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Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ o konaní členských schôdzí  (mestských 

konferencií) 2019 
 

Žiadame všetky OZ Slovenského rybárskeho zväzu, aby nám spolu s ostatnými podkladmi 

z výročných členských schôdzí (mestských konferencií) zasielali kompletne vyplnený 

formulár s názvom Správa o konaní ČS/MK (tvorí prílohu tohto Vestníka). Správa obsahuje 

údaje potrebné pre aktualizáciu kontaktných údajov štatutárnych zástupcov a hospodárov 

základných organizácií, ktoré sú uvedené na stránke www.srzrada.sk. Vyplnenú správu 

zašlite, prosím na mail: sekretariat@srzrada.sk alebo poštou na Slovenský rybársky zvaz, 

Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina. V prípade, že ste už správu zaslali, považujte túto 

informáciu za bezpredmetnú. 

 

http://www.srzrada.sk/
mailto:sekretariat@srzrada.sk


O-18 Účtovná závierka SRZ Rady za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 

2019 
Uznesením č. 13/2019 schválila Rada SRZ účtovnú závierku SRZ Rady za rok 2018 

a Uznesením č. 23/2019 schválila rozpočet SRZ Rady na rok 2019. Účtovnú závierku za rok 

2018 s výrokom audítora a rozpočet na rok 2019 sú prílohou tohto vestníka. 

 

O-19  Informácie Odboru športovej činnosti a Slovenského zväzu 

športového rybolovu 
Odbor športovej činnosti zverejnil na stránke SRZ http://www.srzrada.sk/category/sportova-

cinnost/ schválený termínový kalendár pretekov pre rok  2019, nasadenie družstiev do 

postupových súťaží 2019, aktualizovaný zoznam funkcionárov OŠČ pre roky 2019 - 2021, 

aktualizovaný zoznam rozhodcov pre rok 2019, súpisky družstiev plávaná, mucha, prívlač, 

feeder a rybolovnej techniky pre rok 2019 a postupne budú vkladané propozície a výsledky 

domácich postupových pretekov. Zároveň fungujú internetové a facebookové stránky 

jednotlivých sekcií: 

LRU – plávaná: https://www.facebook.com/groups/372007442989376/ 

LRU – mucha:  www.lrumucha.sk 

LRU – prívlač: www.klubprivlace.sk 

LRU – feeder:    https://m.facebook.com/groups/1553268951622923?ref=bookmarks 

RT:     http://www.srzrada.sk/category/sportova-cinnost/rybolovna-technika/ 

Komisia rozhodcov:  https://srzrozhodcovia.webnode.sk/ 

 

Informácie o Slovenskom zväze športového rybolovu sú uverejňované na stránke SRZ Rady, 

link:  http://www.srzrada.sk/category/sportova-cinnost/slovensky-zvaz-sportoveho-rybolovu/ 

 

O-20  Úhrada štartovného poplatku do dlhodobých postupových súťaží 

OŠČ 

Žiadame všetky družstvá OZ SRZ, ktoré sa prihlásili do dlhodobých postupových súťaží OŠČ 

a ktoré v stanovenom termíne do 28.2. 2019 neuhradili štartovný poplatok, aby tak urobili 

v termíne do 15.4. 2019.  

Štartovný poplatok pre účasť družstva v postupovej súťaži SRZ v disciplínach LRU-

PLÁVANÁ, MUCHA, FEEDER a  PRÍVLAČ  je stanovený nasledovne: 

       -  1. liga    ................    180,00 Eur 

       -  2. liga    ................    180,00 Eur 

       -  divízia   ................    140,00 Eur 

 Štartovné za účasť družstva v lige RT je 100,00 Eur. 

 

Bankové spojenie: VÚB banka,      IBAN: SK6202000000000015832432 

Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny: 

LRU – plávaná:                6322 

LRU – mucha:               6321    (štartovné) 

http://www.srzrada.sk/category/sportova-cinnost/
http://www.srzrada.sk/category/sportova-cinnost/
https://www.facebook.com/groups/372007442989376/
http://www.lrumucha.sk/
http://www.klubprivlace.sk/
https://m.facebook.com/groups/1553268951622923?ref=bookmarks
http://www.srzrada.sk/category/sportova-cinnost/rybolovna-technika/
https://srzrozhodcovia.webnode.sk/
http://www.srzrada.sk/category/sportova-cinnost/slovensky-zvaz-sportoveho-rybolovu/


LRU – mucha   12015  (poplatok  5,00 Eur za registrovaných pretekárov) 

LRU – prívlač:        6324 

LRU – feeder:   6325    

Rybolovná technika:     6323 

 

Pri platbe je potrebné pre identifikáciu platby do poznámky uviesť názov OZ SRZ, prípadne 

družstva. 

 

O-21  Čistenie brehov vodných nádrží 

Aj v tomto roku tradične prebehne v jarných mesiacoch celoslovenská akcia pod názvom 

"Čisté brehy rybárskych revírov". Chceme týmto požiadať všetky organizácie, aby so do tejto 

akcie aktívne zapojili a pred začiatkom rybárskej sezóny pomohli vyčistiť  okolie revírov. 

Taktiež upozorňujeme OZ SRZ, že čistenie brehov vodných nádrží v správe SVP, š. p. je 

jednou z podmienok uzavretej zmluvy medzi Slovenským rybárskym  zväzom  a  

Slovenským  vodohospodárskym  podnikom,  š. p.  pri  využívaní  vodných  nádrží v 

súvislosti s výkonom rybárskeho práva. 

 

O-22  Rybárska stráž - informácia o treťom termíne 

Z dôvodu veľkého záujmu zo strany OZ SRZ, bol dohodnutý tretí termín školenia rybárskej 

stráže na mesiac september 2019. Po viacerých žiadostiach OZ SRZ, je tento termín presunutý 

a určený pred začiatkom hlavnej rybárskej sezóny a to na 24. až 26. mája 2019. Na tento 

termín školenia budú zaradené organizácie, ktoré prihlásili uchádzačov na základe oznamu z 

Vestníkov apríl a september 2018,  aktualizovali zoznam podľa zaslaného listu OTVaV zo 

dňa 04.12. 2018 pod číslom 2130/1000/18-OTVaV a neboli zaradené do predošlých dvoch 

kurzov. 

 

O-23  Informácia o termíne kurzu rybárskeho hospodára 

Informujeme OZ SRZ, že prvá etapa školenia „Kurz rybárskych hospodárov“ organizovaného 

v spolupráci so Spojenou školou v Ivanke pri Dunaji sa uskutoční v dňoch 26. apríl – 28. apríl 

2019 v priestoroch Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. OZ SRZ, ktoré prejavili záujem o 

vyškolenie nových rybárskych hospodárom bola na ich e-mailovú adresu zaslaná pozvánka 

s organizačnými pokynmi pre účastníkov kurzu.  Druhá etapa tohto kurzu bude v mesiaci jún 

2019.  

Vzhľadom k tomu, že z kapacitných dôvodov je možné prihlásiť do 1. etapy školenia ešte 10 

účastníkov, v prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov môžu OZ SRZ 

svoje žiadosti s kontaktnými údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

bydliska) zasielať na adresu horcicka@srzrada.sk v termíne do 22.4.2019. Zároveň 

upozorňujeme, že ďalšie školenie nových rybárskych hospodárov sa uskutoční najskôr až v 

roku 2021. 

mailto:horcicka@srzrada.sk


V termíne do 10.4.2019 evidujeme prihlášky na školenie RH od OZ SRZ: Trnava, Žilina, 

Trenčín, Komárno, Bratislava 1, Nálepkovo, Brezno, Kúty, Podbrezová, Gelnica, Trebišov, 

Piešťany, Dubnica n. Váhom, Senica. 

O-24  Zoznam členov rybárskej stráže 

Vyzývame štatutárnych zástupcov OZ SRZ, ktorí doteraz nezaslali zoznam rybárskej stráže 

na Sekretariát RADY Slovenského rybárskeho zväzu, aby takto urobili najneskôr do 16. 

apríla 2019 a zároveň k tomuto zoznamu pripojili 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. 

 

O-25  Oznam o realizácii udržiavacích  prác vykonaných správcom SVP,  

š.p. Banská Štiavnica v roku 2019 – informácia pre MsO, MO SRZ 
 

Oznamujeme OZ SRZ, že správca vodných tokov Slovenský vodohospodárky podnik, š.p. 

Banská Štiavnica nám zaslal list č. CS SVP PR 1475/2019/3) zo dňa 5.3.2019, ktorým nám 

v zmysle § 21 ods. 5 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) oznámil rozsah udržiavacích prác naplánovaných správcom vodných tokov na rok 2019. 

Uvedený list Vám pre Vašu informáciu zasielame v prílohe. 

Na základe uvedeného zoznamu a v súlade s § 21 ods. 6 písm. d) zákona sme ako užívateľ 

povinný oznámiť vopred plánovaný termín zarybňovania minimálne 30 dní dopredu 

a následne poskytnúť informáciu o vykonanom zarybnení.  Na základe tejto skutočnosti sa 

v priebehu mesiaca apríl uskutoční pracovné stretnutie so zástupcami SVP, š.p. B. Štiavnica  

aby sme dohodli podrobnosti tejto vzájomnej komunikácie.   

 

O-26 Prebiehajúce a pripravované podujatia a aktivity referenta pre prácu 

s deťmi a mládežou 

Celoslovenské stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK) – 30.3.2019 Spišská 

Nová Ves, 6.4.2019 Nové Zámky, 27.4.2019 Kysucké Nové Mesto. 

Spustenie a sprostredkovanie materiálnej a metodickej podpory DRK – krmivá Rypomix, 

prívlač a položená Tornado, výroba rotačiek Vladimír Sloviak. 

Spolupráca pri organizovaní Slovak Junior Challenge – 26.-28.4. 2019 Vácička Želiezovce. 

Organizovanie celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč – 19.-23.6.2019 Spišská 

Stará Ves. 

Organizovanie celoslovenského detského letného sústredenia Zemplínska Šírava – 15.-

21.8.2019 Kaluža. 

Spolupráca pri organizovaní letného tábora zameraného na lov na prívlač – 25.-30.8.2019 

Ružomberok. 

Príprava metodických materiálov, testov, pomôcok a elektronickej učebnice – do konca roka 

2019. 

Pre viac informácií k uvedeným akciám kontaktujte: Mgr. Dušan Jaššo, jasso@srzrada.sk , 

tel.č. 0903/ 621 709. 
 

mailto:rybarskastraz@srzrada.sk
mailto:gavenda@srzrada.sk
mailto:jasso@srzrada.sk
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