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Z-9  
Centrálna evidencia členskej základne SRZ – zoznam a spôsob doručenia 
požadovaných údajov 

V nadväznosti na bod C/1 Uznesenia X. Snemu Slovenského rybárskeho zväzu o rozpracovaní uznesenia a Hlavných 

smerov činnosti SRZ na roky 2011-2014 o pokračovaní v zavádzaní jednotnej evidencie členskej základne, Rada 

SRZ schválila, aby systém Centrálnej evidencie členskej základne SRZ spracovala spoločnosť UnionSoft, s.r.o. 

Bratislava s tým, že ukladá ZO SRZ poskytnúť nižšie uvedené údaje ako aj ich spôsob doručenia: 

1. ZO SRZ sú pred exportom databázy svojich členov povinné doplniť do nej údaje uvedené v prílohe tohto 

vestníka a ktoré sú označené červenou farbou ( meno, priezvisko, dátum narodenia, ulica, číslo domu, 

obec, PSČ, názov ZO, názov obvodnej organizácie, číslo odznaku člena rybárskej stráže ). Zvlášť 

upozorňujeme ZO SRZ na povinnosť ku každému členovi doplniť údaj o názve základnej organizácie, 

kde je organizovaný. Bez nich nie je možné jednotnú databázu vytvoriť. Ak súčasná databáza ZO SRZ 

neobsahuje niektoré z povinných polí je nutné chýbajúce údaje doplniť a až následne vygenerovať 

export. 

2. Najlepšie je vygenerovať export z databázy členov vo formáte dbf, csv, Excel, prípadne iné, ktoré 

obsahujú požadovanú štruktúru povinných údajov. 

3. V prípade, ak niektorá ZO SRZ nevedie evidenciu členskej základne v počítačovej podobne alebo nemá 

možnosť vygenerovať export z databázy vyplní priloženú Excel tabuľku, ktorá vám bola poslaná e-

mailom. Táto tabuľka je taktiež k dispozícii aj na internete: www.srzrada.sk. 

4. Vygenerované súbory je potrebné zaslať výlučne e-mailom na adresu: sekretariat@srzrada.sk v 

termíne do 31.8.2014. 

5. V prípade potreby konzultácie kontaktujte Ing. Martina Kulinu na e-mail: martin.kulina@unionsoft.sk, 

prípadne na mobilné telefónne číslo: 0904 700 914. 
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Z-10  
Ceny povolení na rybolov pre rok 2015 

V dôsledku žiadosti niektorých členov Rady SRZ o zavedenie jednotného odvodu z kaprového zväzového povolenia 

na rybolov predkladáme ZO SRZ k vyjadreniu dva varianty cien povolení pre rok 2015. S uvedeným návrhom sa bude 

Rada SRZ zaoberať na septembrovom zasadnutí. Nakoľko sa jedná o zásadnú zmenu, žiadame organizácie, aby sa 

k predloženému návrhu písomne, alebo e-mailom na adresu Sekretariátu vyjadrili v termíne do 15. septembra 2014. 

Variant č. 1:  

Návrh cien povolení pre rok 2015 je vypracovaný z analýzy odvodov za zväzové kaprové povolenie s cieľom stanoviť 

jednotný odvod. 

 Pri použití jednotného odvodu by boli oproti súčasnosti stratové tie organizácie, ktoré majú miestne 

kaprové povolenie za 43,- a 46,- €. U organizácií, ktoré majú cenu miestneho kaprového povolenia 

lacnejšiu, predstavuje navrhovaný jednotný odvod nižšiu sumu ako je ich súčasný odvod, teda sa zvýši 

príjem pre organizáciu, ale zníži sa odvod do rezervného kaprového povolenia. Jednotný odvod by bol 

reálny v prípade jednotnej ceny miestneho kaprového povolenia resp. max. dva druhy.  

V návrhu cien miestneho kaprového povolenia vychádzame z hore uvedeného, t.j. že budú dve kaprové 

povolenia vo výške 43,- € a 46,- €. Zväzové kaprové povolenie bude vo výške 33,- € ( jednotný odvod ). 

Podmienkou zakúpenia zväzového kaprového povolenia je byť držiteľom miestneho kaprového 

povolenia. V prípade, že organizácia nemá kaprovú vodu nemôže svojim členom predať zväzové 

kaprové povolenie ( napr.: rybár z Liptovského Hrádku si nemôže zakúpiť zväzové kaprové povolenie, 

len sezónne – na revíry Rady). 

 Miestne lipňové povolenie sa týka len 22 organizácií, z tohto počtu však 7 organizácií objednáva len 

zľavnené miestne lipňové povolenie resp. výrazne viac zľavnených ako bežných, čo značne narúša celý 

systém. Miestne lipňové povolenie kopíruje miestne kaprové povolenie, t.j. dve povolenia v hodnote 37,- 

€ a 40,- €. Potom zväzové lipňové povolenie bude vo výške 39,- € ( jednotný odvod ). Podmienkou 

zakúpenia zväzového lipňového povolenia je byť držiteľom miestneho lipňového povolenia (napr.: rybár z 

Bratislavy si nebude môcť zakúpiť zväzové lipňové povolenie). 

 Pstruhové miestne povolenie navrhujeme vo výške 37,- € a 40,- €. 

 Sezónne povolenia sú zachované v plnom rozsahu ako aj v roku 2014. 

Návrh cien povolení pre rok 2015 nepočíta so zľavnenými povoleniami. Každá organizácia môže svojim členom znížiť 

cenu povolenia podľa uznesenia výboru ( dôchodcovia, ženy, mládež a pod. ) pri dodržaní článku V. bod A Smernice 

o platení zápisného , členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. Upozorňujeme ZO SRZ, že v prípade 

odsúhlasenia variantu č. 1 bude prehodnotené množstvo revírov vo zväzovom kaprovom povolení. 

Variant č. 2:  

Zachovať súčasný stav povolení na rybolov, vrátane odvodov s navýšením zväzového kaprového povolenia na 75,- 

€.  

V prípade, ak sa ZO SRZ k danej problematike v stanovenom termíne nevyjadrí, považujeme, že organizácia súhlasí 

s variantom č. 2 pri zachovaní súčasného systému. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Ing. Janoušovú - tel. 

0905 550 108 a Ing. Baláža 0905 802 350. 
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