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Smernica
pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych
pretekov v rybárskych revíroch RADY SRZ.

ÚČINNOSŤ
1. februára 2021

Táto Smernica sa vzťahuje na organizovanie rybárskych pretekov, športových rybárskych
pretekov (ďalej len pretekov) SRZ a organizačnými zložkami SRZ.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov.
1. Rybársky pretek alebo športový rybársky pretek je súťažou v love rýb, ktorý organizuje užívateľ
a riadi sa vlastnými propozíciami v zmysle § 20 ods.1 zákona č. 216/2018 o rybárstve a o doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
2. Rybársky revír Rady SRZ je vodná plocha, ktorá je v užívaní a obhospodarovaní Rady SRZ.
3. Organizátor preteku na revíroch Rady SRZ je Rada SRZ alebo organizačná zložka SRZ ,ktorá
podala žiadosť o usporiadanie preteku v súlade s § 2 ods. 1 písm. h) Vyhlášky č. 381/2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4. Usporiadateľ preteku je právnická osoba poverená organizátorom preteku na usporiadanie
preteku v revíroch Rady SRZ.
5. Štartovná listina preteku je dokument, ktorý nahrádza povolenie na rybolov a rybársky lístok,
obsahuje menný zoznam pretekárov, výšku štartovného (ak je určené) a podpis pretekára.

Článok II
Všeobecné ustanovenia
1. V jednom rybárskom revíri Rady SRZ môže byť usporiadaných maximálne päť pretekov ročne.
2. Žiadosť o povolenie usporiadať pretek (o schválenie kalendára športových rybárskych pretekov)
na revíroch Rady SRZ zašle na Sekretariát Rady SRZ do 15. februára príslušného kalendárneho
roka. Vzor žiadosti je prílohou tejto smernice. Súčasťou žiadosti sú propozície preteku, ktoré
spravidla obsahujú najmä určenie funkcionárov preteku, program preteku, výška štartovného,
ďalšie technické a organizačné podmienky lovu.
3. Po doručení žiadosti, táto je postúpená na Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov,
kde je pridelená príslušnému ichtyológovi, ktorý sa k nej písomne vyjadrí. Rada SRZ rozhoduje
o podaných žiadostiach na prvom svojom riadnom zasadnutí.
4. Po schválení žiadosti o usporiadanie preteku Radou SRZ, je kalendár pretekov zverejnení na web
sídle Rady SRZ Organizátor preteku zabezpečí informáciu o konaní preteku a obmedzeniach na
svojom web sídle.
5. Organizátor preteku zodpovedá za vyhotovenie štartovnej listiny pretekárov. Organizátor
zodpovedá za odvod určený touto Smernicou na účet Rady SRZ v prípade, že je propozíciami
preteku určená výška štartovného. Odvod Rade SRZ je vo výške 5% z príjmu za štartovné
poplatky od OZ SRZ a vo výške 10 % z príjmu za štartovné od ostatných právnických osôb. Ako
doklad k vyúčtovaniu predkladá organizátor štartovnú listinu overenú organizátorom a
usporiadateľom preteku.

Článok III
Povinnosti organizátora a usporiadateľa preteku
1. Organizátor preteku je povinný určiť usporiadateľa preteku, pokiaľ nie je sám jeho
usporiadateľom.
2. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť konanie preteku v súlade so všetkými všeobecnými
právnymi predpismi. Organizátor spolu s usporiadateľom je povinný zabezpečiť úhradu príjmov
za štartovné na účet Rady SRZ najneskôr do 14 dní po skončení preteku na č.ú.: SK62 O200
0000 0000 1583 2432. Do poznámky uviesť dátum konania preteku a názov usporiadateľa. V
prípade neuhradenia príspevku nebude dlžníkovi na revíroch Rady SRZ umožnené ďalšie
usporiadanie preteku.
3. Usporiadateľ je povinný počas preteku riadne označiť vymedzený úsek, lovné miesta, sektory.
Podľa § 20 ods. 3 zákona o rybárstve užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov,
počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku
rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.
4. Po skončení preteku usporiadateľ odstráni označenie vymedzeného úseku, lovných miest a
vykoná vyčistenie úseku.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
Táto Smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SRZ a účinnosť dňom 1.2.2021.

Slovenský rybársky zväz
Rada Žilina

