
 
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 
ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
IČO: 00 178 209 

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady  
Apríl 2017 
Ročník XIX., Čiastka 2/2017 

Obsah: 

 Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 
 Z-8 Výnimka na VN Orava 
 Z-9 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2018 – 2020 
 Z-10 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2018 – 2020 
 Z-11 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie 
 O-6 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2016 
 O-7 Doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre 

prácu s deťmi a mládežou 
 O-8 Kormorán veľký - naplnenie limitu odlovených jedincov 
 O-9 Skorší lov kapra - predĺženie aktuálne platnej výnimky 
 O-10  Petícia „ ZA ŽIVÉ RIEKY A ČISTÚ VODU“ – informácia  
 O-11 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia 
 O-12 Všetky potrebné informácie z Odboru športovej činnosti nájdete na stránke 

www.srzrada.sk 
 

Z-7 
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 boli zaslané mailom každej ZO SRZ dňa 21.02.2017, pričom boli sprístupnené v online 
forme. Zoznamy sú neustále 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/


Z-8 
Výnimka na VN Orava 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím č. 2239/2017-6.3 zo dňa 
21.3.2017 povolilo Slovenskému rybárskemu zväzu výnimku z niektorých (inak zakázaných) činností na 
rybárskom revíri VN Orava na obdobie dvoch rokov. 
Jedná sa o povolenie táboriť, stanovať a bivakovať v mesiacoch júl a august na vybratých lokalitách 
v severnej časti rybárskeho revíru so štvrtým stupňom územnej ochrany (§ 15, zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny) výhradne za účelom výkonu rybárskeho práva. Jedná sa tiež o povolenie 
zavážania a zanášania rybárskych nástrah a návnad, a taktiež o povolenie lovu prívlačou na lokalitách Za 
Jelešnou a v Krivánskej zátoke. 
Naďalej bude obmedzený výkon rybárskeho práva v blízkosti Vtáčieho ostrova a novinkou je obmedzenie 
lovu v blízkosti ústia Čiernej Oravy (lokalita Murgaše).  
Podmienkou tohto rozhodnutia je, že Slovenský rybársky zväz (vrátane jeho členov) nebude budovať a 
umiestňovať pevné stavby a iné obdobné zariadenia na brehoch VN Orava.  Po nadobudnutí právoplatnosti 
tohto rozhodnutia budeme informovať členov SRZ prostredníctvom webovej stránky SRZ. 
 
 
Z-9 
Úprava lovných mier na obdobie rokov 2018 – 2020 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že v zmysle §13 ods. 4 vyhlášky č. 185/2006 Z. z. je možné na nasledujúce 3- ročné 
obdobie zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb. Žiadosť na úpravu lovných mier na obdobie rokov 2018 - 2020 
podpísanú štatutárnymi zástupcami ZO SRZ je potrebné zaslať elektronickou poštou príslušnému 
ichtyológovi alebo na adresu Sekretariátu Rady SRZ najneskôr do 15. júna 2017. Termín je pre všetky 
ZO SRZ záväzný!  
 
 
Z-10 
Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2018 – 2020 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že v termíne do 15. júna 2017 je možné zaslať požiadavky na vykonanie zmien v 
revírovaní ( zmena charakteru, účelu využitia, popisu rybárskeho revíru a i. ) na nasledujúce 3 - ročné 
obdobie. Žiadosť podpísanú štatutárnymi zástupcami ZO SRZ je potrebné zaslať elektronickou poštou 
príslušnému ichtyológovi alebo na adresu Sekretariátu Rady. V prípade nejasností odporúčame konzultovať 
túto problematiku s ichtyológom. Termín je pre všetky ZO SRZ záväzný! 
 
 
Z-11  
Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie 
  
Vyzývame ZO SRZ, ktoré majú záujem o predaj hlavátkových povolení v roku 2017, že v zmysle uznesenia 
Rady SRZ č. 35/2014 je potrebné:  
 
1. Zaslať žiadosť o vydanie hlavátkových povolení s uvedením množstva (ks) a ceny (v rozsahu 50-80 Eur 
pre člena SRZ a v hodnote 200 Eur pre nečlena SRZ).  
 
2. Spolu s požiadavkou o vydanie hlavátkových povolení zaslať správu, ktorá bude obsahovať informácie o 
zarybnení násadami hlavátky príp. vedľajších druhov rýb v predchádzajúcom roku (t.j. za rok 2016) na 
jednotlivý revír, informáciu o plnení minimálneho zarybnenia a zarybňovacieho plánu za predchádzajúci rok 
a informáciu o počte predaných povolení a príjme finančných prostriedkov z nich v predchádzajúcom roku a 
ich použití. Prípadné nezarybnenie rybárskych revírov násadami hlavátky zdôvodniť.  
 
3. Zhodnotiť opodstatnenie množstva žiadaných povolení v uvedených rybárskych revíroch napr. z titulu ich 
čistoty, hromadných úhynov rýb spôsobených napr. mimoriadnym zhoršením kvality vôd alebo ľadochodmi, 
zásahmi do koryta, výstavbou MVE so záverom, či je naďalej odôvodnené objednávanie povolení na lov 
hlavátky v tomto rozsahu.  
 
4. Vrátiť nevyužité hlavátkové povolenia vydané v roku 2016 na Sekretariát Rady SRZ.  
 



Tieto povinnosti je ZO SRZ povinná splniť najneskôr do 31. mája 2017.  
V prípade, že ZO SRZ nesplnení povinnosti uvedené v bodoch 1.-4., nebude jej schválené vydanie 
povolenia na lov hlavátky pre príslušný rok.  
 
 
O-6 
Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2016  
 
Uznesením č. 11/2017 Rada SRZ vzala na vedomie účtovnú závierku za rok 2016 a uznesením č. 14/2017 
schválila rozpočet na rok 2017. Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2016 s výrokom audítora, Rozpočet 
Rady SRZ na rok 2017 a účtovná závierka Rady SRZ za rok 2016 sú prílohou tohto vestníka. 
 
 
O-7 
Doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta 
pre prácu s deťmi a mládežou 
 
Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ na svojom marcovom zasadnutí prijala uznesenie č. 17/2017: „Rada 
SRZ schvaľuje doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre prácu s deťmi a 
mládežou a schvaľuje obsadenie tejto pozície p. Dušanom Jaššom v zmysle vyhodnotenia výberového 
konania na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou.“ 
V najbližších dňoch bude pridaný aj telefónny kontakt na pána Jašša na webovú stránku www.srzrada.sk 
v karte kontakty -˃ sekretariát. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa práce s mládežou 
odporúčame kontaktovať pána Jašša. 
 
 
O-8 
Kormorán veľký - naplnenie limitu odlovených jedincov 
 
Upozorňujeme ZO SRZ, že počas prvých troch mesiacov roka 2017 došlo k naplneniu limitu odlovených 
jedincov kormorána veľkého v zmysle výnimky povolenej Ministerstvom životného prostredia SR /1300 ks/. 
V rozsahu platnosti výnimky je však naďalej možné plašenie kormoránov, a to na lovných a kaprových 
chovných rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu uvedených v prílohách rozhodnutia. Plašenie 
taktiež podlieha oznamovacej povinnosti. Najmenej 24 hod. pred samotným plánovaným plašením je tento 
zámer potrebné nahlásiť na príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody SR. O ďalšom postupe pri 
riešení tejto mimoriadnej situácie Vás budeme informovať. 
 
 
O-9 
Skorší lov kapra - predĺženie aktuálne platnej výnimky 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že uznesením Rady SRZ č. 9/2017 bolo, najmä v súvislosti s pripravovanou novelou 
zákona č. 139/2006 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, ktorá umožní lov kapra a ostatných 
druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej 
ochrany už od 15. mája, odsúhlasené predĺženie platnosti rozhodnutia Ministerstva životného 
prostredia SR č. 7597/2014 -6.1 zo dňa 28. októbra 2014. Zoznam rybárskych revírov s povolenou 
výnimkou „na skorší lov kapra“ tak zostane totožný ako v aktuálne platnom rozhodnutí, a preto nie je 
potrebné zasielať nové žiadosti. V prípade nejasností a dotazov odporúčame ZO SRZ, aby sa obrátili na 
príslušného ichtyológa.  
 
 
O-10 
Petícia „ ZA ŽIVÉ RIEKY A ČISTÚ VODU“ – informácia 
 
Oznamujeme ZO SRZ a naším členom, že petícia Za živé rieky a čistú vodu bola dňa 22.3.2017 odovzdaná 
na Ministerstvo životného prostredia SR s takmer 20 - tisícom podpisov. 
Chceme všetkým našim členom , ktorí sa do petície zapojili poďakovať a veríme, že sa podarí aj vďaka tejto 
aktivite zlepšiť niektoré problematické oblasti, o ktorých petícia pojednávala.   
Tlačová správa k petícii je prílohou tohto vestníka. 

http://www.srzrada.sk/


 
Petíciu podporili viaceré známe osobnosti. Medzi nimi napríklad aj rybárka Zuzana Krónerová. 
 
 
O-11 
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) bol oficiálne uvedený do života dňa 
12. februára 2017 o 9:35 hod., kedy bola odvysielaná premiéra prvej časti relácie. Hlavnou myšlienkou jej 
obsahu bola jednoznačne 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. V tomto čase už 
bolo odvysielaných spolu 5 časti relácie, každá v premiére v jednej alebo dvoch reprízach v závislosti od 
programovej štruktúry RTVS2. Môžeme konštatovať, že divákov relácia skutočne zaujala, o čom svedčia 
výborné výsledky o sledovanosti – rekordom je zatiaľ 175 tisíc videní jednej časti relácie. Našou ambíciou 
však zostáva postupne sa zlepšovať, či už samotným počtom divákov ako aj témami v relácii. 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. 
 
O-12 
Všetky potrebné informácie z Odboru športovej činnosti nájdete na 
stránke www.srzrada.sk 
 
Odbor športovej činnosti zverejnil na stránke Rady SRZ schválený termínový kalendár pretekov 2017, 
nasadenie družstiev do postupových súťaží 2017, aktualizovaný zoznam funkcionárov OŠČ, aktualizovaný 

zoznam rozhodcov 2017, súpisky družstiev 2017. Postupne budú na webovú stránku vkladané propozície 
na domáce postupové preteky. 

Na stránke sa nachádzajú taktiež propozície MS juniorov v RT a odkaz na oficiálnu webovú stránku 37. MS 
seniorov v LRU-mucha www.wffc2017.com. 
 
 
Ľuboš Javor, v. r.  
tajomník 
 
 
Prílohy: 

 Rozbor hospodárenia za rok 2016 
 Audítorská správa SRZ 
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 Rozpočet Rady SRZ na rok 2017 
 Tlačová správa - Odovzdanie petície – Za živé rieky 
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