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Slovenský rybársky zväz (SRZ) je najväčšie občianske združenie 
na Slovensku. Združuje 122 miestnych a mestských organizácii, s člen-
skou základňou okolo 130 000 členov, vrátane detí a mládeže.

Výkon rybárskeho práva legislatívne upravuje zákon č. 216/2018 Z.z. o 
rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MŽP SR 
č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve.

Činnosť v rámci Slovenského rybárskeho zväzu upravujú vnútrozväzové 
predpisy – Stanovy, smernice, poriadky.

SRZ disponuje vlastnými odchovnými zariadeniami, v ktorých odchová-
va násadové ryby určené na zarybnenie rybárskych revírov.

Hlavné poslanie zväzu:

• hospodári v pridelených rybárskych revírov a v rámci tejto úlohy
• zabezpečuje ich zarybňovanie
• zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných organizmov
• zabezpečuje ochranu rybárskeho práva v rybárskych revíroch
• stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch
• sleduje čistotu vôd
• vydáva povolenia na lov rýb a rybárske poriadky
• vedie evidenciu o rybárskych revíroch, úlovkoch a zarybňovaní
• zabezpečuje odborné a metodické poradenstvo pre základné 

organizácie
• aktívne sa venuje práci s deťmi a mládežou
• vydáva interné predpisy

História Slovenského rybárskeho zväzu

Prvý rybársky spolok s celoslovenskou pôsobnosťou bol založený v roku 
1926 v Bratislave. V roku 1946 bol založený Jednotný zväz rybársky a síd-
lom športového rybárstva sa stala Žilina. Od roku 1968 nesie názov Slo-
venský rybársky zväz.

Produkcia násadových rýb

SRZ – Rada Žilina zabezpečuje produkciu násadových rýb na 13 výrob-
ných strediskách, ktoré hospodária na výmere 600 ha vodných plôch. Za-
bezpečujú produkciu nížinných druhov, akými sú kapor rybničný, šťuka 
severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, jeseter malý, lieň sliznatý, pleskáč 
vysoký či amur biely; lososovitých druhov – pstruh potočný, pstruh 
dúhový, lipeň tymianový, hlavátka podunajská a sivoň potočný; prúdo-
milné kaprovité druhy akými sú podustva severná, jalec hlavatý a nosáľ 
sťahovavý.

Slovenský rybársky zväz vo svete

Slovenský rybársky zväz je plnohodnotným členom vo svetových rybár-
skych konfederáciách Conféderation International de la Pêche Sportive 
(CIPS), International Casting Sport Federation (ICSF), European An-
glers Federation (EAF), Federation International de la Pêche Sportive 
(FIPSed). SRZ usporadúva svetové a európske šampionáty v jednotlivých 
rybárskych technikách. Šampionáty sú pravidelne hodnotené ako vynika-
júco usporiadané. 

Prečo práve spolupráca so Slovenským rybárskym zväzom?

Slovenský rybársky zväz prostredníctvom svojich kontaktných kanálov 
s členskou základňou ponúka obrovskú príležitosť, ako sa dostať do pove-
domia spoločnosti ako takej. Či už prostredníctvom internetu, televíznej 
obrazovky alebo prostredníctvom klasickej tlačenej forme či umiestne-
ním reklamy na spoločenských podujatiach. Skrátka, rybárstvo je pre ľudí 
veľmi atraktívny šport, a práve v spolupráci s riadiacim orgánom Sloven-
ského rybárskeho zväzu - Radou Žilina môžete naštartovať úspech Vašej 
firmy.

Jednotlivé možnosti marketingovej spolupráce Vám priblížime na nasle-
dujúcich stránkach tohto propagačného letáku.

Čo je Slovenský rybársky zväz? Čo je Slovenský rybársky zväz?
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Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch.

Knižka formátu A6, obsahujúca zoznam povolení a sumár úlovkov rybá-
ra. Pri vydávaní dokladov ju dostane každý člen Slovenského rybárske-
ho zväzu. Priestor na reklamu je na zadnej vonkajšej a zadnej vnútornej 
strane, ktorá tvorí obálku z hrubého tvrdého lesklého papiera. Tlačí sa 
v náklade cca 130 000 ks.
Zadná strana vonkajšia: 3800€ (s DPH)
Zadná strana vnútorná: 1900€ (s DPH)
Vložená strana vnútorná: 950€ (s DPH)

Tlačoviny Slovenského rybárskeho zväzu

Kalendár Slovenského rybárskeho zväzu.

Stolný kalendár so špirálovou väzbou obsahujúci jedinečné fotografie 
priamo z činností Slovenského rybárskeho zväzu, ktoré nasnímali odbor-
ní zamestnanci. Distribuuje sa na organizačné zložky Slovenského rybár-
skeho zväzu. Okrem toho slúži ako prezent pri rôznych iných akciách. 
Priestor pre reklamný odkaz je na spodnej lište, kde sa uvedú základné 
kontaktné údaje inzerenta a webová stránka. Tlačí sa v náklade cca 3000 
ks.
Cena za uverejnenie kontaktných údajov v kalendári: 300€ (s DPH)

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení.

Knižka formátu A6, obsahujúca zoznam rybárskych revírov patriacich do 
celozväzového povolenia. Pri vydávaní dokladov ju dostane každý člen 
Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý si zakúpi celozväzové povolenie. 
Priestor na reklamu je na prednej vnútornej, zadnej vonkajšej a zadnej 
vnútornej strane, ktorá tvorí obálku z hrubého tvrdého lesklého papiera. 
Rovnako bude reklama použitá v poriadkoch pre lipňové vody a zvláštne 
povolenia. Tlačí sa v náklade cca 60 000 ks. 
Zadná strana vonkajšia: 1700€ (s DPH)
Zadná strana vnútorná: 850€ (s DPH)
Predná strana vnútorná: 850€ (s DPH)

Tlačoviny Slovenského rybárskeho zväzu
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Priestor na webe

Domovská stránka Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina

www.srzrada.sk - portál určený pre informovanie členskej základne o 
dianí v Slovenskom rybárskom zväze. Pravidelnými návštevníkmi sú 
predovšetkým členovia Slovenského rybárskeho zväzu - najväčšieho ob-
čianskeho združenia, ktoré združuje 
cca 130 000 členov. Na úvodnej strán-
ke ponúkame umiestnenie loga a kon-
taktných údajov Vašej firmy s linkom 
na priamy preklik na domovskú strán-
ku. Domovskú stránku Slovenského 
rybárskeho zväzu denne navštívi cca 
550 návštevníkov, čo je cca 200 750 
návštevníkov ročne.
Cena za umiestnenie loga na webe 
srzrada.sk: 500€ (s DPH) / 1 rok.

Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu

Internetový dokument zachytávajúci všet-
ky dôležité udalosti v Slovenskom rybár-
skom zväze za uplynulý mesiac. Po uve-
rejnení je zasielaný elektronickou formou 
na všetky organizačné zložky Slovenské-
ho rybárskeho zväzu, uverejnený na do-
mácej stránke Slovenského rybárskeho 
zväzu srzrada.sk a facebookovej stránke 
Slovenského rybárskeho zväzu.
Mesačne si ho prečíta cca 2 000 
návštevníkov.
Cena inzercie 300€ (s DPH)/1 stra-
na A4, 170€ (s DPH)/0,5 strana A4, 
100e (s DPH)/0,25 strana A4.

MESAČNÍKSlovenského rybárskeho zväzu
09
2019

KHV na Počúvadlianskom jazere
Obmedzenie výkonu rybárskeho práva v okolí ŽilinyIchtyologické prieskumy a prezentácia výsledkovZákaz konzumácie boleňa dravého z VN Liptovská Mara

Predstavenie MsO SRZ Michalovce

Množstvo úhynov počas leta

Rozhovor na úvod - PhDr. Jaroslav Sámela, PhD.

Televízna relácia

Televízna relácia Na rybách - Petrov zdar!

Slovenský rybársky zväz v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska 
od roku 2017 vyrába televíznu reláciu s názvom „Na rybách - Petrov 
zdar!“, ktorá je v dvojtýždňových intervaloch (mimo letných prázdnin 
a vianočných sviatkov) vysielaná na Dvojke. Dĺžka relácie je 26 minút a 
priemerná dlhodobá sledovanosť cca 115 000 divákov. Ročne je vyrobe-
ných cca 20 dielov, pričom každá časť je štandardne vysielaná v jednej 
premiére a jednej repríze. V rámci spolupráce s Rozhlasom a televíziou 
Slovenska má Slovenský rybársky zväz výhodnú ponuku na umiestne-
nie sponzorského odkazu v dĺžke 10 sekúnd pre a po relácii, ktorý Vám 
vieme ponúknuť.
Cena za umiestnenie sponzorského odkazu: 950€ (s DPH) / 1 relácia.
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Podujatia Slovenského rybárskeho zväzu Podujatia Slovenského rybárskeho zväzu

Výstavy s účasťou Slovenského rybárskeho zväzu.

V uplynulých rokoch sa Slovenský rybársky zväz pravidelne zúčastňuje aj 
rôznych výstav, kde prezentuje svoju činnosť. Vo svojom stánku pripra-
vuje pre ľudí aj množstvo atrakcií, ktoré priťahujú návštevníkov. Preto v 
rámci priestoru ponúka umiestnenie reklamného Roll-Up-u.Cena za túto 
službu sa odvíja podľa predpokladanej návštevnosti. Roll-Up s rozmerom 
85x200cm dodáva reklamný partner a Slovesnký rybársky zväz zabezpečí 
jeho umiestnenie počas celého trvania akcie na viditeľnom mieste. 
Cenník za umiestnenie Roll-Up-u:
do 5 000 návštevníkov – 100€ (s DPH)
5 000 až 20 000 návštevníkov – 200€ (s DPH)
nad 20 000 návštevníkov – 400€ (s DPH)

Účasť SRZ na výstavách v posledných rokoch:
Agrokomplex – poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo – február – cca 12 000 
návštevníkov
Fishing Show Trenčín – marec – cca 10 000 návštevníkov
Agrokomplex – Poľnohospodárska a potravinárska výstava – august – cca 
115 000 návštevníkov

Preteky v love rýb udicou (LRU) a rybolovnej techniky (RT)

Slovenský rybársky zväz, ako najväčšie občianske združenie na Slovensku 
podporuje aj športovú činnosť a prácu s mládežou. V rámci aktivít pra-
videľne organizuje súťaže v LRU plávaná, LRU mucha, LRU prívlač, LRU 
feeder a RT. Medzi najväčšie v poslednom období môžeme spomenúť po-
dujatia svetového formátu, ktoré boli usporiadané na revíroch Slovenské-
ho rybárskeho zväzu - Majstrovstvá sveta klubov v LRU plávaná 2015, 
Majstrovstvá sveta v LRU prívlač 2016 vo Svite,  Majstrovstvá sveta v LRU 
mucha 2017 či Majstrovstvá sveta v RT 2017.
Podobne ako pri výstavách, aj tu poskytujeme priestor na umiestnenie 
reklamného Roll-Up-u. Roll-Up s rozmerom 85x200cm dodáva reklam-
ný partner a Slovesnký rybársky zväz zabezpečí jeho umiestnenie počas 
celého trvania akcie na viditeľnom mieste. 
Cenník za umiestnenie Roll-Up-u:
do 5 000 návštevníkov – 100€ (s DPH)
5 000 až 20 000 návštevníkov – 200€ (s DPH)
nad 20 000 návštevníkov – 400€ (s DPH)
BONUS:
Ponúkame v rámci tejto ponuky aj bezplatné umiestnené Roll-Up-u po-
čas celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč, ktorá sa uskuto-
čňuje každoročne.
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Zvýhodnené balíčky Zvýhodnené balíčky

Generálny partner SRZ

• Umiestnenie loga na webe srzrada.sk ako Generálny part-
ner SRZ

• Inzerát - zadná strana vonkajšia v Zázname o dochádzke 
k vode a úlovkoch – 3800€ (s DPH)

• Inzerát - zadná strana vonkajšia v rybárskom poriadku pre 
držiteľov kaprových zväzových povolení – 1700€ (s DPH)

• Umiestnenie loga a kontaktných údajov v kalendári Sloven-
ského rybárskeho zväzu – 300€ (s DPH)

• Umiestnenie Roll-Up na výstavách a akciách usporadúva-
ných Radou SRZ – cca 1500€ (s DPH)

• Inzerát - +1x1 strana A4 v Mesačníku SRZ na 1 rok, 12x300€ 
= 3600€ (s DPH)

• Sponzorský odkaz pred a po relácii „Na rybách - Petrov zdar!“ 
v dĺžke 10 sekúnd na 1 rok – cca 20 relácií – 950x20 = 19 000€ 
(s DPH)

• 50% zľava na ďalšie rozšírenie inzercie v tlačovinách 
Slovenského rybárskeho zväzu

• 2x ročne sprostredkovanie ponuky na podporu predaja 
výrobkov Generálneho partnera a rozoslanie na ZO SRZ 
prostredníctvom mailu, FB stránky – napr. akcia pre členov 
SRZ a pod.

• 5 Mimoriadnych povoleniek v hodnote 2600 EUR (s DPH)

Celková suma za tento balík je cena 32 500€ (s DPH).
Balík ponúkame za zvýhodnenú cenu 20 000€ (s DPH).

Ponuka platí na celé obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Partner SRZ 

• Umiestnenie loga na webe srzrada.sk ako partner SRZ - 500€ 
(s DPH) / 1 rok

• Inzerát - vnútorná strana vložená v Zázname o dochádzke 
k vode a úlovkoch – 950€ (s DPH) / 1 rok

• Umiestnenie loga a kontaktných údajov v kalendári Sloven-
ského rybárskeho zväzu – 300€ (s DPH)

• Umiestnenie Roll-Up-u na výstavách a akciách usporadúva-
ných Radou SRZ – cca 1500€ (s DPH)

• Inzerát 1x0,5 strany A4 v Mesačníku SRZ na 1 rok, 12x170€ 
= 2040€ (s DPH)

• +50% zľava na sponzorský odkaz pred a po relácii „Na ry-
bách - Petrov zdar!“  v dĺžke 10 sekúnd, draft minimálne 10 
relácií

• +30% zľava na ďalšie rozšírenie inzercie v  tlačovinách 
Slovenského rybárskeho zväzu

• 1x ročne sprostredkovanie ponuky na podporu predaja vý-
robkov partnera a rozoslanie na ZO SRZ prostredníctvom 
mailu, FB stránky – napr. akcia pre členov SRZ a pod.

• 2 Mimoriadne povolenky v hodnote 1040 EUR

Celková suma za tento balík je cena 6 330€ (s DPH).
Balík ponúkame za zvýhodnenú cenu 5 000€ (s DPH).

Ponuka platí na celé obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Výrobu všetkých grafických podkladov zabezpečuje 
inzerent, pokiaľ sa so Slovenským rybárskym zväzom 
nedohodne inak.



V prípade záujmu o propagáciu Vašej firmy v marketingových 
priestoroch Slovenského rybárskeho zväzu nás neváhajte kon-
taktovať.

Kontaktná osoba:
Rudolf Schwarz
referent pre médiá a marketing
Mail: schwarz@srzrada.sk

Všetky ceny sú uvedené s DPH a platia na celé obdobie od 1.1.2020 
do 31.12.2020.

Na rybách - Petrov zdar 
stránka televíznej relácie pre rybárov

Slovenský rybársky zväz 
stránka Slovenského rybárskeho zväzu, Rada Žilina

www.srzrada.sk

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina
ul. Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina
041 / 507 36 11


