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Z–6  

Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenia na lov rýb 

Na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí SRZ doručených na Radu SRZ do 
30.6.2010 a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní doručených na Radu SRZ do 
8.7.2010 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov.  

Z–7  

Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2011 

Uznesením č.19/10 Rada SRZ schválila „ Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení na 
rybolov pre rok 2011 “ . Uvedený „ Prehľad “ spolu s tlačivom „ Záväzná objednávka tlačív 
povolení na rok 2011 “ tvoria prílohu vestníka.  

Upozorňujeme ZO SRZ, že z časového dôvodu (pre zadanie do tlače), je nutné vyplnenú a 
podpísanú záväznú objednávku tlačív doručiť na Sekretariát Rady SRZ do 10. septembra 
2010.  

Z–8  

Detské povolenie na miestne pstruhové vody 

Uznesením č. 18/10 Rada SRZ schválila zníženie ceny detského povolenia na rybolov na 
pstruhové vody ZO SRZ na 15 €.  

Z–9  

Predloženie správy o plnení uznesení  

IX. snemu Slovenského rybárskeho zväzu - urgencia 

Vo Vestníku č. 1/2010 z apríla 2010 sme v súvislosti s konaním X. snemu SRZ, v nadväznosti 
na bod C/1 Uznesenia IX. snemu Slovenského rybárskeho zväzu o rozpracovaní uznesenia a 
Hlavných smerov činnosti SRZ na roky 2006 – 2010 so stanovením konkrétnej personálnej 
zodpovednosti a termínmi plnenia, žiadali výbory ZO SRZ o predloženie správy s termínom 
zaslania do 31.5.2010 na adresu SRZ – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, alebo 
mailovou poštou na adresu: srzrada@srzrada.sk.  

Vyzývame tie ZO SRZ, ktoré k uvedenému termínu správu nepredložili, aby tak urobili 
najneskôr do 14.8.2010.  

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
IČO: 00 178 209  
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O–9  

MS LRU – mucha - informácia 

Slovenský rybársky zväz je členom svetovej organizácie športových rybárov (C.I.P.S.), 
poslaním ktorej je združovať štáty sveta v oblasti rybárstva, bojovať za čistotu vôd, podieľať 
sa na rozvoji vedy a výskumu, ale najmä podporovať rozvoj športových súťaží v love rýb 
udicou na plávanú, v love rýb udicou na mušku a v rybolovnej technike. V týchto disciplínach 
vyhlasuje každoročne svetové, resp. Európske majstrovstvá.  

Na XXX. svetovom kongrese C.I.P.S., konanom v apríli 2009 v Drážďanoch, bola poverená 
Slovenská republika usporiadaním 9. majstrovstiev sveta juniorov v love rýb udicou na 
mušku. Majstrovstvá sa budú konať v dňoch 3.8.-9.8. 2010 v regiónoch Liptov – Tatry. Na 
podujatí očakávame účasť zástupcov 10 štátov z celého sveta.  

Tohtoročné majstrovstvá sveta budú organizované v spolupráci s mestami Liptovský Hrádok a 
Svit a ich miestnymi organizáciami Slovenského rybárskeho zväzu. Samotné preteky budú 
prebiehať na riekach Váh, Belá a Poprad. Všetky uvedené rieky majú vynikajúce podmienky 
pre pretek v love rýb udicou na mušku a nachádzajú sa v atraktívnom prostredí.  

Všeobecný zákaz lovu pre členov a nečlenov SRZ na pretekárskych a tréningových 
tratiach MS´10 v LRU- mucha (okrem účastníkov MS) platí od 27.7.2010 do 
9.8.2010.  

Tento zákaz sa vzťahuje na revíry:  

MO SRZ Svit:  
Poprad č. 9, revír č. 4-2020-4-1  
Poprad č. 10, revír č. 4-2021-4-4  
Poprad č. 11, revír č. 4-2022-4-1  

MO SRZ Liptovský Hrádok:  
Belá č. 1, revír č. 3-0040-4-1 od sútoku s Váhom po diaľničný most v Dovalove  
Váh č. 22 , revír č. 3-4730-4-1 od sútoku Belej s Váhom až po sútok Bocianky s Váhom v 
Kráľovej Lehote  

Program Majstrovstiev sveta aj ďalšie informácie o nich nájdete na web stránke: 
www.youthflyfishing2010.sk  

O–10  

Konanie X. snemu Slovenského rybárskeho snemu 

Rada SRZ oznamuje, že X. snem Slovenského rybárskeho snemu sa bude konať dňa 
20.11.2010 v hoteli Holliday Inn v Žiline. Delegátom snemu bude v dostatočnom časovom 
predstihu doručená pozvánka spolu s materiálmi, ktoré budú predmetom rokovania.  

O–11  

Mimoriadna povodňová situácia – upozornenie 

Opakovane upozorňujeme ZO SRZ, že je potrebné škody na rybách a majetku nahlásiť 
oblastnému ichtyológovi. Pri uplatňovaní náhrady škôd je potrebné zdokladovať a 
zdokumentovať rozsah škôd (druh, počet a hmotnosť uhynutých rýb, preberací protokol z 
kafilérie, záznam o povodňovej situácii na konkrétnom rybárskom revíri od príslušného 
správcu toku alebo Obvodného úradu životného prostredia). Okrem toho je potrebné uviesť 
informáciu, či ZO SRZ vykonala opatrenia na záchranu rýb, alebo ich z objektívnych dôvodov 
nebolo možné vykonať.  

Prílohy 

� Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2011  

� Záväzná objednávka tlačív povolení na rok 2011  
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