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November 2018 



PRVÁ ČASŤ 
 

§ 1 
Názov, sídlo a územná pôsobnosť 

 
1. Názov združenia: Slovenský rybársky zväz 
2. Sídlo zväzu: Andreja Kmeťa 20, 010 01 Žilina 
3. Pôsobnosť zväzu sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. 

 
§ 2 

Právna povaha a poslanie zväzu 
 

1. Slovenský rybársky zväz (ďalej len „zväz“ alebo „SRZ“) je občianskym združením v súlade so 
zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zväz združuje občanov, 
ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní 
rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na 
úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy 
obyvateľstva. 

 
2. Zväz v súlade so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacími predpismi zabezpečuje na vodných 

plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných 
živočíchov a vytvára tým podmienky na umožnenie výkonu rybárskeho práva v súlade so zákonom 
o rybárstve. 
 

3. Slovenský rybársky zväz zriaďuje pre svoju činnosť organizačné jednotky na území Slovenskej 
republiky. Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné jednotky sú právnickými osobami s vlastnou 
právnou subjektivitou. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach 
zákona. 

 
4. Vo vnútri i navonok zväz a jeho organizačné jednotky presadzujú základné princípy spolupráce, 

vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie.  
 

5. Zväz môže 
a) spolupracovať s inými občianskymi združeniami a vstupovať do vyšších združení ako kolektívny 
člen 
b) vstupovať do medzinárodných organizácií v oblasti rybárstva a ekológie 
c) uzatvárať dvoj i viacstranné zmluvy o spolupráci s rybárskymi organizáciami v zahraničí 
d) propagovať svoju činnosť v odborných časopisoch, médiách a na výstavách.  
 

6. Zväz tvorí vlastný odborný potenciál v oblasti chovu rýb a ochrany vôd a okolitej prírody. Pritom 
spolupracuje s orgánmi verejnej správy, odbornými ústavmi ako aj organizáciami v SR a v zahraničí. 
 

7. Zväz a jeho organizačné jednotky môžu v súlade s právnymi predpismi vytvárať obchodné spoločnosti, 
s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku ako nepeňažného vkladu a podieľať sa na ich riadení so 
zameraním na výrobu, opravu a predaj rybárskeho náradia, predaj a úpravu rýb a rybích výrobkov, 
nákup a predaj krmív a liečiv, dopravu a inú podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom. Obchodná 
činnosť nesmie byť však na ujmu hospodárskej činnosti zväzu a plnenia zarybňovacích plánov zväzu a 
jeho organizačných jednotiek.  
 

§ 3 
Hlavné úlohy zväzu 

 
1. Zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch a v rámci tejto činnosti najmä: 

a) zostavuje plán hospodárenia v revíroch,  
b) zabezpečuje a vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov v súlade so zákonom o rybárstve,  
c) zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných živočíchov a ochranu rybárskeho práva v rybárskych 
revíroch,  
d) zúčastňuje sa vodoprávnych konaní a iných správnych konaní, ktoré súvisia so zásahom do výkonu 
rybárskeho práva, 



e) vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám vodohospodárskych stavieb,  
f) stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybochovných zariadeniach,  
g) sleduje nepriaznivé zásahy do rybárskych revírov a navrhuje opatrenia na ich obmedzenie alebo ich 
vylúčenie,  
h) sleduje užívanie a čistotu vôd a zisťuje zdroje znečisťovania vody z hľadiska ochrany rybárstva a 
dáva podnet orgánom verejnej správy na začatie konania v prípade znečistenia alebo neoprávneného 
užívania vody, za porušenie zákona o vodách,  
i) vydáva a distribuuje povolenia na rybolov v rybárskych revíroch vo svojom užívaní,  
j) vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch,  
k) vydáva rybárske poriadky,  
l) uskutočňuje potrebné rozbory o úlovkoch pre štatistické účely,  
m) vydáva vnútorné zväzové predpisy za účelom organizovania a riadenia činnosti zväzu 
a organizačných jednotiek, 
n) uskutočňuje chov rybích násad, najmä hospodársky dôležitých, vzácnych a ohrozených druhov rýb 
pre zarybňovanie rybárskych revírov, 
o) stará sa o dobrý zdravotný stav rýb a robí preto potrebné opatrenia. 

 
2. V oblasti riadenia rybárstva spolupracuje zväz s orgánmi verejnej správy, rybárskymi školami, 

odbornými, vedeckými a medzinárodnými inštitúciami vo veciach týkajúcich sa rybárstva, najmä:  
a) v príprave a pri spracovaní základných dokumentov, programových cieľov a právnych predpisov,  
b) pri ochrane vôd a prírody,  
c) pri domácich a zahraničných akciách na úseku športovej činnosti,  
d) pri práci s deťmi a mládežou s detskými a mládežníckymi organizáciami. 
 

3. Plní úlohy na úseku rybárstva, ktorými ho poveruje štát podľa zákona o rybárstve.  
 

§ 4 
Členstvo vo zväze 

 
1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné. 

 
2. Členom zväzu sa môže stať občan Slovenskej republiky za nasledovných podmienok: 

a) podanie prihlášky v rámci základnej organizácie zväzu, 
b) potvrdenie o trvalom pobyte, prechodnom pobyte alebo pobyte z iných dôvodov v obvode sídla 
základnej organizácie zväzu preukazujúce sa 
c) zaplatenie zápisného. 
 

3. S členstvom vo zväze je nezlučiteľné: 
a) členstvo v iných občianskych združeniach pôsobiacich na území SR združujúcich osoby so záujmom 
o rybárstvo, ktoré vykonávajú rybárske právo alebo usilujú o jeho výkon, najmä ak ich činnosť smeruje 
k vyradeniu alebo podporuje vyradenie ktoréhokoľvek rybárskeho revíru z rybárskych revírov 
pridelených do užívania zväzu,  
b) akákoľvek účasť na podnikaní fyzickej alebo právnickej osoby - podnikateľa (či už majetková, 
osobná alebo iná účasť), ktorá podniká v osobitnom režime podnikania na ostatných vodných plochách 
alebo má záujem takto podnikať, ak predmetná vodná plocha, na ktorej podniká alebo plánuje podnikať, 
je alebo bola rybárskym revírom prideleným do užívania zväzu, 
c) akákoľvek činnosť spočívajúca v podpore, propagácii, pomoci alebo obdobnej činnosti osôb 
uvedených v písm. a) a b) alebo akýchkoľvek iných osôb, ktoré usilujú o vyradenie ktoréhokoľvek 
rybárskeho revíru  z rybárskych revírov, o jeho odňatie zväzu alebo iné znemožnenie výkonu 
rybárskeho práva zväzu, 
d) uskutočňovanie akýchkoľvek právnych, faktických alebo iných krokov smerujúcich k vyradeniu 
vody z rybárskych revírov a odňatie vody z užívania zväzu. 
 

4. Člen zväzu môže byť organizovaný len v jednej základnej organizácie zväzu. 
 

5. Prestup z jednej do inej základnej organizácie zväzu je možný na základe písomnej žiadosti člena, po 
vyjadrení pôvodnej organizácie a po súhlase organizácie, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene v 
evidencii členstva sa poznamená v členskej legitimácii člena zväzu. 



6. Prerušenie členstva je možné najviac na dobu dvoch kalendárnych rokov. Po uplynutí doby prerušenia 
členstva je osoba povinná zaplatiť členský príspevok na príslušný kalendárny rok do 15. januára tohto 
roka. 
 

7. Podmienky vzniku a prerušenia členstva vo zväze podrobne upravujú vnútorné zväzové predpisy. 
 

8. Členstvo zaniká: 
a) úmrtím člena, 
b) dobrovoľným vystúpením člena zo zväzu, 
c) rozhodnutím príslušného orgánu základnej organizácie pre nezaplatenie členského príspevku, pričom 
členstvo zaniká dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
d) vylúčením z členstva vo zväze na základe uloženého disciplinárneho opatrenia, 
e) vylúčením z členstva na základe rozhodnutia členskej schôdze. 
 

9. Pri zániku členstva nemá člen nárok na náhradu akýchkoľvek výdavkov a na vrátenie členského 
príspevku. 
 

10. Po zániku členstva podľa § 12 písm. b) až c) možno členstvo obnoviť v súlade s § 5 ods. 2. 
 

§ 5 
Práva a povinnosti členov zväzu 

 
1. Práva členov zväzu:  

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu,   
b) uplatňovať svoje hlasovacie právo na členských schôdzach 
c) zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom volených zástupcov,  
d) podávať návrhy, podnety a sťažnosti,   
e) byť informovaný o činnosti základnej organizácie, v ktorej sa člen združuje a činnosti zväzu,  
f) zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách 
organizovaných základnou organizáciou alebo zväzom,  
g) žiadať o preskúmanie rozhodnutia orgánu základnej organizácie, dotýkajúceho sa jeho osoby, 
orgánom zväzu,  
h) na podiel z majetku pri zániku SRZ likvidáciou.  

 
2. Povinnosti členov zväzu:  

a) platiť členské príspevky v stanovených termínoch,  
b) riadiť sa stanovami zväzu a inými vnútornými zväzovými predpismi,  
c) dodržiavať všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,  
d) chrániť zväzový a vlastný majetok základnej organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného 
užívania,  
e) aktívne sa zapájať do práce v základnej organizácii a zväzu,  
f) zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení,  
g) odpracovať brigádu v stanovenom rozsahu. 
 

3. Právo uvedené v odseku 1 písm. a) a b)  a povinnosť uvedená v odseku 2 písm. f) sa vzťahuje na členov 
zväzu, ktorý dovŕšili 18 rokov veku. 

 
§ 6 

Členské preukazy, vyznamenania a čestné členstvo 
 

1. Preukazom o členstve vo zväze je členský preukaz a členská známka na príslušný kalendárny rok 
vydaná príslušných orgánom zväzu alebo základnej organizácie. 
 

2. V členskom preukaze sa preukazuje splnenie základných povinností člena a zapisujú sa zmeny 
v evidencii člena. Členský preukaz je majetkom člena. 

 
3. Členovi zväzu môžu byť udelené vyznamenania a čestné členstvo vo zväze alebo čestné členstvo 

v základnej organizácii za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenského rybárskeho zväzu a slovenského 



rybárstva. Podmienky pre udelenie vyznamenaní a čestného členstva podrobne upravujú vnútorné 
zväzové predpisy. 
 

§ 7 
Náhrady funkcionárov 

 
1. Funkcie vo zväze a základných organizáciách sú čestné.  

 
2. Funkcionári zväzu a základných organizáciách majú právo na poskytnutie náhrady hotových výdavkov 

v súvislosti s výkonom funkcie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 

3. Za činnosť v súvislosti s výkonom funkcie môže byť funkcionárom zväzu a základných organizáciách 
poskytnutá odmena podľa vnútorných zväzových predpisov.  

 
§ 8 

Disciplinárne konanie a disciplinárne opatrenia 
 

1. Za porušenie zväzovej disciplíny alebo pre neplnenie členských povinností uložených týmito stanovami 
môže disciplinárna komisia zväzu uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 
a) verejné pokarhanie na členskej schôdzi, 
b) peňažná pokuta, 
c) odňatie povolenia na rybolov, 
d) nevydanie povolenia na rybolov, 
c) odvolanie z volenej funkcie, 
d) vylúčenie z členstva vo zväze. 
 

2. Podrobnosti o disciplinárnom konaní a ukladaní disciplinárnych opatrení upravuje disciplinárny 
poriadok zväzu. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

 
§ 9 

Zriadenie organizačných jednotiek a ich konanie 
 

1. Snem zriaďuje organizačné jednotky na území Slovenskej republiky a rozhoduje o ich zlúčení, 
rozdelení alebo zrušení a vymedzuje ich pôsobnosť, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. 
 

2. Organizačnými jednotkami zväzu sú základné organizácie zväzu, a to mestské organizácie zväzu 
a miestne organizácie zväzu. 
 

3. Organizačné jednotky vznikajú na území jednej obce alebo viacerých obcí alebo na území jedného 
mesta alebo viacerých miest. Na území jednej obce alebo mesta môže vzniknúť len jedná základná 
organizácia, s výnimkou hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

4. Organizačné jednotky majú vlastné 8-miestne alebo 12-miestne identifikačné číslo a vlastné sídlo. 
 

5. Organizačné jednotky používajú názov v zložení Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia alebo 
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia a príslušný názov obce alebo mesta, kde má 
organizačná jednotka sídlo. 
 

6. Orgánmi základnej organizácie sú: 
a) členská schôdza  
b) výbor 
c) kontrolná komisia. 
 

7. Organizačné jednotky konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v nasledovnej pôsobnosti: 
a) hospodárenie na rybárskych revíroch, ktoré im boli pridelené do obhospodarovania, 
b) zabezpečovanie zarybňovania na rybárskych revíroch, ktoré im boli pridelené do obhospodarovania, 



c) vyberanie zápisného a členských príspevkov v rozsahu určenom radou zväzu, 
d) vydávanie povolení na rybolov a rybárskych poriadkov, 
e) nakladanie s nehnuteľným majetkom, ktoré podlieha schváleniu radou zväzu, 
f) právne úkony, najmä uzatváranie zmluvných vzťahov, 
g) právne úkony, na ktoré ich splnomocní rada zväzu, 
h) právne úkony osobitne vymedzené na základe rozhodnutia snemu. 

 
§ 10 

Členská schôdza 
 

1. Členská schôdzaje najvyšším orgánom základnej organizácie.  
 

2. Členskú schôdzu zvoláva výbor najmenej raz za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor podľa 
potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov organizácie.  
 

3. Výbor zvoláva členskú schôdzu najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania.  
 

4. Zvolanie členskej schôdze výbor oznámi písomne najmenej 15 dní vopred Rade zväzu.  
 

5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná 
väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, 
výbor môže otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov, pričom 
prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie o 
právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov. Pri rozhodnutí 
členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov výbor zvolá do 
jedného mesiaca opakovanú členskú schôdzu s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej 
schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.  
 

6. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, 
pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak.  

 
7. Členská schôdza pre zabezpečenie priebehu schôdze a splnenie programu volí z prítomných členov 

návrhovú komisiu, mandátovú komisiu a volebnú komisiu. Členskú schôdzu vedie predsedníctvo 
zložené z členov organizácie zvolené členskou schôdzou.  
 

8. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze patrí rozhodovanie:  
a) o vzniku základnej organizácie,  
b) o zániku základnej organizácie,  
c) o rozdelení základnej organizácie na samostatné organizácie s právnou subjektivitou,  
d) o zlúčení základnej organizácie s inou základnou organizáciou.  
e) o nakladaní s nehnuteľným majetkom,  
Na platnosť uznesení je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných, pričom tieto rozhodnutia podliehajú 
schváleniu ústrednými orgánmi zväzu v pôsobnosti vymedzenej v týchto stanovách.  

 
9. Členská schôdza:  

a) prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti organizácie, vyhodnotenie rozpočtu, účtovnú 
závierku a správu kontrolnej 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,  
d) volí štatutárnych zástupcov organizácie a 3 až 8 členov výboru a 3 členov kontrolnej komisie 
organizácie na funkčné obdobie 4 rokov a ich náhradníkov,  
e) prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh organizácie, 
f) rozhoduje o vylúčení členov z organizácie, ktorí narúšajú jednotu zväzu a hrubo porušujú stanovy 
a vnútorné zväzové predpisy, 
g) rozhoduje o dôležitých a zásadných záležitostiach základnej organizácie. 

 
 
 



§ 11 
Výbor 

 
1. Činnosť základnej organizácie v období medzi dvoma členskými schôdzami  riadi a za ňu zodpovedá 

výbor zvolený na členskej schôdzi.  
 

2. Schôdze výboru zvoláva a riadi predseda alebo tajomník výboru, najmenej štyri razy za rok. Výbor 
prerokováva návrh plánu činnosti organizácie po vyjadrení kontrolnej komisie a pripravuje návrhy na 
členskú schôdzu. Zabezpečuje všetky úlohy organizácie, pokiaľ nepatria do pôsobnosti členskej 
schôdze.  

 
3. Výbor zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom organizácie, zväzovým alebo iným majetkom, 

ktorý má organizácia v dočasnom užívaní podľa uznesenia členskej schôdze a v zmysle príslušných 
ustanovení stanov.  
 

4. Výbor v rámci svojej činnosti: 
a) zabezpečuje platenie zápisného a členských príspevkov v rozsahu stanovenom radou zväzu. 
b) navrhuje zväzové vyznamenania a čestné členstvo svojim členom, 
c) schvaľuje ceny povolení na rybolov na rybárske revíry v obhospodarovaní organizácie v rozpätí 
schválenom radou zväzu a zabezpečuje ich vydávanie, 
d) predkladá rade zväzu zarybňovacie plány na rybárske revíry v obhospodarovaní organizácie, ktoré 
vypracúva ustanovený rybársky hospodár, 
e) rozhoduje o zániku členstva pre nezaplatenie členského príspevku, 
f) zabezpečuje hospodárenie na rybárskych revíroch, ktoré má v obhospodarovaní, najmä zabezpečuje 
zarybňovanie podľa schválených zarybňovacích plánov, schvaľuje podmienky výkonu rybárskeho 
práva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dáva návrhy na ustanovenie rybárskych 
hospodárov a členov rybárskej stráže, 
g) navrhuje znenie rybárskych poriadkov a vydáva rybárske poriadky na rybárske revíry, ktoré 
schvaľuje a distribuuje rada zväzu. 
g) rozhoduje vo veciach, ktoré mu do pôsobnosti zverila členská schôdza na základe uznesenia. 

 
5. Postavenie, práva a povinnosti členov výboru upravujú vnútorné zväzové predpisy, ak nie je v týchto 

stanovách uvedené inak.  
 

6. Mandát člena výboru zaniká: 
a) odstúpením z funkcie, 
b) odvolaním z funkcie na základe rozhodnutia výboru alebo členskej schôdze, 
c) uložením disciplinárneho opatrenia, odvolania z funkcie alebo vylúčenia z členstva vo zväze, 
d) úmrtím,  
e) nezúčastnením sa 4 zasadnutí výboru po sebe. 
 

7. Pri zániku mandátu člena výboru na jeho miesto výbor kooptuje zvoleného náhradníka. 
 

§ 12 
Kontrolná komisia základnej organizácie 

 
1. Kontrolná komisia základnej organizácie (ďalej len KK ZO SRZ) v počte troch členov je najvyšší 

kontrolný orgán základnej organizácie. 
 

2. KK ZO SRZ zo svojich členov volí predsedu.  
 

3. Schôdze KK ZO SRZ zvoláva a riadi predseda KK ZO SRZ najmenej štyri razy za rok.  
 

4. KK ZO SRZ sleduje činnosť základnej organizácie. Kontroluje plnenie plánu činnosti a hospodárenia 
najmenej dva razy za rok. O výsledkoch svojej činnosti podáva najbližšej členskej schôdzi písomnú 
správu, ktorej zodpovedá za riadny výkon svojej funkcie a v prípade zistených nedostatkov žiada 
nápravu. 
 



5. Predseda KK ZO SRZ alebo ním poverený člen má právo zúčastniť sa na zasadnutiach výboru s hlasom 
poradným. 
 

6. Činnosť KK ZO SRZ podrobne upravujú vnútorné zväzové predpisy. 
 

7. KK ZO SRZ je povinná pri kontrolách kontrolnou komisiou zväzu ako i orgánov činných v trestnom 
konaní poskytnúť maximálnu súčinnosť a spoluprácu a sledovať plnenie navrhnutých opatrení. 

 
8. Mandát člena KK ZO SRZ zväzu zaniká: 

a) odstúpením z funkcie, 
b) odvolaním z funkcie na základe rozhodnutia KK ZO SRZ, 
c) uložením disciplinárneho opatrenia, odvolania z funkcie alebo vylúčenia z členstva vo zväze, 
d) úmrtím,  
e) nezúčastnením sa 4 zasadnutí KK ZO SRZ po sebe. 
 

9. Pri zániku mandátu člena KK SRZ na jeho miesto KK SRZ kooptuje zvoleného náhradníka. 
 

§ 13 
Ústredné orgány zväzu 

 
1. Ústrednými orgánmi zväzu sú : 

a) Snem,  
b) Rada zväzu,  
c) Kontrolná komisia zväzu.  

 
§ 14 

Snem 
 

1. Vrcholným orgánom zväzu je snem.  
 

2. Snem sa schádza raz za 4 roky. Zvoláva ho Rada zväzu. Zvolanie snemu sa oznamuje najmenej 1 
mesiac pred jeho konaním s uvedením programu rokovania.  

 
3. Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady alebo jednej polovice ZO je Rada povinná 

zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti. V žiadosti musí byť navrhnutý program 
rokovania mimoriadneho snemu. Rada môže zvolať mimoriadny snem aj vtedy, ak to vyžadujú záujmy 
zväzu. 
 

4. Snem tvoria delegáti, ktorými sú dvaja štatutárni zástupcovia základných organizácií. 
 

5. Účastníkmi snemu bez práva hlasovať sú: 
a) tajomník zväzu, ak nie je delegátom, 
b) prezident zväzu, ak nie je delegátom, 
c) predseda Kontrolnej komisie zväzu, ak nie je delegátom, 
d) zamestnanci zväzu, 
e) hostia, ktorých prítomnosť musí schváliť snem. 
 

6. Snem vedie predsedníctvo zložené z tajomníka zväzu, prezidenta zväzu a delegátov zvolených snemom. 
Snem pre zabezpečenie priebehu snemu a splnenia programu snemu volí z delegátov návrhovú komisiu 
snemu, mandátovú komisiu snemu a volebnú komisiu zväzu.  
 

7. Snem je uznášaniaschopný, pokiaľ sú prítomné dve tretiny delegátov. Na platnosť uznesenia snemu je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov snemu, ak nie je v týchto stanovách 
výslovne uvedené inak.  
 

8. Snem:  
a) stanovuje hlavné úlohy činnosti a hospodárenie zväzu a uznáša sa na zásadných záležitostiach 
činnosti zväzu,  



b) volí tajným hlasovaním v samostatných voľbách prezidenta zväzu a tajomníka zväzu.  
c) volí 16 členov Rady zväzu  tak, že v oddelených voľbách podľa krajov zvolia delegáti za príslušný 
kraj štyroch dvoch členov Rady zväzu a jedného náhradníka.  
d) volí 3 členov kontrolnej komisie a 2 náhradníkov,  
e) rokuje a uznáša sa na návrhu stanov zväzu a na ich zmenách, na platnosť uznesenia o zmene stanov je 
potrebný súhlas dvoch tretín všetkých delegátov snemu,   
f) prerokováva a schvaľuje správu rady zväzu o činnosti zväzu a správu Kontrolnej komisie zväzu za 
uplynulé volebné obdobie,  
g) rokuje a uznáša sa o návrhoch delegátov snemu,  
h) uznáša sa o zániku zväzu, na platnosť uznesenia o zániku zväzu je potrebný súhlas štyroch pätín 
všetkých delegátov snemu.  
i) schvaľuje rokovací poriadok snemu,  
j) schvaľuje symboly zväzu, 
k) zriaďuje organizačné jednotky zväzu a rozhoduje o ich zlúčení, rozdelení alebo zrušení a vymedzuje 
ich pôsobnosť, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. 
 

9. Za tajomníka zväzu, prezidenta zväzu a člena rady zväzu môže byť zvolená osoba, ktorá spĺňa 
nasledovné podmienky: 
a) dosiahnutie najmenej 40 rokov veku, 
b) členstvo vo zväze najmenej 10 rokov, 
c) bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace, 
d) úplná spôsobilosť na právne úkony, 
e) dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. 

 
§ 15 

Rada zväzu 
 

1. Rada SRZ v počte 18 členov je ústredným orgánom zväzu a riadi činnosť zväzu a jeho organizačných 
jednotiek v dobe medzi konaním snemov. Prezident a tajomník sú členmi rady zväzu. 
  

2. Mandát člena Rady zväzu zaniká: 
a) odstúpením z funkcie, 
b) odvolaním z funkcie na základe rozhodnutia rady zväzu, 
c) uložením disciplinárneho opatrenia, odvolania z funkcie alebo vylúčenia z členstva vo zväze, 
d) úmrtím, 
e) nezúčastnením sa 4 zasadnutí rady zväzu po sebe. 

 
3. Pri zániku mandátu člena Rady zväzu na jeho miesto rada zväzu kooptuje zvoleného náhradníka z 

príslušného kraja. 
 

4. Úlohou Rady je najmä:  
a) realizovať opatrenia vyplývajúce z uznesení snemu a plniť úlohy zväzu v súlade s úlohami 
vyplývajúcimi zo záväzných opatrení orgánov štátnej správy v oblasti rybárstva a ochrany prírody,  
b) riadiť činnosť zväzu, odborne, metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť všetkých 
organizačných jednotiek zväzu, informovať ich o zväzových úlohách a zabezpečovať ich plnenie,  
c) hospodáriť so zväzovým majetkom a s iným majetkom, ktorý má zväz v dočasnom užívaní,  
d) zabezpečovať hospodárenie v rybárskych revíroch a chovných zariadeniach zväzu,  
e) prideľovať základným organizáciám do obhospodarovania rybárske revíry.  
f) prerokovať a schvaľovať návrh plánu činnosti zväzu a zabezpečovať jeho plnenie,  
g) prerokovať a schvaľovať návrh rozpočtu zväzu,  
h) prerokovať a schvaľovať výročné správy činnosti a účtovné závierky zväzu,  
i) pripravovať a zvolávať snem zväzu,  
j) prerokovať a predkladať snemu správy o činnosti a hospodárení zväzu,  
k) stanoviť výšku odvodov z členských príspevkov a povolení na lov rýb, ktoré sú základné organizácie 
povinné odvádzať Rade na úhradu nákladov spojených s plnením jej úloh a úloh základných 
organizácií,  
l) stanoviť cenu povolení na lov rýb v rybárskych revíroch v užívaní zväzu a cenové rozpätie miestnych 
povolení na lov rýb v rybárskych revíroch v obhospodarovaní základných organizácií, členských 
príspevkov a zápisného,  



m) rozhodovať o cene násad z vlastných chovných zariadení,  
n) ustanoviť disciplinárne orgány rozhodujúce o v rámci disciplinárneho konania,  
o) udeľovať zväzové vyznamenania a čestné členstvo,  
p) spolupracovať s inými rybárskymi združeniami v zahraničí,  
q) delegovať členov Rady alebo iných poverených zástupcov zväzu na rokovania základných 
organizácií, vyšších združení a medzinárodných organizácií,  
r) vydávať v súlade so stanovami zväzu vnútorné zväzové predpisy,  
s) zakladať - zriaďovať, meniť alebo zrušiť obchodné spoločnosti, ktorých zakladateľom je zväz, na 
vykonávanie hospodárskej, podnikateľskej činnosti so zameraním na chov a predaj rýb a rybích násad, 
prípadne iný druh hospodársko-obchodnej činnosti v oblasti rybárstva.  
t) schvaľovať prevod a nakladanie s nehnuteľným majetkom základných organizácií a zväzu,  
u) schvaľovať členov Rady alebo iných poverených zástupcov zväzu do vedenia obchodných 
spoločností, v ktorých má zväz majetkovú účasť,  
v) rozhodovať o odmene tajomníka,  
w) rozhodovať o majetkovom vstupe, s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku, do obchodných 
spoločností,  
x) vydávať rybárske poriadky pre revíry v užívaní zväzu, 
y) schvaľovať a distribuovať rybárske poriadky základných organizácií,  
z) zabezpečovať poriadanie domácich a medzinárodných športových podujatí.  
aa) vydávať povolenia na lov rýb, 
ab) vo výnimočných a odôvodnených prípadoch zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu základnej 
organizácie. 

 
5. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však 4-krát do roka. Radu zvoláva prezident alebo tajomník, 

najmenej 15 dní vopred, s uvedením programu rokovania podľa plánu práce na príslušný kalendárny 
rok alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Rady zväzu. Rada je uznášaniaschopná, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, vždy za účasti prezidenta alebo tajomníka.  
 

6. Rada za svoju činnosť zodpovedá snemu.  
 

7. Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu, ktorý je jej výkonným orgánom.  
 

8. Člen Rady nemôže byť súčasne zamestnancom sekretariátu zväzu.  
 

9. V súvislosti s výkonom funkcie je člen Rady, zamestnanec obchodnej spoločnosti s majetkovou 
účasťou zväzu, ako i zamestnanec sekretariátu povinný konať tak, aby nemohlo dôjsť k stretu jeho 
osobného záujmu so záujmami a poslaním zväzu,. Člen Rady a zamestnanec Rady a ich blízki príbuzní 
nemôžu vykonávať konkurenčnú podnikateľskú činnosť v oblasti chovu rýb a rybích násad, nákupu, 
predaja a úpravy rýb a rybích výrobkov, krmív a liečiv, dopravy rýb a ďalšie činnosti súvisiace s touto 
činnosťou.  
 

10. Činnosť Rady podrobne upravujú vnútorné zväzové predpisy.  
 

§ 16 
Kontrolná komisia zväzu 

 
1. Kontrolná komisia zväzu (ďalej len KK SRZ) v počte troch členov je najvyšší kontrolný orgán zväzu.  

 
2. KK SRZ zo svojich členov volí predsedu.  

 
3. Schôdze KK SRZ zvoláva a riadi predseda KK SRZ najmenej štyri razy za rok.  

 
4. KK SRZ kontroluje činnosť Rady SRZ, základných organizácií a jej orgánov a v prípade zistených 

nedostatkov žiada nápravu.  
 

5. KK SRZ sa zo svojej činnosti zodpovedá snemu. KK informuje o svojich zisteniach snem, predkladá 
mu návrhy a stanoviská k činnosti Rady SRZ a základných organizácií. 
 



6. Členovia KK SRZ majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Rady s hlasom poradným.  
 

7. Činnosť KK SRZ podrobne upravujú vnútorné zväzové predpisy.  
 

8. Mandát člena KK SRZzaniká: 
a) odstúpením z funkcie, 
b) odvolaním z funkcie na základe rozhodnutia rady zväzu, 
c) uložením disciplinárneho opatrenia, odvolania z funkcie alebo vylúčenia z členstva vo zväze, 
d) úmrtím,  
e) nezúčastnením sa 4 zasadnutí KK SRZ po sebe. 
 

9. Pri zániku mandátu člena KK SRZ na jeho miesto KK SRZ kooptuje zvoleného náhradníka. 
 

§ 17 
Sekretariát Rady SRZ 

 
1. Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu so sídlom v Žiline, ktorý je jej výkonným 

orgánom. Sekretariát riadi vedúci sekretariátu, ktorým je tajomník zväzu. V organizačných a 
pracovných otázkach zamestnancov zväzu sa tajomník riadi vnútornými zväzovými predpismi.  

 
2. Na pracovno-právne vzťahy zamestnancov sekretariátu zväzu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce 

a ostatné pracovno-právne predpisy.  
 

TRETIA ČASŤ 
§ 18 

Hospodárenie zväzu a jeho organizačných jednotiek 
 

1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a môže tiež hospodáriť s majetkom, ktorý prevzal do dočasného 
užívania.  
 

2. Základné organizačné jednotky zväzu hospodária s vlastným majetkom, s majetkom zväzu, ktorý im bol 
zverený do správy a môžu tiež hospodáriť s majetkom, ktorý prevzali do dočasného užívania od inej 
právnickej alebo fyzickej osoby. Spôsob a účel, akým sa majetok zväzu zveruje do správy základným 
organizačným jednotkám, určujú vnútorné zväzové predpisy.  

 
3. Na hospodárenie zväzu a jeho organizačných jednotiek sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných 

predpisov.  
 

4. Organizačné jednotky sú povinné hospodáriť tak, aby riadne plnili svoje úlohy a plne kryli výdavky z 
vlastných príjmov alebo z pridelených finančných prostriedkov. Organizačné jednotky sú povinné 
najneskôr do 30. 4. príslušného kalendárneho roka predložiť Rade SRZ kópiu ročnej účtovnej závierky 
za predchádzajúci rok.  

 
5. Finančné prostriedky na plnenie svojich úloh zväz a jeho organizačné  zložky jednotky získavajú:  

a) z členských príspevkov a zápisného  
b) z finančných odvodov obchodnej spoločnosti  
c) z príjmov za povolenia na rybolov  
d) z príjmov rôznych akcií  
e) z darov  
f) zo štátnych príspevkov poskytnutých na plnenie úloh prenesených na zväz orgánmi štátnej správy  
g) z iných príjmov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 

6. Použitie finančných prostriedok získaných na plnenie úloh zväzu a organizačných jednotiek upravujú 
vnútorné zväzové predpisy. 
 

7. Pre nakladanie s finančnými prostriedkami platia všeobecne záväzné právne predpisy.  
 

8. Rada na podporu rozvoja činnosti zväzu zriaďuje účelové fondy. Podrobnosti o tvorbe a použití 
prostriedkov týchto fondov pre organizačné zložky jednotky zväzu určujú vnútorné zväzové predpisy.  



§ 19 
Právne úkony, 

zastupovanie zväzu a jeho organizačných jednotiek 
 

1. Zväz a jeho organizačné jednotky vystupujú v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene a nesú tiež 
samostatnú majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov, ak nie je v týchto stanovách 
výslovne uvedené inak.  

 
2. Zväz a jeho organizačné jednotky môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa v rozsahu stanovenom 

v týchto stanovách.  
 

3. Štatutárnym orgánom zväzu je Rada (kolektívny orgán).Štatutárnymi orgánmi organizačných jednotiek 
zväzu sú ich výbory (kolektívne orgány). Menom zväzu a jeho štatutárneho orgánu vystupuje a navonok 
koná ako štatutárny zástupca tajomník. Menom organizačných jednotiek zväzu vystupujú a navonok 
konajú ako štatutárni zástupcovia predseda a tajomník. Tieto osoby podpisujú písomnosti tak, že svoje 
podpisy pripájajú k názvu organizácie - k pečiatke.  

 
4. Súhlas a podpis prezidenta a tajomníka je potrebný pri nasledovných právnych úkonoch: 

a).......................... 
 

5. Na právne úkony organizačných zložiek je vždy potrebný súhlas a podpis obidvoch štatutárnych 
zástupcov alebo poverených zástupcov. 
 

6. Oprávnenie zastupovať zväz a jeho organizačné jednotky navonok vzniká tiež udelením písomného 
plnomocenstva štatutárnym zástupcom na to oprávneným podľa týchto stanov; v plnomocenstve musí 
byť vymedzený rozsah splnomocnenia.  

 
7. Slovenský rybársky zväz používa okrúhlu pečiatku s označením názvu organizácie, opatrenú jej 

symbolom, ktorého grafickú úpravu určí Rada. Organizačné jednotky zväzu môžu na listoch a 
pečiatkach používať vlastné logo.  

 
8. SRZ používa pri slávnostných a športových podujatiach zástavu SRZ. SRZ používa logo ako svoj 

oficiálny symbol.  
 

§ 20 
Zánik zväzu 

 
1. Zväz zanikne, ak sa na tom uznesie snem štvorpätinovou väčšinou všetkých delegátov. Pri zániku zväzu 

zanikajú aj základné organizácie, ktoré sú organizačnými jednotkami zväzu. 
 

2. S majetkom zväzu sa pri jeho zániku naloží podľa rozhodnutia snemu. 
 

3. S majetkom základných organizácií, ktorý je v ich vlastníctve, sa pri ich zániku naloží podľa 
rozhodnutia členskej schôdze. Rozhodnutie členskej schôdze schvaľuje snem.  
 

4. Pri zrušení základnej organizačnej zložky Rada zväzu určuje, či táto zaniká s likvidáciou alebo bez 
likvidácie. 

 
5. Po rozhodnutí o zániku zväzu vykoná likvidáciu jeho práv a záväzkov likvidátor určený Ministerstvom 

vnútra SR. 
 

6. Úhrada likvidačných nákladov sa vykoná z aktívnych prostriedkov majetku zväzu.  
 

§ 21 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Stanovy SRZ boli registrované MV SR dňa 6.8.1990 pod č. VVS/1-909/90-60, so zmenou pod č. 

VVS/1-909/90-60-1 zo dňa 22.10.1992.  
 



2. Zmeny a doplnenia Stanov SRZ, schválené VII. Snemom SRZ, nadobudli platnosť dňom 21. novembra 
1998.  

 
3. Zmeny a doplnenia Stanov SRZ, schválené mimoriadnym snemom SRZ nadobudli platnosť dňa 6. 

decembra 2003 s výnimkou ustanovenia § 20 ods. 3.4 b, ktoré nadobúda účinnosť až v deň konania IX. 
snemu SRZ v roku 2006. 
 

4. Zmeny a doplnenia Stanov SRZ, schválené ...... Snemom SRZ, nadobudli platnosť a účinnosť dňom 
......2018 s výnimkou ustanovení........., ktoré nadobúdajú účinnosť až v deň........... 

 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


