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Z-5 
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 sú vypracované v online forme, sú priebežne aktualizované, a preto nie je 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/


Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že zoznam osôb, ktorý vám bol zasielaný v mesiaci apríl je 
neaktuálny, nakoľko sa nepoužíva. Preto vás žiadame, aby ste ho nahradili novým zoznamom osôb. 
 
 

Z-6 
Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019 a úprava cenín 
 
V prílohe Vám zasielame objednávkový formulár pre objednávku cenín a tlačív na rok 2019. Vyplnenú 
objednávku zasielajte elektronicky na adresu galbava@srzrada.sk najneskôr do 15.10.2018. 
 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na úpravu a zmenu cenín, ktorá bola prijatá na zasadnutí Rady SRZ 
konaného dňa 22. septembra 2018. 
 
Uzneseniami boli prijaté nasledovné zmeny: 

• Zavedenie nového povolenia na rybolov, a to hosťovacie detské povolenie pre nečlenov denné na 
všetky druhy vôd, ak je dieťa vo veku od 6 do 14 rokov, v hodnote 10 EUR 

• Zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a zväzového povolenia na rybolov 
na lipňové vody z 35 EUR na 40 EUR s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38 EUR a 2 Eurá ostávajú 
základnej organizácii SRZ 

• Zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 EUR, pričom odvod pre Radu SRZ 
bude 6 EUR a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3 Eurá 

 
 

Z-7 
Elektronizácia SRZ – pozvánka na školenie 
 
Dovoľte, aby sme Vás pozvali na zaškolenie do programu zabezpečujúceho elektronizáciu SRZ. Jednotlivé 
súčasti a funkčnosť programu Vám predstaví zástupca firmy Viadon s.r.o., p. Blažek. Po skončení 
prezentácie bude nasledovať diskusia a následne zber dát z organizácií, ktoré majú záujem o import dát 
firmou Viadon, s.r.o. 
 
Každá základná organizácia môže byť zastúpená maximálne 2 osobami. 
 
V prípade, že máte záujem nechať vloženie údajov do programu firmou Viadon, s.r.o., odporúčame Vám 
priniesť ich so sebou v tabuľke programu Excel. 
 
Termín a miesto školenia: 
 
15.10.2018 – KE + PO kraj, rybársky dom MsO SRZ Košice o 17:00hod., Vodná 1, 040 01 Košice 
16.10.2018 – TN + NR kraj, Rybárska Bašta Solčany o 17:00hod., Družstevná 84/2, 956 17 Solčany 
17.10.2018 – BB + ZA kraj, zasadačka MsÚ Žilina o 17:00 hod., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
18.10.2018 – BA + TT kraj, zasadačka Športového klubu Šoporňa o 17:00 hod., Športová 1462, 925 52 
Šoporňa 
 
 

Z-8 Zníženie množstva privlastnených rýb na jedno povolenie – platné 
od roku 2019 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018  
prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala 
uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na 
maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie.  
 
Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré 
obdrží každý člen SRZ.  
Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia 
o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý. U pstruhového 
a lipňového povolenia sa jedná o maximálne 40 kusov pstruha potočného a lipňa tymiánového.  
 
Zároveň Vás upozorňujeme, že zmeny budú zakomponované aj do smernice o platení zápisného, 
členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. 

mailto:galbava@srzrada.sk
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Smernica-o-platen%C3%AD-z%C3%A1pisn%C3%A9ho-%C4%8Dlensk%C3%BDch-pr%C3%ADspevkov-a-o-vyd%C3%A1van%C3%AD-povolen%C3%AD-na-rybolov.pdf
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Smernica-o-platen%C3%AD-z%C3%A1pisn%C3%A9ho-%C4%8Dlensk%C3%BDch-pr%C3%ADspevkov-a-o-vyd%C3%A1van%C3%AD-povolen%C3%AD-na-rybolov.pdf


O-20 
Ponuka vozidiel Mahindra 
 
Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ! 
Na základe uznesenia Rady SRZ č. 76/2018, Vám ponúkame na odpredaj vozidlá z vozového parku Rady 
SRZ značky Mahindra v počte 4 ks, ktoré boli používané na výrobných strediskách a momentálne boli 
nahradené novými vozidlami. 
 
Predaj bude prebiehať formou dražby, pričom vyvolávacie ceny spolu s popismi jednotlivých vozidiel sú 
uvedené v priloženej tabuľke. 
Vaše ponuky posielajte do 5.10.2018 do 10:00 hod. na e-mailovú adresu sekretariat@srzrada.sk.  
 
Pri väčšom počte záujemcov bude prihliadnuté na najvyššiu cenu. Cena bola stanovená znaleckým 
posudkom, ktorý bude tvoriť prílohu kúpno-predajnej zmluvy. 
K žiadanému vozidlu priraďte aj jeho ŠPZ. 
 

Š P Z a číslo 
Znaleckého 
posudku 

Mahindr
a GOA 
pickup 

Mies
ta na 
sede
nie 

Výk
on 
(kW
) 

Uvede
nie do 
prevád
zky 

Ubeh
nuté 
km 

Platno
sť 
tech.a 
emis.k
ont. 

Preda
jná 
cena 
(€) 

Parkov
anie 
vozidla 

Stav 
Cena 
opravy 
cca (€) 

ZA315FD, (ZP č. 
14/2018) 

S5 / TZ4 
/HG 5 85 

11.5.2
012 - 

26.4.2
020 335 

Malé 
Zálužie 

nepojaz
dné* 

gen.op
rava 

ZA317FD, (ZP č. 
15/2018) 

S5 / TZ4 
/HG 5 85 

11.5.2
012 97 301 

10.5.2
020 1 473 

Uz.Pani
ca 

primeran
ý - 

ZA727FN, (ZP 
č.16/2018) 

S5 / TX / 
4ME 2 88 

21.6.2
013 65 439 

10.7.2
019 1 462 

Malé 
Zálužie 

nepojaz
dne** 1 200 

ZA834FN, (ZP 
č.17/2018) 

S5 / TX / 
4ME 5 88 

25.6.2
013 97 584 

26.6.2
019 2 142 

Malé 
Zálužie 

celkom 
dobrý - 

ZA866FN, (ZP 
č.18/2018) 

S5 / TZ / 
4ME 5 88 

25.6.2
013 92 259 

4.7.20
19 2 186 Lučenec 

celkom 
dobrý - 

 
 

O-21 
Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého - oznam 
 
Informujeme všetky ZO SRZ, že od 1.9.2018 do 31.3.2019 je možné plašiť a loviť kormorána veľkého na 
lovných rybárskych revíroch a vybraných chovných rybárskych revíroch v správe SRZ. Do naplnenia 
povolenej kvóty odlovu je možné do konca roka 2018 odloviť ešte 950 jedincov kormorána. Základné 
organizácie, ktoré sa aktívne zúčastňujú odlovu kormoránov, môžu požiadať o dotáciu na brokové strelivo. 
Žiadosť aj so spresnením kalibru požadovaného streliva je potrebné zaslať na adresu stencl@srzrada.sk.   
 
Podmienky lovu a plašenia kormoránov sú zverejnené na webovej stránke Rady SRZ v sekcii Odboru 
tečúcich vôd. Pre viac informácií o odlove kormorána kontaktujte p. Richarda Štencla na tel. č. 0918903641 
alebo e-mailom na adrese stencl@srzrada.sk. 
 
 

O-22 
Rybárska stráž – informácia o školení 
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu s platnosťou nového zákona o rybárstve a jeho vykonávacích vyhlášok, sa 
nové školenie rybárskej stráže a rybárskych hospodárov bude  konať  až  po ich  schválení. Podľa  
predbežnej  informácie z MŽP  SR  podľa  legislatívneho  plánu pravdepodobne  v  prvej polovici  roku  
2019.   
 
K dnešnému  dňu  evidujeme  celkovo  149  žiadateľov na školenie rybárskej stráže od nasledovných ZO 
SR (s uvedeným počtom žiadateľov):  
Holíč (8), Senec (3), Trebišov (5), Snina (5), Hurbanovo (1),Trnava (13), Záhorie (6), Levice (4), Gelnica (1), 
Martin (4), Topoľníky (2), Dolný Kubín (4), Hlohovec (4), Podbrezová (3), Michalovce (4), Kolárovo (1), 
Komárno (6), Sekule - Moravský svätý Ján (2), Sereď (1), Handlová (3), Námestovo (3), Turčianske Teplice 
(2), Bratislava V. (2), Trenčín (3), Nálepkovo (2), Nové Zámky (2), Bardejov (4), Piešťany (5), Považská 

mailto:sekretariat@srzrada.sk
mailto:stencl@srzrada.sk
mailto:stencl@srzrada.sk


Bystrica (2), Senica (3), Púchov (6), Tisovec (2), Bratislava IV. (1), Medzev (2), Nové Mesto nad Váhom (3), 
Revúca (1), Stará Turá (4), Vlčany (1), Ružomberok (4), Bánovce nad Beravou (1), Veľký Meder (2), Kúty 
(2), Brodské (6), Krupina (6).  
 
V prípade  potreby  konzultácie  ku  školeniam  rybárskej  stráže  môžete  kontaktovať vedúceho rybárskej  
stráže  pri  sekretariáte  Rady  SRZ  pána  Ondreja  Gavendu,  0918711549,  prípadne 
gavenda@srzrada.sk 
 
 

O-23 
Ponuka kokosového vlákna na výrobu umelých hniezd 
 
Žiadame ZO SRZ, aby nahlásili do 31. januára 2019 svoje požiadavky na kokosové vlákno používané na 
výrobu umelých hniezd na podporu neresu. Predpokladaná orientačná cena vrátane dopravy bude na 
úrovni minulého roku. 
Požiadavky zasielajte na email: gavenda@srzrada.sk. 
 
 

O-24 
Prihlášky do postupových súťaží SRZ  pre rok 2019 
 
Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2019 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre 
športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti 
v termíne do 30.11.2018, a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. 
liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. 
 
Dovoľujeme si upozorniť vedúcich družstiev, že na základe opakovaného nedodržiavania termínu podania 
prihlášok do súťaží stanovenom Registračným poriadkom OŠČ bol prezídiom OŠČ schválený nasledovný 
postup:  
V prípade neprihlásenia družstva do súťaže v stanovenom termíne do 30.11.2018 bude družstvám 
umožnené prihlásiť sa v náhradnom termíne do 15.12.2018 za podmienky úhrady sankcie vo výške 50% zo 
štartovného (ktorá bude uhradená spolu so štartovným za nižšie uvedených podmienok). Po tomto termíne 
nebude možné prihlásiť sa do postupových súťaži pre rok 2019. 
 
K prihláške do súťaže je potrebné priložiť registračné preukazy (ak už boli vydané), v prípade záujmu 
o zaregistrovanie nových pretekárov a k vydaniu nových registračných preukazov je potrebné vyplniť 
a zaslať tlačivo „Žiadosť o registráciu nových pretekárov do systému OŠČ a ISŠ MŠVVaŠ SR“. 
 
 

O-25 
Termín konania XII. Snemu SRZ 
 
V poradí XII. Snem SRZ sa bude konať v dňoch 23.-25. novembra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline. 
 
 

O-26 
Informácia o bakteriálnom odbahnení rybárskych revírov 
 
Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina na základe viacerých požiadaviek od ZO SRZ naďalej hľadá možnosti 
zdroja na získanie finančných prostriedkov na realizovanie bakteriálneho odbahnenia rybárskych revíroch, 
ktoré sa ukázalo v roku 2016 ako veľmi efektívne.  
Máme snahu nájsť finančnú schému na viacročný projekt, pričom do projektu plánujeme zahrnúť vybrané 
rybárske revíry, na ktorých sa odbahnenie už realizovalo v predchádzajúcich rokoch a prípadne môže byť 
tento zoznam doplnený o ďalšie rybárske revíry, o ktoré ZO SRZ prejavia záujem.  
Základné organizácie, ktoré boli zapojené v realizovanom projekte v roku 2016 a tie ktoré boli medzi 
žiadateľmi v roku 2017 budú oslovené  samostatným mailom. V prípade Vašich dotazov kontaktujte Ing. 
Tibora Krajča, PhD. (krajc@srzrada.sk). 
 
 
 

mailto:gavenda@srzrada.sk
mailto:gavenda@srzrada.sk
mailto:krajc@srzrada.sk


O-27 
Miestne rybárske poriadky – usmernenie  
 
Oznamujeme ZO SRZ, že v súvislosti s novoprijatým zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (na stiahnutie 
napr. TU: http://www.epi.sk/zz/2018-216) a doposiaľ absentujúcej vykonávacej vyhláške k tomuto zákonu, 
bude nanajvýš potrebné správne načasovať tlač miestnych rybárskych poriadkov pre rok 2019.  
Nová rybárska legislatíva je účinná od 1.1.2019 a tak všetci rybári, členovia SRZ, držitelia príslušných 
povolení na rybolov vydaných základnými organizáciami SRZ a Radou SRZ, budú musieť byť upozornení 
na tieto nové právne predpisy. Nevieme presne odhadnúť termín kedy budeme poznať Ministerstvom 
životného prostredia SR prijatú vykonávaciu vyhlášku k zákonu o rybárstve týkajúcu sa bližších podmienok 
výkonu rybárskeho práva,  a preto je potrebné dohodnúť spoločný postup informovania členskej základne 
SRZ. 
 
Zároveň v zmysle článku XX. bod 2 Smernice č. 2603/675/16-Sekr. o platení zápisného, členských 
príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov ZO SRZ predkladajú aktuálne rybárske poriadky 
ichtyológom, ktorí následne predkladajú správu o vykonanej kontrole a oboznamujú Radu SRZ so 
zistenými skutočnosťami. 
Žiadame preto ZO SRZ aby svoj návrh rybárskeho poriadku pre rok 2019 zaslali  v termíne do 20. októbra 
2018 na kontrolu svojmu oblastnému ichtyológovi, pričom následne budú predložené k odsúhlaseniu Radou 
SRZ. V prípade zistenia nesúladu rybárskych poriadkov s platnou právnou legislatívou a vnútrozväzovými 
predpismi Rada SRZ príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov. MRP budú schvaľované elektronicky 
Radou SRZ v priebehu mesiaca november. 
 

Pre východné Slovensko Ing. Stanislavovi Gécimu, geci@srzrada.sk, geci.ichtyo@netkosice.sk 
Pre západné Slovensko Ing. Dušanovi Hajňukovi, hajnuk@srzrada.sk 
Pre stredné Slovensko Richardovi Štenclovi, stencl@srzrada.sk 
Pre bratislavskú oblasť Emanuelovi Seemannovi, seemann@srzrada.sk 

 
Súčasťou každého miestneho rybárskeho poriadku je zoznam všetkých lovných rybárskych revírov                           
v obhospodarovaní ZO SRZ, na ktoré sa príslušné povolenie na rybolov vzťahuje.  
 
Pre rok 2019  zostávajú v platnosti zvýšené lovné miery, o ktoré sme požiadali Ministerstvo 
životného prostredia SR, a ktoré platia pre obdobie rokov 2018-2020.  
 
Vzhľadom k novej rybárskej legislatíve, ktorá prináša pomerne veľa zmien a to aj pri samotnom love rýb 
udicou,  odporúčame uvádzať v rybárskych poriadkoch len informáciu o skutočnosti, že od 1.1.2019 platí 
nový zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu. Odporúčame formulovať vety 
v rybárskom poriadku tak, aby bol čo najstručnejší a prehľadný. 
 
Naším spoločným cieľom by malo byť vyzvať rybárov, členov SRZ, aby si nový zákon o rybárstve a jeho 
vykonávaciu vyhlášku prečítali a dali im tak príležitosť oboznámiť sa s novými pravidlami lovu rýb. Rada 
SRZ zároveň plánuje vydať pre každého člena SRZ jeden materiál, ktorý bude v tlačenej forme obsahovať 
zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a vykonávaciu vyhlášku, ktorá však doposiaľ ešte nie je platná. Prijatie 
vyhlášky sa predpokladá v priebehu mesiaca november 2018. 
 
 

O-28 
Školenie k aktuálnej rybárskej legislatíve 
 
SRZ – Rada Žilina bola v roku 2018 schválená dotácia na realizáciu projektu: Environmentálne 

vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ.  

Predmetom projektu je environmentálne vzdelávanie, ktoré bude zabezpečené formou odborných školení 

v oblasti zákonov, s ktorými prichádzate do kontaktu pri výkone svojej činnosti v aktuálnej rybárskej 

legislatíve a v správnom poriadku.  

Predmetné školenie organizuje vysúťažená spoločnosť VAJAK, s. r. o., ktorá Vás bude kontaktovať 

emailom formou POZVÁNKY. 

Odporúčame ZO SRZ využiť účasť na tomto školení 4 zástupcov – všetky náklady (okrem cestovného na 

školenie) sú hradené z poskytnutej dotácie a z fin. prostriedkov SRZ – Rada Žilina. Termíny konania sú 

rozdelené do štyroch miest a po dva kraje na každé školenie.  

 

 

http://www.epi.sk/zz/2018-216
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Termíny školení: 

 

− 13.10.2018 (sobota) miesto ZVOLEN pre ZO SRZ BB a NR-kraja 

− 27.10.2018 (sobota) miesto TRNAVA pre ZO SRZ BA a TT-kraja 

− 10.11.2018 (sobota) miesto TRENČIN pre ZO SRZ TN a ZA-kraja 

− 17.11.2018 (sobota) miesto KOŠICE pre ZO SRZ KE a PO-kraja 
 

Program školenia: 
 
8:00-9:00 hod. Prezentácia 
9:00-12:00 hod.Legislatíva v rybárstve - lektori (Ing. Dobiaš, JUDr. Hanniker, Ing. Rybár) 
12:00-13:00 hod. Obed, občerstvenie 
13:00-15:00 hod. Legislatíva v rybárstve + diskusia (Ing. Dobiaš, JUDr. Hanniker, Ing. Rybár, 
15:00-16:00 hod. Správny poriadok (Mgr. Ivana Figuli - VIA IURIS) 

 

 
 
Ing. Ľuboš Javor, v.r. 
tajomník SRZ 
 
Prílohy: 

• Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019 

• Prihlášky do súťaží SRZ 2019 
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