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Z–13  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 24.10.2011 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní 
doručených na Sekretariát Rady SRZ do 17.10.2011, sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať žiadne 
povolenie na lov rýb. 

Z–14  
Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2012 – 2014

V prílohe Vestníka zasielame ZO SRZ Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierou rýb na obdobie 
rokov 2012 - 2014. Všetky úpravy (zvýšenia) lovných mier boli individuálne posúdené príslušným ichtyológom a predložené 
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. ZO SRZ sú podľa §13, ods. 4 vyhlášky č. 185/2006 Z.z. k zákonu o 
rybárstve povinné tieto schválené úpravy lovných mier zapracovať do svojich rybárskych poriadkov. 

Z–15  
Vydávanie duplikátov

Dňa 26.3.2011 Rada SRZ prijala Uznesenie č. 21/2011, ktorým bolo opakovane zavedené vydávanie duplikátov za poškodené 
alebo odcudzené povolenia na rybolov. Z dôvodu jednotného postupu pri ich vydávaní upozorňujeme ZO SRZ, že duplikát sa 
vydáva za poškodené alebo odcudzené povolenia. V prípade odcudzenia povolenia je poškodený člen SRZ povinný predložiť 
potvrdenie policajného orgánu, v prípade poškodenia musí poškodené povolenie doniesť organizácii. Za duplikát povolenia sa 
považuje riadne nalepená známka v zázname o dochádzke opatrená pečiatkou organizácie a označenie duplikát. ZO SRZ musí 
v termíne do 31. 8. kalendárneho roku dokladovať Rade SRZ vydanie takéhoto duplikátu spolu so zaslaním kópie zápisu od 
príslušného policajného orgánu o odcudzení a potvrdením organizácie, že menovanému bolo vydané povolenie s číslom ...... za 
poškodené alebo odcudzeného povolenie č. ...... . Takto dokladované vydanie duplikátu nebude zaťažené žiadnymi odvodmi. 

Z–16  
Zmeny vo zväzovom kaprovom povolení

Zo zoznamu rybárskych revírov zväzového kaprového povolenia boli vyradené tieto rybárske revíry:  
č. 1-1020-1-1 Štrkovisko Piesková jama  
č. 2-4770-1-1 VN Horné Orešany  
č. 2-5100-1-1 VN Nová Ves nad Žitavou  
č. 3-5010-1-1 VN Dobrá Niva. 

Do zoznamu rybárskych revírov zväzového kaprového povolenia boli zaradené tieto rybárske revíry:  
č. 1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka Za Hrádzou  
č. 2-1800-1-1 OR Melečka č. 2  
č. 2-4670-1-4 VN Dolné Dubové  
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č. 2-4960-1-1 VN Lovce  
č. 2-5030-1-1 VN Melek  
č. 2-5341-1-1 VN Šárovce  
č. 3-4220-1-1 Štrkoviská Sučany. 

Rada SRZ Uznesením č. 52/2011 tiež schválila zverenie rybárskeho revíru VN Duchonka č. 2-4770-1-1 v obhospodarovaní 
Rady SRZ do rybárskeho obhospodarovania MsO SRZ Topoľčany. VN Duchonka je súčasťou zoznamu rybárskych revírov 
Zväzového kaprového povolenia. 

Z–17  
Výzva na úhradu nedoplatkov

Prehľad ZO SRZ, ktoré do 25.10.2011 nepoukázali na Sekretariát Rady SRZ odvod z predaja povolení na rybolov 
za rok 2011: 

Organizácia Faktúra Odvod v € 

MsO SRZ Bratislava II. 3000211002 55 430,57 

MsO SRZ Bratislava III. 3000211003 11 937,70 

MsO SRZ Bratislava I. 3000211003 7 678,30 

MO SRZ Dolný Kubín 3000211081 8 108,07 

MO SRZ Giraltovce 3000211093 12 793,70 

MO SRZ Krupina 3000211107 8 748,86 

MO SRZ Sečovce 3000211117 5 932,60 

MsO SRZ Vranov nad Topľou 3000211109 17 124,10 

MsO SRZ Záhorie 3000211036 37 601,90 

SPOLU 165 355,80 

Prehľad ZO SRZ, ktoré do 14.10.2011 nezaslali na Sekretariát Rady SRZ záväznú objednávku na rok 2012: 

Organizácia  
MsO SRZ Bratislava III.  
MsO SRZ Záhorie  
MO SRZ Rohožník  
MsO SRZ Povážská Bystrica  
MO SRZ Kúty  
MO SRZ Jelšava  
MsO SRZ Zvolen  
MO SRZ Bytča  
MO SRZ Medzlaborce  
MO SRZ Čadca  
MO SRZ Krompachy  
MO SRZ Švedlár 

Platobná disciplína pri úhrade platieb za povolenia na rybolov za rok 2011 ako aj nezaslanie záväzných objednávok na rok 2012 
budú zohľadnené pri stanovení poradia vydávania povolení na rybolov na rok 2012. 

Z–18  
Cenník násadových rýb na rok 2012

Oznamujeme ZO SRZ, že Uznesením č. 66/11 Rada SRZ schválila cenník násadových rýb platný od 1.1.2012, ktorý bude v 
mesiaci december 2011 spolu so Záväznou objednávkou na nákup násadových rýb v roku 2012 zaslaný .na všetky ZO SRZ. 

Z–19  
Nové predpisy pre športovú činnosť

Oznamujeme ZO SRZ, že Uznesením č. 55/011C) Rada SRZ schválila nové Predpisy pre športovú činnosť. Po ich vydaní budú 
distribuované na všetky ZO SRZ. 

Z–20  
Obmedzenie počtu úlovkov na pstruhových a lipňových vodách

Rada SRZ schválila Uznesením č. 67/11 nasledovnú zmenu množstva úlovkov pstruha potočného a lipňa tymianového 
vzťahujúcu sa na všetky druhy povolení na pstruhové a lipňové vody. Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa 
privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať 
si aj naďalej úlovky pstruha potočného a lipňa tymianového po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie 
povolenie. Povolenie na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo 
lipňa tymianového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky pstruha potočného a lipňa tymianového 
po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie povolenie. Množstvo úlovkov a ich evidencia je upravená v § 14 
vyhlášky č. 185/2006 Z. z.., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

O–23  
Školenie rybárskych hospodárov

Informujeme ZO SRZ, že pripravované školenie rybárskych hospodárov sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených 
záujemcov uskutoční najskôr na jar 2012. ZO SRZ, ktoré majú záujem o vyškolenie nových rybárskych hospodárov môžu 
zasielať žiadosti na adresu Sekretariátu Rady SRZ s uvedením týchto údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa 
trvalého bydliska v termíne najneskôr do 9. decembra 2011. 

O–24  
Miestne rybárske poriadky - usmernenie

Miestne rybárske poriadky ( MRP ) schvaľujú ichtyológovia Slovenského rybárskeho zväzu na základe platného Uznesenia č. 
106/02, najskôr od 01.11. 2011 a spravidla do 31. decembra 2011. ZO SRZ sú povinné predložiť ichtyológovi dve 
vyhotovenia MRP z dôvodu ich následnej evidencie. Z dôvodu zjednodušenia a sprehľadnenia schvaľovacieho procesu MRP, 
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Vám dávame toto usmernenie. Súčasťou poriadkov musí byť aktuálny zoznam všetkých rybárskych revírov v obhospodarovaní 
ZO SRZ podľa databázy rybárskych revírov SR, ktorú podľa § 39 písm.) f zákona o rybárstve vedie Ministerstvo životného 
prostredia SR. V MRP odporúčame uvádzať telefónne kontakty na funkcionárov ZO SRZ a na Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia. Naopak je zakázané upravovať a meniť jednotlivé ustanovenia zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky ako 
aj uvádzať uznesenia v rozpore so zákonom. 

O–25  
Výnimka na skorší lov kapra

Rada SRZ ihneď po povolení výnimky na skorší lov kapra na obdobie rokov 2012-2014 zabezpečí jej doručenie každej ZO SRZ, 
ktorá o povolenie požiadala. Výnimka spolu so zoznamom rybárskych revírov bude taktiež zverejnená na www.srzrada.sk. 

O–26  
Výnimka na lov a plašenie kormoránov

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 od 1.10.2011 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 do 31.3.2012. Počet ulovených kormoránov nie je 
limitovaný. Pri realizácii výnimky je SRZ ako žiadateľ výnimky povinný dodržiavať nasledovné podmienky: 

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

1.

SRZ – Rada Žilina v termíne do 15.5. musí predložiť na ŠOP SR správu o uplatňovaní výnimky za predchádzajúce 
obdobie, ktorej obsahom je informácia o realizovaných aktivitách – odstrele a odplašovaní. 

2.

V súvislosti s podmienkou č. 2 je potrebné viesť podrobnú dokumentáciu o každom zrealizovanom odstrele, či plašení 
kormoránov. Informácie o počte dohľadaných ako aj nedohľadaných jedincoch kormorána je potrebné taktiež oznámiť útvarom 
ŠOP SR. Pri nedodržaní uvedených podmienok hrozí sankcia! ZO SRZ si ustanovujú koordinátora, ktorý bude 
komunikovať s poľovníckou organizáciou, ktorá na danej lokalite bude realizovať výnimku na odstrel a plašenie kormoránov a 
zároveň bude komunikovať so ŠOP SR a Radou SRZ. Výsledky plašenia a lovu kormoránov je potrebné priebežne zasielať na 
adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline, odbor tečúcich vôd, kde budú výsledky spracované v termíne do 30.4.2012. 

O–27  
Oslavy 85. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu – upozornenie

V súvislosti s konaním oslavy 85. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu dňa 26.11.2011 v Žiline upozorňujeme ZO 
SRZ, aby v stanovenom termíne, t.j. do 4.11.2011 zaslali na Sekretariát Rady SRZ návratku o účasti svojho zástupcu na tejto 
oslave. 

 

Prílohy

 Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierou rýb  
na obdobie rokov 2012 - 2014
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