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                                                  Úvodné ustanovenia 
§ 1 Právna povaha zväzu 

 

1) Slovenský rybársky zväz ( ďalej aj zväz alebo SRZ ), je združenie občanov založené na 

základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní v znení neskorších predpisov, ktoré združuje 

občanov so spoločným záujmom o výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch 

pridelených do užívania SRZ. 

2) Členstvo vo zväze je dobrovoľné, nikto nesmie byť nútený k členstvu vo zväze, ani 

k účasti na jeho činnosti. Zo zväzu môže každý slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť 

občiansky na ujmu, že je členom zväzu, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho 

podporuje alebo, že stojí mimo neho. 

3) SRZ vykonáva svoju činnosť v súlade s týmito Stanovami, vnútrozväzovými normami 

a v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi. 

4) Zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Do ich postavenia a činnosti 

môžu štátne orgány zasahovať iba v medziach zákona. 

5) SRZ ako celok,  ako aj jeho základné organizačné zložky majú samostatnú právnu 

subjektivitu. V právnych vzťahoch vystupujú a jednajú vlastným menom a majú 

samostatnú majetkovú zodpovednosť. Môžu nadobúdať práva a záväzky, pokiaľ to nie je 

v rozpore s týmito Stanovami a všeobecne platným právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. 

6) Zväz  a jeho organizačné zložky môžu vytvárať obchodné spoločnosti a podieľať sa na ich 

riadení.  

7) Zväz môže vstupovať do medzinárodných organizácií v oblasti rybárstva a môže 

uzatvárať zmluvy o spolupráci s rybárskymi organizáciami v zahraničí. 

8) Tieto Stanovy sú záväzné pre všetky orgány, organizačné zložky a členov zväzu.  

                                                  

§ 2 Názov , sídlo a územná pôsobnosť 

 

1) Združenie vystupuje pod názvom Slovenský rybársky zväz Žilina, jeho organizačné 

zložky vystupujú pod názvom Základná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, ku 

ktorému sa pripája názov sídla organizačnej zložky. 

2) Sídlom zväzu je Žilina ul. Andreja Kmeťa 20 

3) Pôsobnosť zväzu sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. 

 

 

                                   Základné ustanovenia 
 

§ 3 Poslanie a ciele zväzu 

 

1) Zväz zabezpečuje výkon rybárskeho práva v zmysle platného zákona o rybárstve 

v rybárskych revíroch , ktorých je užívateľom. 

2) Zväz zabezpečuje plnenie úloh , ktorými bol poverený ústredným orgánom štátnej správy 

na úseku rybárstva. 

3) Zväz vykonáva ochranu rybárskeho práva v pridelených rybárskych revíroch 

prostredníctvom rybárskej stráže. 

4) Zväz zabezpečuje hospodárenie v pridelených rybárskych revíroch, vrátane produkcie, 

nákupu a distribúcie rybích násad pre zarybňovanie revírov. 

5) Zväz zabezpečuje hospodárenie s vlastným majetkom. 

6) Zväz sa podieľa na ochrane  životného prostredia s dôrazom na ochranu vôd 

a ichtyofauny. 
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7) Zväz popularizuje a rozvíja športové rybárstvo, organizuje rybárske súťaže na všetkých 

úrovniach, svoju činnosť propaguje v médiách a v rámci výstav. 

8) Zväz zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí organizovaných v krúžkoch rybárov 

a  kandidátov na členstvo, organizovaných v kluboch mládeže. 

9) Zväz poskytuje prostredníctvom ústredných zväzových orgánov odbornú a metodickú 

pomoc svojim základným organizačným zložkám. 

10) Zväz sa aktívne podieľa na tvorbe a pripomienkovaní právnych noriem na úseku rybárstva 

alebo noriem , ktoré môžu mať na rybárstvo vplyv .  

11) Zväz  v zmysle platnej legislatívy vstupuje do vodoprávnych konaní a posudzovania 

projektov vodohospodárskych stavieb. 

12) Zväz úzko spolupracuje s environmentálnymi organizáciami. 

 

§ 4 Hlavné úlohy zväzu 

 

2) Zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch a v rámci tejto úlohy : 

a) navrhuje v zmysle zákona o rybárstve pre pridelené rybárske revíre , rybárskeho 

hospodára a rybársku stráž, 

b) zostavuje zarybňovací plán revírov,  

c) zabezpečuje a vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov v súlade so zákonom 

o rybárstve, 

d) zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných živočíchov a ochranu rybárskeho práva 

v pridelených rybárskych revíroch, 

e) stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch 

a rybochovných zariadeniach, 

f) sleduje nepriaznivé zásahy  do rybárskych revírov a navrhuje opatrenia na ich 

obmedzenie alebo ich vylúčenie, 

g) sleduje využívanie a čistotu vôd a zisťuje zdroje znečisťovania vody z hľadiska 

ochrany rybárstva a dáva podnet orgánom štátnej správy na začatie konania 

v prípade znečistenia alebo neoprávneného využívania vody, prípadne iného 

porušenia zákona o vodách, 

h) vydáva povolenia na rybolov v revíroch vo svojom používaní, 

i) vedie evidenciu rybárskych revírov a úlovkov, 

j) uskutočňuje rozbory úlovkov a dochádzky k vode pre štatistické účely, 

k) vydáva rybárske poriadky, 

l) vydáva interné riadiace normy. 

2) Zväz hospodári s vlastným majetkom, najmä na rybníkoch a rybochovných zariadeniach 

a v rámci tejto úlohy : 

a) uskutočňuje v súlade s požiadavkami organizačných zložiek zväzu chov rybích 

násad, najmä hospodársky dôležitých, vzácnych a ohrozených druhov rýb pre 

zarybňovanie rybárskych revírov v užívaní zväzu a chov rýb pre komerčné účely, 

b) poskytuje organizačným zložkám zväzu materiálnu a finančnú pomoc, 

c) stará sa o dobrý zdravotný stav rýb a vykonáva pre to všetky potrebné opatrenia, 

d) stará sa o odbornú prípravu členov a zamestnancov a o zvyšovanie ich 

kvalifikácie , 

e) v záujme efektívnejšieho využívania rybochovných zariadení spolupracuje 

s odbornými pracoviskami iných organizácií a ústavov. 

2) Zväz sa stará  o odbornú a kultúrnu výchovu členstva a funkcionárov, v rámci ktorej : 

a) vytvára a určuje jednotné podmienky pre prípravu a prijímanie kandidátov na 

členstvo a  nových členov,  

b) zriaďuje rybárske krúžky detí a  vytvára pre ich činnosť personálne a materiálne 

podmienky, 

c) organizuje školenia, aktívy, rybárske preteky a súťaže, rybárske výstavy a iné 

akcie, 
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d) vydáva publikácie, prospekty, spolupracuje pri vydávaní odbornej rybárskej 

literatúry, podieľa sa na výrobe televíznych relácií s rybárskou problematikou, 

e) zriaďuje odbory a komisie ako poradné orgány, poskytuje organizačným 

zložkám zväzu odbornú a metodickú pomoc. 

2) V oblasti riadenia rybárstva spolupracuje zväz s orgánmi štátnej a verejnej správy,  

vedeckými inštitúciami a  rybárskymi školami. 

2)  Zväz sa podieľa na plnení úloh štátu, ktorými bol poverený najmä v oblasti : 

a) riešenia problematiky rybárskych revírov, 

b) schvaľovania zarybňovacích plánov predkladaných jeho organizačnými zložkami, 

c) výkonu rybárskej stráže, 

d) vykonávania ichtyologických prieskumov v rybárskych revíroch, 

e) štatistického vyhodnotenia záznamov držiteľov osobitného povolenia na rybolov. 

2) Zabezpečuje a podporuje štátnu reprezentáciu v rybárskom športe na národnej a 

medzinárodnej úrovni. 

 

§ 5 Členstvo, jeho vznik a zánik. 

 

1) Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý 

dovŕšil 18 rokov veku a spĺňa nasledujúce podmienky : 

a) súhlasí a stotožňuje sa so Stanovami zväzu a zaviaže sa nimi riadiť, 

b) absolvuje školenie zo základných predpisov o rybárstve a úspešne absolvuje 

preskúšanie z nich. Povinnosť školenia a preskúšania sa nevzťahuje na osoby, 

ktoré boli v predchádzajúcom roku kandidátmi na člena zväzu, 

c) písomne požiada o členstvo vo zväze, 

d) predloží čestné prehlásenie, , že nebol v posledných troch rokoch právoplatne 

odsúdený za trestný čin pytliactva, alebo nebol v posledných troch rokoch 

postihnutý za priestupok na úseku rybárstva, alebo na úseku ochrany životného 

prostredia,  

e) súhlasí so spracovávaním osobných údajov pre potreby zväzu. 

2) Kandidátom na člena zväzu je mládež od dovŕšenia 15 rokov veku. Kandidát na člena 

zväzu musí spĺňať nasledujúce podmienky : 

a) súhlasí a stotožňuje sa so Stanovami zväzu a zaviaže sa nimi riadiť, 

b) absolvuje školenie zo základných predpisov o rybárstve a úspešne absolvuje 

preskúšanie z nich. Povinnosť školenia a preskúšania sa nevzťahuje na osoby, 

ktoré boli v predchádzajúcom roku organizované v krúžkoch mladých rybárov 

c) písomne požiada o prijatie za kandidáta na členstvo vo zväze, 

d) predloží čestné prehlásenie, , že nebol v posledných troch rokoch právoplatne 

odsúdený za trestný čin pytliactva, alebo nebol v posledných troch rokoch 

postihnutý za priestupok na úseku rybárstva, alebo na úseku ochrany životného 

prostredia,  

e) predloží súhlas zákonného zástupcu so spracovávaním osobných údajov pre 

potreby zväzu. 

3) Pridruženým členom zväzu sa môže stať osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej 

republiky, má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa 

podmienky uvedené v odseku 1 alebo 2. 

4) Deti od dosiahnutia  6 rokov veku, organizované v krúžkoch mladých rybárov sa za 

kandidátov ani za členov nepovažujú. Členstvo v krúžku je predpokladom pre vydanie 

detského povolenia. 
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5) O prijatí rozhoduje výbor základnej organizácie. Posudzovanie splnenia kritérií na prijatie 

vykonáva prijímacia komisia zložená z 2 členov výboru základnej organizácie a 1 člena 

disciplinárnej komisie.  Na prijatie za člena alebo za kandidáta na člena,  nie je právny 

nárok. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí sa vyhotovuje písomne a doručuje sa 

žiadateľovi o prijatie , doporučene do vlastných rúk. Neprijatie musí byť odôvodnené. 

Voči rozhodnutiu o neprijatí nie je prípustný opravný prostriedok. Žiadosť o  prijatie 

môže žiadateľ podať opakovane, najskôr po uplynutí jedného roka od zamietnutia 

žiadosti.  

6) Do 15 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí , je žiadateľ povinný uhradiť zápisné 

a členský príspevok, inak sa má za to, že členstvo nevzniklo. Povinnosť uhradiť zápisné 

neplatí pre osoby, ktoré boli v predchádzajúcom roku kandidátmi na členstvo vo zväze 

alebo boli organizované v krúžkoch mladých rybárov . 

7) Osoby vylúčené z členstva vo zväze z disciplinárnych dôvodov, môžu požiadať o znovu 

prijatie za člena, alebo za kandidáta najskôr po uplynutí 3 rokov od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení . Na takéto osoby sa hľadí ako na nových členov 

alebo kandidátov  , tj. sú povinné splniť podmienky uvedené v odsekoch 1 až 6.  

8) Člen zväzu môže požiadať výbor základnej organizácie o prerušenie členstva, 

najneskoršie do 31.marca kalendárneho roku, najviac na dobu 2 rokov. Prerušenie 

členstva môže výbor základnej organizácie povoliť, iba ak má žiadateľ vyrovnané 

pozdĺžnosti voči zväzu a základnej organizácii. Prerušenie členstva nie je možné  

v priebehu disciplinárneho konania ,  do doby zaplatenia peňažnej pokuty podľa § 11 

ods.2 písm. b ) alebo v dobe trvania disciplinárneho opatrenia podľa § 11 ods.2 písm. c ), 

d ), f ) . V dobe prerušenia členstva, nemá takýto člen práva ani povinnosti člena podľa § 

7. Do 15 dní po skončení prerušenia členstva, je povinný uhradiť členský príspevok za 

daný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká. 

9) Členstvo vo zväze zaniká : 

a) smrťou člena, 

b) vystúpením člena zo zväzu, 

c) nezaplatením členského príspevku do 31.marca , v odôvodnených prípadoch 

môže výbor základnej organizácie zmeškanie lehoty odpustiť, najneskoršie do 

konca kalendárneho roku, 

d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení zo zväzu, 

       Po zániku členstva  podľa písm. b ) , c ) , sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky,  

       zaplatením zápisného a členského príspevku . 

10)  Výbor základnej organizácie môže udeliť svojim členom čestné členstvo v základnej 

organizácii. Rada zväzu môže udeliť členom a nečlenom zväzu čestné členstvo vo zväze. 

Podmienky udeľovania čestného členstva stanoví vnútro zväzový predpis. 

11) Členstvo vo zväze sa preukazuje členským preukazom alebo preukazom kandidáta na   

člena, s nalepenou fotografiou, vydaným výborom základnej organizácie a podpísaným 

štatutárom organizácie. Deti sa preukazujú preukazom mladého rybára. Preukaz slúži na 

evidenciu člena , potvrdzovanie splnenia členských povinností  a záznamy 

o disciplinárnych previneniach. Pri výkone rybárskeho práva musí mať loviaci členský 

preukaz u seba a predložiť ho na požiadanie členom rybárskej stráže. Členský preukaz je 

majetkom zväzu, v prípade zániku členstva podľa odseku 9 písm. b), c) , d) je člen 

povinný odovzdať členský preukaz organizácii, ktorej bol členom.  

12) Členom Slovenského rybárskeho zväzu ,sa môže stať aj iná právnická osoba, pôsobiaca na 

území Slovenskej republiky  v oblasti športového rybárstva alebo vykonávajúca rybárske 

právo v zmysle zákona. 

13) Takáto právnická osoba, môže mať svoje vlastné organizačné štruktúry, nezávislé od 

týchto Stanov. Jej činnosť nesmie byť v rozpore so Stanovami zväzu. Jej pôsobnosť 

v rámci Slovenského rybárskeho zväzu upraví Osobitný štatút. 

14) Vstup  právnickej osoby do Slovenského rybárskeho zväzu, schvaľuje Rada zväzu. 
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§ 6 Členstvo v základnej organizácii a prestup do inej organizácie 

  

1) Člen môže byť organizovaný iba v jednej základnej organizácii . V prípade, že sa zistí 

registrácia vo viacerých organizáciách, platí členstvo v tej organizácii, kde bola prihláška 

podaná ako prvá a takéto konanie člena, je považované za hrubé porušenie zväzovej 

disciplíny. 

2) Prestup do inej organizácie môže byť vykonaný v termíne najneskoršie do 15. marca 

kalendárneho roku, na základe písomnej žiadosti člena a to aj bez udania dôvodu. 

Súčasťou žiadosti musí byť písomný súhlas s prestupom od výboru základnej organizácie 

do ktorej chce člen prestúpiť. 

3) Pre schválenie prestupu musí mať člen vysporiadané všetky pozdĺžnosti voči materskej 

organizácii. Členský príspevok za daný rok platí člen už v novej základnej organizácii. 

4) Prestup  do inej  základnej organizácie nie je možný v priebehu disciplinárneho konania ,  

do doby zaplatenia peňažnej pokuty podľa § 11 ods.2 písm. b ) alebo v dobe trvania 

disciplinárneho opatrenia podľa § 11 ods.2 písm. c ), d ), f ) .“ 

5) Prestup do inej organizácie sa členovi vyznačí do členského preukazu. 

 

§ 7 Práva a povinnosti členov zväzu  

 

1) Člen zväzu je oprávnený : 

a) zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a 

iných akciách organizovaných základnou organizáciou, 

b) zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách ktoré organizuje zväz, 

c) voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, 

d) zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom 

volených zástupcov, 

e) podávať návrhy, podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na zväzové orgány, 

f) byť informovaný o činnosti základnej organizácie a vyšších orgánov zväzu, 

g) žiadať o preskúmanie rozhodnutia orgánu zväzu dotýkajúceho sa jeho osoby 

alebo nižšieho orgánu zväzu, vyšším orgánom, ak nie je v týchto Stanovách 

uvedené inak,  

h) podieľať sa na majetku základnej organizácie a zväzu pri jej zániku. 

Ustanovenia pod písm. c), d), h) sa netýkajú kandidátov na členstvo vo zväze a pridružených 

členov. 

2) Člen zväzu je povinný : 

a) platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roku, 

b) odovzdať Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára za 

predchádzajúci kalendárny rok, 

c) dodržiavať  Stanovy zväzu, vnútrozväzové normy, rybárske poriadky a plniť 

úlohy uložené zväzovými orgánmi, 

d) dodržiavať zákony a vykonávacie predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho 

práva, 

e) pri výkone rybárskeho práva dodržiavať etický kódex člena SRZ 

f) chrániť majetok základnej organizácie a zväzu, 

g) zodpovedne vykonávať funkciu do ktorej bol zvolený, 

h) odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom výborom základnej organizácie,  

Za oneskorené odovzdanie Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch môže výbor základnej 

organizácie uložiť peňažnú sankciu do výšky hodnoty miestneho povolenia , za neodovzdanie 

Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch výbor základnej organizácie členovi nevydá 

povolenie na rybolov na daný kalendárny rok. Peňažná sankcia alebo nevydanie povolenia, v 

tomto prípade nie sú disciplinárnymi opatreniami.  

Odpracovanie brigády  je pre kandidátov na členstvo vo zväze dobrovoľné. 
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Povinnosť odpracovať brigádu je možné nahradiť finančným príspevkom, ktorý nesmie byť 

vyšší ako 1,5 násobok 8 hodinovej minimálnej mzdy. Výkon funkcie v orgánoch zväzu ,sa 

započítava ako odpracovaná brigáda. 

 

§ 8 Etický kódex člena zväzu 

 

Každý občan , sa vstupom do Slovenského rybárskeho zväzu zaväzuje, že : 

 

1) Rybárske právo bude vykonávať v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 

noriem,  výlučne ako prostriedok pre uplatňovanie rekreačného a športového rybolovu. 

2) Rybárske právo nikdy nezneužije na získanie finančných prostriedkov alebo inej 

nenáležitej výhody . 

3) Pri výkone rybárskeho práva bude chrániť prírodu a životné prostredie. 

4) Nikdy a nijakým spôsobom nebude obmedzovať ostatných členov zväzu v riadnom 

výkone rybárskeho práva. 

5) K uloveným rybám bude pristupovať ako k živému tvorovi, nie ako k veci, bez ohľadu na 

druh či veľkosť ryby. 

6) Výkon funkcie v orgánoch zväzu bude vykonávať ako službu v prospech ostatných členov 

zväzu, ktorú nikdy nezneužije vo svoj prospech alebo obohatenie. 

7) Pri výkone rybárskeho práva bude náročný na seba, nekompromisný k jeho 

porušovateľom . 

8) Bude vždy vzorom pre mladých rybárov,  deti a mládež bude viesť k tomu, aby sa stali 

platnými členmi zväzu. 

9) Nikdy nebude konať v rozpore so záujmami Slovenského rybárskeho zväzu a v jeho 

neprospech. 

10) Za konanie , ktoré je v rozpore s týmto kódexom je pripravený niesť osobnú 

zodpovednosť v zmysle platných vnútrozväzových noriem 

 

§ 9 Zväzové vyznamenania 

 

1) Zväz môže svojim členom udeliť zväzové vyznamenania. Zväzové vyznamenania môže 

zväz udeliť aj nečlenom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj rybárstva. 

2) Zväzovými vyznamenaniami sú : 

a) Medaila a diplom „ Za  zásluhy „ udeľuje sa iba v jednom stupni 

b) Odznak a diplom „Za zásluhy „ udeľuje sa v troch stupňoch bronzový, strieborný 

a zlatý 

c) Čestné uznanie „ Za zásluhy „ 

3) Spoločne s udelením vyznamenania je možné udeliť aj čestné členstvo. 

4) Zásady podávania návrhov, podmienky udelenia vyznamenaní a kompetencie zväzových 

orgánov pri udeľovaní vyznamenaní, upraví vnútrozväzová norma. 

 

§ 10 Náhrady funkcionárov 

 

1) Funkcie vo zväze a jeho orgánoch sú čestné. Výbor základnej organizácie a Rada SRZ 

môžu rozhodnúť, ktoré funkcie budú obsadené formou pracovného pomeru. 

2) Funkcionári zväzu majú právo na náhradu výdavkov v súvislosti s výkonom funkcie. 

3) Za výkon funkcie môže byť funkcionárom udelená odmena. 

4) Za výkon funkcie môže byť funkcionárovi  poskytnuté povolenie bezplatne. 

5) Podrobnosti o náhradách a odmenách upraví vnútrozväzová norma. 
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§ 11 Disciplinárne opatrenia 

 

1) Členovi zväzu, kandidátovi na členstvo vo zväze a pridruženému členovi môže byť za 

porušenie Stanov zväzu, vnútrozväzových noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov na úseku rybárstva uložené disciplinárne opatrenie. 

2) Disciplinárnymi opatreniami sú : 

a) pokarhanie 

b) peňažná pokuta 

c) odňatie povolenia na lov rýb 

d) nevydanie povolenia na nasledujúcu sezónu 

e) odvolanie z volenej funkcie 

f) vylúčenie z členstva, pridruženého členstva alebo z kandidátstva na členstvo 

3) V disciplinárnom konaní možno uložiť iba jedno z uvedených disciplinárnych opatrení, 

okrem odňatia povolenia na rybolov a nevydania povolenia na nasledujúcu sezónu, ktoré 

je možné uložiť kumulatívne. V prípade vylúčenia z  členstva, pridruženého členstva 

alebo z kandidátstva na členstvo , člena , ktorý už má na daný rok vydané povolenie, sa 

s týmto opatrením musí kumulatívne uložiť aj opatrenie odňatie povolenia na rybolov. 

V prípade uloženia trestu vylúčenia z členstva vo zväze funkcionárovi zväzu,   

automaticky zaniká aj jeho mandát.   

4) Peňažnú pokutu možno uložiť  maximálne do výšky 1/2  mesačnej minimálnej mzdy.     

5) Disciplinárnymi orgánmi I stupňa oprávnenými ukladať disciplinárne opatrenia sú : 

a) disciplinárna komisia základnej organizácie pre riešenie disciplinárnych previnení 

členov a funkcionárov vlastnej organizácie, okrem funkcionárov uvedených pod 

písm. b), 

b) disciplinárna komisia zväzu, pre riešenie disciplinárnych previnení členov Rady, 

predsedov a tajomníkov základných organizácií, predsedov kontrolných komisií 

základných organizácií, predsedu a členov kontrolnej komisie Rady, predsedov 

disciplinárnych komisií základných organizácií, predsedu a členov disciplinárnej 

komisie Rady. 

6) Disciplinárnymi orgánmi II stupňa oprávnenými potvrdzovať, zrušiť, zrušiť a vrátiť na 

ďalšie konanie , alebo zmeniť  disciplinárne opatrenia v rámci odvolacích konaní sú : 

a) výbor základnej organizácie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie základnej 

organizácie, 

b) Rada zväzu voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie zväzu. 

7) Člen disciplinárnej komisie základnej organizácie nemôže byť členom výboru základnej 

organizácie.  Člen disciplinárnej komisie zväzu nemôže byť členom Rady zväzu. 

Z rozhodovania o disciplinárnom previnení je vylúčený : 

a) člen disciplinárnej komisie o previnení ktorého sa rozhoduje, 

b) člen výboru základnej organizácie  pri riešení odvolania voči disciplinárnemu 

rozhodnutiu smerujúcemu voči jeho osobe, 

c) člen Rady  zväzu pri riešení odvolania voči disciplinárnemu rozhodnutiu 

smerujúcemu voči jeho osobe. 

d) člen disciplinárnej komisie  zväzu pri riešení previnenia funkcionárov uvedených 

v čl. 4 písm. b ) ak sa jedná o funkcionára z jeho základnej organizácie. 

e) člen Rady  zväzu pri riešení odvolania voči disciplinárnemu rozhodnutiu voči 

funkcionárovi uvedených v čl. 4 písm. b ) ak sa jedná o funkcionára z jeho 

základnej organizácie. 

f) každý člen disciplinárneho orgánu ,ak zo zreteľom na vzťah k prerokovávanej 

veci, alebo k osobe disciplinárne stíhaného možno mať pochybnosti o jeho 

nezaujatosti. 

8) Opravným prostriedkom voči rozhodnutiu I. stupňového disciplinárneho orgánu je 

odvolanie. Odvolanie sa podáva písomne prostredníctvom disciplinárneho orgánu  
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      I. stupňa na odvolací orgán v lehote do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia  

      disciplinárneho rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

9) Pri prerokovaní disciplinárnych previnení funkcionárov, môže disciplinárny orgán 

pozastaviť výkon funkcie až do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak hrozí, 

že by stíhaný funkcionár ovplyvňoval alebo maril priebeh disciplinárneho konania. 

10) Podrobnosti o začatí a priebehu disciplinárneho konania, o vykonateľnosti rozhodnutia a o 

odvolacom konaní stanoví disciplinárny poriadok zväzu.  

 

§ 12 Riadenie zväzu 

 

1) Zväz sa vo svojej činnosti riadi týmito zásadami : 

a) pri riadení zväzu platí zásada kolektívneho rozhodovania, 

b) rozhodnutia vyšších zväzových orgánov sú záväzné pre nižšie orgány a pre 

všetkých členov zväzu, 

c) všetky orgány zväzu rozhodujú uznesením, okrem disciplinárnych orgánov, ktoré 

vydávajú rozhodnutia, 

d) všetky zväzové orgány sa za svoju činnosť zodpovedajú členskej základni. 

2) Ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti alebo zväzu, môže Rada zväzu ,výkon 

uznesenia alebo opatrenia základnej organizácie, jej orgánov, prípadne prezídia Rady, 

pozastaviť. Ak uznesenie alebo rozhodnutie odporuje všeobecne záväzným právnym 

predpisom alebo týmto stanovám, musí ho  Rada zväzu zrušiť. 

3) Orgány zväzu sú uznášaniaschopné, ak je prítomná dvojtretinová väčšina členov orgánu, 

ak v týchto stanovách nie je uvedené inak. Na platnosť uznesenia orgánov zväzu je 

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu, ak v týchto stanovách 

výslovne nie je stanovené inak.  

4) Výbor základnej organizácie, prezídium Rady a Rada zväzu, môže v prípade naliehavých 

a neodkladných záležitostí ,rozhodovať o uzneseniach elektronickým hlasovaním. Rozsah 

a zásady elektronického hlasovania stanoví Organizačný poriadok zväzu . 

5) Proti  uzneseniu orgánov základnej organizácie zväzu, možno podať sťažnosť na 

prezídium Rady . Proti uzneseniu Prezídia Rady zväzu, môže výbor základnej organizácie 

podať sťažnosť na Radu zväzu alebo Kontrolnú komisiu zväzu. Sťažnosť je možné podať 

najneskoršie do 15 dní od zverejnenia rozhodnutia. 

6) Voľby členov do zväzových orgánov na organizačných stupňoch sa vykonávajú tajným 

hlasovaním alebo aklamáciou - zdvihnutím ruky a to spôsobom, pre ktorý sa rozhodne 

nadpolovičná väčšina prítomných členov. Spôsob volieb upravuje volebný poriadok zväzu 

7) Odvolanie z funkcie môže uskutočniť len ten orgán, ktorý člena do funkcie zvolil. To sa 

netýka prípadov odvolania z disciplinárnych dôvodov a v prípade straty mandátu. 

8) Orgány zväzu môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať ďalších funkcionárov z 

radov zvolených náhradníkov do stanoveného počtu. 

9) Člen orgánu zväzu môže vykonávať súčasne viac funkcií len vtedy, ak tieto funkcie nie sú 

vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu. 

10)  Orgány zväzu volia trvalé alebo dočasné komisie, stanovujú im práva a zodpovednosť.      

Komisie sa zo svojej činnosti zodpovedajú orgánu, ktorý ich zvolil. 

11)  Orgány zväzu vydávajú pre vlastnú činnosť vnútorné predpisy zväzu. 

12)  Ústredným orgánom na úseku rybárstva je ministerstvo, na riadny výkon rybárskeho 

práva dozerajú orgány štátnej správy. Všetky organizačné zložky a orgány zväzu sú 

povinné s týmito orgánmi spolupracovať a plniť ich pokyny v zmysle zákona . 
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§ 13 Organizačné členenie zväzu 

 

1) Zväz sa organizačne člení na : 

a) Základné organizácie zväzu 

b) Ústredné orgány zväzu 

2) Na území jednej obce alebo mesta, môže pôsobiť iba jedna základná organizácia, 

s výnimkou hlavného mesta Bratislava, kde pôsobia základné organizácie v okresoch 

Bratislava 1 až Bratislava 5. Jedna základná organizácia môže pôsobiť na území viacerých 

obcí alebo miest . 

3) Pre skvalitnenie riadiacej práce, môže základná organizácia vytvárať obvodné 

organizácie. Obvodné organizácie sú nižšími organizačnými zložkami základnej 

organizácie bez právnej subjektivity, s funkčnou náplňou a územnou pôsobnosťou, ktorú 

im vymedzí výbor základnej organizácie. 

4) Organizačnú štruktúru a zásady organizačnej činnosti základných organizácií a ich 

obvodných organizácií schvaľuje členská schôdza základnej organizácie. Zásadné otázky 

činnosti  organizácií podrobne upravuje organizačný poriadok. 

 

                                              Orgány zväzu 
 

§ 14 Orgány základnej organizácie 

 

1) Orgánmi základnej organizácie sú : 

a) členská schôdza, v organizáciách s vytvorenými obvodnými organizáciami 

konferencia 

b) výbor 

c) predsedníctvo výboru 

d) kontrolná komisia 

e) disciplinárna komisia 

 

§ 15 Členská schôdza 

 

1) Kde je v týchto stanovách uvedené členská schôdza rozumie sa tým aj  konferencia. 

2) Členská schôdza je najvyšším orgánom základnej organizácie. Členskú schôdzu zvoláva 

výbor základnej organizácie 1 x ročne v termíne stanovenom Radou zväzu. 

3) Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor 

a) podľa potreby , 

b) ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov základnej organizácie 

alebo nadpolovičná väčšina obvodných organizácií alebo 

c) na základe rozhodnutia Rady zväzu .   

       Ak výbor nezvolá mimoriadnu členskú schôdzu podľa písm. b),c) do 30 dní od doručenia  

       žiadosti, prichádza o mandát . 

4) Členskú schôdzu základnej organizácie, tvoria všetci včas a riadne zaprezentovaní 

členovia organizácie alebo všetci včas a riadne zaprezentovaní delegáti , zvolení na 

členských schôdzach obvodných organizácií , podľa kľúča stanoveného výborom 

základnej organizácie.  

5) Mandát delegáta na konferenciu trvá do zvolenia nových delegátov na ďalšiu 

konferenciu.. V prípade mimoriadnej konferencie, sa uplatňuje mandát z predchádzajúcej  

schôdze obvodnej organizácie, ak neprebehli nové schôdze a neboli zvolení noví delegáti. 

6) Pri hlasovaní o návrhu obvodnej organizácie, prijatom na členskej schôdzi obvodnej 

organizácie formou uznesenia, platí pre delegáta imperatívny mandát, pri ostatných 

návrhoch platí pre delegáta voľný mandát. 
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7) Zvolanie schôdze s uvedením miesta, dátumu a času začatia schôdze, času prezentácie, 

, programu a v prípade volieb alebo doplňovacích volieb aj zoznam kandidátov na funkcie 

, musí výbor zverejniť najmenej 15 dní pred začiatkom schôdze, spôsobom v danej 

organizácii obvyklým. Zvolanie schôdze musí výbor oznámiť Rade zväzu najmenej 15 dní 

vopred. 

8) Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase ukončenia prezentácie prítomná 

nadpolovičná  väčšina členov alebo dvojtretinová väčšina delegátov . Ak v čase zvolania 

členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo dvojtretinová väčšina 

delegátov, predsedajúci  otvorí rokovanie členskej schôdze hlasovaním,  či sa schôdza 

bude konať len s počtom prítomných. Pre rozhodnutie o  konaní členskej schôdze, je 

potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov alebo delegátov. Pri rozhodnutí 

o nekonaní schôdze , výbor zvolá do 30 dní opakovanú schôdzu, podľa rovnakých zásad 

uvedených v čl. 7. Opakovaná schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet 

prítomných členov alebo delegátov. 

9) Prítomnosť členov alebo delegátov sa zaznamenáva v prezenčnej listine, ktorá musí byť 

súčasťou zápisu z členskej schôdze 

10) Členskú schôdzu vedie predseda organizácie alebo poverený člen výboru v zmysle 

schváleného programu. Program schôdze , môže byť na návrh ktoréhokoľvek člena alebo 

delegáta zmenený alebo doplnený. 

11) Pre zabezpečenie priebehu členskej schôdze volia členovia alebo delegáti : 

a) mandátovú komisiu s úlohou overovať  počty prítomných členov alebo delegátov 

s hlasovacím právom a podávať členskej schôdzi správu o splnení podmienok pre 

platné jednanie a rozhodovanie, 

b) návrhovú komisiu s úlohou spracovávať predložené a prijaté návrhy a pripraviť 

uznesenie členskej schôdze, 

c) volebnú komisiu s úlohou riadiť voľby, doplňovacie voľby a odvolanie z funkcie. 

Volebná komisia sa volí iba v prípade potreby. 

      Voľby komisií riadi predsedajúci schôdze. Pre zabezpečenie spočítavania hlasov určuje 

členská schôdza potrebný počet skrutátorov 

12) Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov  členov 

alebo delegátov prítomných v čase hlasovania, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené 

inak. 

13)  Do výlučnej kompetencie členskej schôdze patrí rozhodovanie o : 

a) založení základnej organizácie, 

b) zrušení základnej organizácie, 

c) rozdelení základnej organizácie na dve samostatné organizácie, 

d) zlúčení základnej organizácie s inou základnou organizáciou, 

e) prevode nehnuteľného majetku, 

      Na platnosť uznesení pod písm. a), c),d),e),f) je potrebná dvojtretinová väčšina 

prítomných členov alebo delegátov. Na platnosť uznesenia pod písm. b ) je potrebná 

trojštvrtinová väčšina prítomných členov alebo delegátov. Tieto rozhodnutia , okrem prevodu 

nehnuteľného majetku základnej organizácie ,podliehajú schváleniu Radou zväzu. 

14) Členská schôdza  : 

a) prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti organizácie, vyhodnotenie 

rozpočtu, účtovnú závierku , správu kontrolnej komisie a správu disciplinárnej 

komisie, 

b) prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet organizácie na bežný rok po 

vyjadrení kontrolnej komisie, 

c) prerokováva a uznáša sa na návrhoch, ktoré predkladajú členovia alebo obvodné 

organizácie, 

d) volí 5 - 21 členov výboru , 3 - 5 členov kontrolnej komisie a 3-5 členov 

disciplinárnej komisie na funkčné obdobie 4 rokov,  
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e) vykonáva doplňovacie voľby, ak nie je možné obsadiť voľnú funkciu 

náhradníkom , 

f) odvoláva zvolených funkcionárov v priebehu ich funkčného obdobia , ak sa 

nejedná o odvolanie z disciplinárnych dôvodov, 

g) volí delegátov na snem zväzu podľa kľúča stanoveného Radou zväzu, 

h) rozhoduje o podaní návrhov na zmenu účelu využitia rybárskych revírov ,  

i) rozhoduje o podaní návrhov na zvýšenie lovných mier, 

j) rozhoduje o podaní návrhov na povolenie výnimky zo všeobecného zákazu na 

kaprových vodách 

k) rozhoduje o zásadných a dôležitých záležitostiach základnej organizácie, ktoré 

nepatria do rozhodovacej kompetencie výboru. 

 

§ 16  Kandidatúra a voľby do orgánov základnej organizácie 

 

1) Kandidovať do výboru základnej organizácie, kontrolnej komisie základnej organizácie 

a disciplinárnej komisie základnej organizácie, môže každý člen organizácie, ktorý : 

a) ku dňu volieb dosiahne vek 21 rokov, 

b) v ostatných 3 rokoch nebol potrestaný za trestný čin pytliactva , priestupok na 

úseku rybárstva alebo nebol disciplinárne riešený a 

c) je členom zväzu aspoň 3 roky 

2) Návrh kandidátky pripravuje výbor základnej organizácie tak , aby zoznam kandidátov 

bol zverejnený spôsobom v organizácii obvyklým, najmenej 10 dní pred termínom 

schôdze. 

3) Podrobnosti o počtoch kandidátov a spôsobe podania kandidatúry do orgánov základnej 

organizácie, stanoví každá  organizačná zložka , podľa miestnych podmienok, vo svojom 

organizačnom poriadku. 

4) Počet volebných období, po ktoré môže člen vykonávať funkcie v orgánoch základnej 

organizácie nie je obmedzený. 

5) Podrobnosti o spôsobe volieb stanoví Volebný poriadok zväzu. 

 

§ 17 Výbor základnej organizácie 

 

1) Činnosť základnej organizácie medzi dvoma členskými schôdzami riadi výbor základnej 

organizácie. Výbor, ako kolektívny orgán zodpovedá za komplexnú činnosť základnej 

organizácie a za jej hospodárenie. 

2) Z členov výboru, zvolených na členskej schôdzi, si výbor volí predsedu, tajomníka, 

podpredsedu, rybárskeho hospodára, vedúceho rybárskej stráže a ďalších funkcionárov 

podľa potreby, Táto voľba musí prebehnúť ešte pred záverom členskej schôdze a členská 

schôdza musí byť s výsledkom voľby oboznámená. Rybárskeho hospodára ustanovuje na 

návrh výboru základnej organizácie okresný úrad. 

3) Funkcie tajomníka, hospodára a vedúceho rybárskej stráže môžu byť obsadené formou 

pracovného pomeru, podľa možností a potrieb základnej organizácie. 

4) Zasadnutia výboru zvoláva a riadi predseda, podpredseda alebo tajomník výboru, 

najmenej 1x za dva mesiace. Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná dvojtretinová 

väčšina jeho členov. 

5) Výbor prerokováva návrh plánu činnosti organizácie po vyjadrení kontrolnej komisie, 

pripravuje návrhy na členskú schôdzu .   

6) Výbor zabezpečuje plnenie všetkých úloh základnej organizácie , ktoré nepatria do 

kompetencie členskej schôdze, najmä : 

a) zabezpečuje plnenie úloh stanovených vyššími zväzovými orgánmi a uzneseniami 

členskej schôdze, 

b) hospodári s vybratými  a pridelenými finančnými prostriedkami ,  
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c) zabezpečuje hospodárenie a ochranu rybárskeho práva na vlastných a pridelených 

rybárskych revíroch, 

d) vydáva miestny rybársky poriadok, 

e) vedie evidenciu členov, 

f) vedie evidenciu úlovkov, 

g) stanovuje ceny povolení a poplatkov v rozsahu určenom Radou zväzu, 

h) zabezpečuje výber stanovených poplatkov a výdaj povolení na rybolov, 

i) na základe poverenia ústredného zväzového orgánu sa zúčastňuje vodoprávnych 

konaní, pri ktorých spolupracuje s orgánmi štátnej správy, 

j) vykonáva prípravu a prijímanie nových kandidátov na členstvo a členov, 

k) zabezpečuje výchovu detí v rybárskych krúžkoch, 

l) vykonáva propagáciu organizácie a zväzu, zabezpečuje organizáciu športových 

rybárskych súťaží, 

7) Mandát člena výboru môže na základe rozhodnutia výboru zaniknúť, ak sa jeho člen 

nezúčastňuje na práci výboru aspoň 6 po sebe idúcich mesiacov. Na uvoľnené miesto 

môže výbor kooptovať zvoleného náhradníka, alebo iného člena, ktorého kooptovanie 

musí schváliť najbližšia členská schôdza. Kooptovať nie je možné do funkcie predsedu a 

tajomníka základnej organizácie. V prípade zániku ich mandátu, funkciu až do najbližšej 

členskej schôdze vykonáva  podpredseda alebo poverený člen výboru. 

8) Činnosť výboru a povinnosti jednotlivých funkcionárov podrobne upravuje organizačný 

poriadok základnej organizácie. 

 

§ 18 Predsedníctvo výboru základnej organizácie 

 

1) Predsedníctvo výboru riadi činnosť základnej organizácie v dobe medzi zasadnutiami 

výboru. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá výboru základnej organizácie 

a svoje rozhodnutia predkladá na schválenie výboru základnej organizácie na jeho 

najbližšom zasadnutí. 

2) Predsedníctvo výboru je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka , rybárskeho 

hospodára a vedúceho rybárskej stráže. Na rokovanie predsedníctva môže byť prizvaný 

ktorýkoľvek člen výboru alebo disciplinárnej komisie. 

3) Predsedníctvo výboru zvoláva predseda alebo tajomník základnej organizácie podľa 

potreby. 

4) Predsedníctvo výboru je unášania schopné ,ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

predsedníctva. 

5) Činnosť predsedníctva výboru podrobne upravuje organizačný poriadok základnej 

organizácie. 

 

 

§ 19 Kontrolná komisia základnej organizácie 

 

1) Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom základnej organizácie. 

2) Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami, Smernicou pre činnosť kontrolných komisií 

základných organizácií Zväzu a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Za riadny 

výkon svojej funkcie sa zodpovedá členskej schôdzi. 

3) Z členov kontrolnej komisie zvolených na členskej schôdzi, si komisia volí svojho 

predsedu. 

4) Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť členmi výboru základnej organizácie.  

5) Kontrolná komisia kontroluje činnosť základnej organizácie vo všetkých oblastiach. 

V prípade zistenia nedostatkov, navrhuje výboru spôsob ich odstránenia a žiada výbor 

základnej organizácie o zjednanie nápravy. Ak výbor  nápravu nezjedná , informuje 

o svojich zisteniach kontrolnú komisiu zväzu. 
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6) Kontrolná komisia vykonáva riešenie podnetov a sťažností, podaných v zmysle §7 

7) Kontrolnú činnosť vykonáva podľa plánu kontrolnej činnosti tak,  aby hospodárenie 

základnej organizácie bolo skontrolované aspoň 2 x v priebehu roka. Kontrolná komisia je 

oprávnená vykonať podľa potreby aj neplánované a neohlásené kontroly. 

8) Predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen komisie, má právo zúčastňovať sa 

na zasadaní predsedníctva a výboru základnej organizácie . 

9) Kontrolná komisia 1x ročne spracováva Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za 

predchádzajúci rok a predkladá ju členskej schôdzi. 

 

§ 20 Disciplinárna komisia základnej organizácie 

 

1) Disciplinárna komisia prejednáva previnenia členov základnej organizácie v rozsahu 

svojej právomoci. 

2) Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami, disciplinárnym poriadkom a právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Za riadny výkon svojej funkcie sa zodpovedá členskej schôdzi. 

3) Z členov disciplinárnej komisie zvolených na členskej schôdzi, si komisia volí svojho 

predsedu. 

4) Členovia disciplinárnej komisie nemôžu byť členmi rybárskej stráže, respektíve, po dobu 

výkonu funkcie v disciplinárnej komisii je im výkon rybárskej stráže pozastavený.  

5) Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s členmi rybárskej stráže a s orgánmi činnými 

v trestnom konaní a poskytuje im maximálnu súčinnosť. 

6) Predseda disciplinárnej komisie má právo zúčastňovať  sa aktívov a školení rybárskej 

stráže a vyhodnocovať plnenie ich úloh z hľadiska disciplinárnej praxe. 

7) Disciplinárna komisia má právo predkladať výboru základnej organizácie návrhy na 

zlepšenie stavu disciplíny členov ZO. 

8) Disciplinárna komisia zasadá podľa potreby tak , aby disciplinárne konania prebiehali bez 

zbytočných prieťahov . 

9) Disciplinárna komisia 1x ročne spracováva Správu o stave disciplinárnej praxe za 

predchádzajúci rok a predkladá ju členskej schôdzi.  

 

§ 21  Založenie a vznik základnej organizácie 

 

1) Základná organizácia môže vzniknúť, ak sú súčasne splnené podmienky : 

a) o založenie novej organizácie požiada petíciou najmenej 350 členov zväzu, 

b) pre  novovznikajúcu organizáciu je možné prideliť rybárky revír alebo niekoľko 

rybárskych revírov o rozlohe spolu najmenej 30 ha, alebo dĺžke minimálne 20 

km v prípade vodných tokov, 

c) novovznikajúca organizácia preukáže schopnosť zabezpečiť ochranu 

a hospodárenie na pridelených rybárskych revíroch v zmysle zákona, 

d) vznikom novej organizácie nedôjde k zníženiu počtu členov alebo výmery 

revírov už existujúcej organizácie pod normu  stanovenú pod písm. a ) , b) 

e) novovznikajúca organizácia nemá sídlo na území obce alebo mesta, kde už 

pôsobí iná organizácia, s výnimkou hlavného mesta Bratislava , 

f) vznik novej organizácie je v súlade so záujmami zväzu a 

g) vznik odsúhlasí Rada zväzu. 

2) Pri vzniku novej organizácie nedochádza k delimitácii hnuteľného ani nehnuteľného 

majetku už existujúcej organizácie. Finančné prostriedky sú delimitované podľa počtu 

členov odchádzajúcich do novej organizácie a  termínu ku ktorému k vzniku dochádza. 

Finančné vyrovnanie za osádku rýb sa nevykonáva. 

3) Podrobnosti o založení a vzniku základnej organizácie stanoví Organizačný poriadok 

zväzu. 
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§ 22 Zrušenie a zánik základnej organizácie 

 

1) Základná organizácia môže byť zrušená ak : 

a) o zániku rozhodne členská schôdza trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov 

alebo delegátov, 

b) počet členov základnej organizácie klesne a po dobu 2 rokov po sebe je menší než 

350 , 

c) ani po opakovanej členskej schôdzi sa nepodarí zvoliť orgány základnej 

organizácie, 

d) sa základnej organizácii po dobu dvoch rokov nepodarilo na revíroch, ktoré má 

v obhospodárovaní, zabezpečiť ochranu a hospodárenie v zmysle zákona, , 

e) základná organizácie príde o rybárske revíre pridelené do obhospodarovania 

alebo 

f) základná organizácia, aj po opakovanom upozornení Radou SRZ , nedodržiava 

Stanovy a vnútrozväzové normy. 

2) Zánik základnej organizácie pod písm. a ) schvaľuje Rada SRZ. O zániku pod písm. b ), 

c), d), e), f ) rozhoduje Rada SRZ. 

3) Pri zrušení základnej organizácie dochádza k delimitácii všetkého jej majetku podľa 

rozhodnutia Rady SRZ. 

4) Na prechod členov zrušenej organizácie do inej organizácie sa nevzťahujú ustanovenia 

o prestupe podľa § 6 ods. 2,3,4,5. 

5) Podrobnosti o zrušení a zániku základnej organizácie stanoví Organizačný poriadok 

zväzu. 

 

§ 23 Zlúčenie a rozdelenie základných organizácií 

 

1) Pre zlúčenie  základných organizácií je potrebný súhlas oboch organizácií a Rady SRZ 

v zmysle § 15 ods.13 

2) Pri zlúčení základných organizácií prechádza všetok majetok, aktíva i pasíva do 

novovzniknutej základnej organizácie. 

3) Zvolanie a priebeh členskej schôdze základnej organizácie vzniknutej zlúčením a voľbu 

jej orgánov zabezpečujú spoločne výbory zlučovaných organizácií. Táto členská schôdza 

rozhodne aj o sídle a názve zlúčenej organizácie. 

4) Pre rozdelenie základnej organizácie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných 

členov alebo delegátov a Rady SRZ v zmysle § 15 ods.13. 

5) Pri rozdelení organizácie musia byť v rozdelených organizáciách splnené podmienky 

podľa § 21 ods.1. 

6) Delimitácia majetku ,aktív a pasív rozdeľovanej organizácie, sa vykoná na základe 

rozhodnutia Rady SRZ. 

7) Podrobnosti o zlúčení a rozdelení základných organizácií stanoví Organizačný poriadok 

zväzu. 

 

§ 24 Ústredné orgány zväzu 

 

1) Ústrednými orgánmi zväzu sú : 

a) Snem 

b) Rada zväzu 

c) Prezídium Rady 

d) Kontrolná komisia zväzu 

e) Disciplinárna komisia zväzu 
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§ 25 Snem 

 

1) Snem je najvyšším orgánom zväzu. Snem zvoláva Rada zväzu 1 x za dva roky. 

2) Mimoriadny snem pripravuje a zvoláva Rada zväzu : 

a) podľa potreby, 

b) ak o to požiada kontrolná komisia zväzu alebo 

c) ak o to požiada najmenej 1/3 základných organizácií 

      Kontrolná komisia je oprávnená požiadať o zvolanie mimoriadneho snemu, ak zistí také  

pochybenia, ktoré môžu mať závažné dôsledky pre fungovanie zväzu alebo môžu mať za 

následok odvolanie prezidenta SRZ 

      Ak Rada nezvolá mimoriadny snem na základe požiadavky kontrolnej komisie alebo 1/3 

základných organizácií do 90 dní od doručenia požiadavky, prichádza o mandát. V prípade  

straty mandátu Rady ,  môže mimoriadny snem zvolať minimálne 30 predsedov základných 

organizácií. 

3) Snem tvoria delegáti základných organizácií na základe pomerného zastúpenia členov : 

 základné organizácie do 700 členov jeden delegát 

 základné organizácie od 701 do 1500 členov dvaja delegáti 

 základné organizácie od 1501 do 2500 členov traja delegáti 

 základné organizácie od 2501 do 5000 členov štyria delegáti 

 základné organizácie  5001 a viac členov piati delegáti 

4) Pre stanovenie počtu delegátov riadneho snemu, je rozhodujúci stav členskej  základne 

podľa centrálnej evidencie členov k 1. januáru roku, v ktorom sa koná riadny snem. Pre 

stanovenie počtu delegátov mimoriadneho snemu je rozhodujúci stav členskej základne 

podľa centrálnej evidencie členov, ku dňu zverejnenia termínu konania mimoriadneho 

snemu vo vestníku Rady. Počty delegátov snemu je Rada povinná zverejniť vo vestníku 

Rady  v dostatočnom predstihu, aby základné organizácie mohli na členských schôdzach 

zvoliť zodpovedajúci počet delegátov. Výbor základnej organizácie môže rozhodnúť, že 

delegátmi na mimoriadny snem , sú delegáti zvolení na riadny snem, bez nutnosti vykonať 

členskú schôdzu alebo konferenciu. 

5) Oprávnenie zúčastniť sa snemu bez hlasovacieho práva , majú aj kandidáti do zväzových 

orgánov, ak neboli zvolení za delegátov snemu. 

6) Pre zabezpečenie priebehu snemu volia delegáti : 

d) mandátovú komisiu s úlohou overovať  počty prítomných delegátov s hlasovacím 

právom a podávať snemu správu o splnení podmienok pre platné jednanie 

a rozhodovanie,  

e) návrhovú komisiu s úlohou spracovávať predložené a prijaté návrhy a pripraviť 

uznesenie snemu, 

f) volebnú komisiu s úlohou overovať splnenie podmienok kandidatúry na voľby do 

orgánov Rady, riadiť voľby, doplňovacie voľby a odvolanie z funkcie. Volebná 

komisia sa volí iba v prípade potreby. 

      Voľby komisií riadi pracovné predsedníctvo. Pre zabezpečenie spočítavania hlasov určuje  

      snem potrebný počet skrutátorov . 

7) Snem je uznášania schopný ak sú prítomné dve tretiny delegátov. 

8) Do výlučnej kompetencie snemu patrí : 

a) stanovovať hlavné úlohy zväzu,  

b) uznášať sa na zásadných záležitostiach činnosti zväzu, ktoré nepatria do 

kompetencie Rady, 

c) schvaľovať Stanovy zväzu a ich zmeny alebo doplnky. Na platnosť uznesenia 

o schválení Stanov zväzu, ich doplnkov alebo zmien, je potrebný súhlas troch 

štvrtín prítomných delegátov, 

d) schvaľovať rokovací poriadok snemu, 

e) voliť prezidenta zväzu,  24 členov Rady zväzu, 16 členov kontrolnej komisie 

zväzu a 8 členov disciplinárnej komisie zväzu na funkčné obdobie 4 rokov. 
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f) odvolávať funkcionárov uvedených pod písm. e) v priebehu volebného obdobia, 

g) prerokovať a schvaľovať : 

 vyhodnotenie splnenia uznesení predchádzajúceho snemu 

 vyhodnotenie hlavných smerov činnosti zväzu 

 správu o hospodárení zväzu 

h) prerokovávať a schvaľovať správu kontrolnej komisie zväzu, 

i) prerokovávať a schvaľovať správu o stave disciplíny, 

j) rokovať a uznášať sa na návrhoch účastníkov snemu, 

k) schvaľovať symboly zväzu, 

l) uznášať sa na zániku zväzu. Na platnosť uznesenia o zániku zväzu je potrebný 

súhlas štyroch pätín všetkých delegátov zvolených na snem. 

 

§ 26  Kandidatúra a voľby do ústredných orgánov Zväzu 

 

1) Kandidovať na funkciu prezidenta zväzu, do Rady zväzu, kontrolnej komisie zväzu 

a disciplinárnej komisie zväzu môže každý člen Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý : 

a) ku dňu volieb dosiahne vek 30 rokov, 

b) v ostatných 5 rokoch nebol potrestaný za trestný čin pytliactva , priestupok na 

úseku rybárstva alebo nebol disciplinárne riešený, 

c) je členom zväzu aspoň 10 rokov, z toho aspoň 5 rokov pôsobil vo funkcii 

v ktoromkoľvek orgáne zväzu a 

d) splnil kritériá na podanie kandidatúry : 

 na prezidenta zväzu, získal písomnú podporu najmenej 5 000 členov zväzu 

alebo podporu najmenej 1/3 všetkých základných organizácií zväzu. 

 na člena Rady, získal písomnú podporu najmenej 1000 členov zväzu alebo 

podporu 1/3 základných organizácií územného celku za ktorý kandiduje. 

 na člena kontrolnej komisie zväzu a disciplinárnej komisie zväzu získal 

podporu najmenej 1/3 základných organizácií územného celku za ktorý 

kandiduje. 

6) Splnenie kritérií na podanie kandidatúry sa preukazuje petičným hárkom s uvedením 

osobných údajov člena, čísla členského preukazu a organizácie v ktorej je členom, alebo 

uznesením výboru základnej organizácie o vyjadrení podpory na kandidatúru alebo 

zápisnicou z porady štatutárnych zástupcov základných organizácií územného celku, za 

ktorý kandiduje.  

7) Kandidatúra do orgánov Rady  musí byť  doručená na Radu zväzu, najneskoršie  30 dní 

pred začiatkom snemu. Na podanie kandidatúry po tomto termíne sa neprihliada. Zoznam 

kandidátov na funkcie do orgánov Rady, je Rada povinná zverejniť najneskoršie 15 dní 

pred termínom snemu vo Vestníku.  

8) Kandidátna listina musí obsahovať najmenej dvojnásobný počet , než je počet volených 

kandidátov, okrem kandidatúry na prezidenta zväzu.  

9) Do funkcie prezidenta, môže byť člen zväzu zvolený maximálne na  dve, po sebe idúce 

volebné obdobia. To nevylučuje následnú kandidatúru do iných orgánov zväzu.  

10) Do funkcie člena Rady zväzu  môže byť člen zväzu zvolený maximálne na  tri , po sebe 

idúce volebné obdobia. To nevylučuje následnú kandidatúru na prezidenta alebo do iných 

orgánov zväzu.  

11) Na prezidenta a člena Rady nemôže kandidovať : 

a) zamestnanec sekretariátu Rady, 

b) člen zväzu, ktorý sám alebo jeho blízki príbuzní vykonávajú podnikateľskú 

činnosť, pri ktorej môže dôjsť k stretu osobných záujmov so záujmami zväzu. 

12) Voľby prezidenta zväzu sa vykonávajú všetkými prítomnými delegátmi snemu, 

dvojkolovou voľbou, tajným hlasovaním. 
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13) Funkcia prezidenta zväzu je nezlučiteľná s funkciou štatutára základnej organizácie. 

Takáto osoba prichádza zvolením za prezidenta o mandát v materskej základnej 

organizácii. 

14) Voľby členov Rady sa vykonávajú tajným hlasovaním  po jednotlivých územných 

celkoch. Členmi Rady sa stávajú prví traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, 

neúspešní kandidáti sa stávajú náhradníkmi v poradí podľa počtu získaných hlasov. 

Zvolení členovia Rady za daný územný celok, si určia konsenzom spomedzi seba 

viceprezidenta. Ak je určenie neúspešné, stáva sa viceprezidentom člen Rady s najväčším 

počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa stáva viceprezidentom vekom 

najstarší z členov Rady za územný celok. 

15) Voľby členov kontrolnej komisie zväzu a disciplinárnej komisie zväzu sa vykonávajú 

tajným hlasovaním  po jednotlivých územných celkoch. Členom kontrolnej komisie sa 

stávajú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, neúspešní kandidáti sa stávajú 

náhradníkmi za daný územný celok, v poradí podľa počtu získaných hlasov. Členom 

disciplinárnej komisie  sa stáva kandidát s najvyšším počtom hlasov. Neúspešní kandidáti 

sa stávajú náhradníkmi za daný územný celok, v poradí podľa počtu získaných hlasov 

.Zvolení členovia kontrolnej komisie Rady alebo disciplinárnej komisie Rady si spomedzi 

seba zvolia predsedu. Za zvoleného predsedu náhradník nenastupuje. 

16) Podrobnosti o podávaní kandidatúry a priebehu volieb stanoví Volebný poriadok zväzu. 

 

§ 27 Rada 

 

1) Rada zväzu je zložená z 24 členov zvolených snemom , prezidenta a tajomníka zväzu. 

Riadi činnosť zväzu a jeho základných organizačných zložiek v dobe medzi konaním 

snemov. Rada za svoju činnosť zodpovedá snemu. 

2) Rada sa schádza podľa potreby, minimálne 1x za 3 mesiace. Zasadnutie Rady zvoláva 

prezident zväzu alebo tajomník zväzu, najmenej 15 dní vopred s uvedením programu 

rokovania. V rovnakej lehote musia byť členom Rady doručené materiály, ktoré sa na 

zasadaní budú prerokovávať. Oznámenie o zasadnutí Rady a  materiály musia byť 

doručené aj predsedovi kontrolnej komisie. 

3) Ak radu nezvolá prezident alebo tajomník, oprávnený zvolať zasadnutie Rady je 

ktorýkoľvek z viceprezidentov. Zasadanie Rady musí byť zvolané, ak o to požiada 

nadpolovičná väčšina členov Rady alebo ak o to požiada kontrolná komisia. 

4) Rada je uznášania schopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov .  

5) Zasadanie Rady riadi prezident alebo tajomník  prípadne  poverený viceprezident. 

V prípade neprítomnosti tajomníka , sa zasadania Rady v zastúpení zúčastňuje poverený 

zamestnanec sekretariátu, bez hlasovacieho práva. Zasadnutia Rady má právo zúčastniť sa 

predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie s hlasom 

poradným. 

6) Úlohou Rady je najmä : 

a) realizovať úlohy na úseku rybárstva, ktorými bol poverený orgánmi štátnej správy 

v zmysle platnej rybárskej legislatívy, 

b) realizovať úlohy vyplývajúce z uznesení Snemu 

c) realizovať výberové konanie a ustanovovať do funkcie tajomníka zväzu na 

funkčné obdobie 4 rokov.  Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch  

a výberovom konaní stanoví vnútrozväzová norma, 

d) schvaľovať organizačnú štruktúru sekretariátu a platové náležitosti zamestnancov 

Rady, 

e) odborne a metodicky riadiť a usmerňovať činnosť základných organizácií zväzu, 

f) účelne hospodáriť s majetkom Rady a majetkom, ktorý má Rada v dočasnom 

užívaní, 

g) prideľovať rybárske revíry do obhospodarovania základným organizáciám, 
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h) zabezpečovať hospodárenie v revíroch a chovných zariadeniach Rady, 

i) podieľať sa na zarybňovaní rybárskych revírov v obhospodarovaní základných 

organizácií, ktoré sú zaradené do zväzového povolenia,  

j) vydávať rybárske poriadky na rybárske revíry Rady, rybársky poriadok pre 

držiteľov zvláštneho povolenia a schvaľovať rybárske poriadky základných 

organizácií, 

k) prerokovávať a schvaľovať plán činnosti, rozpočet, výročnú správu a účtovnú 

uzávierku, 

l) pripravovať a predkladať snemu  vyhodnotenie splnenia uznesení 

predchádzajúceho snemu, vyhodnotenie hlavných smerov činnosti zväzu, správu 

o hospodárení zväzu, 

m) stanoviť maximálnu cenu povolení na rybolov, členských príspevkov, 

mimoriadnych príspevkov, zápisného a výšku odvodov, 

n) vydávať vnútrozväzové smernice, opatrenia , pokyny a informácie pre základné 

organizácie, 

o) vydávať Vestník zväzu ,. 

p) zakladať - zriaďovať, meniť alebo zrušiť obchodné spoločnosti, ktorých 

zakladateľom je SRZ, na vykonávanie hospodárskej, podnikateľskej činnosti so 

zameraním na chov a predaj rýb a rybích násad, prípadne iný druh hospodársko-

obchodnej činnosti v oblasti rybárstva, 

q) delegovať zástupcov zväzu do vedenia obchodných spoločností s majetkovou 

účasťou zväzu, 

r) rozhodovať o majetkovom vstupe zväzu do obchodných spoločností,  

s) rozhodovať o vstupe iných právnických osôb do zväzu a schvaľovať štatút ich 

pôsobenia v rámci zväzu.  

t) delegovať zástupcov Rady na členské schôdze základných organizácií, jednania 

štátnych orgánov a orgánov verejnej správy a medzinárodných organizácií, 

u) spolupracovať so zahraničnými rybárskymi združeniami, 

v) zabezpečovať usporiadanie domácich a medzinárodných športových podujatí, 

w) rozhodovať o poskytnutí dotácií alebo návratných bezúročných pôžičiek pre 

základné organizácie, 

7) Rada pre zabezpečenie činnosti vytvára  z členov Rady a zamestnancov sekretariátu 

pracovné komisie podľa potreby. 

8) Mandát člena Rady zaniká : 

a) ak sa zvolený člen nezúčastňuje bez závažných dôvodov práce Rady alebo jej 

komisií viac ako 3 zasadnutia po sebe, 

b) ak člen Rady sám alebo jeho blízki príbuzní začali vykonávať podnikateľskú 

činnosť, pri ktorej môže dôjsť k stretu osobných záujmov so záujmami zväzu. 

O skutočnosti, či došlo k stretu záujmov, rozhoduje Rada nadpolovičnou 

väčšinou. 

      Na jeho miesto Rada kooptuje prvého náhradníka z príslušného územného celku.   

      Kooptácia nie je možná do funkcie prezidenta zväzu. V prípade straty mandátu  

      prezidentom zväzu Rady,  poverí Rada jeho úlohami ,do doby novej voľby ,jedného 

      z viceprezidentov. 

9)  Činnosť Rady zväzu podrobne upravuje Rokovací poriadok a Organizačný poriadok 
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§ 28 Sekretariát Rady zväzu 

 

1) Rada na plnenie svojich úloh , zriaďuje sekretariát Rady , ako svoj výkonný orgán . 

2) Sekretariát Rady riadi tajomník zväzu. 

3) Pracovno - právne vzťahy zamestnancov sekretariátu sa riadia Zákonníkom práce 

a ostatnými pracovno – právnymi predpismi. 

4) Rozsah zodpovednosti a funkčné náplne zamestnancov sekretariátu Rady stanoví 

Organizačný poriadok sekretariátu. 

 

§ 29 Prezídium 

 

1) Prezídium Rady tvorí prezident ,8 viceprezidentov za jednotlivé územné celky a tajomník 

zväzu. 

2) Prezídium rozhoduje o naliehavých záležitostiach zväzu v rozsahu právomocí Rady, ak si 

Rada v organizačnom poriadku nevyhradí inak. Prezídium predkladá svoje rozhodnutia na 

najbližšie zasadnutie Rady. 

3) Neodkladné záležitosti patriace do pôsobnosti Prezídia, môže vybaviť prezident alebo 

tajomník. Ich rozhodnutia musí dodatočne schváliť Prezídium na svojom najbližšom 

zasadnutí. 

4) Prezídium sa schádza podľa potreby, minimálne 1x za 2 mesiace. Zasadnutie Prezídia 

zvoláva prezident zväzu alebo tajomník zväzu, najmenej 15 dní vopred s uvedením 

programu rokovania. V rovnakej lehote musia byť členom Prezídia doručené materiály, 

ktoré sa na zasadaní budú prerokovávať. Oznámenie o zasadnutí Prezídia a materiály, 

musia byť doručené aj predsedovi kontrolnej komisie 

5) Ak Prezídium nezvolá prezident alebo tajomník, oprávnený zvolať zasadnutie Prezídia je 

ktorýkoľvek z viceprezidentov. Zasadanie Prezídia  musí byť zvolané, ak o to požiada 

nadpolovičná väčšina členov Prezídia alebo ak o to požiada kontrolná komisia. 

6) Prezídium je uznášania schopné, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina jeho členov. 

7) Zasadanie Prezídia riadi prezident alebo tajomník , prípadne  poverený viceprezident. 

V prípade neprítomnosti tajomníka , sa zasadania Prezídia v zastúpení zúčastňuje 

poverený zamestnanec sekretariátu, bez hlasovacieho práva. Zasadnutia prezídia má právo 

zúčastniť sa predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie 

s hlasom poradným . 

8) Činnosť Prezídia podrobne upravuje Rokovací poriadok a Organizačný poriadok.  

 

§ 30 Kontrolná komisia zväzu 

 

1) Kontrolná komisia zväzu je najvyšším kontrolným orgánom zväzu. 

2) Kontrolná komisia kontroluje činnosť Rady zväzu, Prezídia Rady, sekretariátu Rady, 

a základných organizácií v celej šírke ich činností. O svojich zisteniach informuje 

kontrolovaný subjekt a Radu zväzu. 

3) Kontrolná komisia zväzu  sa podieľa na riešení sťažností a podnetov na orgány zväzu, 

funkcionárov Rady a štatutárov základných organizácií.  

4) Kontrolná komisia zväzu je oprávnená vydávať pokyny na nápravu zistených nedostatkov, 

dávať podnety na začatie disciplinárneho konania, prípadne podávať trestné oznámenia ak 

zistené nedostatky zakladajú trestnoprávnu zodpovednosť.  

5) Kontrolná komisia zväzu je oprávnená k výkonu kontrolnej činnosti pribrať odborníkov 

zo sekretariátu Rady. Kontrolná komisia pri výkone konkrétnej kontroly, môže pribrať aj 

členov kontrolných komisií základných organizácií. Takto pribraný člen, nesmie byť 

z územného celku, na území ktorého sa kontrolovaná organizácia nachádza. 

6) Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami, Smernicou pre kontrolnú činnosť zväzu a právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. Za riadny výkon svojej funkcie sa zodpovedá snemu. 
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7) Kontrolná komisia zväzu vykonáva svoju činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti. 

Kontrolná komisia je oprávnená vykonať podľa potreby aj neplánované a neohlásené 

kontroly. 

8) Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 15 členov zvolených na sneme na funkčné 

obdobie 4 rokov.  

9) Členovia kontrolnej komisie zväzu nemôžu byť členmi Rady zväzu. 

10) Kontrolná komisia zväzu 1 x za dva roky spracováva Správu o činnosti a predkladá ju 

Snemu. 

11) Mandát člena Kontrolnej komisie zväzu zaniká, ak sa  člen bezdôvodne nezúčastňuje na 

jej činnosti  viac ako 3 mesiace po sebe. Na jeho miesto kontrolná komisia kooptuje 

prvého náhradníka z príslušného územného celku.  

 

§ 31 Disciplinárna komisia zväzu 

 

1) Disciplinárna komisia zväzu prejednáva previnenia funkcionárov Rady zväzu, Kontrolnej 

komisie zväzu, štatutárnych zástupcov ZO SRZ , predsedov kontrolných komisií ZO SRZ 

a predsedov disciplinárnych komisií ZO SRZ 

2) Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami, disciplinárnym poriadkom a právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Za riadny výkon svojej funkcie sa zodpovedá snemu. 

3) Disciplinárna komisia sa skladá z predsedu a 7 členov zvolených na sneme na funkčné 

obdobie 4 rokov. 

4) Členovia disciplinárnej komisie zväzu nemôžu byť členmi Rady zväzu. 

5) Disciplinárna komisia zväzu zasadá podľa potreby tak , aby disciplinárne konania 

prebiehali bez zbytočných prieťahov. 

6) Disciplinárna komisia zväzu 1 x ročne spracováva Analýzu stavu disciplíny v rámci zväzu 

a predkladá ju Rade SRZ  . Pre spracovanie Analýzy je oprávnená vyžadovať podklady od 

disciplinárnych komisií základných organizácií. 

7) Disciplinárna komisia zväzu má právo predkladať Rade návrhy na zlepšenie stavu 

disciplíny členov zväzu. 

8) Disciplinárna komisia zväzu spracováva Správu o činnosti za obdobie a predkladá ju 

snemu. 

9) Mandát člena Disciplinárnej komisie zväzu zaniká, ak sa  člen bezdôvodne nezúčastňuje 

na jej činnosti  viac ako 3 mesiace po sebe. Na jeho miesto disciplinárna komisia kooptuje 

prvého náhradníka z príslušného územného celku. 

 

 

                                                  Spoločné ustanovenia  

 
§ 32 Hospodárenie zväzu 

 

1) Zväz a jeho organizačné  zložky hospodária s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý im 

bol zverený do správy alebo dočasného užívania.  

2) Zväz a jeho organizačné zložky sú povinné hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. 

3) Na hospodárenie zväzu a jeho organizačných zložiek sa vzťahujú ustanovenia všeobecne 

záväzných predpisov a vnútrozväzových noriem 

4) Finančné prostriedky na plnenie svojich úloh zväz a jeho organizačné zložky získavajú z : 

a) členských príspevkov a zápisného, 

b) príjmov za povolenia na rybolov, 

c) príjmov za peňažné pokuty uložené v rámci disciplinárneho konania, 

d) finančných odvodov obchodnej spoločnosti, 

e) štátnych príspevkov poskytnutých na plnenie úloh prenesených na zväz orgánmi 

štátnej správy, 

f) darov, 
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g) príjmov z rôznych akcií 

h) iných príjmov. 

5) Základné organizácie odvádzajú časť príjmov z členských príspevkov a povolení na 

rybolov, Rade SRZ na zabezpečenie jej činnosti. Výšku odvodov stanoví Rada. 

6) Na zabezpečenie hospodársko-obchodnej činnosti podnikateľskej povahy, základné 

organizácie  a Rada zväzu môžu zakladať obchodné spoločnosti alebo družstvá podľa 

Obchodného zákonníka. 

7) Na rybárskych revíroch pridelených do užívania Slovenskému rybárskemu zväzu 

hospodári Rada zväzu priamo alebo prostredníctvom základných organizácií , ktorým  

tieto revíri pridelí do obhospodarovania.  

8) Pre zabezpečenie účelného obhospodarovania revírov môže Rada zväzu so základnou 

organizáciou alebo základné organizácie medzi sebou ,uzatvoriť dohodu o spoločnom 

obhospodárovaní a ochrane. 

 

§ 33 Štatutárne orgány a právne úkony 

 

1) Štatutárnym orgánom zväzu je Rada zväzu. V mene zväzu navonok vystupuje prezident 

a tajomník zväzu alebo poverený člen Rady. Štatutárnym orgánom základnej organizácie 

je jej výbor. V mene základnej organizácie vystupuje predseda , tajomník alebo poverený 

člen výboru. Podrobnosti upravuje Organizačný poriadok zväzu. 

2) Oprávnenie zastupovať zväz alebo základné organizácie, môže vzniknúť aj udelením 

plnomocenstva štatutárnym orgánom, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3) Zväz a jeho základné organizačné zložky  sú právnickými osobami tj. môžu nadobúdať 

práva a zaväzovať sa vlastným menom. 

4) Zväz a jeho základné organizačné zložky vystupujú v hospodárskych vzťahoch vo svojom 

mene a nesú tiež samostatnú majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

5) Zväz a jeho základné organizačné zložky môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa len v 

rozsahu, pokiaľ to nie je v rozpore s plnením úloh podľa týchto stanov. 

6) Slovenský rybársky zväz používa okrúhlu pečiatku s označením názvu organizácie, 

opatrenú jej symbolom, ktorého grafickú úpravu určí Rada. Organizačné zložky zväzu 

môžu na písomnostiach a pečiatkach používať vlastné logo. 

7) SRZ používa pri slávnostných a športových podujatiach zástavu zväzu a hymnu zväzu.  

 

§ 34 Vnútrozväzové normy 

 

1) Vnútrozväzovými normami sú poriadky, smernice a metodické pokyny, ktorými Rada 

zväzu zabezpečuje riadenie zväzu. 

2) Vnútrozväzové normy pripravuje sekretariát Rady alebo ad hoc komisia, zložená z členov 

Rady. 

3) Každá vnútrozväzová norma, jej zmeny a doplnky, musia byť predložené na 

pripomienkovanie základným organizáciám, ktoré nesmie byť kratšie ako 15 pracovných 

dní. 

4) Vyhodnotenie pripomienkového konania vykonáva Rada zväzu. U základných 

organizácií, ktoré nezašlú pripomienky v stanovenej lehote , má sa za to , že s návrhom 

súhlasia bez pripomienok. 

5) Schválené vnútrozväzové normy vydáva Rada vo Vestníku zväzu. 

6) Vnútrozväzové normy sú záväzné pre všetkých členov, funkcionárov a orgány zväzu. 

 

 

 

 

 



 23 

 

§ 35 Informovanie členskej základne 

 

1) Zápisnice zo zasadnutí prezídia a Rady zväzu  a uznesenia na týchto zasadnutiach prijaté, 

sa povinne zverejňujú do 10 dní na webovom sídle zväzu. 

2) Rozsah ostatných povinne zverejňovaných informácií, stanoví Rada zväzu , v zmysle 

osobitného zákona. 

3) Na prerokovanie dôležitých otázok a pre dosiahnutie zvýšenej informovanosti členstva 

organizuje Rada, príp. Prezídium Rady zväzu, podľa potreby, porady štatutárov alebo 

iných funkcionárov základných organizácií. 

 

§ 35 Zánik zväzu 

 

1) Zväz zanikne, ak sa na tom uznesie snem štvorpätinovou väčšinou všetkých delegátov 

zvolených na snem. 

2) Zväz zanikne  právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 

3) S majetkom zväzu sa pri jeho zániku naloží podľa rozhodnutia snemu. Likvidáciu jeho 

práv a záväzkov vykoná likvidačná komisia stanovená snemom.  

 

§ 36 Prechodné ustanovenia 

 

1) Členovia klubov mládeže sa dňom účinnosti týchto Stanov, považujú za kandidátov na 

členstvo vo zväze. 

2) Právoplatné disciplinárne opatrenie dočasné vylúčenie, uložené podľa predchádzajúcich 

Stanov, sa dokončí podľa v tej dobe platných noriem. Právoplatné disciplinárne opatrenie 

trvalé vylúčenie, uložené podľa predchádzajúcich Stanov sa považuje za vylúčenie 

z členstva podľa týchto Stanov. Disciplinárne konania začaté podľa predchádzajúcich 

Stanov sa dokončia podľa týchto Stanov. 

3) Doby v zmysle § 26 ods.9, ods.10, sa počítajú odo dňa prvých volieb ,vykonaných podľa 

týchto Stanov. Na predchádzajúce doby sa neprihliada. 

4) Voľby do orgánov zväzu, vrátane kandidatúry, sa podľa týchto Stanov vykonajú prvýkrát 

v roku 2020. Zároveň sa v tomto roku predčasne končí  funkčné obdobie všetkých 

orgánov zvolených v roku 2018. 

5) Miestne a mestské organizácie sa považujú za základné organizácie v zmysle týchto 

Stanov. 

6) Úpravy vnútrozväzových noriem v zmysle týchto Stanov, vykoná Rada zväzu do 60 dní 

od nadobudnutia ich účinnosti. 

 

§ 37 Záverečné ustanovenia 

 

1) Pokiaľ tieto Stanovy výslovne neupravujú niektoré otázky združovania vo zväze, vzťahujú 

sa na ne ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní v znení neskorších predpisov. 

2) Stanovy zväzu, registrované MV SR dňa 6.8.1990 pod č. VVS/1-909/90-60  v znení 

neskorších zmien, strácajú platnosť v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti týchto Stanov. 

3) Stanovy zväzu boli schválené snemom dňa .......a účinnosť nadobudli dňa ..........  

4) Stanovy zväzu boli registrované MV SR dňa..... pod č.........  

 

 

Materiál neprešiel jazykovou úpravou 

 

Pripomienky  a doplňujúce návrhy  do 14.3.2018 na  komisiake@gmail.com 


