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O-13 

Nové telefónne číslo referátu členskej základne a povolení na rybolov na Sekretariáte Rady SRZ v Žiline 

Referát členskej základe a povolení na rybolov - p. Mašlonková 041/5073 619 

O-14  
Poistenie rybárskej stráže 

Rada schválila uzavretie poistnej zmluvy k Kooperatívou, a. s. pre poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú inému 

pri vykonávaní rybárskej stráže, ako aj úrazové poistenie členov rybárskej stráže vo výške 256,- Sk/ročne za jedného 

člena. Rada uhradí 50% celkových nákladov na poistenie rybárskej stráže z RF pre rybársku stráž. 

Postup pri hlásení škody: 

1. Bezodkladne nahlásiť škodu svojmu nadriadenému orgánu - Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. 

2. Následne hlásiť poistnú udalosť na tlačive poisťovne (Oznámenie poistnej udalosti z poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti rybárskej stráže - Príloha č. 1). 

3. Pri spôsobení vecnej škody nad 1.000,- Sk zabezpečiť obhliadku likvidátorom poisťovne, na zistenie jej 

rozsahu. 

4. Poskytnúť ďalšie doklady pre zdokladovanie zodpovednosti za škodu, ktoré si vyžiada poisťovňa. 

http://www.srzrada.sk/


Postup pri hlásení úrazu: 

1. Bezodkladne nahlásiť úraz svojmu nadriadenému orgánu - Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. 

2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov 

lekára. 

3. Poistený, alebo oprávnená osoba je povinná na tlačive poisťovne (Oznámenie o úraze - Príloha č. 2), 

potvrdenom poistníkom - Radou SRZ, poisťovni písomne oznámiť, že k poistnej udalosti došlo pri 

poistnej činnosti a týka sa poistnej osoby. Tlačivo "Oznámenie o úraze" obsahuje aj správu ošetrujúceho 

lekára, ktorý potvrdí rozsah telesného poškodenia úrazu /ČNL/, trvalých následkov úrazu /TN/ a v 

prípade úrazovej smrti, úradný doklad o smrti poisteného a ďalšie doklady potrebné pre likvidáciu. 

O-15  
Ročná účtovná závierka za rok 2002 

Rada schválila Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2002 (Príloha č. 3) a Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na 

rok 2003 (Príloha č. 4). 

Z-1  
Zaradenie Oravy č. 1 a 3 do zväzového povolenia na vody lipňové. 

Rada uznesením č. 15/03 schválila k 1. 5. 2003 zaradenie revírov Orava č. 1 a 3 do zväzového povolenia na vody 

lipňové. 

Z-2  
Zaradenie VN Kozmálovce do zväzového povolenia na vody kaprové 

Uznesením č. 23/03 Rada schválila k 1. 5. 2003 zaradenie VN Kozmálovce do zväzového povolenia na vody kaprové. 

Z-3  
Povinnosť ZO SRZ zaslať aktuálne fotokópie listov vlastníctva a nahlásiť 
zástupcov ZO SRZ zodpovedných za nehnuteľný majetok organizácie 

ZO SRZ sú povinné v termíne do 31. 5. 2003 zaslať na adresu Sekretariátu Rady SRZ fotokópie aktuálnych listov 

vlastníctva majetku vo vlastníctve ZO SRZ. 

Pre potreby ochrany nehnuteľného majetku ZO SRZ ako aj majetkovo právneho vysporiadania nehnuteľností, hlavne 

pod vodnými plochami, je potrebné, aby si prostredníctvom výboru každá ZO SRZ zvolila jedného zástupcu, ktorý 

bude mať predmetnú problematiku na starosti a bude za ňu zodpovedný. Výbor zodpovedného (meno, adresa a 

kontakt) nahlási na Sekretariáte Rady SRZ v termíne do 31. 5. 2003. Všetci zodpovední budú následne pozvaní na 

školenie z oblasti katastra nehnuteľností. 

Z-4  
Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení 
na rybolov - doplnenie 

Uznesením č. 24/03 Rada schválila doplnenie Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 

povolení na rybolov v bode III. A.2.d.: ...môže vydať miestne povolenie na kaprové vody, pstruhové vody a lipňové 

vody a do iných záznamov uvedie rozsah platnosti miestneho povolenia. V prílohe č. 5 Vám zasielame na výmenu už 

opravenú stranu č. 4 Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. 

Prílohy: 

1. Oznámenie poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti RS 

2. Oznámenie o úraze / Oznámenie o úmrtí 

3. Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2002 



4. Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2003 
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