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Rada Slovenského rybárskeho zväzu vydáva s účinnosťou od 1. januára 2017 túto 

vnútroorganizačnú smernicu upravujúcu zásady pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva 

Slovenského rybárskeho zväzu v súlade s § 5a a § 9 ods. 2 až 4 Stanov Slovenského rybárskeho 
zväzu: 
 
 

Článok I. 
Predmet úpravy 

 
1. Slovenský rybársky zväz oceňuje členov, zamestnancov a organizačné zložky SRZ za 

mimoriadne zásluhy o vznik a budovanie zväzu, rozvíjanie jeho aktivít zameraných na 
ochranu, zveľaďovanie a rozvoj rybárstva, ochranu prírody a krajiny a plnenie ďalších úloh 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich výkon rybárskeho 
práva ako i vnútorných predpisov SRZ a plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení zväzových 
orgánov. 

 
2. Vyznamenania sa udeľujú jednotlivcom a základným organizačným zložkám SRZ. 

 
3. Vyznamenania možno udeliť aj in memoriam. 

 
 

Článok II. 
Druhy vyznamenaní 

 
1. Zväzové vyznamenania sa môžu udeliť členom, zamestnancom SRZ, ZO SRZ a nečlenom 

SRZ, ktorí sa zaslúžili o rozvoj rybárstva. 
 
2. Zväzové vyznamenania udeľuje Rada SRZ. 
 
3. Čestné uznania a odznaky 3. a 2. stupňa môže udeliť výbor ZO SRZ v súlade so 

stanovenými podmienkami v tejto smernici. 
 
4. Druhy zväzových vyznamenaní sú: 

a) čestné uznanie „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 
b) čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 3. stupňa (bronzový 

odznak a diplom) 
c) čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 2. stupňa (strieborný 

odznak a diplom) 
d) čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý 

odznak a diplom) 
e) medaila a diplom „Za vynikajúce zásluhy“. 

 
 

Článok III. 
Vyznamenanie „Čestné uznanie za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 

(ďalej „čestné uznanie SRZ“) 
 

1. Vyznamenanie pozostáva z  diplomu. 
 
2. Ak vyznamenanie udeľuje ZO SRZ, diplom podpisuje predseda a tajomník ZO SRZ. Ak 

vyznamenanie udeľuje Rada SRZ, diplom podpisuje prezident SRZ a tajomník SRZ. 
 



 - 3 - 

3. Návrh na udelenie čestného uznania SRZ môže podať: 
a) členom a funkcionárom SRZ – výbor ZO SRZ, ústredné orgány SRZ 
b) ZO SRZ – ústredné orgány SRZ 
c) zamestnancom SRZ – tajomník SRZ 
d) iným osobám – ústredné orgány SRZ, výbory ZO SRZ. 
 

4. Čestné uznanie SRZ udeľuje: 
a) výbor ZO SRZ členom a funkcionárom SRZ, ktorí sa svojou iniciatívnou a aktívnou 

činnosťou a obetavou prácou v orgánoch a organizačných zložkách SRZ významnou 

mierou zaslúžili o rozvoj SRZ 
b) Rada SRZ základným organizáciám SRZ, ktoré dlhodobou aktívnou činnosťou pri 

plnení zväzových úloh prispeli k rozvoju SRZ 
c) Rada SRZ zamestnancom SRZ za ich pracovné zásluhy alebo iné významné činnosti 

v SRZ 
d) Rada SRZ iným osobám za ich výrazné zásluhy o rozvoj SRZ alebo za významnú 

podporu rybárstva. 
 
 

Článok IV. 
Vyznamenanie „Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 3. stupňa 

(ďalej „bronzový odznak SRZ“) 
 

1. Vyznamenanie pozostáva z bronzového odznaku a diplomu. 
 
2. Ak vyznamenanie udeľuje ZO SRZ, diplom podpisuje predseda a tajomník ZO SRZ, ak 

vyznamenanie udeľuje Rada SRZ, diplom podpisuje prezident a tajomník SRZ. 
 
3. Návrh na udelenie bronzového odznaku SRZ môže podať: 

a) členom a funkcionárom SRZ – výbor ZO SRZ, ústredné orgány SRZ 
b) základným organizáciám SRZ – ústredné orgány 
c) zamestnancom SRZ – tajomník SRZ 
d) iným osobám – ústredné orgány SRZ, výbor ZO SRZ. 

 
4. Bronzový odznak SRZ udeľuje výbor ZO SRZ členom a funkcionárom SRZ, ktorí sa svojou 

iniciatívnou a aktívnou činnosťou a obetavou prácou v orgánoch a organizačných zložkách 

SRZ významnou mierou zaslúžili o rozvoj SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 
a) aktívna práca v SRZ najmenej 10 rokov a dosiahnutie členského výročia najmenej 15 

rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 40 rokov, alebo 
c) pri jubilejných výročiach založenia základnej organizácie SRZ alebo SRZ. 

 
5. Bronzový odznak SRZ udeľuje Rada SRZ základným organizáciám SRZ, ktoré dlhodobou 

aktívnou činnosťou pri plnení zväzových úloh prispeli k rozvoju SRZ, pri významných 
výročiach založenia základnej organizácie (dosiahnutie najmenej 20 rokov). 

 
6. Bronzový odznak SRZ udeľuje Rada SRZ zamestnancom SRZ za ich pracovné zásluhy 

alebo iné významné činnosti v SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 
a) dosiahnutie pracovného výročia najmenej 10 rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 40 rokov, alebo 
c) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach.  
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7. Bronzový odznak SRZ udeľuje Rada SRZ iným osobám za ich výrazné zásluhy o rozvoj 
SRZ alebo za významnú podporu rybárstva a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 

a) dosiahnutie veku najmenej 40 rokov, alebo 
b) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach. 

 
 

Článok V. 
Vyznamenanie „Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 2. stupňa 

(ďalej „strieborný odznak SRZ“) 
 

1. Vyznamenanie pozostáva zo strieborného odznaku a diplomu. 
 
2. Ak vyznamenanie udeľuje ZO SRZ, diplom podpisuje predseda a tajomník ZO SRZ, ak 

vyznamenanie udeľuje Rada SRZ, diplom podpisuje prezident a tajomník SRZ. 
 
3. Návrh na udelenie strieborného odznaku SRZ môže podať: 

a) členom a funkcionárom SRZ – výbor ZO SRZ, ústredné orgány SRZ 
b) základným organizáciám SRZ – ústredné orgány 
c) zamestnancom SRZ – tajomník SRZ 
d) iným osobám – ústredné orgány SRZ, výbor ZO SRZ. 

 
4. Strieborný odznak SRZ sa udeľuje držiteľom bronzového odznaku za podmienky, že od 

udelenia bronzového odznaku uplynulo minimálne 5 rokov a u ZO SRZ minimálne 10 rokov 
a sú splnené ďalšie podmienky ustanovené v tejto smernici. 

 
5. Strieborný odznak SRZ udeľuje výbor ZO SRZ členom a funkcionárom SRZ, ktorí sa 

svojou iniciatívnou a aktívnou činnosťou a obetavou prácou v orgánoch a organizačných 

zložkách SRZ významnou mierou zaslúžili o rozvoj SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných 

podmienok: 
a) aktívna práca v SRZ najmenej 15 rokov a dosiahnutie členského výročia najmenej 20 

rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 45 rokov, alebo 
c) pri jubilejných výročiach založenia základnej organizácie SRZ alebo SRZ. 

 
6. Strieborný odznak SRZ udeľuje Rada SRZ základným organizáciám SRZ, ktoré dlhodobou 

aktívnou činnosťou pri plnení zväzových úloh prispeli k rozvoju SRZ, pri významných 
výročiach založenia základnej organizácie (dosiahnutie najmenej 30 rokov). 

 
7. Strieborný odznak SRZ udeľuje Rada SRZ zamestnancom SRZ za ich pracovné zásluhy 

alebo iné významné činnosti v SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 
a) dosiahnutie pracovného výročia najmenej 15 rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 45 rokov, alebo 
c) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach.  
 

8. Strieborný odznak SRZ udeľuje Rada SRZ iným osobám za ich výrazné zásluhy o rozvoj 
SRZ alebo za významnú podporu rybárstva a spĺňajú tieto podmienky: 

a) dosiahnutie veku najmenej 45 rokov, alebo 
b) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach. 
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Článok VI. 
Vyznamenanie „Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa 

(ďalej „zlatý odznak SRZ“) 
 

1. Vyznamenanie pozostáva zo zlatého odznaku a diplomu. Vyznamenanie udeľuje Rada SRZ 

a diplom podpisuje prezident a tajomník SRZ. 
 
2. Návrh na udelenie zlatého odznaku SRZ môže podať: 

a) členom a funkcionárom SRZ – výbor ZO SRZ, ústredné orgány SRZ 
b) základným organizáciám SRZ – ústredné orgány 
c) zamestnancom SRZ – tajomník SRZ 
d) iným osobám – ústredné orgány SRZ, výbor ZO SRZ. 

 
3. Zlatý odznak SRZ sa udeľuje držiteľom strieborného odznaku za podmienky, že od udelenia 

strieborného odznaku uplynulo minimálne 5 rokov a u ZO SRZ minimálne 10 rokov a sú 
splnené ďalšie podmienky ustanovené v tejto smernici. 

 
4. Zlatý odznak SRZ udeľuje Rada SRZ členom a funkcionárom SRZ, ktorí sa svojou 

iniciatívnou a aktívnou činnosťou a obetavou prácou v orgánoch a organizačných zložkách 

SRZ významnou mierou zaslúžili o rozvoj SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 
a) aktívna práca v SRZ najmenej 20 rokov a dosiahnutie členského výročia najmenej 25 

rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 50 rokov, alebo 
c) pri jubilejných výročiach založenia základnej organizácie SRZ alebo SRZ. 

 
5. Zlatý odznak SRZ udeľuje Rada SRZ základným organizáciám SRZ, ktoré dlhodobou 

aktívnou činnosťou pri plnení zväzových úloh prispeli k rozvoju SRZ, pri významných 
výročiach založenia základnej organizácie (dosiahnutie najmenej 40 rokov). 

 
6. Zlatý odznak SRZ udeľuje Rada SRZ zamestnancom SRZ za ich pracovné zásluhy alebo iné 

významné činnosti v SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 
a) dosiahnutie pracovného výročia najmenej 20 rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 50 rokov, alebo 
c) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach.  
 

7. Zlatý odznak SRZ udeľuje Rada SRZ iným osobám za ich výrazné zásluhy o rozvoj SRZ 
alebo za významnú podporu rybárstva a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 

a) dosiahnutie životného jubilea najmenej 50 rokov, alebo 
b) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach. 

 
 

Článok VII. 
Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

(ďalej „medaila SRZ“) 
 

1. Vyznamenanie pozostáva z medaily a diplomu. Vyznamenanie udeľuje Rada SRZ a diplom 
podpisuje prezident a tajomník SRZ. 

 
2. Návrh na udelenie medaile SRZ môže podať: 

a) členom a funkcionárom SRZ – výbor ZO SRZ, ústredné orgány SRZ 
b) základným organizáciám SRZ – ústredné orgány 
c) zamestnancom SRZ – tajomník SRZ 
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d) iným osobám – ústredné orgány SRZ, výbor ZO SRZ. 
 

3. Medaila SRZ sa udeľuje držiteľom zlatého odznaku za podmienky, že od udelenia zlatého 

odznaku uplynulo minimálne 5 rokov a u ZO SRZ minimálne 10 rokov a sú splnené ďalšie 

podmienky ustanovené v tejto smernici. 
 

4. Medailu SRZ udeľuje Rada SRZ členom a funkcionárom SRZ, ktorí sa svojou iniciatívnou 
a aktívnou činnosťou a obetavou prácou v orgánoch a organizačných zložkách SRZ 

významnou mierou zaslúžili o rozvoj SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 
a) aktívna práca v SRZ najmenej 25 rokov a dosiahnutie členského výročia najmenej 30 

rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 55 rokov, alebo 
c) pri jubilejných výročiach založenia základnej organizácie SRZ alebo SRZ. 

 
5. Medailu SRZ udeľuje Rada SRZ základným organizáciám SRZ, ktoré dlhodobou aktívnou 

činnosťou pri plnení zväzových úloh prispeli k rozvoju SRZ, pri významných výročiach 

založenia základnej organizácie (dosiahnutie najmenej 50 rokov). 
 
6. Medailu SRZ udeľuje Rada SRZ zamestnancom SRZ za ich pracovné zásluhy alebo iné 

významné činnosti v SRZ a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 
a) dosiahnutie pracovného výročia najmenej 25 rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 55 rokov, alebo 
c) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach.  
 

7. Medailu SRZ udeľuje Rada SRZ iným osobám za ich výrazné zásluhy o rozvoj SRZ alebo 
za významnú podporu rybárstva a spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 

a) dosiahnutie veku najmenej 55 rokov, alebo 
b) pri významných výročiach SRZ alebo iných významných udalostiach. 

 
 

Článok VIII. 
Čestné členstvo v SRZ 

 
1. Čestné členstvo v SRZ udeľuje Prezídium Rady SRZ svojim členom, pracovníkom ako 

i nečlenom SRZ a cudzím štátnym príslušníkom za mimoriadne zásluhy o rozvoj SRZ 
v súlade s § 5a ods. 1 Stanov SRZ. 

 
2. Výbor ZO SRZ môže udeliť čestné členstvo v ZO SRZ svojim členom za mimoriadne 

zásluhy v súlade s § 5a ods. 2 Stanov SRZ. 
 

3. Návrh na udelenie čestného členstva v SRZ môže podať: 
a) členom a funkcionárom SRZ – výbor ZO SRZ, ústredné orgány SRZ 
b) prezidentovi SRZ, tajomníkovi SRZ a predsedovi KK SRZ – Rada SRZ po ukončení 

vykonávanej funkcie  
c) zamestnancom SRZ – tajomník SRZ 
d) iným osobám – ústredné orgány SRZ, výbor ZO SRZ. 

 
4. Čestné členstvo v SRZ sa udeľuje držiteľom medaily, s výnimkou prezidenta SRZ, 

tajomníka SRZ a predsedu KK SRZ, ak od jej udelenia uplynulo minimálne 5 rokov a sú 
splnené ďalšie podmienky ustanovené v tejto smernici. 
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5. Čestné členstvo v SRZ udeľuje Prezídium Rady SRZ členom a funkcionárom SRZ, ktorí sa 
svojou iniciatívnou a aktívnou činnosťou a mimoriadnym spôsobom pričinili o rozvoj 
rybárstva alebo SRZ a spĺňajú tieto podmienky: 

a) pôsobenie vo funkcii SRZ najmenej 15 rokov a dosiahnutie členského výročia 

najmenej 35 rokov, a 
b) dosiahnutie veku najmenej 60 rokov. 

 
6. Čestné členstvo v SRZ udeľuje Prezídium Rady SRZ prezidentovi SRZ, tajomníkovi SRZ 

a predsedovi KK SRZ po ukončení vykonávanej funkcie. 
 
7. Čestné členstvo v SRZ udeľuje Prezídium Rady SRZ zamestnancom SRZ za mimoriadne 

zásluhy a osobnú angažovanosť o rozvoj rybárstva na Slovensku a Slovenského rybárskeho 
zväzu ako ocenenie za ich zásluhy a spĺňajú tieto podmienky: 

a) dosiahnutie pracovného výročia najmenej 25 rokov, 
b) dosiahnutie veku najmenej 60 rokov.  
 

8. Čestné členstvo v SRZ udeľuje Prezídium Rady SRZ iným osobám za mimoriadne zásluhy 
a osobnú angažovanosť o rozvoj rybárstva na Slovensku a Slovenského rybárskeho zväzu 
ako ocenenie za ich zásluhy. 

 
9. Návrh na udelenie čestného členstva v SRZ môže ZO SRZ podať jedenkrát za päť rokov. Ak 

má ZO SRZ do 1000 členov, môže navrhnúť jedného člena, ak má viac ako 1000 členov, 

môže navrhnúť 2 členov. 
 

10. ZO SRZ v predkladanom návrhu na udelenie čestného členstva sú povinné, okrem 

základných osobných údajov, stručne uviesť dôvody, pre ktoré návrh predkladajú, najmä 

z titulu akej príležitosti, aké zásluhy má navrhovaná osoba o rozvoj rybárstva a SRZ a jej 
osobnú aktivitu a iniciatívu v čase členstva alebo počas výkonu funkcie, ako i roky udelenia 
jednotlivých druhov vyznamenaní. 

 
11. Čestný člen SRZ je oslobodený od členských poplatkov a má nárok na jedno zvláštne 

povolenie na rybolov ročne bezplatne.  
 

12. Čestný člen SRZ pri udelení čestného členstva obdrží odznak, dekrét, preukaz čestného 

člena, ktorý nahrádza členský preukaz a povolenie na rybolov , ak ho nemá pre daný rok už 

vydané.   
 
 

Článok IX. 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Návrhy na udelenie zväzových vyznamenaní a čestného členstva v SRZ sa predkladajú 

najneskôr v lehote 5 dní pre plánovaným zasadnutím Rady SRZ. Návrhy, ktoré budú 
predložené neskôr, budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí Rady SRZ a Prezídia 
Rady SRZ. 

 
2. Zväzové vyznamenania Medaila a Zlatý odznak SRZ a Čestný člen SRZ vyznamenaným 

odovzdáva prezident SRZ, tajomník SRZ alebo iný poverený delegát Rady SRZ, príp. 
štatutárny zástupca ZO SRZ. 
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3. Zväzové vyznamenania Strieborný  odznak SRZ, Bronzový odznak SRZ a Čestné uznanie 
vyznamenaným odovzdáva prezident SRZ, tajomník SRZ alebo štatutárny zástupca ZO 
SRZ, príp. iný poverený člen ZO SRZ, ktorá ho udeľuje.  

 
4. Zväzové vyznamenanie sa odovzdáva na členskej schôdzi ZO SRZ,  alebo na slávnostnom 

zasadnutí výboru ZO SRZ. Každá vyznamenaná osoba k odovzdaniu vyznamenania musí 
byť písomne pozvaná a vyznamenanie má osobne prevziať. Ak sa udeľuje vyznamenanie 

zomrelému členovi alebo pracovníkovi SRZ, príp. inej zomrelej osobe („ in memoriam“), 

prevezme vyznamenanie pozostalý člen jeho rodiny. 
 

5. Druh a stupeň udeleného zväzového vyznamenania musí byť zapísaný do členského 

preukazu vyznamenaného. 
 
6. Zväzové vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný. Po smrti vyznamenaného si 

vyznamenanie ponechá jeho rodina na pamiatku. 
 
7. Zväzové vyznamenanie a Čestné členstvo v SRZ nemožno udeliť tomu, kto bol právoplatne 

uznaný vinným orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdmi pre úmyselný trestný čin, 

pokiaľ takéto odsúdenie nebolo zahladené. 
 
8. Zväzové vyznamenanie a Čestné členstvo v SRZ môže byť vyznamenanému odňaté, ak sa 

vyznamenaný z vážnych dôvodov stal nehodným ho nosiť. Vyznamenanie odníma ten 

orgán, ktorý ho udelil. 
 
9. Evidenciu udelených zväzových vyznamenaní a Čestného členstva SRZ vedie Sekretariát 

Rady SRZ. 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SRZ a účinnosť dňa 01. januára 

2017. 
 
2. Táto smernica zrušuje Smernicu č. 481/109/2016-Sekr. o zásadách pre udeľovanie 

vyznamenaní a čestného členstva Slovenského rybárskeho zväzu. 
 
3. Touto smernicou sa zrušujú všetky vnútorné predpisy SRZ, usmernenia a štatúty upravujúce 

zásady udeľovania vyznamenaní a čestného členstva Slovenského rybárskeho zväzu. 
 
 
 

        Slovenský rybársky zväz  
              Rada 
 
 
 
 ......................................    ...................................... 
      Ing. Ľuboš Javor        RSDr. Rudolf Boroš 
        tajomník SRZ             prezident SRZ 
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