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Z-10 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb – 
zmena z písomnej na elektronickú formu 
 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 27.8.2016, ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní, doručených na Sekretariát Rady SRZ do 26.8.2016, sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Zoznamy tvoria prílohu vestníka, ktorá bude 
zasielaná elektronickou formou. Heslo k otvoreniu dokumentu si je potrebné vyžiadať 
prostredníctvom právneho referenta alebo sekretariátu tajomníka SRZ prostredníctvom e-mailových 
adries roobova@srzrada.sk, alebo sekretariat@srzrada.sk. Z dôvodu ochrany osobných údajov osôb 
uvedených v zozname, nie je dokument verejne prístupný. 
 
 

Z-11 
Právna subjektivita základných organizácií SRZ a konanie pred 
orgánmi verejnej správy 
 

V zmysle § 1 ods. 2 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu sú základné organizácie SRZ právnickými 
osobami a majú vlastnú právnu subjektivitu. 

http://www.srzrada.sk/


V rámci verejnoprávnych vzťahov a právnych úkonov je potrebné právnu subjektivitu preukázať. Zo strany 
Sekretariátu Rady SRZ bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiadané, aby každá základná 
organizácia SRZ mala svoje vlastné IČO.  

Ministerstvo vnútra SR zaslalo zoznam ZO SRZ s prideleným IČO, ktoré potvrdzuje právnu 
subjektivitu, pričom nebolo možné, aby každá organizácia obdŕžala vlastné potvrdenie právnej subjektivity. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, budú ZO SRZ naďalej povinné preukazovať právnu subjektivitu 
doterajším spôsobom, ak to orgány verejnej správy budú vyžadovať, nakoľko samotný zoznam nemusí 
postačovať. 

Predmetné dokumenty sú prílohou tohto vestníka. 

 
Z-12  
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby 

V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú mať všetky právnické osoby 
a jej organizačné zložky automaticky aktivované elektronické schránky na účely elektronického doručovania 
písomností v elektronickej podobe v rámci verejnoprávnych vzťahov. 

Elektronické schránky budú aktivované najneskôr k 1.1.2017 a z tohto dôvodu sú štatutárni 
zástupcovia alebo iné poverené osoby, ktoré budú mať prístup k týmto elektronickým schránkam, povinné 
vybaviť si elektronický občiansky preukaz s čipom. 

Odporúčame Vám naštudovať si predmetný zákon. List z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu je prílohou tohto vestníka. 
 

O-26 
Školenie rybárskych hospodárov  
 
Informujeme ZO SRZ, že prvá etapa školenia rybárskych hospodárov organizovaného v spolupráci so 
Spojenou školou Ivanka pri Dunaji sa uskutoční v mesiaci november 2016 v Ivanke pri Dunaji. Prihláseným 
bude presný termín a program školenia včas oznámený v zaslanej pozvánke. Druhá etapa tohto školenia 
so záverečným preskúšaním je následne plánovaná na jar 2017. 
V prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov môžu ZO SRZ svoje žiadosti s kontaktnými 
údajmi záujemcov ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) zasielať na adresu Sekretariátu 
Rady SRZ do 15. októbra 2016. Zároveň ZO SRZ upozorňujeme, že ďalšie vyškolenie nových rybárskych 
hospodárov sa pravdepodobne uskutoční najskôr v roku 2018.  
 

O-27 
Medzirezortné pripomienkovanie Aktualizácie koncepcie využitia 
hydroenergetického potenciálu Slovenska  
 
Oznamujeme ZO SRZ, že v priebehu mesiaca október 2016 bude na stránke www.enviportal.sk zverejnené 
oznámenie o možnosti pripomienkovať strategický dokument  Aktualizácia koncepcie využitia 
hydroenergetického potenciálu SR vypracovaný Ministerstvom životného prostredia SR. Aktualizovaná 
koncepcia je momentálne v internom pripomienkovom konaní. 
Rada SRZ bola členom pracovnej skupiny, ktorá aktualizáciu tohto materiálu pripravovala. Keďže niektoré 
podstatné požiadavky SRZ neboli ministerstvom akceptované pracovníci Odboru tečúcich vôd  pozorne 
preštudujú predložený materiál a spracujú pripomienky za SRZ, s ktorými ZO SRZ včas oboznámime. 
Materiál bude možné podporiť aj hromadnou pripomienkou verejnosti, o tejto možnosti budeme ZO SRZ 
včas informovať. 
 
 

 
 
 



O-28 

Petícia Za Živé rieky 
 
Od februára 2016 prebieha petícia „Za živé rieky a čistú vodu“. K dnešnému dňu petičný výbor registruje 
viac ako 25 tisíc podpisov. Keďže petícia stále prebieha je vhodné aby ZO SRZ aj naďalej zbierali podpisy 
pod túto petíciu. Petičné hárky je možné si stiahnuť na adrese: http://ziverieky.sk/peticia-za-zive-rieky-cistu-
vodu/ .   
Petíciu je možné podporiť aj elektronickou formou, ktorá je zverejnená:  
http://www.ekoforum.sk/peticia/zive-rieky 
 
Ukončenie petície je naplánované predbežne na koniec novembra 2016. Do tohto termínu je potrebné 
vyplnené hárky zaslať na adresu petičného výboru, prípadne na adresu Slovenský rybársky zväz, A. Kmeťa 
20, 010 55 Žilina. V prípade Vašich dotazov sa môžete obrátiť na Odbor tečúcich vôd (oetv@srzrada.sk). 

 
 

O-29 
Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov  
 
Informujeme ZO SRZ, že od 1.septembra 2016 do 31. marca 2017  je v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 
4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.) zo dňa 9.septembra 2015 možné realizovať plašenie a odlov kormoránov 
veľkých  (Phalacrocorax carbo) v lovných rybárskych revíroch v obhospodarovaní SRZ. Odstrel môžu 
realizovať len osoby oprávnené na výkon poľovného práva v konkrétnych poľovných revíroch.  
Vo vybraných chovných rybárskych revíroch SRZ podľa prílohy č. 2 rozhodnutia je plašenie a odlov 
kormoránov veľkých povolený celoročne.  

V súčasnosti evidujeme 650 odlovených jedincov kormorána veľkého, takže do konca roku 2016 
je možné odloviť ešte približne 650 ks (ročný limit 1300 ks). 
Kompletné rozhodnutie ministerstva životného prostredia s podmienkami, za ktorých je možné plašiť a loviť 
kormorány v revíroch SRZ, ako aj záznam o odlove, sú uverejnené  na webovej stránke Rady SRZ v sekcií 
Pre ZO SRZ - rybožravé predátory.  
Žiadame ZO SRZ o presnú evidenciu ulovených jedincov.  
ZO SRZ, ktoré sa zúčastňujú plašenia a odlovu kormorána (vykazujú ulovené jedince), ako aj zimného 
sčítania kormoránov, môžu na Sekretariát Rady SRZ príp. na e-mailovú adresu oetv@srzrada.sk zasielať aj 
v tomto roku žiadosť o strelivo do brokových zbraní. Pri splnení uvedených požiadaviek bude toto ZO SRZ 
dodané bezodplatne v priebehu mesiacov november/ december (množstvo je limitované). 
 

Všetkým ZO SRZ patrí poďakovanie za aktívny prístup pri odlove kormorána, ako aj pri monitoringu 
jeho početnosti. 

 
 

Ľuboš Javor, v. r.  
tajomník 
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© 2016 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina 

http://ziverieky.sk/peticia-za-zive-rieky-cistu-vodu/
http://ziverieky.sk/peticia-za-zive-rieky-cistu-vodu/
http://www.ekoforum.sk/peticia/zive-rieky

	SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA
	Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady  September 2016
	 Elektronické schránky a ich aktivácia
	 Žiadosť o pridelenie IČO a zoznam ZO SRZ
	 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
	Tieto prílohy tvoria e-mailové prílohy Vestníka č.4/2016

