
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady  
Júl 2011
Ročník XIII., Čiastka 3/2011 

Obsah: 

Z–10 Upozornenie na porušovanie zákona •

Z–11 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb •

Z–12 Výzva na úhradu nedoplatkov •

O–18 Školenie rybárskych hospodárov •

O–19 Petícia „ Chráňme vodné toky “ •

O–20 Bioremendácia vodných plôch a odstránenie organických segmentov 
(odbahnenie) 

•

O–21 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 536/2011-100 – 
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory 

•

O–22 Ponuka na odpredaj motorových vozidiel •

Prílohy •

Z–10  
Upozornenie na porušovanie zákona

Na základe podnetu Generálnej prokuratúry SR upozorňujeme ZO SRZ, že ak prokurátor 
postúpi meritórnym rozhodnutím, podľa § 214 Trestného poriadku, trestnú vec konkrétneho 
obvineného na disciplinárne prejednanie disciplinárnej komisii ZO SRZ, je organizácia povinná 
oznámiť prokurátorovi výsledok právoplatného disciplinárneho konania. V opačnom prípade sa 
ZO SRZ dopúšťa porušenia zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Z–11  
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Na základe disciplinárnych rozhodnutí ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v 
trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 30.6.2011, sú vypracované 
zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. 

Z–12  
Výzva na úhradu nedoplatkov

V prílohe vestníka zasielame zoznam MO (MsO) SRZ, ktoré nepoukázali do 30.6. 2011 Rade 
SRZ odvod z predaných členských známok. 

O-18  
Školenie rybárskych hospodárov

Informujeme ZO SRZ, že SRZ - Rada Žilina, prostredníctvom odboru tečúcich vôd v spolupráci 
so Strednou odbornou školou Ivanka pri Dunaji, pripravuje školenie rybárskych hospodárov.  
V prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov žiadame ZO SRZ, aby svoje 
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 etapách. Prvá etapa je v prípade dostatočného počtu novoprihlásených záujemcov 
plánovaná na jeseň 2011. 
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O-19  
Petícia „ Chráňme vodné toky “

Opätovne vyzývame ZO SRZ, aby čo najväčším počtom zozbieraných podpisov podporili 
petíciu „Chráňme vodné toky“. Petícia je spolu s petičnými hárkami uverejnená na 
www.srzrada.sk, resp. v prílohe vestníka - Apríl 2011 a na www.changenet.sk.  
Podpísané petičné hárky je potrebné doručiť najneskôr v termíne do 31.8.2011 na adresu 
Sekretariátu Rady SRZ. 

O-20  
Bioremedácia vodných plôch a odstránenie organických 
sedimentov (odbahnenie)

Informujeme ZO SRZ o novodobej a modernej možnosti odbahnenia rybárskych revírov. 
Jedná sa o biologický spôsob využívajúci súbor detritofágnych mikroorganizmov, pri ktorom 
nie je nutné vo väčšej miere obmedzovať výkon rybárskeho práva. Podstatou bioremedácie je 
navrátenie ekologickej rovnováhy povrchových vôd bez použitia chemikálií. V dôsledku úpravy 
vôd pomocou súboru mikroorganizmov a enzýmov sa voda dostáva do ekologicky 
rovnovážneho stavu, v akom by mohla existovať bez negatívnych antropogénnych vplyvov, 
najmä eutrofizácie. Konečným efektom je čiastočné odstránenie dnových sedimentov, teda 
zníženie vrstvy organického bahna. 

Pozitívne dôsledky biologickej úpravy povrchových vôd 

V dôsledku odbúrania (biodegradácie) koloidných častíc vo vodnom stĺpci dochádza k 
zvýšeniu priehľadnosti (čistoty) vody. 

•

Stabilizuje sa hladina rozpusteného kyslíka vo vode. Aplikácia výrazne znižuje 
nebezpečenstvo úhynu ichtyofauny v dôsledku nedostatku kyslíka vo vode. 

•

Zníži sa obsah amoniaku a dusičnanov rozpustených vo vode, imobilizuje sa vo vode 
rozpustený fosfor. 

•

Kompetíciou o zdroje živín a ich imobilizáciou sa následne obmedzí nadmerný rozvoj 
rias a siníc, ale i submerznej vodnej vegetácie. 

•

Postupným odbúravaním organickej hmoty sa znižuje vrstva dnového sedimentu 
(bahna) až o 25 cm za rok. 

•

Použité mikroorganizmy sa prirodzene vyskytujú aj vo voľnej prírode, len v iných 
koncentráciách a pomeroch. Zo zdravotného hľadiska ľudí a zvierat sú neškodné. 
Zdrojom pre ich metabolizmus je organická zložka sedimentu (odumreté živočíchy, 
rastliny,...). Metabolickou premenou odbúravajú organické zlúčeniny na oxid uhličitý 
a vodu, rozpustené anorganické živiny ako dusík a fosfor efektívne imobilizujú do 
nevyužiteľnej formy. 

•

Prirodzene sa posilní imunitný systém vodných organizmov. •

V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytnú ichtyológovia SRZ-Rada Žilina. 

O-21  
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
č. 536/2011 – 100 – výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
podpory

Oznamujeme ZO SRZ, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky vydalo výnos č.536/2011-100, podľa ktorého začala dňa 13.6.2011 platiť výzva na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre chovateľov zvierat, ktorí nie 
sú podnikateľmi, na kompenzáciu strát na zvieratách, ktoré vznikli v dôsledku nariadených 
veterinárnych opatrení podľa § 2 ods. 5 výnosu. Bližšie informácie nájdete na stránke 
ministerstva , prípadne na tel. č. 0918/711 546 u pracovníka sekretariátu Rady SRZ Ing. 
Andreja Semana. 

O-22  
Ponuka na odpredaj motorových vozidiel

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ponúka na odpredaj : 

nákladné motorové vozidlo AVIA 31, rok výroby 1999, počet km 201 959 - upravené 
na prepravu rýb a 2 ks plastové bedne á 1100 l , je možné zakúpiť aj bez 
prepravných bední. Vozidlo je v prevádzkyschopnom stave. Obhliadka je možná na 
stredisku SRZ Lučenec. 

1.

Nákladné motorové vozidlo LIAZ 2433 PZV, rok výroby 1995, počet km 400 000, bez 
STK. Obhliadka je možná na stredisku SRZ Brzotín. 

2.

Záujemcovia nech sa obrátia písomne alebo telefonicky na Ing. Krokkera, tel.: 
041/507 36 16, 0905 351 645. 
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Prílohy

 Zoznam MO a MsO SRZ, ktoré nepoukázali do 30.6.2011 Rade SRZ  
odvod z predaných členských známok
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