupom od externých dodávateľov.  
Ceny ponúkaných násad sú ceny konečné, tzn. že sú vrátane DPH a dopravy. Súčasťou objednávky je aj 
ponuka na úhorie monté a modifikované krmivo – Rupín špeciál.  
 
Z dôvodu potreby objednania liečiva Rupín u externého dodávateľa Vás žiadame poslať informáciu 
ohľadom požadovaného množstva obratom najlepšie mailom vyroba@srzrada.sk alebo telefonicky 
0918/711 555 (p. Marko).  
 
Vyplnenú objednávku – tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline a v 
prípade elektronickej objednávky mailom na adresu vyroba@srzrada.sk  v termíne do 28. februára 2017. 
Následne bude s príslušnou ZO SRZ podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v roku 2017.  
 
V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív kontaktujte pracovníka 
odboru výroby p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 alebo 0918/711 555. 
 
 
O-2 
Nárast hrúbky ľadu na stojatých vodách počas extrémne nízkych 
teplôt 
 
Upozorňujeme ZO SRZ, že v súvislosti s nízkymi nočnými a dennými teplotami dochádza k rýchlemu 
nárastu hrúbky ľadu na vodných nádržiach a mŕtvych ramenách. Preto  je prioritou takýchto dní umožnenie 
prestupu atmosférického kyslíka pod ľadovú pokrývku za súčasného uvoľnenia toxických plynov tvoriacich 
sa vyhnívaním organického sedimentu práve prostredníctvom vyrezaných otvorov v ľade. To platí aj pre  
vodné nádrže s menej výdatným prítokom, ktorý v dôsledku silných mrazov mohol zamrznúť. Týmto 
preventívnym zásahom predídete dvihnutiu zimujúcich rýb, resp. k ich priduseniu. 
 
 
O-3 
Kormorán veľký - aktuálny počet odlovených jedincov 
   
Na rybárskych revíroch SRZ, kde bola v roku 2016 povolená výnimka na plašenie a odlov kormorána 
veľkého evidujeme k dnešnému dňu viac ako 820 odlovených jedincov.  
Napriek takmer celoplošnej výnimke odlov kormorána realizovalo iba 15 ZO SRZ. Týmto vyzývame ostatné 
ZO SRZ, ktorých sa problém zvýšeného výskytu kormorána dotýka o zapojenie sa do realizácie výnimky. 
V prípade bližších informácií a prípadných nejasností kontaktujte príslušného ichtyológa. 
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O-4 
Školenie na obsluhu elektrického agregátu 
 
Informujeme ZO SRZ, že SRZ - Rada Žilina pripravuje školenie na obsluhu elektrického agregátu.  V 
prípade záujmu o toto školenie je potrebné v termíne do 28. februára 2017 zaslať žiadosť na adresu 
Sekretariátu Rady SRZ Žilina, príp. na e-mailovú adresu oetv@srzrada.sk s uvedením nasledovných údajov 
o záujemcoch: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska. 
 
 
O-5 
Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu 
vodných tokov Slovenska bola schválená! 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že dňa 11.1.2017 bola schválená nová Aktualizácia koncepcie využitia 
hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska (tzv. HEP). Celý materiál si záujemcovia môžu 
pozrieť na nižšie uvedenom linku:   
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26163 
 
Napriek tomu, že Ministerstvo životného prostredie SR viaceré naše pripomienky akceptovalo, naďalej tento 
schválený materiál umožňuje ďalšiu výstavbu vodných elektrární na slovenských riekach. Uvedenej 
problematike sa budeme aj naďalej dôsledne venovať.   
 
 
 
 
 
Ľuboš Javor, v. r.  
tajomník 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
- Metodický pokyn k priebehu ČS a MK 
- Správa o konaní členskej schôdze/mestskej konferencie 
- Elektronická objednávka 2017 
- Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné 
- Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín 
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