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Z-12 
Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie 
disciplinárne stíhaného 
 
Z dôvodu, že väčšina disciplinárnych komisií ZO SRZ pri vydávaní rozhodnutí o začatí disciplinárneho 
konania tým istým dňom zároveň vydáva predvolanie disciplinárne stíhaného, bol vypracovaný nový vzor 
„Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného“. 
Nový vzor bol zakomponovaný do Disciplinárneho poriadku SRZ účinného od 1. januára 2017 na základe 
uznesenia Rady SRZ č. 88/2017 v znení: 
„Rada SRZ schvaľuje doplnenie Disciplinárneho poriadku SRZ o nový vzor rozhodnutia „Rozhodnutie 
o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného“.“ 
V prípade, že vám predmetný vzor nevyhovuje alebo budete robiť jednotlivé úkony v inom čase, naďalej 
môžete používať aj obe tlačivá, a to „Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania“ a „Predvolanie 
disciplinárne stíhaného“. 
Vzor„Rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného“ je prílohou tohto 
vestníka, a zároveň je uverejnený na našej webovej stránke: 
http://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/ 
 
 
 
 

http://www.srzrada.sk/
http://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/


Z-13 
Miestne rybárske poriadky – usmernenie 
 
Z dôvodu sprehľadnenia schvaľovacieho procesu Miestnych rybárskych poriadkov (MRP) oznamujeme ZO 
SRZ nasledovné:  
V zmysle článku XX. bod 2 Smernice č. 2603/675/16-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov 
a o vydávaní povolení na rybolov ZO SRZ predkladajú aktuálne rybárske poriadky ichtyológom, ktorí 
následne predkladajú správu o vykonanej kontrole a oboznamujú Radu SRZ so zistenými skutočnosťami. 
Tie ZO SRZ, ktoré požiadali o zmeny v revírovaní budú oboznámené s výsledkom v termíne do 
20.10.2017.  
ZO SRZ sú povinné predložiť spracovaný MRP na rok 2018 (v tlačenej alebo elektronickej forme) 
príslušnému ichtyológovi v termíne do 31. októbra 2017 z dôvodu ich následnej evidencie. 
Súčasťou rybárskeho poriadku musí byť najmä aktuálny zoznam všetkých rybárskych revírov v 
obhospodarovaní ZO SRZ podľa databázy rybárskych revírov SR, ktorú podľa § 39 písm. f zákona o 
rybárstve vedie Ministerstvo životného prostredia SR. V MRP je zakázané upravovať a meniť jednotlivé 
ustanovenia zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky ako aj uvádzať uznesenia, ktoré sú s nimi 
v rozpore, a zároveň nie je povolené prikazovať členom SRZ konať v rozpore z týmito 
ustanoveniami. 
 
MRP budú schvaľované Radou SRZ na zasadnutí dňa 09. decembra 2017 na základe ichtyológmi 
predloženej správy o vykonanej kontrole.  
V prípade zistenia nesúladu rybárskych poriadkov s platnou právnou legislatívou a vnútrozväzovými 
predpismi Rada SRZ príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov, najmä zverejnením ustanovení 
MRP, ktoré budú v rozpore so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacou vyhláškou, ktoré budú vyhlásené 
za neplatné. 
 
 

O-13 
Elektronizácia Slovenského rybárskeho zväzu  
 
Dovoľujeme si informovať všetky ZO SRZ, že na zasadnutí Rady SRZ konaného dňa 23. septembra 2017 
bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 65/2017:  
Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Viadon, s.r.o. na vytvorenie 
elektronizácie Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle predloženej ponuky. 
 
Na základe tohto uznesenia bude podpísaná zmluva so spoločnosťou Viadon, s.r.o., a následne budú 
zahájené práce na vytvorení programu centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu 
a postupné zavedenie tohto programu na ZO SRZ.  
Z dôvodu, že niektoré organizácie v súčasnosti už používajú svoje programy na evidenciu svojich členov, 
jednou z požiadaviek Slovenského rybárskeho zväzu bola možnosť importu databáz jednotlivých ZO SRZ 
do novovytvoreného programu spoločnosťou Viadon, s.r.o.  
Z vyššie uvedených dôvodov Vám zasielame dotazník, ktorý by nám mal uľahčiť ďalšie kroky pre 
jednoduché vloženie kompletných údajov každej ZO SRZ do novovytvorenej databázy. 
 
Okrem centrálnej evidencie bude mať program viacero ďalších dôležitých funkcií, nevyhnutných pre 
vydávanie povolení a podobne. 
 
Z hľadiska zavedenia centrálnej databázy na základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
predpokladáme, že program bude možné plnohodnotne začať využívať na začiatku roka 2018 a úplne 
zavedenie na všetky ZO SRZ by malo prebehnúť do konca roka 2018. 
 
Link na dotazník: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1fcZcKuho_lJvKIfmmGfCoW5LyBJNs7LzQiWhEXQqXtU/edit 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1fcZcKuho_lJvKIfmmGfCoW5LyBJNs7LzQiWhEXQqXtU/edit


O-14 
Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018 
 
Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2018 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre 
športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti 
v termíne do 30.11.2017 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž 
(1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. 
 
Dovoľujeme si upozorniť vedúcich družstiev, že na základe opakovaného nedodržiavania termínu podania 
prihlášok do súťaží stanovenom Registračným poriadkom OŠČ bol prezídiom OŠČ schválený nasledovný 
postup:  
V prípade neprihlásenia družstva do súťaže v stanovenom termíne do 30.11.2017 bude družstvám 
umožnené prihlásiť sa v náhradnom termíne do 15.12.2017 za podmienky úhrady sankcie vo výške 50% zo 
štartovného (ktorá bude uhradená spolu so štartovným za nižšie uvedených podmienok). Po tomto termíne 
nebude možné prihlásiť sa do postupových súťaži pre rok 2018. 
 
K prihláške do súťaže je potrebné priložiť registračné preukazy (ak už boli vydané), v prípade záujmu 
o zaregistrovanie nových pretekárov a k vydaniu nových registračných preukazov je potrebné vyplniť 
a zaslať tlačivo „Žiadosť o registráciu nových pretekárov“.   

 
Všetky tlačivá odboru ŠČ sa nachádzajú na stránke SRZ, v sekcii Referát pre športovú činnosť: 

http://www.srzrada.sk/sportova-cinnost/formulare-referat-osc/ 
 
Adresa pre zasielanie prihlášok: Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina 
  Odbor  pre športovú činnosť 
  A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 
  
Štartovný poplatok pre účasť družstva v postupovej súťaži SRZ v disciplínach LRU-PLÁVANÁ, MUCHA, 
FEEDER a  PRÍVLAČ  je stanovené nasledovne: 

       -  1. liga    ................    180,00 € 
       -  2. liga    ................    180,00 € 
       -  divízia   ................     140,00 € 

 Štartovné za účasť družstva v lige RT je 100,00 €. 
 
Žiadame Vás, aby ste štartovný poplatok pre rok 2018 poukázali z účtovných dôvodov na nižšie uvedený 
účet až od 1.1.2018, najneskôr však 28.2.2018.  
 
Bankové spojenie: VÚB banka,      IBAN: SK6202000000000015832432 
Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny: 
LRU – plávaná:                6322 
LRU – mucha:               6321    (štartovné) 
LRU – mucha   12015  (poplatok  5,00 € za registrovaných pretekárov) 
LRU – prívlač:       6324 
LRU – feeder:  6325    
Rybolovná technika:     6323 
 
Pri platbe je potrebné pre identifikáciu platby do poznámky uviesť meno ZO SRZ, prípadne družstva! 

 
Kontaktná osoba: Mária Sprušanská, referent OŠČ, sport@srzrada.sk, 0918 711 548 
 
 

O-15 
Kormorán veľký – plašenie do konca roka 2017 
 
Informujeme ZO SRZ, že v tomto roku 2017, do 31.12.2017 je na lovných rybárskych revíroch a vybraných 
chovných rybárskych revíroch v zmysle udelenej výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého možné 
kormorány iba plašiť.  
Odlov nie je možné realizovať z dôvodu naplnenia kvóty odlovených jedincov už v prvých mesiacoch roka 
2017.  
Informáciu o plašení kormoránov ako aj metódu je potrebné oznámiť príslušnému útvaru Štátnej 
ochrany prírody SR a to listom, e-mailom alebo telefonicky.  

mailto:sport@srzrada.sk
http://www.srzrada.sk/top-spravy/vynimka-na-plasenie-a-odlov-kormorana-velkeho-reviry-srz/


Samotný odlov kormoránov bude opätovne možný od 1.1.2018.  
Ďalej upozorňujeme, že žiadosti na dotáciu o strelivo budú akceptované len od organizácií, ktoré sa 
v minulej sezóne aktívne podieľali na odlove kormoránov a plnili podmienky rozhodnutia o udelenej 
výnimke. 
 
 

O-16 
Oznam o termíne školenia rybárskej stráže 
 
Oznamujeme ZO SRZ, že plánované školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže sa uskutoční v 
mesiaci marec 2018 v priestoroch Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.  
 
Vzhľadom ku kapacitným možnostiam odporúčame ZO SRZ, aby na školenie a skúšky RS prihlasovali len 
taký počet záujemcov, ktorý je potrebný na doplnenie potrebného počtu členov rybárskej stráže.  
 
Presný termín školenia nových členov RS Vám bude oznámený začiatkom roku 2018. Žiadosti posielajte 
v termíne do 31. decembra 2017 na adresu: hlavaty@srzrada.sk. 
 
 

O-17 
Oznam o možnosti prihlásenia členov na školenia rybárskeho 
hospodára 
 
Informujeme ZO SRZ, že môžu nahlasovať prípadných záujemcov na školenie rybárskych hospodárov. 

Toto školenie sa pripraví v spolupráci so Spojenou školou v Ivanke pri Dunaji po dostatočnom množstve 

prihlásených záujemcov.   

 

V prípade Vášho záujmu zasielajte svoje požiadavky s uvedením mena a priezviska, adresy a dátumu 

narodenia záujemcu o školenie RH na adresu: horcicka@srzrada.sk. 

 

 

 
 
 
Ľuboš Javor, v. r.  
tajomník 
 
 

Prílohy: 
 Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného  
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