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Z–10  
Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí SRZ a na základe rozhodnutí orgánov 
činných v trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 18.10.2010 sú 
vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov.  

Z–11  
Pokračujúca nákazová situácia s VHS (vírusová hemoragická 
septikémia) 

Vzhľadom k tomu, že sme zaregistrovali opätovný výskyt VHS, tentokrát v okrese Turčianske 
Teplice (október 2010 - rybníky v Diviakoch) a v súlade s pripravovaným nariadeným 
veterinárnym opatrením /RVPS v Martine/ informujeme ZO SRZ, aby zvýšili pozornosť pri 
nákupe násad a dôsledne vyžadovali u každej dodávky lososovitých rýb doklad o vyšetrení na 
VHS. V tejto súvislosti je zakázaný nákup ako aj zarybňovanie rybárskych revírov SRZ 
násadami bez tohto vyšetrenia. Doporučujeme preto dodávateľa násad o tejto požiadavke 
informovať v dostatočnom časovom predstihu tak, aby žiadané násady rýb vedel dodať 
vo Vami stanovenom termíne.  

Pôvodcom VHS je RNA vírus, voči ktorému sú v našich podmienkach najvnímavejšími 
druhmi pstruh dúhový a sivoň americký. Pstruhy potočné sú na uvedenú nákazu pomerne 
rezistentné, avšak spolu s ďalšími druhmi rýb môžu byť infikované bez symptómov a môžu 
zohrávať významnú rolu ako prenášači ochorenia. K rozšíreniu nákazy dochádza latentne 
infikovanými rybami, pohlavnými produktmi a exkrétmi chorých rýb, pracovnými pomôckami, 
dopravnými prostriedkami a rybožravými vtákmi. Choroba postihuje všetky vekové kategórie, 
prednostne ryby mladšie ako 1 rok, optimálna teplota pre prepuknutie infekcie je 9 – 12°C, 
ochorenie vzniká prevažne na jar ( nad 15°C sa choroba vyskytuje zriedka, nad 18°C k 
ochoreniu nedochádza ). Ďalšími podmieňujúcimi faktormi býva stres, znečistenie vody, 
nevhodné kŕmenie a nešetrná manipulácia. Priebeh ochorenia býva akútny až chronický ( v 
závislosti na teplote vody a kondícii rýb ), pričom inkubačná doba môže byť 4 – 30 dní. Medzi 
hlavné klinické príznaky patrí výrazná letargia alebo hyperaktivita, zmeny plávania ( v bočnej 
polohe, okolo svojej osi ), nápadne tmavé sfarbenie tela, zblednutie žiabier, krvácaniny na 
očiach a bázach plutiev, jednostranné alebo obojstranné vypúlenie očí a vodnatielka. Pri 
akútnom priebehu ochorenia je výrazná úmrtnosť, ktorá môže dosiahnuť až 100%. Chronický 
priebeh choroby môže byť bez symptómov. Terapia ochorenia nie je známa a podobne 
ako u ostatných viróz má pre jej šírenie zásadný význam prevencia. Z tohto dôvodu je 
treba mať na zreteli pred vysadením násad do voľných vôd, že eradikácia tejto nákazy je 
veľmi problematická až nemožná.  

Základnou podmienkou pri kontrole vírusových chorôb rýb je registrácia prevádzkarní, ktoré 
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vykonávajú prvovýrobu potravín živočíšneho pôvodu. Premiestňovanie rýb na ďalší chov 
(zarybňovanie nie len chovov, ale aj rybárskych revírov) podlieha veterinárnej kontrole v 
zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. a veterinárnym požiadavkám ustanovených nariadením vlády 
č. 303/2003 Z. z. a týmto programom sa zavádza povinnosť pre chovateľa rýb 
dodržiavať podmienky premiestňovania, vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou 
správou Slovenskej republiky, ktorými sú:  

a. zákaz príjmu zásielky rýb, ktorá nie je sprevádzaná sprievodným dokladom vydaným 
príslušnou RVPS (regionálna veterinárna a potravinová správa)  

b. viesť dennú evidenciu o úhynoch a nahlásiť každé podozrenie na výskyt choroby rýb 
alebo zvýšený úhyn ( o 10% viac ako v porovnaní s priemerným úhynom za 
predchádzajúci kalendárny týždeň),  

c. v prípade podozrenia na výskyt VHS zabezpečiť laboratórnu diagnostiku na 
potvrdenie alebo vylúčenie výskytu ochorenia.  

O–12  
Úprava zväzových rybárskych poriadkov na rok 2011 

Uznesením č. 40/10 Rada SRZ schválila návrhy zmien v zväzovom rybárskom poriadku na 
vody kaprové a zväzovom rybárskom poriadku na vody lipňové pre rok 2011. Úpravy lovu na 
hraničných vodách boli vykonané v súlade s udelenými výnimkami z MŽP SR.  

O–13  
Náhrada škôd na rybách 

Uznesením Rady SRZ č. 38/10 bola schválená kompenzácia povodňových škôd na rybách 
formou dotácie z rezervného zarybňovacieho fondu. Kompenzácie povodňových škôd vo 
forme násad budú realizované v termíne do 31.12.2011 nasledovným ZO SRZ: Bánovce n/B., 
Drahovce, Hlohovec, Levice, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Senica, Sereď, Stará Turá, Šahy, 
Šurany, Trenčín, Zl. Moravce, Bytča, Dubnica nad Váhom, Handlová, Jelšava, Kysucké N. 
Mesto, Lučenec, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Tisovec, Trstená, Veľký 
Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina, Bardejov, Gelnica, Hanušovce n/T., Humenné, 
Kežmarok, Košice, Kráľovský Chlmec, Medzev, Moldava n/B., Nálepkovo, Orlov, Rožňava, 
Sabinov, Spišská Belá, Spiš. N. Ves, Spiš. St. Ves, Stará Ľubovňa, Streda n/Bodr., Svit, 
Švedlár, Trebišov, Veľké Kapušany, Vranov n/T. v celkovej sume 83 032 €. Dotácia na 
náhradu škôd vzniknutých pri ekologických haváriách bola schválená z rezervného 
zarybňovacieho fondu organizáciám Ružomberok, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, 
Spišská Nová Ves, Štúrovo, Levice, Vlčany, Želiezovce, Krupina v celkovej sume 42 086 €.  

O–14  
Výsledok vyšetrovania vo veci zločinu porušovania povinností pri 
správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) 
Trestného zákona - „ Výzva z decembra 2007 o sprenevere 32 mil. 
Sk “ 

Rada SRZ sa na poslednom zasadnutí zaoberala aj informáciou o výsledku vyšetrovania vo 
veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a uložila Sekretariátu 
povinnosť informovať o tomto výsledku všetky ZO SRZ.  

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline, Úrad justičnej a kriminálnej polície vykonával od 3.6.2008 na 
základe anonymného podnetu vyšetrovanie vo veci zločinu porušovania povinností pri správe 
cudzieho majetku podľa § -u 237 odsek 1, odsek 3 písm. a) Trestného zákona na tom 
skutkovom základe , že neznáma osoba Rady SRZ v rozpore so Stanovami SRZ v období 
rokov 2002 až 2006 použila finančné prostriedky z predaja povolení na lov rýb, čím mala 
spôsobiť Slovenskému rybárskemu zväzu škodu vo výške najmenej 2.000.000,-Sk. Na výzvu 
policajného orgánu boli predložené účtovné doklady, zmluvy o kúpe a predaji nehnuteľného 
ako i hnuteľného majetku, vyúčtovania poskytnutých dotácií , mzdové listy , zoznam majetku 
za obdobie rokov 2002 až 2006. Uvedené doklady slúžili ako podklad na vypracovanie 
znaleckého posudku. Znalecký posudok vypracovala do trestného konania pribratá znalecká 
organizácia u odboru ekonómia a manažment so sídlom v Martine. Vo veci boli vypočutí 
zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ vrátane tajomníka. Nakoľko od odovzdania dokladov už 
uplynuli dva roky, Sekretariát Rady SRZ požiadal príslušného vyšetrovateľa o informáciu k 
priebehu vyšetrovania. Listom zo dňa 17.9.2010 nám vyšetrovateľ PZ oznámil, že trestné 
stíhanie vo veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § -u 237 
odsek 1, odsek 3 písm. a) Trestného zákona, ktoré bolo začaté dňa 3.6.2008 na základe 
podkladov doručených Okresnou prokuratúrou v Žiline, bolo právoplatne dňa 7.9.20010 
skončené uznesením vyšetrovateľa PZ Okresného riaditeľstva PZ v Žiline Úradu justičnej a 
kriminálnej polície o zastavení trestného stíhania podľa ustanovenia §-u 215 odsek 1 písm. b) 
Trestného poriadku, lebo predmetný skutok nebol trestným činom a nebol dôvod na 
postúpenie veci.  

Nakoľko sa podávateľ podnetu nepodpísal , nemôže Slovenský rybársky zväz podať žalobu o 
ochranu dobrého mena a ani podať podnet orgánom činným v trestnom konaní.  

O–15  
Výnimka na odstrel, rušenie a plašenie kormorána veľkého - 
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upozornenie 

Na základe rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR č. 3870/2009-2.1/jam zo dňa 
26.5. 2009 a Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2192/2009-730/1025 zo dňa 1.6. 2009 je 
aj od 1.10.2010 povolený odstrel, rušenie a odplašovanie kormorána veľkého 
( phalacrocorax carbo ) na všetkých lovných rybárskych revíroch SRZ s výnimkou revírov 
zaradených do 5 stupňa ochrany prírody a chránených vtáčích území. Výnimka má platnosť 
každoročne v období 1.10. – 31.3. až do roku 2014. Počet ulovených kormoránov nie je 
limitovaný. Pri realizácii výnimky však SRZ ako žiadateľ výnimky musí dodržiavať nasledujúce 
podmienky:  

1. Minimálne deň pred plánovaným odstrelom alebo odplašovaním oznámiť lokalitu a 
časový harmonogram na miestny príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany 
prírody SR (ŠOP). Metóda plašenia bude vopred dohodnutá s príslušným 
organizačným útvarom ŠOP.  

2. Žiadateľ každoročne v termíne do 15.5. predloží na ŠOP SR správu o uplatňovaní 
výnimky za predchádzajúce obdobie, ktorá bude obsahovať informáciu o 
realizovaných aktivitách – odstrele a odplašovaní.  

V súvislosti s podmienkou č 1. je potrebné zaslať na miestne príslušný organizačný útvar 
Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP) oznámenie, že v čase od 1.10. 2010 až do 31.3.2011 
budete denne vykonávať vo Vami udanej lokalite odstrel alebo plašenie kormoránov.  

V súvislosti s podmienkou č. 2 je potrebné viesť podrobnú dokumentáciu o každom 
zrealizovanom odstrele či plašení kormoránov. V prípade ulovenia jedincov kormorána 
podávať informácie o počte dohľadaných aj nedohľadaných jedincoch, kvôli spätnej kontrole 
zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nedodržanie uvedených podmienok 
môže byť sankcionované! Za ZO SRZ je potrebné ustanoviť koordinátora, ktorý bude 
komunikovať s poľovným združením, ktoré na danej lokalite bude realizovať výnimku na 
odstrel a plašenie kormoránov a zároveň s orgánmi ŠOP a Rady SRZ.  

O–16  
Zarybňovanie rybárskych revírov ZO SRZ 

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina práve ukončil zarybňovanie rybárskych revírov 
lososovitými a reofilnými (podustva, lipeň) druhmi rýb. Aktuálne prebiehajú výlovy na 
rybochovných zariadeniach SRZ, z ktorých distribuujeme kaprovité nížinné druhy násad. Do 
15. októbra boli prioritne zarybnené ZO SRZ v rámci severne položených oblastí Slovenska a 
následne budú zarybnené všetky ostatné rybárske revíry. Súčasne priebežne plníme 
zarybňovanie rybárskych revírov Rady SRZ v zmysle schválených zarybňovacích plánov. 
Prípadné bližšie informácie ohľadom zarybnenia Vám poskytne Bronislav Marko na čísle 
telefónu 0918/ 711 555 prípadne oblastný ichtyológ Rady SRZ.  

Prílohy 

 Smernica upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, 
ktoré obhospodaruje Slovenský rybársky zväz 
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