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Z-1
Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ
Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,
v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov ZO SRZ a viacerými podnetmi zo strany ZO SRZ a členov
SRZ si vám dovoľujeme zaslať nasledovné záväzné usmernenie:
1) Do orgánov ZO SRZ a za delegáta má právo byť volený každý člen SRZ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a)
Stanov Slovenského rybárskeho zväzu.
Článok III. bod 7 Volebného poriadku ZO SRZ má len odporúčací charakter, nakoľko je v ustanovení
použité spojenie „ktorý by mal spĺňať“ a nie spojenie „spĺňa“ alebo „musí spĺňať“.
Výbor ZO SRZ nie je oprávnený brániť ktorémukoľvek členovi svojej organizácie podať návrh na kandidáta,
a nie je oprávnený akýkoľvek návrh na kandidáta zamietnuť.
Výbor ZO SRZ spracuje všetky návrhy kandidátov tak, aby mohli byť prerokované na členskej schôdzi
alebo mestskej konferencii. Výbor ZO SRZ je povinný predložiť na členskú schôdzu alebo mestskú
konferenciu všetky návrhy kandidátov bez ohľadu na to, či sú platné alebo neplatné. Na samotnej
členskej schôdzi alebo mestskej konferencii oboznámi výbor ZO SRZ alebo volebná komisia prítomných
členov/delegátov o dôvodoch platnosti alebo neplatnosti návrhov kandidátov.

Platnosť, resp. neplatnosť sa posudzuje na základe nasledovných skutočností:
a) či bol návrh na kandidáta podaný v ustanovenej lehote v zmysle Volebného poriadku ZO SRZ. ZO SRZ
nie je oprávnená si určiť vlastný termín na zasielanie návrhov na kandidáta v rozpore s Volebným
poriadkom ZO SRZ
b) návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti uvedené v článku IV. bod 5 a 6 Volebného poriadku ZO
SRZ
c) navrhovaný kandidát musí byť členom príslušnej ZO SRZ, do ktorej orgánov kandiduje
d) navrhovanému kandidátovi, ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie, dočasné
vylúčenie z členstva vo zväze, ku dňu konania mestskej konferencie/členskej schôdze uplynie doba
uloženého opatrenia. (Upozorňujeme, že treba brať do úvahy členov, ktorým bolo takéto opatrenie uložené,
ktorý majú stále možnosť podať dovolanie na Prezídium Rady SRZ. Nakoľko môže dôjsť k zrušeniu
právoplatného disciplinárneho rozhodnutia, odporúčame nevylučovať takéto osoby z kandidatúry.).
2) V zmysle Volebného poriadku ZO SRZ návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti uvedené v článku
IV. bod 5 a 6.
Vzor, ktorý je prílohou Volebného poriadku ZO SRZ, predstavuje len pomôcku pre ZO SRZ
a samotných členov SRZ akoby mal návrh na kandidáta vyzerať.
V rámci podávania návrhov na kandidátov je potrebné uviesť všetky náležitosti uvedené v článku IV. bod 5
a 6 Volebného poriadku ZO SRZ, pričom návrh nemusí byť uvedený na vzore, ktorý je prílohou
Volebného poriadku ZO SRZ alebo na vzore, ktorý si určí výbor ZO SRZ.
Návrh na kandidáta môže byť podaný na akomkoľvek tlačive a v akejkoľvek forme. Dôležité je, aby
obsahoval povinné náležitosti uvedené v článku IV. bod 5 a 6 Volebného poriadku ZO SRZ.
Výbor ZO SRZ nie je oprávnený zamietnuť návrh na kandidáta, ktorý nebol uverejnený na tlačive,
ktorý je prílohou Volebného poriadku ZO SRZ alebo na tlačive, ktorý si určí výbor ZO SRZ.
3) Výbor ZO SRZ môže v rámci volebného obdobia za členov orgánov ZO SRZ kooptovať len osoby zo
zvolených náhradníkov, preto je potrebná ich voľba.
Návrh na kandidáta sa dáva len ako za člena orgánu ZO SRZ, nie ako náhradníka za člena orgánu ZO
SRZ.
Na začiatku mestskej konferencie/členskej schôdze si členovia ZO SRZ zvolia uznesením počet
náhradníkov. Môže byť minimálne jeden a viac.
Pri samotnej verejnej voľbe sa hlasuje sa o každom navrhovanom kandidátovi. Členmi orgánu ZO SRZ sa
stanú tí, ktorí majú najväčší počet hlasov (musia byť ale zvolení nadpolovičnou väčšinou). Kandidáti, ktorí
neboli zvolení za členov orgánu ZO SRZ, tak sa o nich hlasuje znova ako o náhradníkoch.
Článok VI. bod 2 a 4: Za členov orgánov ZO SRZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov členov do
ustanoveného počtu podľa článku V. bod 7 tohto Volebného poriadku. Za každého zvoleného kandidáta
musí hlasovať najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Členská schôdza alebo mestská konferencia volí náhradníkov do orgánov ZO SRZ z kandidátov, ktorí
neboli zvolení do orgánov ZO SRZ podľa bodu 2 tohto článku. Za náhradníkov do orgánov ZO SRZ sú
zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov členov do ustanoveného počtu podľa článku V. bod 1 a 2 tohto
Volebného poriadku. Za každého zvoleného kandidáta musí hlasovať najmenej nadpolovičná väčšina
prítomných členov.
Rovnako to platí aj v prípade tajnej voľby, kde sa však už druhýkrát náhradníci nevolia.
Článok VII. bod 4 a 8: Každý člen prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje pri jeho mene
poradové číslo alebo označí meno kandidáta nezameniteľným spôsobom, pričom môže označiť najviac taký
počet kandidátov, ktorý zodpovedá súčtu počtu členov orgánu ZO SRZ uvedeného v článku V. bod 7 tohto
Volebného poriadku a počtu náhradníkov uvedeného v článku V. bod 1 alebo 2 tohto Volebného poriadku.
Za každého zvoleného kandidáta musí hlasovať najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Za členov orgánov ZO SRZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov členov do ustanoveného počtu
podľa článku V. bod 7 tohto Volebného poriadku. Za náhradníkov orgánov ZO SRZ v počte uvedeného
v článku V. bod 1 alebo 2 tohto Volebného poriadku SRZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov
členov, ktorí neboli zvolení do ustanoveného počtu členov orgánu ZO SRZ podľa článku V. bod 7 tohto
Volebného poriadku.
V prípade
akýchkoľvek
otázok
kontaktuje
Mgr.
roobova@srzrada.sk, 0948 151 657, 041/507 36 25.

Roobovú,

organizačno-právny

referent,

Z-2
Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018
a Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018
Informujeme držiteľov zväzových povolení na rybolov o nasledovných zmenách vo zväzových rybárskych
poriadkoch, ktoré sú vyznačené červenou farbou oproti pôvodnému zneniu:
Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018
2-0540-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama B SRZ RADA
Vodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky.
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. - do 31. 5. Revír nie je
hraničná voda.
3-1840-2-1 Kysuca č. 2a (H)
Kysucké Nové Mesto
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Považský Chlmec po cestný most Kysucký
Lieskovec - Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste
Krásno nad Kysucou.
Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 35 cm, jalec hlavatý 30 cm.
Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018
Dopĺňa sa revír:
3-2730-6-1 Orava č. 3 (H)
MO Trstená
Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v
meste Tvrdošín.
Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná
predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHaP).
Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.

Z-3
Zoznam členov rybárskej stráže
Štatutárni zástupcovia ZO SRZ sú povinní v termíne do 28. februára 2018 zaslať na Sekretariát Rady
Slovenského rybárskeho zväzu aktuálne zoznamy členov rybárskej stráže z dôvodu uzatvorenia
poistenia zodpovednosti za škodu na rok 2018.
V prípade, že v zozname členov rybárskej stráže nenastali oproti roku 2017 zmeny, je potrebné zaslať
oznámenie, že zoznam členov rybárskej stráže je totožný so zoznamom z roku 2017.
Zoznamy alebo oznámenia
hlavaty@srzrada.sk.

je

potrebné

zaslať

na

email

rybarskastraz@srzrada.sk

alebo

O-1
Usmernenie k Petícii za záchranu
a športového rybárstva na Slovensku

všeľudového,

rekreačného

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ, vážení rybári i nerybári,
v súčasnosti prebieha zberanie podpisov na petičné hárky, ktoré boli odoslané na základné organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu.
Už prvé dni však ukázali, že časť podpisov pravdepodobne nebude platná, nakoľko podpisujúci nevypĺňajú
všetky údaje úplne podľa údajov uvedených v hlavičke petície (neudávajú PSČ, súpisné číslo, uvádzajú
skratky miest a obcí a pod.).
Ďalším nedostatkom bola taktiež príliš úzka kolónka na uvedenie adresy pobytu podpisujúceho, preto sme
petičné hárky dodatočne upravili a zasielame Vám ich v prílohe tohto vestníka.
Podotýkame a zdôrazňujeme, že bez kompletne uvedených údajov na petičnom hárku je podpis
neplatný, preto odporúčame aby na samotné podpisovanie petície počas vydávania rybárskych dokladov
a počas konania mestských konferencií/členských schôdzí dohliadal jeden určený človek. Preto, ak je vo
Vašich silách, nezanedbajte to a skúste niekoho poveriť.
Petíciu môžu samozrejme podpisovať aj nerybári. Rovnako tak nie je podpísanie petície ohraničené
vekom. Preto, ak máte možnosť zabezpečte podpisovanie petície aj na školách, vo firmách, na verejných
priestranstvách a pod.
V najbližších dňoch bude zároveň spustená aj webová stránka venovaná výhradne petícii zarybarstvo.sk,
na ktorej sa bude dať hlasovať elektronicky, pričom podporu budú môcť vyjadriť len tie osoby, ktoré
nepodpísali petíciu v listinnej podobe. Treba sa vyhnúť duplicitnej podpore, ktorá je taktiež neplatná.
Podporte nás prosím svojím podpisom na petičnom hárku alebo elektronicky, zdieľajte a šírte ďalej
túto petíciu a zachráňme spolu rybárstvo pre budúce generácie.

O-2
Ponuka násadových rýb pre rok 2018
Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe Vestníka zasiela tlačivá „Ponuka na násadové ryby
pre rok 2018“ (Elektronická objednávka 2018, Poštová objednávka 2018 lososovité, reofilné a nížinné +
Rupín).
Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2018 zabezpečiť pre
potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia násad v rybochovných
zariadeniach SRZ, nedostatkové kategórie zabezpečíme nákupom od externých dodávateľov.
Ceny ponúkaných násad sú ceny konečné, tzn. že sú vrátane DPH a dopravy. Súčasťou objednávky je aj
ponuka na úhorie monté a modifikované krmivo – Rupín špeciál.
Z dôvodu potreby objednania liečiva Rupín u externého dodávateľa Vás žiadame poslať informáciu
ohľadom požadovaného množstva obratom najlepšie mailom objednavka.nasad@srzrada.sk alebo
telefonicky 0918/711 555 (p. Marko).
Vyplnenú objednávku – tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline a v
prípade elektronickej objednávky mailom na adresu objednavka.nasad@srzrada.sk v termíne do 28.
februára 2018. Následne bude s príslušnou ZO SRZ podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v roku
2018.
V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív kontaktujte pracovníka
odboru výroby a tečúcich vôd p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 alebo 0918/711 555.

O-3
Usmernenie pre použitie 2% zaplatených daní za rok 2017
Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,
v súvislosti so skutočnosťou, že naše občianske združenie Slovenský rybárska zväz sa zaregistroval ako
príjemca 2% zaplatenej dane za rok 2017, predkladáme Vám nasledovné usmernenie o možnosti čerpania
2% zaplatenej dane za rok 2017:
1) V prípade Vášho záujmu získať 2% zaplatenej dane prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu –
Rada Žilina je potrebné informovať svojich prispievateľov, aby svoje príspevky z 2% smerovali na
nasledovného prijímateľa:
Slovenský rybársky zväz
Občianske združenie
Ul. Andreja Kmeťa č. 20, 010 55 Žilina
IČO: 00 178 209
2) V termíne do 30. júna 2018 predložiť Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina žiadosť
o poskytnutie príspevkov z 2% zaplatenej dane podpísanú dvoma štatutárnymi zástupcami základnej
organizácie. Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti budú i kópie vyhlásení daňovníkov, ktoré budú
dokladovať požadovanú čiastku.
3) Prijaté sumy podielu 2% zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3
a 4 Stanov SRZ a § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to
na:
a) ochrana a tvorba životného prostredia
- ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd
(veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd)
- ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
- starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného
znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických havárií, zber a likvidácia komunálneho
odpadu, ichtyologické prieskumy
- odstraňovanie následkov živelných pohrôm
- stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov
- nákup pracovných pomôcok pre rybárskych hospodárov slúžiacich na monitoring základných
fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
- zarybnenie rybárskych revírov vzácnymi a ohrozenými druhmi rýb
b) podpora a rozvoj športu
- organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže - nákup upomienkových
predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.
4) Príspevok bude prijímateľovi poskytnutý po predložení dokladu, ktorý spĺňa všetky náležitosti platnej
legislatívy (daňový doklad a doklad o úhrade) a podľa charakteru použitia taktiež listiny preukazujúce
prevzatie tovaru a služieb členmi Slovenského rybárskeho zväzu (prezenčné listiny a pod.), ktorými
preukáže použitie finančných prostriedkov na účel uvedený v žiadosti.
5) Prijímateľ príspevku je povinný predložiť daňový doklad a ďalšie listiny v zmysle bodov 3 a 4 tohto
usmernenia v termíne do 31. novembra 2018.
6) V termíne najneskôr do 30. decembra 2018 poukáže Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
požadované a riadne zdokladované čiastky 2 % zaplatenej dane na účet jednotlivých základných
organizácií SRZ za podmienky splnenia bodu 5 tohto usmernenia.
Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 je prílohou tohto vestníka.

O-4
Ponuka na kokosové vlákno na výrobu umelých hniezd
Žiadame ZO SRZ, aby nahlásili svoje požiadavky na kokosové vlákno používané na výrobu umelých hniezd
na podporu neresu v termíne do 31 januára 2018.
Predpokladaná orientačná cena vrátane dopravy je 3,35 EUR/kg bez DPH.
Požiadavky zasielajte na email rybarskastraz@srzrada.sk alebo hlavaty@srzrada.sk.
Ľuboš Javor, v. r.
tajomník

Prílohy:
- Výzva na podporu petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
- Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok
- Elektronická objednávka 2018
- Poštová objednávka 2018 lososovité + reofilné
- Poštová objednávka 2018 nížinné + Rupín
- Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

© 2018 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina

