
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

IČO: 00 178 209 

                     VESTNÍK  

Slovenského rybárskeho zväzu  

Apríl 2020 

Ročník XXII., Čiastka 2/2020 

 

Obsah: 

• O 1 – Usmernenie Organizačným zložkám SRZ 

• O 2 – Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na   

          rybolov účinnej od 1. januára 2020 – zmena od 1.4.2020 

• O 3 – Interné predpisy SRZ  

• O 4 – Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní cestovných náhrad v rámci SRZ Rada  

• O 5 - Chyba v termíne predloženia zarybňovacích plánov 

• O 6 - Aktívy rybárskych hospodárov 

• O 7 - Školenie obsluhy elektrických agregátov 

• O 8 -  Školenie rybárskych hospodárov a rybárskej stráže 

• O 9 -  Informácia pre rybársku stráž 

• O 10 - Zrušenie výnimky na lov na rybku a prívlač od 1.4.2020 

• O 11 - Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku (KZP) 

• O 12 – Zrušenie konania domácich postupových pretekov SRZ, SZŠR - do odvolania 

 

 O 1 – Usmernenie Organizačným zložkám SRZ 

 Podľa § 2 ods. 1 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú 

právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú 

Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí každej organizačnej 

zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho prijala vhodné opatrenia.  

V súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu SR a vlády SR na predchádzanie vzniku a 

zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 Slovenský rybársky zväz odporúča všetkým organizačným 

zložkám:  

 

Predaj povolení na rybolov  

SRZ a organizačné zložky SRZ nie sú poskytovateľmi služieb ani maloobchodnými 

prevádzkami, preto sa na nich nevzťahuje uzavretie prevádzok nariadené dňa 16.3.2020 do odvolania. 

Činnosť pri výdaji povolení na rybolov pre členov SRZ je svojou povahou administratívnou 

činnosťou. Pri dodržaní všeobecných nariadení (zákaz vychádzať' a pohybovať sa na verejnosti bez 

prekrytia horných dýchacích ciest, zákaz zhromažďovať sa,...), odporučení pre občanov (napr. 

dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri), ...) a zvýšených hygienických opatrení 

(napr. vyhnúť sa kontaktu s bankovkami, platiť bezhotovostne, používať rukavice, zabezpečiť 

dezinfekciu, ...) je možné realizovať výdaj povolení na rybolov pre členov.  

http://www.srzrada.sk/


V záujme rešpektovania zákazu zhromažďovať sa je potrebné zabezpečiť, aby členovia vo 

vnútorných aj vo vonkajších priestoroch dodržiavali dvojmetrový rozostup, bolo by vhodné na výdaj 

povolení objednávať členov v presne stanovený termín. Nie je žiadnym nariadením stanovené aký 

počet ľudí je považovaný za porušenie tohto zákazu. Je na každej organizačnej zložke, aby dôsledne 

zvážila, či je v jej možnostiach dodržať uvedené opatrenia a nariadenia, a na základe toho sa 

rozhodnúť, či bude pokračovať vo vydávaní povolení na rybolov.  

Zarybňovanie a dodávka násadových rýb  

Zarybňovanie a dodávky násadových rýb od SRZ prebiehajú podľa plánov a objednávok. SRZ 

vyzýva všetky svoje organizačné zložky, aby v záujme ochrany zdravia zamestnancov SRZ a aj 

svojho zdravia pri dodávaní rýb zabezpečili:  

- dodržiavanie zákazu zhromažďovania,  

- aby sa preberania rýb zúčastnili len osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná a dodržali zákaz 

vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.  

 

Preteky  

Na základe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým bol od 24. marca 2020 až 

do odvolania nariadený zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým 

osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy, Slovenský rybársky zväz odporúča svojim organizačným zložkám rešpektovať toto opatrenie 

a zatiaľ neorganizovať žiadne rybárske preteky.  

 

Rybolov  

V súčasnej dobe nie je opatrenie alebo nariadenie, ktoré by vo všeobecnosti zakazovalo voľný 

pohyb osôb (okrem osôb v karanténe). Slovenský rybársky zväz vyzýva všetkých svojich členov k 

občianskej zodpovednosti aj pri rybolove a k dodržiavaniu opatrení a odporúčaní (napr. zákaz 

vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavať 

dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri), ...) 

 

O 2 – Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení   

na rybolov účinnej od 1. januára 2020 – zmena od 1.4.2020 

Na zasadnutí Rady SRZ, konanom 7.3. 2020 boli prijaté uznesenia, ktorými bola od 1.4.2020 

zmenená Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov 

účinnej od 1. januára 2020 – príloha č. 1 Vestníka. 

Uznesenie č. 38/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmenu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 

povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 – vypúšťa sa v čl. 6 bod 1 prvá veta „vrátane členov 

mladších ako 6 rokov, ktorí členské príspevky neplatia.“ 

Uznesenie č. 41/2020 

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV 

ods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách. 

 

O 3 – Interné predpisy SRZ 

Na zasadnutí Rady SRZ dňa 7. marca 2020 boli prijaté nasledujúce interné predpisy SRZ 

s účinnosťou od 1. apríla 2020: 



Uznesenie č. 24/2020 

Rada SRZ schvaľuje Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ so schválenými zmenami - 

príloha č. 2 Vestníka. 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Rada SRZ schvaľuje Organizačný poriadok SRZ v predloženom znení - príloha č. 3 Vestníka. 

 

Uznesenie č. 36/2020 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu  o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ v predloženom znení – 

príloha č. 4 Vestníka. 

 

O 4 – Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní cestovných náhrad v rámci 

Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina 

Na zasadnutí Rady SRZ dňa 7. marca 2020 bolo prijaté uznesenie č. 34, s účinnosťou od 1. 

apríla 2020 – príloha č. 5 Vestníka. 

Uznesenie č. 34/2020 

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského 

rybárskeho zväzu – Rada Žilina 

 

O 5 - Chyba v termíne predloženia zarybňovacích plánov 

V januárovom Vestníku č. 1/2020 vyšlo nesprávne usmernenie k tvorbe zarybňovacích plánov 

(nakoľko sme vychádzali z Vestníka č. 1/2019). Za chybnú informáciu sa ospravedlňujeme. Na 

predloženie nových zarybňovacích plánov, pre roky 2021-2023 budete opätovne vyzvaní začiatkom 

roka 2021.  Za pochopenie ďakujeme. 

 

O 6 - Aktívy rybárskych hospodárov 

Plánované aktívy rybárskych hospodárov, ktoré mali prebehnúť v mesiacoch  apríl – máj sú 

zrušené.  Informácie obdržia rybársky hospodári prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane 

informácii o zarybňovaní Vašich revírov z jednotlivých fondov.  

 

O 7 - Školenie obsluhy elektrických agregátov 

Školenie obsluhy elektrických agregátov, ktoré bolo naplánované na mesiac máj  pre OZ 

SRZ  Prešovského, Košického a  sčasti Banskobystrického kraja je zrušené. Predpokladaný termín 

konania je máj 2021. 

 

O 8 -  Školenie rybárskych hospodárov a rybárskej stráže 

Plánované školenia rybárskych hospodárov a rybárskej stráže, ktoré mali prebehnúť v druhej 

polovici mesiaca máj sa neuskutočnia. Školenia sa uskutočnia v náhradných termínoch, o ktorých 

Vás budeme včas informovať. 

O 9 - Informácia pre rybársku stráž 



Na základe aktuálnej situácie, pri nastávajúcom začiatku pstruhovej sezóny Vás žiadame 

dodržiať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a pokyny Ústredného krízového štábu a pri 

kontrolách revírov používať potrebné ochranné prostriedky (rúška, rukavice a pod.)  

O 10 - Zrušenie výnimky na lov na rybku a prívlač od 1.4.2020 

Na základe žiadosti SRZ č.859/1601/19-OTVaV  zo dňa 30.9.2019 o zrušenie výnimky povolenej 

rozhodnutím MŽP  SR č. 8947/2009-8.1 zo dňa 9.10.2009 (umožňujúcej lov na rybku a prívlač od 1. 

apríla do 31. januára v rybárskych revíroch  

• č.2 -0780-1-1 Dunaj č.1 

• č.2 -0500-1-1 Dunaj č.2 

•  č.2 -0770-1-1 Ipeľ č. 1 

•  č.2 -0780-1-1 Ipeľ č. 2 

•  č.2 -0790-1-1 Ipeľ č. 3 

•  č.3 -1250-1-1 Ipeľ č. 4 

•  č.3 -1260-1-1 Ipeľ č. 5). 

MŽP SR rozhodlo tak, že výnimku zo zákazu z § 18 písm. f) a h) zákona o rybárstve, ktorou bola  

povolená prívlač  na týchto revíroch, zrušilo od 21.12.2019.    

 

O 11 - Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku (KZP) 
Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina vydáva Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému 

rybárskemu poriadku (KZP) pre rok 2020 (viď príloha). Dodatok upresňuje a opravuje niektoré 

nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP. Kontaktná osoba: p. Horčička, 

vedúci Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, e-mail: horcicka@srzrada.sk , tel. č. : 

041/507 36 26, 0948/760 735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

O 12 – Zrušenie konania domácich postupových pretekov  - do odvolania 

Vzhľadom na nariadenie vlády SR, Slovenský zväz športového rybolovu ruší až do odvolania 

konanie všetkých domácich postupových súťaží, ktoré organizuje v spolupráci so Slovenským 

rybárskym zväzom. 
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Organizačný poriadok SRZ, účinný od 1.4.2020 

Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ 
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