
Usmernenie  

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. 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), ...) 


