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Z-1 

Zoznam členov rybárskej stráže 

Vyzývame štatutárnych zástupcov OZ SRZ, aby v termíne do 28.02 2019 zaslali na 
Sekretariát RADY Slovenského rybárskeho zväzu aktuálne zoznamy členov rybárskej stráže, 
zároveň k tomuto zoznamu pripojiť informáciu či OZ SRZ žiada o poistenie zodpovednosti za 
škodu pre rok 2019. 

Zoznamy s informáciou o poistení je potrebné zaslať na email rybarskastraz@srzrada.sk 
alebo gavenda@srzrada.sk. 

Z-2 

Ponuka násadových rýb pre rok 2019 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe Vestníka zasiela tlačivá „Ponuka  na 
násadové ryby pre rok 2019“ (Elektronická objednávka 2019, Poštová objednávka 2019 

lososovité, reofilné  a nížinné + Rupín).  

Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2019 
zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia 
násad v rybochovných zariadeniach SRZ, nedostatkové kategórie zabezpečíme nákupom od 
externých dodávateľov.   

Upozorňujeme OZ SRZ, že na jar tohto roku bude nedostatkové množstvo pstruha 
potočného v kategórii Pp2. Takže nebudeme vedieť uspokojiť všetky OZ SRZ, ktoré 
o túto kategóriu prejavia záujem. Túto kategóriu bude možnosť zameniť za 
prezimovaného pstruha potočného v kategórii Pp1+.  

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 objednavka.nasad@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 objednavka.nasad@srzrada.sk v termíne do 28. februára 2019. Následne 

bude s príslušnou OZ SRZ podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v roku 2019.  

V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív kontaktujte 
zamestnanca odboru tečúcich vôd a výroby p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 
alebo 0918/711 555. 

O-1 

Ponuka na kokosové vlákno pre výrobu umelých hniezd 

Žiadame OZ SRZ aby nahlásili svoje požiadavky na kokosové vlákno, ktoré sa používa na 
výrobu umelých hniezd na podporu neresu v termíne do 31. januára 2019. 

Predpokladaná orientačná cena je 3,45 EUR/kg bez DPH. 

Požiadavky zasielajte na email rybarskastraz@srzrada.sk alebo gavenda@srzrada.sk. 
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O-2 

Nový zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, vyhláška č. 381/2018 Z.z. 
a Stanov SRZ 

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 261/2018 Z. z. o rybárstve a o 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhláška č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. Tak ako pri každej novej právnej úprave, najskôr je potrebné dôsledne sa 
oboznámiť s obsahom oboch predpisov.  

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových právnych predpisov pribúdajú denne od členov 
SRZ a aj od organizačných zložiek SRZ otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení nových 
právnych predpisov.  

Radi by sme boli našim členom a organizačným zložkám čo najviac nápomocní pri správnom 
pochopení novej legislatívy, pretože je dôležité, aby nová legislatíva bola správne 
pochopená a interpretovaná.  

Zároveň to považujme za vhodnú formu predchádzania nedorozumení či konfliktov. 

K viacerým ustanoveniam zákona aj vyhlášky sme požiadali Ministerstvo životného 
prostredia SR o usmernenie ako odpovedať na Vaše otázky.  

S obsahom usmernenia Vás budeme informovať, ktoré následne zverejníme aj na našej 
webovej stránke. 

Otázky týkajúce sa nových právnych predpisov nám môžete zasielať elektronicky na  adresy: 
schlesingerova@srzrada.sk, sekretariat@srzrada.sk 

Tlačenú formu zákona a vyhlášky žiadame od OZ SRZ distribuovať medzi členov SRZ 
bezplatne! 

O-3  

Nové znenie Stanov SRZ 

Oznamujeme OZ SRZ, že dňa 17. januára 2019 bolo SRZ doručené oznámenie Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky, že berie na vedomie zmenu Stanov SRZ prijatú na XII. Sneme 
SRZ, konanom v dňoch 23. – 25. novembra 2018. Znenie Stanov SRZ je prílohou tohto 
vestníka a bude zverejnené na webovej stránke SRZ. 

O-4 

Spracovanie dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019 

Oznamujeme OZ SRZ, že Sekretariát SRZ pripravuje Dodatok č. 1 k Spoločnému 
rybárskemu poriadku na rok 2019, ktorý je potrebné vydať nakoľko sa objavili niektoré 

nové skutočnosti, ktoré je nevyhnutné prostredníctvom tohto dokumentu oznámiť členom 
SRZ, držiteľom platných povolení na rybolov. Prosíme preto zástupcov OZ SRZ, aby si 
pozorne preštudovali vydaný Spoločný rybársky poriadok a prípadne nás informovali 
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o svojom návrhu na doplnenie, prípadne navrhli opravu chybného textu. Vaše pripomienky 
zašlite na mail: horcicka@srzrada.sk v termíne do 31. januára 2019. Vydanie Dodatku č. 1 
je naplánovaný v termíne do 15.2.2019. Za Vašu spoluprácu Vám ďakujeme. 

O-5 

Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov 

Vyzývame OZ SRZ, ktoré do dnešného dňa nepredložili ichtyológovi na kontrolu svoj Miestny 
rybársky poriadok na rok 2019, aby tak urobili v poslednom možnom termíne, do 31. januára 
2019. Tento záväzný termín stanovila Rada SRZ na svojom poslednom zasadnutí. Miestny 

rybársky poriadok je potrebné zaslať príslušnému ichtyológovi, ktorý ho následne predloží po 
jeho preštudovaní Rade SRZ na schválenie.  

O-6 

Lov rýb pod ľadom (§ 18 písm. m)) podľa zákona o rybárstve 

Informujeme OZ SRZ, že nakoľko nový zákon o rybárstve umožňuje na kaprových vodách, 
ktoré sú ostatnou vodnou plochou (def. v § 2 ods. 2 písm. j) zákona) aj lov rýb pod ľadom, 
oznamujeme OZ SRZ, že v prípade ich záujmu môžu predložiť listom Rade SRZ svoj návrh 
rybárskeho revíru určený na lov rýb pod ľadom.  

Termín pre ZO SRZ na predloženie návrhu je do 28.2.2019. Tento návrh od OZ SRZ 

musia podpísať obidvaja štatutárni zástupcovia príslušnej OZ SRZ. Rada SRZ následne 
posúdi predmetné návrhy a v prípade pozitívneho výsledku oznámi ministerstvu záujem o lov 
rýb pod ľadom na vybraných rybárskych revíroch SRZ. Lov rýb pod ľadom bude následne 
umožnený v období troch rokov 2020-2022. Oznamujeme OZ SRZ, že pri love rýb pod 
ľadom bude potrebné okrem povinností uvedených v § 18 ods. 6 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. 
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, 
venovať pozornosť aj správnemu výberu vhodného revíru.  

Takýto revír by mal spĺňať nasledovné kritériá: Keďže sa jedná o nový spôsob lovu 
odporúčame, aby predmetný revír bol vo vlastníctve OZ SRZ, minimálne v 51% 
podiele. Pri samotnom love bude potrebné zabezpečiť pravidelné meranie ľadu, 
označiť revír viditeľnou tabuľou z hľadiska bezpečnosti a taktiež ohraničiť plochu, na 
ktorej sa bude lov pod ľadom vykonávať. Lov bude realizovaný na platné povolenie na 
rybolov na kaprových vodách vydaných užívateľom. Každý loviaci bude loviť na 
vlastné nebezpečenstvo.  

O-7 

Lov rýb z rybárskeho člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych 
revíroch s výmerou menšou ako 10 ha 

Oznamujeme OZ SRZ, že v zmysle nového zákona o rybárstve je možnosť požiadať 
o udelenie výnimky zo zákazu lovu podľa § 15 ods. 1 písm. f ), ktorou sa povolí lov rýb 
z rybárskeho člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych revíroch s výmerou menšou 
ako 10 ha podľa § 36 písm. p) zákona o rybárstve. 

 



O-8 

Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2018 

Informujeme všetky OZ SRZ, že v termíne do 15.2.2019 je potrebné vyplniť do programu 
SUMARIZÁCIA (www.srzrada.sk/sumarizacia), prípadne zaslať štatistické údaje za rok 2018, 
a to: 

1. výkazy o úlovkoch 

2. výkaz o skutočnom zarybnení rybárskych revírov 

3. kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia zaslať príslušnému ichtyológovi  

4. ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití 

Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2018 je súčasťou prílohy 
vestníka a je potrebné ho doručiť príslušnému ichtyológovi tiež do 15.2.2019 

V prípade potreby Vám bližšie informácie poskytne príslušný ichtyológ Rady SRZ. 

O-9 

Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery 

Oznamujeme OZ SRZ, že môžu zasielať svojím príslušným ichtyológom požiadavky 
na zvýšenie minimálnej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery (§ 12 ods. 5 
vyhlášky č. 381/2018 Z.z.) na obdobie rokov 2020-2022. V tomto roku platia ešte lovné miery 
stanovené pre aktuálne trojročné obdobie. Termín pre OZ SRZ na zaslanie svojich 
požiadaviek je do 30.4.2019.  

Upozorňujeme všetky  OZ SRZ, že požiadavku o zvýšenie lovnej miery je potrebné opätovne 
požiadať aj v prípade, ak nechcú vykonať žiadnu zmenu oproti tej, ktorá platí aj pre aktuálne 
trojročné obdobie. Upozorňujeme, že najväčšie lovné miery je možné zaviesť až od roku 
2020, na tri roky. V roku 2019 je preto potrebné považovať najväčšiu lovnú mieru len 
s odporúčacím charakterom. Zároveň upozorňujeme, že nová  vyhláška niektoré lovné miery 
rýb zvýšila (napr. lipeň 33 cm), a preto pri svojich požiadavkách je potrebné vychádzať 
z aktuálneho ustanovenia, t.j. § 12 ods. 1 vyhlášky. 

O-10 

Oznam o plánovanej inventarizácii rybárskych revírov SRZ 

Od 1.1.2019 platí nový zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška č. 
381/2018 Z.z., a to je čas aj na inventarizáciu revírov SRZ. 

V tejto súvislosti po dohode s Ministerstvom životného prostredia SR oznamujeme OZ SRZ, 
že odborní pracovníci Sekretariátu Rady SRZ pristúpia v tomto roku k tzv. inventarizácii 
 rybárskych revírov v užívaní SRZ, ktorá bude pozostávať z porovnania a kontroly databázy 

rybárskych revírov vedenej na stránke Ministerstva životného prostredia SR 
(www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo) s aktuálnym stavom opísaných v Spoločnom 
rybárskom poriadku na rok 2019 a so zoznamom chovných rybárskych revírov v užívaní 
SRZ. Konkrétne sa bude jednať o úzku spoluprácu medzi príslušným ichtyológom 

http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo


a rybárskym hospodárom OZ SRZ. Prevedie sa kontrola čísla revíru, názvu revíru a tiež 
popisu každého rybárskeho revíru. K dispozícii bude mať každý ichtyológ aktuálnú databázu 
revírov od Ministerstva životného prostredia SR.  

OZ SRZ a jej rybárski hospodári, ak evidujú nezrovnalosti, prosíme Vás, aby ste informovali  
svojho príslušného ichtyológa a upozornili na prípadné chyby. Ichtyológ následne 
zosumarizuje pripomienky za svoju oblasť a následne Rada SRZ všetky pripomienky postúpi 
na ministerstvo, kde na pracovnom stretnutí vykonáme Inventarizáciu rybárskych revírov 
SRZ.  

Termín na pripomienkovanie aktuálneho stavu pre rybárskych hospodárov sme stanovili do 
28.2.2019. Upozorňujeme, že pri  inventarizácii databázy revírov sa nebudú vykonávať 
zmeny, na základe aktuálnych požiadaviek od OZ SRZ. K tomuto kroku sa pristúpi v druhej 
polovici roka – pri aktualizácií revírov (tzv. zmeny v revírovaní). V prípade potreby kontaktujte 
príslušného ichtyológa. 

O-11 

Zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ 

Po inventarizácií databázy rybárskych revírov SRZ sa pristúpi k aktualizácií revírov, t.j. 
budeme vyhodnocovať požiadavky OZ SRZ o zmenu v revírovaní. Upozorňujeme preto OZ 
SRZ, že v termíne do 30.4.2019 môžu prostredníctvom svojho ichtyológa písomne požiadať 
o zmeny v revírovaní na nové trojročné obdobie 2020-2022. Žiadosť musí byť zaslaná 
samostatným listom (mailom), kde je možné požiadať o zmenu v názve a popise revírov. 
Súčasťou požiadavky musí byť aj zdôvodnenie a podpis obidvoch štatutárnych zástupcov OZ 
SRZ. 

Následne po zosumarizovaní všetkých žiadostí SRZ Rada požiada ministerstvo o vykonanie 
požadovaných zmien. Uvedené zmeny budú platiť po ich akceptovaní ministerstvom od roku 
2020. 

Pozor: Po dohode s ministerstvom oznamujeme OZ SRZ, že nateraz ministerstvo nebude 
prijímať požiadavky na zmenu minimálneho zarybnenie na jednotlivé rybárske revíry. Napriek 
tomu Vás žiadame aby ste prípadné Vaše požiadavky o zmenu minimálneho zarybnenia, 
vrátane zdôvodnenia poslali príslušnému ichtyológovi Rady SRZ, ktorý bude vaše 
požiadavky sumarizovať.    

Po spracovaní aktualizácie databázy rybárskych revírov bude OZ SRZ na jeseň poskytnutá 
informácia o akceptovaných zmenách, tak aby sa mohli pripravovať do tlače nové rybárske 
poriadky na rok 2020. 

O-12 

Zarybňovacie plány na rok 2019 

Upozorňujeme OZ SRZ, že aktuálne schválené zarybňovacie plány platia aj pre rok 2019. 
Keďže nové trojročné obdobie bude platiť na roky 2020-2022, žiadosť o schválenie nových 
sme povinný poslať na ministerstvo v termíne do 31.3.2020. V priebehu tohto roka po 
inventarizácií revírov (v druhej polovici roka) bude vypracovaná jednotná metodika, ako 
postupovať pri stanovení nového minimálneho zarybňovania tak, aby bola jednotná pre 
všetky organizačné zložky SRZ. Následne pristúpime v spolupráci s OZ SRZ k aktualizácii 
revírovania a k prípadným zmenám v revírovaní, na ktoré budú OZ SRZ vyzvané 
v nasledujúcom vestníku. Výzva na prehodnotenie minimálneho zarybnenia bude zaslaná 



OZ SRZ v letných mesiacoch. Po spracovaní nového minimálneho zarybnenia rybárskych 
revírov SRZ, budú OZ SRZ na prelome rokov 2019-2020 vyzvané na predloženie nových  
zarybňovacích plánov na schválenie pre nové trojročné obdobie 2020-2022. 

Kontakty na príslušných ichtyológov nájdete na webovej stránke : www.srzrada.sk 

O-13 

Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia 

Projekt televíznej relácie s názvom Na rybách – Petrov zdar, ktorého výrobu zastrešuje 
Slovenský rybársky zväz (SRZ) v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) 
bude pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku 2019, pričom vysielanie bude v 2-
týždňových periódach v dĺžke jednej časti 26 minút. Hlavným obsahom bola a naďalej bude 
predovšetkým propagácia rybárstva na Slovensku, od chovu rýb a zarybňovania rybárskych 
revírov, cez rôzne problémy ktoré rybárov trápia, prácu s mládežou až po samotný lov rýb. 
Preto chceme osloviť aj všetkých Vás, pokiaľ máte zaujímavé nápady na témy do relácie či 
viete o udalostiach, na ktoré by bolo vhodné poukázať  kontaktujte redaktora relácie pána 
Martiša na mail: redaktor@srzrada.sk, alebo telefonicky na 0948 560 900. 

O-14 

Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstavách v roku 2019 

Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2019 bude Slovenský rybársky zväz prezentovať 
svoju činnosť na viacerých výstavách. Návštevníci sa budú môcť zapojiť do pripravovaného 
programu, či už pre deti alebo dospelých. Okrem toho budú návštevníkom k dispozícii aj 
odborní zamestnanci, s ktorými môžu diskutovať na rôzne rybárske témy. 

Plán výstav so zastúpením SRZ: 

1. 24.-27.1.2019 – Incheba – Rybárstvo a voľný čas 

2. 22.2.-24.2.2019 – AGROKOMPLEX – Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo 2019 

3. 1.3.-3.3.2019 – Trenčín – Fishing Show 2019 

4. 22.8.-25.8.2019 – AGROKOMPLEX – 46. medzinárodná poľnohosp. a potr. výstava 

5. 31.8.-1.9.2019 – Svätý Anton – Dni sv. Huberta 2019 

O-15 

Vyhlásenie zimoviska rýb na rieke Hron č. 6A 3-1070-2-1 

MO SRZ v Žiari nad Hronom informuje držiteľov kaprového zväzového povolenia na rybolov, 
že vzhľadom na zistené nahromadenie rýb na zimovanie, bolo v súlade s § 15 ods. 1 písm. 
c.) zákona o rybárstve a § 6 ods. 2. písm. e) vykonávacej vyhlášky vyhlásené zimovisko rýb 
na rybárskom revíri č. 3-1070-2-1 Hron č. 6 A  v úseku pod malou vodnou elektrárňou 
Hronská Dúbrava. Úsek je riadne označený tabuľami. Zákaz lovu rýb na tomto zimovisku 
platí od 1.1. do 14.3. 
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O-16 

Vznik Slovenského zväzu športového rybolovu 

Odbor športovej činnosti si Vás dovoľuje informovať, že vznikla nová podzložka na stránke 
www.srzrada.sk, v sekcii Športová činnosť -   "Slovenský zväz športového rybolovu - SZŠR" , 
kde sa nachádzajú a priebežne sa budú dopĺňať informácie o uvedenom športovom zväze. 

O-17 

Pozvánka na výročné zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019 

V zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné 
zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa 
uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa: 

   23. februára 2019 o 10.00 hod. 

 

Program:        1. Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 
       3. Vyhodnotenie práce komisie rozhodcov v roku 2018 
                 4. Informácia z výročných zasadnutí sekcií P, M, PR, F a RT 
       5. Návrh nasadenia rozhodcov do kalendára pretekov pre rok 2019 
       6. Voľby členov komisie rozhodcov na roky 2019-2022 
       7. Plán práce na rok 2019 
       8. Rôzne 
         9. Školenie rozhodcov (cca od 13.00 hod.) 
        
Pre potreby školenia rozhodcov si prineste so sebou Váš rozhodcovský preukaz (ak už  
ste školenie v minulosti absolvovali a ste evidovaný ako rozhodca OŠČ). 
V priebehu roku 2019 ešte prebehne jedno školenie rozhodcov v Trnave a v prípade záujmu 
v Košiciach.  
Pre viac informácií o pripravovanom zasadnutí komisie rozhodcov kontaktujte prosím  
vedúcu komisie, pani Hupkovú: gabika@aquarium.sk 

 

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

 Manuál k objednávke rýb - 2019 

 Elektronická objednávka - 2019 

 Poštová objednávka – 2019 

 Cenník lososovité 2019 - 1., 2. str. 

 Cenník nížinné 2019 - 1., 2. str. 

 Pozvánka na výročné zasadnutie a školenie komisie rozhodcov 2019 

 Stanovy SRZ 

 Ročný výkaz 
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