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Z-14 
Volebný poriadok základných organizácií SRZ 
 
Rada Slovenského rybárskeho zväzu v súlade s § 21 ods. 2 písm. r) v spojitosti s § 11 ods. 5 Stanov 
Slovenského rybárskeho zväzu vydala nové znenie Volebného poriadku základných organizácií 
Slovenského rybárskeho zväzu s účinnosťou od 1. januára 2018 na základe uznesenia Rady SRZ č. 
119/2017. 
Volebný poriadok ZO SRZ sa vzťahuje len na voľby prebiehajúce na úrovni členských schôdzí miestnych 
organizácií SRZ a obvodných organizácií a mestských konferencií mestských organizácií SRZ. 
Neoddeliteľnou súčasťou Volebného poriadku ZO SRZ sú aj nasledovné prílohy: 

- Príloha č. 1 - Vzor návrhu kandidáta 
- Príloha č. 2 - Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta 
- Príloha č. 3 - Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie 
- Príloha č. 4 - Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie 
- Príloha č. 5 - Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou 
- Príloha č. 6 - Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou 

 

http://www.srzrada.sk/


Volebný poriadok ZO SRZ aj s prílohami je prílohou tohto vestníka, a zároveň je uverejnený na našej 
webovej stránke: 
http://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/ 
 
 

Z-15 
Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských 
konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov 
 
Rada Slovenského rybárskeho zväzu v súlade s § 21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ a článkom VIII. bod 4 
Volebného poriadku základných organizácií SRZ prijala uznesením Rady SRZ č. 120/2017 Metodický 
pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO 
SRZ a delegátov, ktorý je záväzný pre všetky ZO SRZ a členov SRZ. 
 
Hlavnými bodmi metodického pokynu sú: 

1. Postup pred zvolaním členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie pre 
potreby zabezpečenia podkladov na voľby 

2. Zvolanie členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie 
3. Uznášaniaschopnosť členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie 
4. Úvod členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie 
5. Samotný priebeh členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie a priebeh 

a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov 
6. Zápisnica z konania členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie 
7. Hlasovanie o navrhovaných uzneseniach 
8. Písomnosti preukazujúce konanie členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ a mestskej 

konferencie 
9. Návrh nového znenia Stanov SRZ 

 
Každá MO SRZ, ObO MsO SRZ a MsO SRZ je povinná postupovať v zmysle tohto Metodického pokynu. 
 
Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do 
orgánov ZO SRZ a delegátov je prílohou tohto vestníka. 
 
 

Z-16 
Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 
povolení na rybolov 
 
Rada Slovenského rybárskeho zväzu v súlade s § 21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ schválila uznesením Rady 
SRZ č. 137/2017 nové znenie Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení 
na rybolov s účinnosťou od 1. januára 2018. 
 
Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov s vyznačenými 
zmenami je prílohou tohto vestníka. 
 
 

Z-17 Miestne rybárske poriadky ZO SRZ a ich schválenie 
 
Rada SRZ prostredníctvom Vestníka č. 3/2017 (október 2017) informovala všetky ZO SRZ o povinnosti 
predložiť spracovaný MRP na rok 2018 (v tlačenej alebo elektronickej forme) príslušnému ichtyológovi 
v termíne do 31. októbra 2017 z dôvodu ich následnej evidencie, pričom MRP budú schvaľované Radou 
SRZ na zasadnutí dňa 09. decembra 2017 na základe ichtyológmi predloženej správy o vykonanej 
kontrole. 
 
Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zasadnutí dňa 09. decembra 2017 prijala nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 131/2017 
Rada SRZ schvaľuje miestne rybárske poriadky základných organizácií SRZ, predložené do 06. decembra 
2017, odsúhlasené príslušnými ichtyológmi. 
 

http://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/


Všetky miestne rybárske poriadky predložené do 06. decembra 2017 boli odsúhlasené príslušným 
ichtyológom. 
 
Uznesenie č. 132/2017 
Rada SRZ ukladá ZO SRZ, ktoré do 06. decembra 2017 nepredložili miestne rybárske poriadky na kontrolu, 
predložiť miestne rybárske poriadky príslušnému ichtyológovi v termíne do 15. decembra 2017 na kontrolu, 
ktoré budú následne schválené v rámci elektronického hlasovania Radou SRZ. 
 
Miestne rybárske poriadky ZO SRZ, ktoré neboli predložené do 06. decembra 2017 budú schvaľované 
Radou SRZ prostredníctvom elektronického hlasovania. 
 
Dodatočné schvaľovanie sa týka nasledovných ZO SRZ: 
- Medzev, Švedlár, Rožňava, Spišská Nová Ves, Giraltove, Humenné, Medzilaborce, Prešov a Sabinov  
- Bratislava I. až V., týmto organizáciám bol schválený odklad, nakoľko do dnešné dňa nebolo vydané 
rozhodnutie o udelení výnimky na lov rýb v revíroch Polder a Zuzana 
- Lučenec, Nová Baňa, Rimavská Sobota, Tisovec, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, 
Liptovský Mikuláš, Námestovo a Turzovka 
- Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Marcelová, Šurany, Vlčany, Hlohovec, Kúty, Sekule-Moravský Svätý 
Ján, Senica, Topoľníky. 
 
Miestne rybárske poriadky, ktoré ZO SRZ nepredložili ani v náhradnom termíne, to je do 15. 
decembra 2017, nebudú na rok 2018 platné, pokým ich neschváli Rada SRZ v zmysle § 21 ods. 2 
písm. x) Stanov SRZ. 
 
ZO SRZ, ktoré nepredložili miestne rybárske poriadky ani v náhradnom termíne: 
Turzovka, Medzilaborce, Medzev, Švedlár, Sekule-Moravský Svätý Ján 
 
 

Z-18 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2017 
 
Informujeme všetky ZO SRZ, že v termíne do 17. februára 2018 je potrebné vyplniť do programu 
SUMARIZÁCIA (www.srzrada.sk/sumarizacia), prípadne zaslať  štatistické údaje za rok 2017, a to:  
 
1. výkazy o úlovkoch  
2. výkaz o skutočnom zarybnení rybárskych revírov  
3. kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia  
4. vyplnený štatistický výkaz o vodných plochách 
5. Zarybňovací plán na roky 2018-2020 (Excel) 
 
O podrobnostiach budú všetky ZO SRZ informované samostatným listom prostredníctvom mailu. 
Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Tibor Krajč, PhD., prípadne príslušný ichtyológ. 
 
 

Z-19 Cenník násadových rýb pre rok 2018 
 
Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zasadnutí dňa 09. decembra 2017 schválila uznesením Rady SRZ 
č. 130/2017 nový cenník násadových rýb pre ZO SRZ pre rok 2018 (Cenník násadových rýb 2018 – 
lososovité a reofilné druhy a Cenník násadových rýb 2018 – nížinné druhy), s tým, že v prípade vyšších 
vstupov do procesov výroby sa môže cena v priebehu roka upraviť.    
 
Cenník násadových rýb pre rok 2018 je prílohou tohto vestníka. 
 
 

O-18 Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového 
rybárstva na Slovensku 
 
Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zasadnutí dňa 09. decembra 2017 schválila uznesením Rady SRZ 
č. 125/2017 spustenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na 
Slovensku, znenie výzvy na podporu určenej pre verejnosť, znenie výzvy na podporu určenej pre 
štatutárnych zástupcov ZO SRZ, znenie samotnej petície a petičného hárku, a s tým súvisiace 
zabezpečenie spustenia petície. 
 

http://www.srzrada.sk/sumarizacia


Pre spoločný záujem udržať postavenie SRZ v rámci nového zákona o rybárstve je nutné vykonať 
množstvo práce.  
 
Odporúčame, aby v každej ZO SRZ bola určená zodpovedná osoba, ktorá bude koordinovať aktivity 
spojené so zhromažďovaním podpisov. Odporúčame, aby v každej ZO SRZ bol zabezpečený dostatok 
petičných hárkov, aby podpisovanie petície bolo zabezpečené nielen v rámci predaja povolení na rybolov, 
ale aby bolo umožnené zhromažďovanie podpisov aj iniciatívnymi členmi v rámci ich pracovného 
a rodinného prostredia, prípadne v súlade so zákonom o petičnom práve na miestach prístupných 
verejnosti. 
 
Plánované ukončenie zhromažďovania podpisov je k 31.03.2018, a to z dôvodu sumarizácie výsledkov 
podpory petície a jej doručenia adresátom (Vláda SR, NRSR) v období kedy bude ešte reálne ovplyvniť 
výslednú podobu zákona. 
 
Preto Vás opätovne žiadame a prosíme, urobte maximum pre úspech Petície za záchranu 
všeľudového, športového a rekreačného rybárstva na Slovensku. 
 
V súvislosti so spustením petície bude vytvorená aj samostatná webová stránka 
www.zarybarstvo.sk, prostredníctvom ktorej bude možná elektronická podpora. 
 
K zodpovedaniu Vašich prípadných otázok ohľadom petície a jej podpory môžete kontaktovať členov 
Petičného výboru alebo zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ. 
 
Petičný výbor: 

Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ, osoba poverená zastupovaním - +421 948 052 273, tajomnik@srzrada.sk 

RSDr. Rudolf Boroš – prezident SRZ - +421 918 988 852, dr.rudolf.boros@gmail.com 

JUDr. Miloš Kabáč – viceprezident SRZ - +421 905 539 637, milos@kabac.sk 

MVDr. Štefan Bilik – viceprezident SRZ - +421 908 729 339, stefan.bilik@sk.netgrs.com 

Mgr. Marek Ondrejovič  – člen KK SRZ - +421 904 444 445, marek.ondrejovic@gmail.com 

Mgr. Barbora Roobová – právnička/organizačno-právny referent - +421 948 151 657, roobova@srzrada.sk 

 
Výzva na podporu petície, Petícia a Petičný hárok sú prílohou tohto vestníka, ktoré si môžete kedykoľvek 
vytlačiť a distribuovať  ďalej. 
 
 

O-19 Výnimka na odstrel kormorána - informácia 
 
Informujeme všetky ZO SRZ, že od 1.1.2018 bude opäť možné loviť kormorána veľkého na lovných 

a vybraných chovných rybárskych revíroch v správe SRZ. Bližšie podmienky rozhodnutia ako aj formulár 

o odlovených jedincoch sú uverejnené na webovej stránke Rady SRZ http://www.srzrada.sk/top-

spravy/vynimka-na-plasenie-a-odlov-kormorana-velkeho-reviry-srz/. 

V prípade potreby kontaktujte ichtyológa, Richarda Štencla (stencl@srzrada.sk) 
 
 

O-20 Informácia o zimnom sčítaní kormoránov na nocoviskách 
 
Informujeme ZO SRZ, že dňa 13.1.2018 v čase od 15,00 – 17,00 hod. bude prebiehať sčítanie kormoránov 
veľkých na nocoviskách. Týmto žiadame ZO SRZ o čo najväčšiu účasť na tomto sčítaní a následnom 
zasielaní sčítacích formulárov na adresu sekretariátu Rady alebo na e-mail stencl@srzrada.sk.  
Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách, Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – formulár a  
Záznam o love 2018 - formulár je v prílohe vestníka. 

 
 

O-21 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej 
činnosti 
 
Vážení športoví rybári,  
            
v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2018 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, 
na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného 
delegáta Vašej ZO SRZ.  

http://www.zarybarstvo.sk/
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Zasadnutie sekcie PRÍVLAČ sa uskutoční v Penzióne Benátky v Piešťanoch 
12.1.2018  piatok        18.30  PRÍVLAČ 
 
Zasadnutia sekcií plávaná, mucha, feeder a RT sa uskutočnia v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa 
č. 20, Žilina v dňoch: 
13.1. 2018 sobota   09.00  PLÁVANÁ 
                             13.00  FEEDER 
 
20.1.2018 sobota  09.00 MUCHA 
                          13.00 RYBOLOVNÁ TECHNIKA 
 
Na základe Predpisov pre športovú činnosť sa zasadnutia môže zúčastniť len jeden zástupca za každú ZO 
SRZ. Hlasovacie právo majú len organizácie, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži 
a registrovaných pretekárov. 
 
Zástupca športového klubu sa zasadnutia môže zúčastniť iba v tom prípade, ak bude vybavený 
splnomocnením ZO SRZ potvrdeným jej štatutárnymi zástupcami. 
 
Program:        1. Otvorenie 
                  2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2017 

       3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2017 
       4. Prihlášky a registrácie pre rok 2018, nasadenie družstiev v roku 2018 
       5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2018 
       6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2018 
       7. Plán práce na rok 2018 

       8. Rôzne 
       9. Záver 
 

                                                                                 

 
 
Ľuboš Javor, v. r.  
tajomník 
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