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Z–1  
Aktuálna informácia o vírusovej hemoragickej septikémii ( VHS ) 

Všetky rybochovné strediská SRZ – Rada Žilina na produkciu násadových rýb majú v súčasnej 
dobe aktuálne výsledky z vyšetrenia na VHS, ktoré sú negatívne.  

Pri zarybňovaní rybárskych revírov žiadame ZO SRZ, aby násadové lososovité ryby 
nakupovali len z chovov, ktoré sa môžu preukázať aktuálnym negatívnym vyšetrením na VHS.  

Z–2  
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 31.03.2010 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné 
vydať žiadne povolenie na lov rýb.  

Z–3  
Ročná účtovná závierka za rok 2009 

Rada SRZ schválila Ročnú účtovnú závierku za rok 2009. V zmysle uznesenia IX. Snemu SRZ 
bod C/ v prílohe zasielame Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2009 a Rozpočet Rady SRZ 
na rok 2010.  

Z–4  
Predloženie správy o plnení uznesení IX. Snemu Slovenského 
rybárskeho zväzu 

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 činností SRZ na 
roky 2006 – 2010 so stanovením konkrétnej personálnej zodpovednosti a termínmi plnenia, 
žiadame výbory ZO SRZ o predloženie správy k nasledovným bodom :  

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  
IČO: 00 178 209  
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Na úseku starostlivosti o členskú základňu :  

2. Zaviesť jednotnú evidenciu členskej základne. Posúdiť zavedenie projektu „ 
Informatizácia SRZ “ k spracovaniu a evidencie ZO SRZ.  

3. Postupná profesionalizácia výborov ZO SRZ.  

8. Pravidelne organizovať preteky členov, ako i funkcionárov SRZ.  

9. Spracovať po jednotlivých krajoch aktuálny adresár hlavných funkcionárov ZO SRZ s 
doplnením hlavných funkcionárov Rady SRZ (prezident, tajomník, Sekretariát, vedúci 
odborov, stredísk) vrátane telefónneho, faxového a mobilného spojenia.  
Poznámka : údaje výhradne služobné (adresa, telefónne čísla)  

Na úseku rybárstva a životného prostredia  

3. Naďalej napomáhať pri udržovaní kmeňových stavov generačných rýb pri odchove 
chránených a ohrozených druhov rýb, ako aj ochrane a racionálnom využívaní ich 
genofondu. Osobitnú pozornosť venovať opatreniam proti nežiaducej introdukcii rýb a 
zhoršovaniu genofondu rýb.  

6. Postupná profesionalizácia členov rybárskej stráže ZO SRZ.  

7. Vyvinúť maximálne úsilie na rozšírenie umelého chovu o násady ďalších druhov rýb v 
odchovných zariadeniach Rady SRZ. Podporovať umelý chov pstruha potočného ako 
aj jeho odchov v chovných rybárskych revíroch.  

Na úseku rybárskej legislatívy  

2. Usilovať sa o dosiahnutie legislatívnych zmien v ochrane kormorána veľkého, vydry 
riečnej, volavky popolavej a norka amerického.  

Na úseku rybárskej osvety  

1. Naďalej dodržiavať kritériá pre udeľovanie vyznamenaní za zásluhy a rozvoj 
rybárstva na Slovensku.  

4. Za účelom aktívneho zapojenia detí a mládeže do činnosti v SRZ, ako aj pre 
zabezpečenie širšej pretekárskej základne, ZO SRZ v súčinnosti s Centrami voľného 
času každoročne usporiadajú okresné kolá Zlatého blyskáča a víťazov nahlásia do 
krajského kola.  

5. Pokračovať v organizovaní domácich a zahraničných rybárskych súťaží a podporovať 
vydávanie časopisu „ Poľovníctvo a rybárstvo “ a odbornej rybárskej literatúry.  

Uvedené žiadame zaslať v termíne do 31.5.2010 na adresu SRZ – Rada Žilina, Andreja 
Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo mailovou poštou na adresu : srzrada@srzrada.sk .  

Z–5  
Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia 

V súvislosti s plnením podmienok rozhodnutia MŽP SR č. 3870/2009-2.1/jam., opätovne 
žiadame všetky ZO SRZ aby v termíne do 15.4.2010 zaslali na Sekretariát Rady SRZ 
správu o uplatňovaní výnimky a to i v prípade, že kormorány neboli lovené. V správe je 
potrebné uviesť informáciu o použitých metódach plašenia ako aj o množstve ulovených 
kormoránov a spôsobe ich likvidácie.  

O–1  
Začiatok kaprovej sezóny 

Dňa 15. mája 2010 sa na vybraných kaprových lovných rybárskych revíroch začne kaprová 
sezóna. Zoznam týchto revírov je k dispozícii na www stránke SRZ s názvom www.srzrada.sk 
resp. vo Vestníku - Október 2008.  

Na ostatných kaprových revíroch, na ktoré nebola udelená výnimka na skorší lov kapra, začne 
kaprová sezóna až dňom 1. júna 2010.  

O–2  
Školenie rybárskej stráže 

SRZ – Rada Žilina oznamuje, že dňa 5. júna sa uskutoční školenie nových členov rybárskej 
stráže na Strednej odbornej škole v Ivánke pri Dunaji. V prípade väčšieho počtu záujemcov z 
východného Slovenska je možné školenie zrealizovať aj v Košiciach. Prihlášky na školenie je 
potrebné zaslať najneskôr do 16. mája 2010 na adresu Sekretariátu Rady SRZ.  

O–3  
Školenie rybárskych hospodárov 

Oznamujeme ZO SRZ, že druhá časť školenia rybárskych hospodárov tých, ktorí absolvovali 
prvú časť školenia v jeseni 2009, sa uskutoční 2. – 4. júna 2010 v Ivánke pri Dunaji. 
Pozvánky rozpošle každému účastníkovi školenia Sekretariát Rady SRZ na adresu uvedenú v 
žiadosti.  

V prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov žiadame ZO SRZ, aby svoje 

Page 2 of 3Slovenský Rybársky Zväz - Rada - Vestnik2010

7.5.2010http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2010.April



žiadosti s kontaktnými údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 
bydliska ) posielali na adresu Sekretariátu Rady SRZ. Školenie sa opäť uskutoční v dvoch 3 až 
4 dňových častiach. Prvá časť je v prípade dostatočného počtu novoprihlásených záujemcov 
plánovaná na jeseň 2010.  

O–4  
Informácia o rybolove na rybárskom revíri Dunaj č. 3 – 
Materiálová jama A 

Upozorňujeme ZO SRZ, že všetci držitelia zväzového kaprového, zvláštneho a osobitného 
povolenia na rybolov na rok 2010 majú aj v tomto roku možnosť loviť ryby na rybárskych 
revíroch Dunaj č.3 – Materiálová jama A a B. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina a 
Komposesorát Vojka, poz. spol. uzatvorili dohodu o podmienkach vstupu k rybárskemu revíru 
č. 2-0530-1-1 Dunaj č.3 – Materiálová jama A, platnú do 31.12.2010. Uvedená dohoda je 
uverejnená na vývesnej tabuli umiestnenej pri vstupe k danému revíru ako aj na 
www.srzrada.sk .  

O–5  
Termínový kalendár súťaží OŠČ na rok 2010 

Informujeme ZO SRZ o existencii „ Termínového kalendára súťaží OŠČ “ na rok 2010 .  

O–6  
Objednávka povolenia na lov hlavátky - upozornenie 

Žiadame ZO SRZ, ktoré majú záujem o vydanie Povolení na lov hlavátky v roku 2010 aby ich 
zaslali najneskôr do 30. júna 2010 na odbor tečúcich vôd Sekretariátu Rady SRZ, spoločne so 
správou o úlovkoch a skutočnom zarybňovaní na predmetných rybárskych revíroch, na ktoré 
sa bude žiadosť vzťahovať.  

O–7  
Akcia „ Čisté brehy rybárskych revírov “ 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku bude prebiehať v mesiaci máj 2010 celoslovenská akcia „ 
Čisté brehy “ zameraná najmä na zber odpadu nazhromaždeného na brehoch vodných tokov 
a nádrží. V tejto súvislosti Slovenský rybársky zväz– Rada Žilina listom požiadal správcu 
rybárskych revírov ( Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Vodohospodársku výstavbu, 
š.p. ) o poskytnutie technickej pomoci pri tejto akcii.  

Vyzývame ZO SRZ, aby sa k tejto akcii pripojili a pred rybárskou sezónou pomohli vyčistiť 
okolie našich rybárskych revírov.  

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

Prílohy 

1.  Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2009  

2.  Rozpočet Rady SRZ na rok 2010  
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