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Rada Slovenského rybárskeho zväzu ( ďalej len SRZ) na zabezpečenie jednotného postupu platenia zápisného, 

členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i 

použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky (ďalej len „OZ SRZ“) a orgány SRZ túto 

záväznú smernicu:  
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Článok II. 

Výklad pojmov a skratiek  

1. Zápisné je poplatok, ktorý je povinný zaplatiť žiadateľ o členstvo v SRZ po prijatí za člena SRZ. 

2. Členský preukaz je dokladom o členstve v SRZ, ktorým sa preukazuje člen SRZ.  

3. Členská známka je interná zväzová cenina, ktorá sa nalepuje do členského preukazu a potvrdzuje 

členstvo v SRZ v príslušnom kalendárnom roku.  

4. Členský príspevok je poplatok za členstvo v SRZ, ktorý sa platí raz ročne. Jeho zaplatenie sa 

potvrdzuje nalepením členskej známky.  

5. Známka je interná zväzová cenina, ktorá určuje rozsah platnosti povolenia na lov rýb vo vodách 

kaprových, pstruhových, alebo lipňových. 

6. Povolenie na rybolov je brožúra, do ktorej sa nalepujú známky, ktoré obsahujú údaje o platnosti a 

rozsahu povolenia. Súčasťou Povolenia na rybolov je záznam o dochádzke k vode a úlovkov. Rozsah 

povolenia je určený samostatnou známkou pre kaprové vody, lipňové vody, pstruhové vody, lov rýb 

čereňom , zvláštne povolenie a hosťovacie povolenie. Samostatným druhom povolenia je povolenie 

na lov hlavátky. Povolenie na rybolov s nalepenou známkou je verejnou listinou.  

7. Povolenie na rybolov pre nečlena SRZ je cenina ktorá obsahuje evidenčné číslo, meno priezvisko 

a trvalý pobyt nečlena, dátum platnosti, názov a číslo rybárskeho revíru na ktorý sa povolenie 

vzťahuje, záznam o dochádzke a úlovkoch, pečiatku a podpis osoby oprávnenej štatutárnym orgánom 

OZ SRZ k jej výdaju. 

8. Rybársky lístok je verejná listina, ktorá je vydávaná v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v 

znení neskorších predpisov.  

9. Rybársky poriadok je interný predpis, ktorý v súlade so zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve 

obsahuje zoznam, popis a výmeru revírov, na ktoré sa povolenie vzťahuje a informáciu o vydaní 

súhlasu na úpravu lovných mier rýb.  

10. Revírom Rady SRZ je rybársky revír, ktorý obhospodaruje Rada SRZ.  

Článok III. 

Zápisné 

1. Fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov veku a bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné 

vo výške o ktorej rozhodol výbor OZ SRZ. Dosiahnutím veku na sa účely tejto smernice rozumie vek 

k 31.12. predchádzajúceho roku. 
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2. Fyzická osoba do dovŕšenia 6 rokov veku zápisné neplatí.  

3. Fyzická osoba od 6 do 17 rokov vrátane, ktorá bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné 

vo výške o ktorej rozhodol výbor OZ SRZ.  

4. Pri prestupe z jednej do druhej OZ SRZ, člen SRZ zápisné neplatí.  

5. Finančné prostriedky získané ako zápisné zostávajú príjmom OZ SRZ. 

Článok IV. 

Členské príspevky  

1. Výšku členského príspevku člena SRZ určí príslušná OZ SRZ , jednotne pre všetkých dospelých 

členov príslušnej OZ SRZ, v rozpätí stanovenom Radou SRZ.  

2. Člen SRZ do 14 rokov veku vrátane, je povinný zaplatiť členský príspevok najmenej vo výške 1 Eur.  

3. Člen SRZ od 15 rokov do 17 rokov veku vrátane, je povinný zaplatiť členský príspevok najmenej vo 

výške 17 Eur.  

4.  Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. 

To sa týka aj členov, ktorým v danom kalendárnom roku uplynie doba prerušenia členstva. Členský 

príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku 

zrealizovaný alebo úhrada poštovou poukážkou zrealizovaná najneskôr 31. marca príslušného 

kalendárneho roka. Spôsob úhrady si určí príslušná OZ SRZ.  

5. V prípade ak člen požiadal o prerušenie členstva do 31.3., v príslušnom kalendárnom roku členský 

príspevok neplatí.  

6. Zaplatenie členského príspevku sa vyznačí v členskom preukaze člena SRZ nalepením členskej 

známky pre príslušný kalendárny rok a jej opatrením pečiatkou a podpisom štatutárnym zástupcom 

poverenej osoby OZ SRZ. Uvedené sa nevzťahuje na čestných členov.  

7. Rozpätie výšky členských príspevkov stanovuje Rada SRZ vo forme Prehľadu druhov a cien 

členských príspevkov, povolení na rybolov a odvodov pre príslušný kalendárny rok.  

8. Členské známky pre OZ SRZ dodáva, na základe ich písomnej objednávky pre nasledujúci rok, 

Sekretariát Rady SRZ.  

9. Člen SRZ, ktorému členstvo zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca 

bežného roka a ktorý požiada o obnovenie členstva, je povinný podať prihlášku, zaplatiť zápisné, 

členský príspevok. To neplatí, ak nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku bolo z 

preukázateľne závažných dôvodov odpustené. Závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ na 

základe žiadosti podanej najneskôr do konca kalendárneho roka.  
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10. Čestní členovia SRZ sú od platenia členských príspevkov oslobodení.  

Článok V. 

Povolenie na rybolov a známky vymedzujúce rozsah povolenia na lov rýb  

1. Výbor OZ SRZ vydá členom Povolenie na rybolov v danom roku v limitovanom počte podľa návrhu 

rybárskeho hospodára po zaplatení členského príspevku a ceny miestnej ročnej známky. OZ SRZ 

nevydá Povolenie na rybolov členovi, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie nevydanie 

Povolenia na rybolov, dočasné vylúčenie z členstva alebo uložený zákaz činnosti výkonu rybárskeho 

práva na základe rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní.  

2. Do Povolenia na rybolov, sa pri jeho vydaní, zaznamenajú osobné údaje člena SRZ, uvedie sa dátum 

vydania a podpis osoby poverenej štatutárnym orgánom spolu s pečiatkou OZ SRZ, ktorá Povolenie 

na rybolov vydala. Nalepia sa a opatria pečiatkou OZ SRZ známky, určujúce rozsah oprávnenia na 

lov rýb vo vodách kaprových (miestnych, zväzových),pstruhových alebo lipňových podľa 

požiadavky a platby člena. Samostatné známky majú Povolenie na lov čereňom a Zvláštne povolenie. 

Povolenie na lov hlavátky podunajskej je vydávané formou samostatnej brožúry.  

3. Známky určujúce rozsah povolenia, opatrené ochrannými prvkami vydáva Rada SRZ v jednotnom 

formáte pre všetky OZ SRZ. Druhy a ceny jednotlivých známok schvaľuje Rada SRZ. Pozmeňovanie, 

kopírovania, vydávanie iných typov známok sa považuje za falšovanie cenných papierov. Povolenie 

na rybolov bez nalepenej akejkoľvek známky (ceniny) je neplatné. 

4. Miesto pre nalepenie známky Hosťovacie povolenie pre členov SRZ sa nachádza v osobitnej časti 

brožúry. Hosťovacie povolenie je platné len s nalepenou známkou na miestne vody od OZ SRZ, ktorá 

brožúru vydala.  

5. Súčasťou Povolenia na rybolov je vzor zapisovania, prepočítavacia tabuľka s ďalšími doplňujúcimi 

informáciami a upozorneniami.  

6. Sekretariát Rady SRZ zabezpečí vydávanie Povolení na rybolov a všetkých druhov známok pre OZ 

SRZ v stanovenom termíne pre nasledujúci kalendárny rok.  

7. OZ SRZ a Sekretariát Rady SRZ sú povinné o vydaných Povoleniach na rybolov, členských 

známkach aj jednotlivých druhoch známok určujúcich oprávnenie loviť, ako aj o ich zásobách na 

sklade, viesť prehľadnú evidenciu. Tieto dokumenty podliehajú skartácii podľa Zákona č.431/2002 

Z. z. o účtovníctve po 10-tich rokoch. Predčasná skartácia a neúplné vedenie evidencie týchto 

cenín je považované za porušenie interných predpisov SRZ.  

Článok VI. 

Povolenie na rybolov a druhy známok vydávané OZ SRZ  
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1. OZ SRZ vydávajú svojim členom tieto druhy známok:  

a) ročné miestne na kaprové vody, ročné miestne na pstruhové vody, ročné miestne na lipňové vody,  

b) ročné zväzové na kaprové vody, ročné zväzové na lipňové vody,  

c) lov hlavátky na 10 vychádzok,.  

d) OZ SRZ vydajú rybárskym hospodárom, ktorí boli vymenovaní do funkcie príslušným orgánom 

verejnej správy, Povolenie na rybolov bezplatne. Odvod z takto vydaných známok sa neodvádza.  

2. OZ SRZ vydávajú členom iných OZ SRZ tieto druhy známok:  

a) hosťovacia miestna denná kaprové vody na 1 revír OZ SRZ,  

b) hosťovacia miestna denná pstruhové vody na 1 revír OZ SRZ,  

c) hosťovacia miestna denná lipňové vody na 1 revír OZ SRZ,  

d) hosťovacia miestna týždenná lipňové vody na 1 revír OZ SRZ  

e) hosťovacia miestna týždenná kaprové vody na 1 revír OZ SRZ,  

f) miestne kaprové vody, miestne pstruhové vody, miestne lipňové vody, na rybárske revíry OZ 

SRZ. Vydávanie týchto známok nie je nárokovateľné a podlieha schváleniu výboru OZ SRZ  

3. OZ SRZ vydávajú tieto druhy povolení na rybolov pre nečlena SRZ: 

a) miestne denné kaprové vody na 1 revír OZ SRZ 

b) miestne denné pstruhové vody na 1 revír OZ SRZ,  

c) miestne denné lipňové vody na 1 revír OZ SRZ,  

d) miestne týždenné kaprové vody na 1 revír OZ SRZ,  

e) miestne týždenné lipňové vody na 1 revír OZ SRZ, 

f) povolenie na lov hlavátky na 10 vychádzok.  

Článok VII. 

Povolenia na rybolov a druhy známok vydávané Sekretariátom Rady SRZ 

1. Sekretariát Rady SRZ vydáva členom SRZ tieto druhy známok:  

a) zväzová kaprové vody, zväzová lipňové vody,  

b) hosťovacia týždenná kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,  

c) hosťovacia denná kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,  

d) hosťovacia denná pstruhové vody na 1 revír Rady SRZ,  

e) hosťovacia denná lipňové vody na 1 revír Rady SRZ,  

f) hosťovacia denná na rybársky revír Gôtovany,  

g) hosťovacia denná alebo ročná na VN Palcmanská Maša „Dedinky“,  

h) hosťovacia denná alebo ročná na VVN Bešeňová,  

2. Samostatné druhy povolení vydávané Sekretariátom Rady SRZ: 

a) povolenie na lov hlavátky na rybárskych revíroch Rady SRZ,  

b) povolenie na lov čereňom  

c) zvláštne povolenie pre členov SRZ, nevzťahuje sa na lov hlavátky  
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3. Sekretariát Rady SRZ vydáva nečlenom SRZ tieto druhy Povolení na rybolov:  

a) denné kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,  

b) denné pstruhové vody na 1 revír Rady SRZ,  

c) denné lipňové vody na 1 revír Rady SRZ,  

d) týždenné lipňové vody na 1 revír Rady SRZ  

e) týždenné kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,  

f) denné rybársky revír Gôtovany,  

g) denné VVN Bešeňová,  

h) na lov hlavátky, ktorého počet je limitovaný,  

i) zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ, nevzťahuje sa na lov hlavátky.  

4. Sekretariát Rady SRZ vydáva členom, ktorým bolo udelené čestné členstvo v SRZ Zvláštne povolenie 

na rybolov bezplatne.  

5. Sekretariát Rady SRZ môže vydávať na základe schváleného uznesenia Rady SRZ zvláštne Povolenia 

na rybolov z „Fondu SRZ – Rada“, o ktorých vedie podrobnú evidenciu, pričom držiteľ musí mať 

zaplatený členský príspevok a súhlas príslušnej OZ SRZ.  

6. Pri revíroch obhospodarovaných Radou SRZ sú poverení predajcovia známok a Povolení na rybolov. 

Ich zoznam je zverejnený na www. srzrada.sk v sekcii - predajcovia povolení.  

7. Podmienkou vydania známky členom SRZ je predloženie členského preukazu a Povolenia na rybolov  

Článok VIII. 

Stanovenie cien Známok  

1. Každá OZ SRZ si môže určiť ceny známky miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd v rozpätí 

schválenom Radou SRZ pre príslušný rok.  

2. OZ SRZ určia výšky cien známok pre jednotlivé druhy vôd jednotne každej kategórií členov. 

3. OZ SRZ nemôže vydať jednému členovi viac ako jeden kus známky rovnakého druhu. Za rovnaký 

druh sa nepovažujú známky miestnych povolení z rôznych OZ SRZ.  
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Článok IX. 

Povolenie na rybolov na kaprové vody, lipňové vody a pstruhové vody 

1. Povolenie na rybolov s nalepenou ročnou známkou na kaprové vody (miestne, zväzové), lipňové vody 

(miestne, zväzové) a pstruhové vody (miestne) oprávňuje držiteľa na rybolov v rybárskych revíroch 

uvedených v rybárskom poriadku. Ak OZ SRZ uzavreli medzi sebou dohodu o spoločnom 

obhospodarovaní rybárskych revírov podľa § 11 ods. 15 Stanov SRZ, rozširuje sa rozsah Povolenia 

na rybolov aj na rybárske revíry podľa tejto dohody.  

2. Povolenie na rybolov s nalepenou známkou kaprové vody (známka miestne kaprové vody alebo 

kombinácia známka miestne kaprové vody spolu so známkou zväzové kaprové vody) oprávňuje jeho 

držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: jeseter 

malý, sumec veľký, úhor európsky, kapor rybničný, mieň sladkovodný, zubáč veľkoústy, zubáč 

volžský, šťuka severná, lieň sliznatý, mrena severná, pstruh jazerný, pstruh potočný, lipeň tymiánový 

a ich kombinácie. Privlastnením si 40-teho kusa ktorékoľvek druhu z uvedených rýb platnosť známky 

kaprové vody končí a nie je možné ďalej loviť v kaprových vodách žiadne iné ryby ani formou „chyť 

a pusť“.  

3. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb 

požiadať o vydanie ďalšej známky, ktorá sa nalepí do pôvodného Povolenia na rybolov. O vydaní 

ďalšej známky rozhodne výbor OZ SRZ a v povolení na rybolov vyznačí koniec platnosti pôvodnej 

známky jej prečiarknutím a podpisom oprávnenej osoby. Ak bola členovi SRZ vydaná aj známka 

zväzové kaprové vody, je potrebné prečiarknuť aj túto. 

4. Povolenie na rybolov s nalepenou známkou lipňové vody (známka miestna lipňové vody, alebo 

kombinácia známka miestna lipňové vody spolu so známkou zväzové lipňové vody) oprávňuje jeho 

držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: jeseter 

malý, sumec veľký, úhor európsky, kapor rybničný, mieň sladkovodný, zubáč veľkoústy, zubáč 

volžský, šťuka severná, lieň sliznatý, mrena severná, pstruh jazerný, pstruha potočný, lipeň 

tymiánový a ich kombinácie; Privlastnením si 40-teho kusa ktorékoľvek druhu z uvedených rýb 

platnosť známky lipňové vody končí a nie je možné ďalej loviť v lipňových vodách žiadne iné ryby 

ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného 

množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšej známky, ktorá sa nalepí do pôvodného 

Povolenia na rybolov. O vydaní ďalšej známky rozhodne výbor OZ SRZ a v povolení na rybolov 

vyznačí koniec platnosti pôvodnej známky jej prečiarknutím a podpisom oprávnenej osoby. Ak bola 

členovi SRZ vydaná známka zväzové lipňové vody, je potrebné prečiarknuť aj túto.  
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5. Povolenie na rybolov s nalepenou známkou pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v 

jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: jeseter malý, sumec veľký, 

úhor európsky, kapor rybničný, mieň sladkovodný, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, šťuka severná, 

lieň sliznatý, mrena severná, pstruh jazerný, pstruha potočný, lipeň tymiánový a ich kombinácie. 

Privlastnením si 40-teho kusa ktorékoľvek druhu z uvedených rýb platnosť známky pstruhové vody 

končí. a nie je možné ďalej loviť v pstruhových vodách žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V 

prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb 

požiadať o vydanie ďalšej známky, ktorá sa nalepí do pôvodného Povolenia na rybolov. O vydaní 

ďalšej známky rozhodne výbor OZ SRZ a v povolení na rybolov vyznačí koniec platnosti pôvodnej 

známky jej prečiarknutím a podpisom oprávnenej osoby  

6. Známka zväzové kaprové vody môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý má v Povolení na rybolov 

nalepenú známku miestne kaprové vody. Známka zväzové lipňové vody môže byť vydaná len členovi 

SRZ, ktorý má v Povolení na rybolov nalepenú známku miestne lipňové vody. Členovi OZ SRZ, 

ktoré obhospodarujú len pstruhové vody, môže byť známka zväzové kaprové vody alebo zväzové 

lipňové vody vydaná, ak má v povolení na rybolov nalepenú známku miestne pstruhové vody. 

Členovi OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len kaprové vody, môže byť známka zväzové lipňové vody 

vydaná, ak má v povolení na rybolov nalepenú známku miestne kaprové vody. Členovi OZ SRZ, 

ktoré obhospodarujú len lipňové vody, môže byť známka zväzové kaprové vody vydaná, ak má 

v povolení na rybolov nalepenú známku miestne lipňové vody.  

 

Článok X. 

Povolenie na rybolov so známkou hosťovacie povolenie  

1. Známka hosťovacie povolenie pre člena SRZ je denná a týždenná. Dĺžka platnosti je určená na 

známke hosťovacieho povolenia.  

2.  Vydanie hosťovacej známky nie je nárokovateľné, počet hosťovacích známok schvaľuje výbor OZ 

SRZ. 

3. Hosťovacia známka denná je platná do 24.00 hod. dňa, na ktorý bola vydaná. Hosťovacia známka 

týždenná je platná 7 dní vrátane vyznačeného dňa, v ktorom bola vydaná.  

4. 4. Hosťovacie povolenie pre nečlena SRZ je samostatná brožúra, v ktorej je uvedené meno a 

priezvisko držiteľa, trvalé bydlisko, dátum platnosti, názov, číslo rybárskeho revíru a pečiatka s 

podpisom rybárskeho hospodára, alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby alebo predajcu 

povolení. 
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Článok XI. 

Povolenie na rybolov hlavátky 

1. Povolenie na rybolov hlavátky je vydávané formou samostanej brožúry a platí na 10 vychádzok v 

jednom kalendárnom roku pre členov SRZ aj pre nečlenov SRZ. Pre lov hlavátky platí osobitný 

rybársky poriadok. Povolenie na rybolov hlavátky sa vzťahuje na jeden alebo všetky rybárske revíry 

s výskytom hlavátky OZ SRZ, ktorá povolenie vydala alebo na jeden revír Rady SRZ.  

Článok XII. 

Povolenie na rybolov so známkou zvláštne povolenie  

1. Známka zvláštne povolenie pre členov SRZ sa lepí do Povolenia na rybolov, je platná na všetkých 

lovných revíroch SRZ a môže byť vydaná len členovi SRZ. Podmienkou vydania známky zvláštne 

povolenie je potvrdenie OZ SRZ, ktorej je žiadateľ členom, že má splnené členské povinnosti pre 

príslušný kalendárny rok. Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom 

roku, spolu maximálne 40 ks : jeseter malý, sumec veľký, úhor európsky, kapor rybničný, mieň 

sladkovodný, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, šťuka severná, lieň sliznatý, mrena severná, pstruh 

jazerný, pstruha potočný, lipeň tymiánový alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa 

ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej 

loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní 

takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšiu známku zvláštne povolenie.  

2. Známka zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ sa lepí do Povolenia na rybolov a je platná na všetkých 

lovných revíroch SRZ. Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom 

kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks : jeseter malý, sumec veľký, úhor európsky, kapor 

rybničný, mieň sladkovodný, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, šťuka severná, lieň sliznatý, mrena 

severná, pstruh jazerný, pstruha potočný, lipeň tymiánový alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-

teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej 

loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si nečlen SRZ môže po vyčerpaní 

takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšiu známku zvláštne povolenie.  

3. Vydanie Povolenia na rybolov so Známkou zvláštne povolenie nie je nárokovateľné.  
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Článok XIII. 

Povolenie na lov čereňom 

1. Povolenie na lov čereňom je platné na vymedzené úseky riek Dunaj a Morava a môže byť vydaná len 

členovi SRZ. Podmienkou vydania Povolenia na lov čereňom je potvrdenie OZ SRZ, ktorej je 

žiadateľ členom, že má splnené členské povinnosti pre príslušný kalendárny rok. Povolenie na lov 

čereňom oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu 

maximálne 40 ks : jeseter malý, sumec veľký, úhor európsky, kapor rybničný, mieň sladkovodný, 

zubáč veľkoústy, zubáč volžský, šťuka severná, lieň sliznatý, mrena severná, pstruh jazerný, pstruha 

potočný, lipeň tymiánový alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhokoľvek druhu 

z uvedených rýb platnosť povolenia na lov čereňom končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť 

žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto 

stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie Povolenie na lov čereňom.  

Článok XIV. 

Vydávanie duplikátov  

1. Za poškodený, stratený alebo odcudzený členský preukaz vydáva OZ SRZ duplikát-členský preukaz 

s nalepenou členskou známkou opatrenou pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu OZ SRZ alebo 

poverenej osoby s označením DUPLIKÁT. OZ SRZ je povinná dokladovať Rade SRZ vydanie 

duplikátu zaslaním zápisu o poškodení alebo strate členského preukazu alebo zaslaním zápisu od 

príslušného policajného orgánu o odcudzení členského preukazu. Zdokladované vydanie duplikátu 

členského preukazu s vyznačením informácie o zaplatení členského za prebiehajúci rok nie je 

zaťažené žiadnymi odvodmi. 

2. Za poškodené alebo stratené Povolenie na rybolov vydáva OZ SRZ duplikát- Povolenie na rybolov s 

nalepenou známkou opatrenou pečiatkou a podpisom rybárskeho hospodára alebo inej štatutárnym 

zástupcom poverenej osoby, s označením DUPLIKÁT. OZ SRZ je povinná dokladovať Rade SRZ 

vydanie duplikátu zaslaním zápisu o poškodení alebo strate Povolenia na rybolov.  

3. Povolenie na rybolov OZ SRZ nie je povinná vydať, ak už bol vydaný počet Povolení na rybolov, 

ktorý si stanovila pre príslušný kalendárny rok. Vydanie duplikátu za poškodené alebo stratené 

Povolenie na rybolov je podmienené zaplatením peňažnej sumy v plnej výške, a nie je oslobodené od 

odvodov.  

4. V prípade odcudzenia Povolenia na rybolov môže výbor OZ SRZ na základe zápisu od príslušného 

policajného orgánu o odcudzení odpustiť zaplatenie peňažnej sumy za vydanie duplikátu. V takomto 

prípade je vydanie duplikátu príslušného Povolenia na rybolov oslobodené od odvodov. Pri 

vyúčtovaní predaja cenín je potrebné doložiť kópiu alebo scan rozhodnutia výboru OZ SRZ s 

priloženým zápisom od PZ.  
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5. Za poškodené, stratené alebo odcudzené Povolenia na rybolov pre nečlenov SRZ sa duplikáty 

nevydávajú.  

6. Vydávanie duplikátov Povolení na rybolov vydaných Sekretariátom sa riadi ustanoveniami tohto 

článku. Evidenciu o takto vydaných duplikátoch vedie Sekretariát.  

Článok XV. 

 Príjmy a odvody finančných prostriedkov  

1. Príjmy zo zápisného zostávajú príjmami OZ SRZ.  

2. Príjmy z členských príspevkov sú určené na plnenie zväzových úloh a organizačnú činnosť Rady SRZ 

a OZ SRZ.  

3. OZ SRZ z dosiahnutých príjmov z členských príspevkov odvedie Rade SRZ za každého člena 

staršieho ako 15 rokov sumu určenú rozhodnutím Rady SRZ.  

4. OZ SRZ si ponechajú časť tržieb za vydané Povolenia na rybolov a známky ako svoje príjmy, ktoré 

použijú na zarybňovanie revírov v ich obhospodarovaní a časť tržieb sú povinné odviesť na účet Rady 

SRZ vo výške stanovenej Radou SRZ.  

5. Sekretariát vystaví OZ SRZ na základe jej záväznej objednávky súhrnnú faktúru, a to do 15. februára 

príslušného kalendárneho roka.  

6. OZ SRZ sú povinné uhradiť faktúru takto:  

a) minimálne 50% z hodnoty celkovej faktúry v termíne do 30.4. príslušného kalendárneho roka  

b) zvyšnú hodnotu celkovej faktúry do 31.8. príslušného kalendárneho roka.  

7. OZ SRZ, ktoré do 31.8. príslušného kalendárneho roka neuhradia faktúry, nebudú vydané povolenia 

na rybolov pre funkcionárov pre nasledujúci kalendárny rok. 

8. OZ SRZ, ktoré do 31.8. príslušného kalendárneho roka neuhradia faktúry, alebo ich časť, nebudú 

objednané ceniny na nasledujúci rok dodané. Ceniny budú dodané až po úhrade celej faktúry. 

Neplatiacim OZ SRZ bude Sekretariátom Rady SRZ vystavená zálohová faktúra za objednané ceniny. 

9. Nepoužité známky OZ SRZ zašle najneskôr do 30.10. príslušného kalendárneho roka na Sekretariát 

Rady SRZ. Sekretariát na základe vrátených známok vystaví OZ SRZ dobropis. Dobropisovanú 

čiastku vráti SRZ Rada na účet OZ SRZ do 30.11. príslušného kalendárneho roka. V prípade 

pohľadávky voči OZ SRZ, zašle Rada SRZ dobropisovanú čiastku zníženú o výšku pohľadávky a 

zašle informáciu OZ o započítaní pohľadávky. Známky hosťovacie povolenia sa nevracajú. Všetky 

ostatné faktúry vystavené v priebehu príslušného kalendárneho roka na základe doobjednávania 

ďalších známok OZ SRZ sú splatné do 14 dní od vystavenia faktúry.  
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Článok XVI. 

Použitie finančných prostriedkov za vydané povolenia na rybolov 

1. Finančné prostriedky za vydané povolenie na rybolov, použije OZ SRZ výhradne na úhradu nákladov 

v súlade s § 25, ods.12 Stanov SRZ. V prípade splnenia minimálneho zarybnenia je možné časť týchto 

prostriedkov použiť na označenie, údržbu alebo nájom revíru a na nadobudnutie rybárskych revírov, 

alebo ich častí, do vlastníctva OZ SRZ alebo Rady SRZ. Podrobnosti ustanovuje Smernica na 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov. 

Článok XVII. 

Rybársky poriadok  

1. Rybársky poriadok je súpis podmienok lovu rýb a informácií o vydaní súhlasu na úpravu lovných 

mier rýb, osobitných obmedzení výkonu rybárskeho práva, zoznamu a popisu revírov, na ktoré sa 

príslušné povolenie vzťahuje. Rybársky poriadok musí byť spracovaný v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi o rybárstve a vnútroorganizačnými predpismi SRZ.  

2. OZ SRZ, Sekretariát Rady SRZ a poverení predajcovia povolení sú povinní pri vydávaní Povolení na 

rybolov vydať držiteľovi aj príslušný aktuálny rybársky poriadok, resp. jeho dodatok so zmenami, 

platnými na príslušný kalendárny rok. OZ SRZ sú povinné predložiť miestne rybárske poriadky 

príslušnému ichtyológovi na kontrolu vždy na 3 - ročné obdobie. Ichtyológovia následne predkladajú 

správu o vykonanej kontrole a oboznamujú Radu SRZ so zistenými skutočnosťami. Rada SRZ v 

prípade zistenia nesúladu rybárskych poriadkov s platnou legislatívou a vnútro zväzovými predpismi 

príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov. V prípade zmeny v miestnom rybárskom poriadku v 

rámci 3 - ročného obdobia je OZ SRZ povinná zaslať rybársky poriadok resp. jeho dodatok na 

kontrolu ichtyológovi.  

3. Samostatné rybárske poriadky sa vydávajú k hosťovacím povoleniam a k povoleniam pre nečlenov 

SRZ. 

4. Loviaci sú povinní pri love rýb dodržiavať miestny rybársky poriadok, ktorý nesmie byť v rozpore so 

všeobecne platnými právnymi predpismi, so zväzovým rybárskym poriadkom pre revíry zaradené vo 

zväzovom povolení a v zvláštnom povolení na všetky revíry SRZ.  

Článok XVIII. 

Rybársky lístok  

1. Podľa § 12 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, loviť a privlastňovať 

si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a Povolenia na 

rybolov. Rybárske lístky vydáva obecný mestský úrad, alebo úrad mestskej časti. 
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Článok XIX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SRZ a účinnosť od 1. decembra 2020.  

2. Touto smernicou sa zrušuje Smernica č. 1947/624/19-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov 

a o vydávaní povolení na rybolov.  

3. Touto smernicou sa zrušujú všetky uznesenia Rady SRZ a uznesenia Prezídia Rady SRZ, ktoré sú v 

rozpore s touto smernicou.  

4. Iné druhy povolenia na rybolov a známok ako sú uvedené v tejto smernici, sú neplatné. Vydávanie 

Povolení na rybolov alebo Známok v rozpore s touto smernicou, sa považuje za porušenie zväzovej 

disciplíny.  

 

  Slovenský rybársky zväz  

  Rada Žilina  

  

 

 

  

Príloha č. 1: Vzory povolení na rybolov  

Príloha č. 2: Prehľad druhov a cien povolení na rybolov a odvodov  

 

 


