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Z-3 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 30.4.2015 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov 

činných v trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 30.4.2015 sú vypracované 

zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria 

prílohu vestníka, ktorá bude zaslaná poštou. 

 

Z-4 Vyhodnotenie diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ 

V zmysle uznesenia XI. Snemu SRZ bod C č. 4 informujeme ZO SRZ o vyhodnotení 

diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ. Viď príloha č. 1. 

 

Z-5 Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 a ročná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2014 

Uznesením č. 31/2015 Rada SRZ schválila Ročnú účtovnú závierku za rok 2014. V zmysle 

uznesenia XI.Snemu SRZ bod C č.3 oboznamujeme ZO SRZ s rozpočtom Rady SRZ na rok 

2015, s ročnou účtovnou závierkou za rok 2014 overenou nezávislým audítorom a so správou 

Kontrolnej komisie SRZ. Viď prílohy č. 2, 3, 4, 5. 

 

O-8 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie 

Vyzývame ZO SRZ, ktoré majú záujem o  predaj hlavátkových povolení v roku 2015, že 

v zmysle uznesenia Rady č. 35/2014 je potrebné:  

1. Zaslať žiadosť o vydanie hlavátkových povolení. 

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 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 

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 2014 na Sekretariát Rady SRZ. 

Tieto povinnosti je ZO SRZ povinná splniť najneskôr do 31. mája 2015. 



V prípade, že ZO SRZ nesplnení povinnosti uvedené v bodoch 1.-4., nebude jej schválené 

vydanie povolenia na lov hlavátky pre príslušný rok. 

 

 

O-9 Čisté brehy rybárskych revírov 

Tradične aj v tomto roku bude v druhej polovici mesiaca apríl a v mesiaci máj prebiehať 

celoslovenská akcia „Čisté brehy rybárskych revírov“ zameraná najmä na zber odpadu 

nahromadeného v okolí vodných tokov a nádrží. Z tohto dôvodu SRZ – Rada Žilina požiadala 

listom správcov vodných tokov a nádrží - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a 

Vodohospodársku výstavbu, š.p. o poskytnutie technickej pomoci pri realizácii tejto akcie.  

Vyzývame ZO SRZ, aby sa do tejto akcie aktívne zapojili a pred začiatkom rybárskej sezóny 

pomohli vyčistiť okolie rybárskych revírov.  

Upozorňujeme ZO SRZ, že čistenie brehov vodných nádržiach v správe SVP, š. p. je jednou z 

podmienok uzavretej zmluvy medzi Slovenským rybárskym zväzom a Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, š.p. 

 

O-10 Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia 

Žiadame ZO SRZ, ktoré v sezóne 2014/2015 aktívne vykonávali plašenie a odstrel 

kormoránov veľkých v rybárskych revíroch a nezaslali na Sekretariát Rady SRZ údaje o 

odstrele a plašení kormoránov, aby tak urobili najneskôr do 7. mája 2015. Údaje, ktoré sú 

potrebné na vypracovanie súhrnnej správy o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého 

za obdobie 2014/2015 je možné zasielať formou vypísaných formulárov o odstrele alebo 

zaslaním správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormoránov na adresu 

Sekretariátu Rady SRZ alebo na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk. Viď príloha č. 6. 

 

O-11 Školenie na obsluhu elektrického agregátu 

Informujeme ZO SRZ, že SRZ - Rada Žilina, prostredníctvom odboru tečúcich vôd, 

pripravuje v septembri 2015 školenie na obsluhu elektrického agregátu. ZO SRZ, ktoré majú 

o toto školenie záujem, môžu zasielať žiadosti na adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo na e-

mailovú adresu oetv@srzrada.sk s uvedením nasledovných údajov o záujemcoch o toto 

školenie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska, v termíne najneskôr 

do 31. mája 2015. 

 

 



O-12 Školenie rybárskych hospodárov 

Informujeme ZO SRZ, že v termíne od 26. do 28. marca 2015 sa v spolupráci so Spojenou 

školou Ivanka pri Dunaji uskutočnila druhá etapa školenia rybárskych hospodárov a úspešne 

bolo vyškolených 48 rybárskych hospodárov. 

Zároveň vyzývame ZO SRZ, ktoré plánujú vyškoliť nových rybárskych hospodárov v ďalšom 

období, aby žiadosti s kontaktnými údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, 

adresa bydliska ) zasielali na adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo na e-mailovú adresu 

oetv@srzrada.sk. V prípade dostatočného počtu prihlásených sa 1. etapa školenia uskutoční 

na jeseň 2015. 

 

 

O-13 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny 

Kaprová sezóna na uzavretých vodách začína 1. júna 2015. V čase od 1. mája do 15. mája 

môže (podľa § 10 písm. f) vyhlášky) užívateľ uskutočňovať rybárske preteky. V kaprových 

rybárskych revíroch, na ktorých bola udelená výnimka na skorší lov kapra a ostatných druhov 

rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov rýb bez stanoveného času 

individuálnej ochrany, sa rybárska sezóna začne od 15. mája 2015. Zoznam týchto rybárskych 

revírov je uverejnený na internetovej stránke www.srzrada.sk. 

 

   O-14 Vodný plán Slovenska 

Informujeme ZO SRZ, že Verejné konzultácie k vodnej politike SR organizované občianskou 

iniciatívou sa uskutočnia v dňoch: 

6. mája 2015 v Bratislave (kinosála NR SR 13,00 - 16,00 hod.) 

12. mája 2015 v Prešove (zasadačka mestského úradu 15,00 - 17,30 hod.) 

13. mája 2015 vo Zvolene (zasadačka mestského úradu 15,00 - 17,30 hod.) 

Vstup je voľný. 

 

Viac informácií k pripravovanej aktualizácii Vodného plánu SR na obdobie 2016 - 2021 je 

uverejnených na stránke www.vuvh.sk. Súčasťou návrhu aktualizácie sú plány manažmentu 

povodí, manažmentu povodňového rizika, rozvoja verejných kanalizácií, verejných 

vodovodov na území SR a návrh Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického 

potenciálu vodných tokov SR. 

V prípade záujmu môžu ZO SRZ svoje pripomienky zasielať v termíne do 31.mája 2015 na 

adresu Sektretariátu Rady SRZ alebo na oetv@srzrada.sk . 



O – 15 Monitoring neresísk a zimovísk 

Oznamujeme ZO SRZ, že pripravujeme pre rybárskych hospodárov prieskumný dotazník 

zameraný na evidenciu neresísk a zimovísk rýb v rybárskych revíroch jednotlivých 

základných organizácií SRZ. Cieľom dotazníka je získať informáciu o aktuálnom stave 

prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb v našich vodách, a zároveň evidovať 

zimoviská rýb s cieľom ich zvýšenej ochrany, a to napr. aj pred rybožravými predátormi. 

Uvedený dotazník bude distribuovaný v elektronickej forme v priebehu mesiaca máj 2015. 

Budeme vďační, ak sa do prieskumu zapojí čo najväčší počet rybárskych hospodárov a ZO 

SRZ. 

 

O-16 Informácia o nákupe monté úhora európskeho 

V tomto roku sme v dôsledku vysokých cien (624€/kg) rozhodli o zrušení dodávky úhorieho 

monté, čo podporila aj predpoveď počasia- dlhodobé ochladenie, ktoré zastavilo rozvoj 

prirodzenej potravy. V budúcnosti by sme mali záujem dodávky úhorieho monté obnoviť. Na 

čiastočnú elimináciu výkyvov ja však potrebné predložiť včas záväznú objednávku. 

Obraciame sa preto na Vás s požiadavkou na stanovenie maximálnej ceny, ktorú ste ochotní 

akceptovať. Cenu bez DPH (s DPH x 1,2) prosím uveďte s objednaným množstvom úhorieho 

monté  na rok 2016 na e-mailovú  adresu petija@srzrada.sk do 31.7.2015. 

 

O-17 Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení výkonu 

rybárskeho práva na revíri VN Kráľová 

V súvislosti s predbežnými informáciami správcu tokov SVP š.p., o plánovanej rekonštrukcii 

pravostrannej a ľavostrannej hrádze vodnej stavby Kráľová, ktorá tvorí kaprový, lovný 

rybársky revír č. 2-4930-1-1 VN Kráľová Vám poskytuje SRZ-Rada Žilina ako užívateľ 

rybárskeho revíru na základe v súčasnosti dostupných údajov nasledovnú informáciu. 

Rekonštrukciou by mala byť dotknutá pravostranná hrádza po 7,00 km tj po obec Váhovce 

a ľavostranná hrádza približne v dĺžke 5.00 km po obec Šoporňa. Rekonštruovaný úsek bude 

počas prebiehajúcich prác vyhlásený za stavenisko s obmedzením vstupu. 

Zároveň bude počas prebiehajúcej rekonštrukcie znížená hladina v zdrži VD Krá ľová na 

úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny predstavujúcu pokles o minimálne 2,0 m na kótu 

122,0 m.n.m. 



Predpokladaný dátum začatia prác je stanovený podľa podpísanej zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ – OP Životné prostredie, 

Kohézneho fondu a rozpočtu SR na začiatok mája 2015. Plánované ukončenie prác je 

stanovené na 30.9.2015 s predpokladom dokončovacích prác a opráv do konca októbra 

2015. 

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami je pravdepodobné, že počas priebehu 

rekonštrukcie dôjde nevyhnutne k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu výkonu 

rybárskeho práva na dotknutom revíri. 

Situáciu na VN monitorujeme a v prípade nových skutočností Vás budeme informovať 

prostredníctvom webovej stránky www.srzrada.sk! 
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