
ŠPECIFIKÁCIA ELEKTRONIZÁCIE SLOVENSKÉHO 

RYBÁRSKEHO ZVÄZU 
 

Elektronický systém SRZ pozostáva z vybraných modulov.  

Niektoré údaje modulov umožňujú výber z predom zadaných zoznamov.  

Realizácia počíta s modulom pre správu týchto zoznamov (napríklad zoznam funkcií, zoznam 

krajov, iné zoznamy).  

Moduly sú navzájom prepojené podľa špecifikácie (odkazy na moduly). 

 

1. VYTVORENIE DATABÁZY PROFILOV ČLENOV ČLENSKEJ ZÁKLADNE  
(názov: Databáza členov SRZ) 

 

Požadované údaje člena: 

 Identifikačné číslo (automaticky vygenerované poradové číslo – 6-ciferné, môže začínať od 

000001 a vyššie)  

 Meno (text) 

 Priezvisko (text) 

 Adresa trvalého bydliska (text) 

 Kraj (výber 1 položky zo zoznamu krajov) 

- zoznam krajov: banskobystrický, bratislavský, košický, nitriansky, trenčiansky, trnavský, 

prešovský, žilinský 

 Dátum narodenia (výber dátumu) 

 Telefón (text) – nepovinná položka 

 E-mail (text) – nepovinná položka 

 Funkcia (výber viacerých položiek zo zoznamu Funkcií členov – môže mať aj prázdnu 

hodnotu – člen bez funkcie) 

- zoznam funkcií: prázdna hodnota (člen bez funkcie), predseda, podpredseda, tajomník, člen 

rybárskej stráže, vedúci rybárskej stráže, rybársky hospodár, člen výboru, člen kontrolnej 

komisie, predseda kontrolnej komisie, člen disciplinárnej komisie, predseda disciplinárnej 

komisie, účtovník, pokladník, čestný člen SRZ, člen Rady SRZ, člen KK SRZ, zástupca 

rybárskeho hospodára (výber zoradiť podľa abecedy) 

- profily zamestnancov, ktorí nemajú vybranú žiadnu inú funkciu, sú neviditeľné 

 Hodnota profilu (výber 1 položky zo zoznamu Hodnôt profilu) – neviditeľný údaj (definuje 

prístup do systému) 

- profil osoby, ktorá má hodnotu profilu „zamestnanec“ a žiadnu funkciu, je neviditeľný 

- profil osoby, ktorá má v rámci funkcie položku „prázdna hodnota (člen bez funkcie“) má 

automaticky prístup do systému ako „obyčajný rybár“ 

 Členom ZO SRZ (výber 1 položky z modulu Organizácií, resp. z Obvodu, priradenie roku 

k výberu, od ktorého je členom ZO SRZ + textové pole (napr. prestup člena), archív minulých 

rokov - história) 

 Členský príspevok (výber z položky áno-nie + priradenie roku k výberu) 

- prepojenie s položkou „Člen ZO SRZ (v prípade nezaplatenia členského príspevku pre daný 

rok, členstvo zaniká) 

 Zoznam vydaných povolení (výber viacerých položiek zo zoznamu Povolení a priradenie 

textovej hodnoty /interné poradové číslo/ pre každé povolenie) 

- zoznam povolení: miestne kaprové povolenie, miestne detské kaprové povolenie, hosťovacie 

kaprové povolenie-denné, hosťovacie kaprové povolenie-týždenné, hosťovacie kaprové 

detské povolenie-denné, hosťovacie kaprové detské povolenie-týždenné, miestne pstruhové 

povolenie, miestne detské pstruhové povolenie, hosťovacie pstruhové povolenie-denné, 



miestne lipňové povolenie, miestne detské lipňové povolenie, hosťovacie lipňové povolenie-

denné, zväzové kaprové povolenie, zväzové kaprové povolenie-detské, zväzové lipňové 

povolenie, povolenie na lov hlavátky, zvláštne povolenie, povolenie na lov hlavátky-Orava 

II., hosťovacie lipňové povolenie-denné Orava II., hosťovacie pstruhové povolenie-denné 

VVN Bešeňová, hosťovacie pstruhové povolenie-ročné VVN Bešeňová, hosťovacie 

pstruhové povolenie denné-VN Dedinky, hosťovacie pstruhové povolenie-ročné VN Dedinky, 

povolenie-čereň, hosťovacie kaprové povolenie-denné (revír Rady SRZ), hosťovacie kaprové 

povolenie-týždenné (revír Rady SRZ), hosťovacie kaprové povolenie detské-denné (revír 

Rady SRZ), hosťovacie kaprové povolenie denné-zátoka Gôtovany   

(zoradiť ich podľa druhu - kaprové, pstruhové, lipňové, ostatné) 

 Zoznam disciplinárnych opatrení, ktoré boli členovi uložené(výber viacerých položiek zo 

zoznamu opatrení + priradenie roku k výberu, možnosť výberu časového obdobia odkedy 

dokedy je opatrenie uložené) 

- zoznam opatrení: verejné pokarhanie na ČS/MK, peňažná pokuta, dočasné vylúčenie 

z členstva, trvalé  vylúčenie z členstva, odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov, 

odvolanie z volenej funkcie 

- prepojiť uložené disciplinárne opatrenia (dočasné vylúčenie z členstva, trvalé vylúčenie 

a odňatie alebo nevydanie povolenia) zo zoznamom vydaných povolení, aby v danom 

časovom  období, v ktorom je disciplinárne opatrenie uložené nebolo možné vydať 

povolenie 

 Zoznam vyznamenaní (výber viacerých položiek zo zoznamu Vyznamenaní a priradenie roku 

udelenia vyznamenania) 

- zoznam vyznamenaní: čestné uznanie, čestný odznak III. stupňa, čestný odznak II. stupňa, 

čestný odznak I. stupňa, medaila, čestný člen SRZ 

 Plnenie povinností v ZO SRZ (výber roku + text /napr. brigáda/, história minulých rokov) 

 Sumarizácia úlovkov (výber viacerých položiek zo zoznamu Rybárskych revírov a následný 

výber k danému revíru viacerých položiek zo zoznamu Druhov rýb a priradenie celkovej 

váhy, počet kusov, rok lovu, celkový počet dní koľkokrát bol člen na danom revíri) – túto 

položku môže editovať len hospodár vybranej organizácie 

(druhy rýb budú doplnené) 

 

 Požadované funkcie databázy: 

 Pridávanie a úprava profilov členov podľa oprávnení – viď „Kompetencie používateľov“ 

 Vyhľadávanie v databáze členov podľa: Mena a Priezviska, Kraja, Dátumu narodenia (rozsah 

rokov), Funkcie, Zoznamu disciplinárnych opatrení, Zoznamu vyznamenaní, Členstva v ZO 

SRZ 

 

 

2. VYTVORENIE DATABÁZY REVÍROV 

(názov: Databáza rybárskych revírov) 

 

Požadované údaje revíru: 

 Názov revíru (text) 

 Popisné číslo revíru (výber viacerých čísel, číslo revíru sa uvádza nasledovne: 2-5270-1-1) 

 Oblasť, v ktorej sa revír nachádza (výber 1 položky zo zoznamu Oblastí) 

- zoznam oblastí: bratislavská, západoslovenská, stredoslovenská, východoslovenská 

 Charakter revíru (výber 1 položky zo zoznamu Charakterov revíru) 

- zoznam charakterov: kaprový, lipňový, pstruhový 

 Účel využitia revíru (výber 1 položky zo zoznamu Účelov využitia) 

- zoznam účelov: lovný, chovný, chyť a pusť, CHRO 



 Druh povolenia, ktoré platí na tento revír (výber viacerých položiek zo zoznamu Povolení pre 

revír) 

- zoznam povolení: miestne povolenie, zväzové povolenie, zvláštne povolenie 

 Organizácia, ktorá revír obhospodaruje (výber 1 položky z modulu Organizácií) 

 Popis revíru (text)  

 

 Požadované funkcie: 

 Pridávanie a úprava revírov podľa oprávnení – viď „Kompetencie používateľov“ 

 Vyhľadávanie v zozname revírov podľa Názvu a popisného čísla, Oblasti, Charakteru, Druhu 

povolenia, Účelu využitia, Organizácie 

 Výpis členov s funkciami (Meno a priezvisko, Funkcia, Telefón, E-mail) podľa Organizácie – 

pre členov, ktorý majú zhodne pridelenú Organizáciu s Organizáciou Revíru 

 Štatistiky lovu rýb podľa rybárskych revírov - automaticky 

 Štatistiky návštevnosti podľa rybárskych revírov - automaticky 

 

 

3. VYTVORENIE DATABÁZY ORGANIZÁCIÍ 

(názov: Databáza - Rada SRZ a ZO SRZ) 

 

Požadované údaje organizácie:  

 Názov organizácie (text) 

 Dátum vzniku (dátum), príp. len rok vzniku 

 Sídlo (text) 

 Kraj (výber 1 položky zo zoznamu krajov) 

- výber z krajov: banskobystrický, bratislavský, košický, nitriansky, trenčiansky, trnavský, 

prešovský, žilinský 

 IČO (text) 

 DIČ (text) 

 Telefón 1 (text) 

 Telefón 2 (text) 

 E-mail (text) 

 Odkaz na WWW stránku (text)  

 Zoznam funkcionárov (automaticky z databázy členov podľa priradenej ZO SRZ a funkcie – 

predseda, podpredseda, tajomník, rybársky hospodár, zástupca rybárskeho hospodára, 

účtovník, pokladník, člen výboru, vedúci rybárskej stráže, člen rybárskej stráže, predseda 

kontrolnej komisie, člen kontrolnej komisie, predseda disciplinárnej komisie, člen 

disciplinárnej komisie 
 

 

 Požadované funkcie: 

 Pridávanie a úprava organizácií podľa oprávnení – viď „Kompetencie používateľov“ 

 Vyhľadávanie v zozname podľa Názvu, Kraja 

 Výpis počtu členov organizácie 

 Výpis rybárskych revírov organizácie 

 Výpis členov organizácie s funkciami (Meno, Funkcia, Telefón, E-mail) + možnosť prideliť 

funkcie ďalším členom 

 Výpis členov obvodov organizácie s funkciami (Meno, Funkcia, Telefón, E-mail) 

 Výpis členov organizácie s vyznamenaniami  



 Zadávanie ceny povolenia (denného, týždenného, ročného) pre každú položku zo zoznamu 

Povolení pre každú organizáciu samostatne 

 Výpis vyzbieraných peňazí podľa udelených povolení jednotlivým členom a ceny povolenia 

pre danú organizáciu 

 Zadávanie počtu vydaných povolení (denného, týždenného, ročného) pre každú položku zo 

zoznamu Povolení pre každú organizáciu samostatne + určenie rozpätia interného poradového 

čísla povolenia (napr. od 00325 – 00412), možnosť doplnenia počtu vydaných povolení 

a prepojenie s databázou členov (každá organizácia bude môcť vydať len to povolenie 

interného čísla, ktoré jej bolo pridelené), po prečerpaní vydaných povolení neumožní vydať 

ďalšie povolenie 

 

 

4. VYTVORENIE DATABÁZY OBVODOV 

 (podkategória databázy organizácií) 

 

 Požadované údaje obvodu:  

 Názov obvodu (text) 

 Priradenie k organizácii (výber 1 položky z modulu Organizácií) 

 Výber členov organizácie do výberu podľa funkcií 

 

 Požadované funkcie: 

 Pridávanie a úprava obvodov a ich členov podľa oprávnení – viď „Kompetencie 

používateľov“ 

 

 

KOMPETENCIE POUŽÍVATEĽOV 

Funkcia/Hodnota profilu Obyčajný 

rybár 

Hospodár Štatutár Rybárska 

stráž 

Zamestnanec 

SRZ 

Prihlásenie do systému X X X X X 

Výpis organizácií a detail 

organizácie (bez editácie) 
X X X X X 

Výpis revírov a detail 

revíru (bez editácie) 
X X X X X 

Výpis členov organizácie 

a zobrazenie ich detailu 
- X 

(úprava 

úlovkov) 

- - - 

Výpis všetkých členov 

zobrazenie ich detailu 
- - X X X 

Priraďovanie štatistík 

členom revíru 
- X - - X 

Vytváranie a správa 

profilov členov organizácie 
- - X - X 

Vytváranie a správa 

organizácie 
- - X - X 

Vytváranie a správa 

obvodov 
- - X - X 

Vytváranie a správa revírov - - - - X 

Udeľovanie prístupu do 

systému 
- - - - X 



MOŽNOSŤ VYTVORENIA ĎALŠÍCH MODULOV V ĎALŠEJ ETAPE 

ELEKTRONIZÁCIE: 

 

Štatistika zarybňovania – ku každému rybárskeho revíru priradiť rok + druh násady ryby + 

množstvo + suma, za ktorú bola násada kúpená 

Online zakúpenie povolenia na rybolov – možnosť prepojenia s databázou a automatického 

priradenia 

Evidencia vydaných povolení na rybolov pre nečlenov SRZ – žiadna prepojenosť 

s databázou členov SRZ, vydávanie zabezpečujú organizácie ako aj iné fyzické či právnické 

osoby 

 

 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo zmeniť špecifikáciu elektronizácie SRZ, 

pričom berie na vedomie prípadnú zmenu cenovej ponuky zo strany záujemcov. 

 


