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Z–1  
Pokračujúca nákazová situácia v chovoch lososovitých druhov rýb na Slovensku  
(vírusová hemoragická septikémia) 

Upozorňujeme ZO SRZ, že v mesiacoch marec a apríl 2011 boli opätovne zaznamenané výskyty ochorenia VHS (vírusová 
hemoragická septikémia) v okrese Turčianske Teplice, v marci 2011 na rybnom hospodárstve Požehy, v apríli 2011 na rybnom 
hospodárstve v Kláštore pod Znievom. V súlade s pripravovaným veterinárnym opatrením Regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy v Martine žiadame ZO SRZ, aby zvýšili pozornosť pri nákupe násad a dôsledne vyžadovali pri každej 
dodávke lososovitých druhov rýb doklad o vyšetrení na VHS. V tejto súvislosti je zakázaný nákup ako aj zarybňovanie 
rybárskych revírov SRZ násadami bez tohto sprievodného vyšetrenia.  

Zároveň upozorňujeme ZO SRZ, ktoré majú rybochovné zariadenia, že prebieha monitoring zdravotného stavu chovov rýb na 
Slovensku a pracovníci Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) priebežne odoberajú vzorky rýb za týmto 
účelom. Analýzy niektorých vírusových ochorení sú plne hradené Slovenskou republikou a tak nebude ZO SRZ za tieto 
vyšetrenia nič fakturované. O výsledky však v takomto prípade musí každá ZO SRZ požiadať príslušnú RVPS. V prípade potreby 
môžu ZO SRZ kontaktovať príslušného epiozootológa RVPS, príp. odbor výroby pri Sekretariáte Rady SRZ.  

Z–2  
Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na revíri č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce 

Z dôvodu realizácie stavby „Usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži“ na VN Veľké 
Kozmálovce, revír č. 2-4920-1-1, pri ktorej je podľa dočasného manipulačného poriadku v uvedenej vodnej nádrži znížená 
hladina pod minimálnu prevádzkovú hladinu, bolo v súlade s § 18 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve užívateľom SRZ - Rada 
Žilina v spolupráci s MsO SRZ Levice prijaté nasledovné obmedzenie:  

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
IČO: 00 178 209  
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Zákaz výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce v plnom rozsahu do termínu 
ukončenia stavby, t.j. do 31.7.2011. Stavba sa realizuje v celom úseku zdrže a zároveň správca toku SVP, š.p. OZ Banská 
Bystrica vykonáva odstraňovanie naplavenín. Z dôvodu možného úrazu je vstup na stavenisko zakázaný.  

Z–3  
Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2012 - 2014 

Vyzývame ZO SRZ, aby v termíne do 30.6.2011 zaslali svojmu oblastnému ichtyológovi požiadavku na udelenie výnimky na 
roky 2012-2014 zo zákazu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve na skorší lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany od 15. mája. Žiadosť je potrebné zaslať na samostatnom liste, 
nespájať viaceré požiadavky v jednom liste. V prípade nejasností odporúčame konzultovať túto problematiku s ichtyológom. 
Termín je pre všetky ZO SRZ záväzný.  

Z–4  
Úprava lovných mier na obdobie rokov 2012 - 2014 

Oznamujeme ZO SRZ, že v zmysle §13 ods. 4 vyhlášky č. 185/2006 Z.z. je možné zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb. Na 
základe uvedeného žiadame ZO SRZ, aby v termíne do 30.6.2011 nahlásili svojmu oblastnému ichtyológovi požiadavku na 
úpravu lovných mier rýb na obdobie rokov 2012-2014. Termín je pre všetky ZO SRZ záväzný.  

Z–5  
Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2012 - 2014 

Oznamujeme ZO SRZ, aby v termíne do 30.6.2011 zaslali svojmu oblastnému ichtyológovi požiadavky na vykonanie zmien v 
revírovaní (zmena charakteru, účelu využitia, popisu rybárskeho revíru a i.) na nasledujúce 3-ročné obdobie. V prípade 
nejasností odporúčame konzultovať túto problematiku s ichtyológom. Termín je pre všetky ZO SRZ záväzný.  

Z–6  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí ako aj rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní s termínom doručenia do 
18.04.2011 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb.  

Z–7  
Ročná účtovná závierka za rok 2010 

Rada SRZ schválila Ročnú účtovnú závierku za rok 2010. V zmysle uznesenia X. Snemu SRZ bod C/ v prílohe zasielame Rozbor 
hospodárenia Rady SRZ za rok 2010 a Rozpočet Rady SRZ na rok 2011.  

Z-8  
Úprava Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 
rybolov 

Rada uznesením č. 21/2011 schválila úpravu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 
rybolov tak, že ZO SRZ je oprávnená vydávať duplikáty za povolenia na rybolov bezplatne osobám, ktoré sa preukážu 
potvrdením Policajného zboru SR, že im bolo toto povolenie odcudzené.  

Z-9  
Vykonávanie TBD na vodných stavbách 

Upozorňujeme ZO SRZ, že sme dostali od niektorých Obvodných úradov životného prostredia upozornenie pre vlastníkov 
vodných stavieb na dodržiavanie povinností podľa § 56 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a v súlade s podrobnosťami 
uvedenými vo vyhláške č. 458/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko – bezpečnostného 
dohľadu nad vodnými stavbami. ZO SRZ, ktoré majú vo vlastníctve vodné stavby, príp. rybochovné zariadenia sú povinné 
zabezpečiť tento dohľad odborne spôsobilou osobou. Slovenskému rybárskemu zväzu - Rade Žilina doposiaľ túto službu 
zabezpečuje Ing. Dušan Abafy st. V prípade potreby kontaktujte Ing. Krajča - vedúceho odboru výroby, ktorý Vám 
sprostredkuje bližšie informácie k danej problematike.  

Podľa § 56 vodného zákona  

1. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie 
technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, života ľudí a 
majetku najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody. Vykonáva sa pozorovaním bezpečnosti a stability 
vodných stavieb, meraním ich deformácií, sledovaním priesaku vôd, hodnotením výsledkov týchto pozorovaní a 
meraní a navrhovaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a zaraďovaním vodných stavieb do kategórií (§ 
56 ods. 5).  

2. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jej uskutočnenia alebo 
rekonštrukcie a počas prevádzky vodnej stavby až do jej uvedenia do neškodného stavu.  

3. Z hľadiska odborného technicko-bezpečnostného dohľadu sa vodné stavby rozdeľujú do I. až IV. kategórie podľa 
bodového systému, ktorý zohľadňuje význam vodnej stavby, riziko možného ohrozenia ľudských životov a škôd na 
majetku v priľahlom území a nebezpečenstvo vzniku porúch na vodnej stavbe.  

4. Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu. Takýmito vodnými stavbami sú priehrady, 
vodné nádrže, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, 
čerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj súčasti stavieb, ktoré sú určené na úpravu vodných tokov, na 
odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd.  

5. Ministerstvo na základe žiadosti stavebníka alebo vlastníka vodnej stavby zaradí alebo preradí vodnú stavbu do 
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niektorej zo štyroch kategórií na základe posudku štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-
bezpečnostného dohľadu ním poverená, najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.  

6. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad je povinný zabezpečiť na svoj náklad vlastník, prípadne stavebník vodnej 
stavby.  

7. Pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie je ich vlastník, prípadne stavebník povinný zabezpečiť odborný 
technicko-bezpečnostný dohľad prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-
bezpečnostného dohľadu poverená a ktorá zamestnáva odborne spôsobilé osoby na výkon odborného technicko-
bezpečnostného dohľadu (ďalej len "odborne spôsobilá osoba"). Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o 
odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vydaným ministerstvom. Pri vodných 
stavbách zaradených do III. a IV. kategórie môže odborný technicko-bezpečnostný dohľad vykonávať ich vlastník, 
prípadne stavebník odborne spôsobilou osobou.  

8. Pri rekonštrukcii vodnej stavby alebo pri zmene jej využitia a pri vodných stavbách II. až IV. kategórie aj v prípadoch, 
keď sa mení zástavba na území ohrozenom vodnou stavbou, ministerstvo preskúma určenú kategóriu vodnej stavby. 
K preskúmaniu kategórie vodnej stavby vlastník predloží prostredníctvom štátnej organizácie, poverenej na výkon 
odborného technicko- bezpečnostného dohľadu (odsek 5), aktualizovaný odborný posudok.  

9. Pri vykonávaní odborného technicko-bezpečnostného dohľadu je vlastník, prípadne stavebník vodnej stavby povinný 

a. určiť zamestnanca zodpovedného za odborný technicko-bezpečnostný dohľad a ohlásiť ho orgánu štátnej 
vodnej správy; pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie ohlásiť aj odborne spôsobilú osobu, 
prostredníctvom ktorej sa odborný technicko-bezpečnostný dohľad vykonáva,  

b. prizvať orgán štátnej vodnej správy na prehliadku vodnej stavby, ktorá sa pri vodných stavbách zaradených 
do I. kategórie vykonáva najmenej raz ročne, pri vodných stavbách zaradených do II. kategórie raz za dva 
roky a pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie raz za štyri roky,  

c. zaslať správu o výsledkoch odborného technicko-bezpečnostného dohľadu orgánu štátnej vodnej správy, 
ktorý vykoná technicko-bezpečnostný dozor.  

O-1  
Začiatok kaprovej rybárskej sezóny 

Kaprová sezóna sa na rybárskych revíroch, ktoré nie sú vodným tokom začne 1. júna 2011. Tento termín platí aj pre všetky 
kaprové revíry Rady SRZ.  

Na vybraných kaprových lovných rybárskych revíroch, na ktoré bola udelená výnimka na skorší lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany, sa začne rybárska sezóna už 15. mája 2011. Zoznam týchto revírov je k 
dispozícii na www.srzrada.sk resp. vo Vestníku - Október 2008.  

O-2  
Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia 

Žiadame ZO SRZ, ktoré doposiaľ aktívne vykonávali plašenie a odstrel kormoránov veľkých v rybárskych revíroch v sezóne 
2010/2011 a nezaslali na Sekretariát Rady SRZ údaje o odstrele a plašení kormoránov, aby ich zaslali v termíne do 1. 5. 
2011. Údaje je možné zasielať formou vypísaných formulárov o odstrele alebo zaslaním súhrnnej záverečnej správy o 
uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormoránov.  

O-3  
Školenie rybárskych hospodárov 

Oznamujeme ZO SRZ, že druhá etapa školenia rybárskych hospodárov pre tých, ktorí absolvovali prvú etapu v jeseni 2010, sa 
uskutoční v dňoch 18. - 20. mája 2011 v Ivanke pri Dunaji. Účastníkom školenia zaslala pozvánky Stredná odborná škola 
Ivanka pri Dunaji na adresu uvedenú v žiadosti.  

V prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov žiadame ZO SRZ, aby žiadosti s kontaktnými údajmi záujemcov 
( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) posielali na adresu Sekretariátu Rady SRZ. V prípade dostatočného 
počtu žiadostí sa 1. etapa školenia uskutoční na jar 2012.  

O-4  
Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie 

Žiadame ZO SRZ, ktoré majú záujem o vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2011, aby objednávku spolu so správou o 
úlovkoch a skutočnom zarybnení predmetného rybárskeho revíru v roku 2010, na ktorý sa bude žiadosť vzťahovať, zaslali 
najneskôr do 30. júna 2011 na Sekretariát Rady SRZ.  

O-5  
Čisté brehy rybárskych revírov 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku bude prebiehať v mesiaci máj 2011 celoslovenská akcia „ Čisté brehy rybárskych revírov “ 
zameraná najmä na zber odpadu nahromadeného v okolí vodných tokov a nádrží. Z tohto dôvodu Slovenský rybársky zväz– 
Rada Žilina požiadal listom správcu vodných tokov ( Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Vodohospodársku výstavbu, 
š.p. ) o poskytnutie technickej pomoci pri realizácii tejto akcie.  

Vyzývame ZO SRZ, aby sa do tejto akcie aktívne zapojili a pred začiatkom rybárskej sezóny pomohli vyčistiť okolie rybárskych 
revírov.  

Upozorňujeme ZO SRZ, že na vodných nádržiach v správe SVP, š. p. je jednou z podmienok zmluvy medzi Slovenským 
rybárskym zväzom a SVP, š.p. čistenie brehov.  

O-6  
Petícia „Chráňme vodné toky“ 
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Žiadame ZO SRZ, aby podporili petíciu s názvom „Chráňme vodné toky“ adresovanú ministrovi životného prostredia SR, ktorý 
je kompetentný vykonať opatrenia smerujúce k okamžitému zastaveniu chaotickej výstavby malých vodných elektrární a 
prehodnotiť schválenú Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR.  

Petícia spolu s petičnými hárkami je prílohou tohto Vestníka a tiež bude uverejnená na stránkach www.srzrada.sk a 
www.changenet.sk.  

V prípade nejasností môžete kontaktovať Ing. Petra Beleša - tel. 0908/933 931, email: beles@srzrada.sk . Prosíme Vás o 
zabezpečenie čo najväčšieho počtu podpisov členov ako aj nečlenov SRZ.  

O-7  
Investičný zámer na rozšírenie rybochovného zariadenia v Nových Zámkoch 

Rada uznesením č. 10/2011 schválila výstavbu strediska v Nových Zámkoch za podmienky, že na jeho výstavbu budú použité 
prostriedky z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013.  

O-8  
Petícia „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej 
republike“ 

Na Radu SRZ sa obrátili zástupcovia Únie regionálnych združení vlastníkov lesov so žiadosťou o podporu petície s názvom „ Za 
spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej republike “. Petícia je adresovaná Vláde SR a týka sa 
neprimeraných obmedzení ochrany prírody. Rada Uznesením č. 19/2011 schválila podporu tejto petície. Petíciu spolu s 
petičným hárkom zasielame každej ZO SRZ v prílohe a prosíme Vás o jej podporu.  

O-9  
Jarné zarybňovanie rybárskych revírov SRZ 

Informujeme ZO SRZ, že v mesiaci apríl 2011 prebehlo zarybňovanie rybárskych revírov SRZ násadami pstruha dúhového 
(Pd2) a pstruha potočného (Pp2) podľa došlých požiadaviek. Do chovných potokov sme distribuovali vreckový plôdik pstruha 
potočného zo strediska vo Svite. Dňa 13. apríla 2011 bolo rozdistribuované medzi 22 ZO SRZ a do revírov Rady SRZ 79,5 kg 
úhorieho „monté“. Jednotková cena bola v tomto roku stanovená na 600 €/1 kg. Taktiež v mesiaci apríl bolo rozdistribuované 
medikované krmivo Rupín-špeciál. V týchto dňoch začíname so zarybňovaním šťukou rýchlenou, následne budeme pokračovať 
s distribúciou násad pred začiatkom kaprovej sezóny na stojatých vodách.  

Všetkým ZO SRZ, ktoré si objednali násadové ryby pre rok 2011 na odbore výroby Sekretariátu Rady SRZ boli v mesiaci apríl 
zaslané na podpis kúpne zmluvy a postupne bude zabezpečované ich plnenie. V prípade, že niektorá ZO SRZ nedostala takúto 
zmluvu, vyzývame ju, aby kontaktovala odbor výroby, tel. 041/507 36 22 p. Marko.  

O-10  
Stanovisko k obmedzeniu lovu v CHVÚ Záhorské Pomoravie 

Oznamujeme ZO SRZ, že vyhláškou MŽP SR č. 202/2010 Z. z. bolo vyhlásené chránené vtáčie územie (CHVÚ) Záhorské 
Pomoravie. Táto vyhláška o.i. obmedzuje - zakazuje lov od 1. mája do 30. júna na kaprových vodách - rybárskych revíroch 
SRZ uvedených v prílohe č.2 k zmienenému ustanoveniu.  

Na základe stanoviska MŽP SR - Sekcie vôd upozorňujeme ZO SRZ, že sa majú pri výkone rybárskeho práva v dotknutých 
rybárskych revíroch, čo sa týka zákazu lovu rýb na kaprových vodách, riadiť zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení 
neskorších predpisov a nie vyhláškou MŽP SR č. 202/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské 
Pomoravie.  

O-11  
Informácia o zamedzení čerpania z Operačného programu rybné hospodárstvo 2007-
2013 

V roku 2011 bola zmenená Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného 
programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (OPRH) takým spôsobom, aby bolo umožnené žiadať o podporu z OPRH v 
rámci opatrenia 2.1 Investície do akvakultúry iba podnikateľským subjektom. Takáto zmena je v rozpore s nariadením Rady ES 
1198/2006 z 27. 6.2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo podľa ktorého je prijímateľom fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá je konečným príjemcom verejnej pomoci. V Operačnom programe rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 je 
prijímateľ pre os 2 definovaný ako „Fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou, fyzické a právnické osoby 
podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
zmenou v požadovaných dokladoch, ktorými žiadatelia preukazujú činnosť v akvakultúre, zabránilo možnosť čerpať finančné 
prostriedky nepodnikateľským subjektom.  

Podpora z OPRH zameraná len na podnikateľské subjekty je diskriminačná, navyše v rozpore s nariadením Rady o EFRH ako aj 
s OPRH, keďže ani v jednom z týchto dokumentov sa nerozlišuje medzi prijímateľmi podľa právnej formy. Takéto konanie je 
obzvlášť zarážajúce vtedy, keď za polovicou programového obdobia je z opatrenia 2.1 Investície do akvakultúry 
nakontrahovaných iba 26% a vyplatených dokonca iba 12% z prostriedkov vyčlenených na toto opatrenie pre roky 2007-2013.  

V tejto súvislosti vyzývame všetky základné organizácie, aby svoju nespokojnosť s daným stavom adresovali 
formou sťažností predsedníčke Vlády SR.  

O-12  
Ponuka spoločnosti Stella Slovakia s.r.o. 

V prílohe Vám zasielame ponuku spoločnosti Stella Slovakia s.r.o. na vyhotovenie obalov na doklady rybára s logom 
Slovenského rybárskeho zväzu. ZO SRZ môžu so svojimi požiadavkami kontaktovať priamo túto spoločnosť.  
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O-13  
Informácia o zverejnených uzneseniach z rokovania Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ 

Oznamujeme všetkým ZO SRZ, že v súlade s Uznesením X. snemu SRZ budú na stránke www.srzrada.sk, počnúc zasadnutím v 
decembri 2010, zverejňované všetky uznesenia z rokovaní Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.  

O-14  
Výzva akcionárom Slovryb, a.s. 

Vyzývame všetky ZO SRZ – akcionárov Slovryb, a.s., aby sa dňa 30.04.2011 osobne zúčastnili rokovania Valného 
zhromaždenia spoločnosti a prispeli tak k jeho úspešnému priebehu, ako aj k voľbe nových zástupcov v predstavenstve a 
dozornej rade na nasledujúce 5-ročné volebné obdobie.  

 
Ing. Ferdinand Baláž, v.r.  
tajomník  
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