
Hlavné smery činnosti SRZ na roky 2011 - 2014 

Žilina, 20. november 2010  

Na úseku starostlivosti o členskú základňu 

1. Pokračovať v zavádzaní jednotnej evidencie členskej základne a v používaných softvéroch upraviť jednotné rozhranie 
pre výstup údajov na Radu SRZ.  

2. Postupne profesionalizovať výbory ZO SRZ.  

3. Naďalej viesť jednotnú centrálnu evidenciu členov, ktorí z disciplinárnych dôvodov boli dočasne alebo trvalo vylúčení 
zo SRZ alebo im z disciplinárnych dôvodov nebolo vydané alebo bolo odobraté povolenie na rybolov a oboznamovať s 
nimi ZO SRZ.  

4. Pri prijímaní uchádzačov do zamestnania uprednostňovať absolventov stredných a vysokých škôl so zameraním na 
rybárstvo.  

5. Základným organizáciám SRZ prideliť zástupcov z členov Rady SRZ podľa krajov za účelom operatívneho riešenia a 
metodického usmernenia ich činnosti a prenosu informácií z Rady SRZ na ZO SRZ a opačne. Za tým účelom je 
povinnosťou tohto zástupcu resp. každého viceprezidenta organizovať najmenej dvakrát ročne vo svojom kraji 
stretnutie so zástupcami ZO SRZ.  

6. V oblasti športového rybolovu vytvárať podmienky pre rozvoj športových disciplín LRU – plávaná, LRU – prívlač, LRU – 
mucha a RT v rámci Slovenska, ako i organizovať a zúčastňovať sa jednotlivých podujatí ME a MS organizovaných 
CIPS–om.  

7. Spracovávať po jednotlivých krajoch aktuálny adresár hlavných funkcionárov ZO SRZ s doplnením hlavných 
funkcionárov Rady SRZ ( prezident, tajomník, Sekretariát, vedúci odborov ) vrátane telefónneho, faxového, e-
mailového a mobilného spojenia.  
Poznámka: údaje výhradne služobné ( adresa, telefónne čísla )  

Na úseku rybárstva a životného prostredia 

1. V záujme zlepšenia podmienok pre hospodárenie v rybárskych revíroch pokračovať v spolupráci s orgánmi štátnej 
ochrany prírody a správami tokov.  

2. V spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR zabezpečovať starostlivosť o dobrý zdravotný stav 
rýb v odchovných zariadeniach Rady SRZ.  

3. Naďalej napomáhať pri udržovaní kmeňových stavov generačných rýb pri odchove chránených a ohrozených druhov 
rýb, ako aj ochrane a racionálnom využívaní ich genofondu. Osobitnú pozornosť venovať ochrane genofondu 
pôvodných druhov rýb a uplatňovať pri zarybňovaní ako i výkone rybárskeho práva opatrenia obmedzujúce 
rozširovanie nepôvodných a inváznych druhov rýb.  

4. Naďalej zabezpečovať rozvoj rybných hospodárstiev Rady SRZ pre zaistenie sebestačnosti vo výrobe násadových rýb 
pre zarybňovanie rybárskych revírov.  

5. V prípade potreby i naďalej zabezpečovať kurz rybárskych hospodárov a kurz rybárskej stráže na pôde Strednej 
odbornej školy v Ivánke pri Dunaji alebo zabezpečovať účasť príslušných lektorov aj v jednotlivých regiónoch.  

6. Postupne profesionalizovať členov rybárskej stráže ZO SRZ.  

7. Vyvinúť maximálne úsilie na rozšírenie umelého chovu o násady ďalších druhov rýb v odchovných zariadeniach Rady 
SRZ. Podporovať umelý chov našich pôvodných druhov rýb.  

8. Vykonávať pravidelne ichtyologické prieskumy za účelom sledovania vývoja ichtyocenóz vodných tokov v spolupráci so 
ZO SRZ a inými organizáciami, napr. ŠOP SR, SVP, š.p. a iné.  

9. Využiť možnosti čerpania prostriedkov z rozvojových fondov EÚ na modernizáciu prípadne budovanie nových 
výrobných kapacít, ako i na aktivity smerujúce k revitalizácii vodných biotopov a tým prispieť k obnove poškodených 
vodných ekosystémov a zachovaniu genofondu rýb.  

10. Každoročne zverejňovať na www stránke SRZ výsledky zarybnenia rybárskych revírov Rady SRZ za predchádzajúci 
rok.  

11. Postupne pristúpiť k elektronickej forme spracovania údajov o hospodárení v rybárskych revíroch ( úlovky a skutočné 
zarybňovanie ) medzi ZO SRZ a Sekretariátom Rady SRZ.  

12. Postupne zmapovať všetky významné neresiská a zimoviská rýb v rybárskych revíroch a zabezpečiť ich označenie a 
dôslednú ochranu.  

Na úseku rybárskej legislatívy 

1. V súvislosti so zákonnou úpravou rybárskeho práva pre Slovenský rybársky zväz na vodných tokoch v §4 ods.3 
zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z., v prípade ohrozenia jeho existencie, pripraviť a vyvinúť snahu o presadenie 
zákona o Slovenskom rybárskom zväze pre jeho zachovanie.  
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2. Usilovať sa o dosiahnutie legislatívnych zmien v ochrane kormorána veľkého, vydry riečnej, volavky popolavej a norka 
amerického.  

Na úseku ekonomickom a kontrolnom 

1. Pri zostavovaní rozpočtu Rady SRZ dosahovať vzájomnú vyrovnanosť príjmov a výdavkov.  

2. Zabezpečiť reštrukturalizáciu dlhodobého majetku tak, aby SRZ - Rada Žilina vlastnila len majetok ekonomicky 
využiteľný pre svoju činnosť.  

3. Poskytovať účinnú poradenskú a metodickú pomoc základným organizáciám SRZ.  

4. Kontroly Kontrolnej komisie SRZ zamerať aj na ZO SRZ s dôrazom na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 
139/2002 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky ako i vnútrozväzových predpisov.  

5. Naďalej pokračovať v majetkoprávnom usporiadaní nehnuteľného majetku SRZ Rady.  

6. Pravidelne najmenej raz v kalendárnom roku prerokovať v Rade SRZ ekonomické výsledky Slovryb-u a.s. a jeho 
záväzky voči Rade SRZ a akcionárom.  

7. Pokračovať v usporadúvaní obchodných vzťahov v oblasti pohľadávok a záväzkov so Slovryb a.s. tak, aby vzájomné 
pohľadávky a záväzky boli vyrovnané.  

8. Aktualizovať vnútrozväzové predpisy a zosúladiť ich s platnou legislatívou tak, aby odrážali nové metódy riadenia a 
aby organizácia práce zodpovedala potrebám zväzu.  

9. Finančnú politiku zväzu zamerať na zvýšenie hospodárnosti s dôrazom na rentabilné vynakladanie prostriedkov.  

Na úseku rybárskej osvety 

1. Naďalej dodržiavať kritériá pre udeľovanie vyznamenaní za zásluhy a rozvoj rybárstva na Slovensku.  

2. Propagovať činnosť SRZ navonok v tlačových a elektronických médiách.  

3. Podporovať vydávanie časopisu „ Poľovníctvo a rybárstvo “ a odbornej rybárskej literatúry.  

Na úseku medzinárodnej spolupráce 

1. Na základe uzatvorených dohôd o vzájomnej spolupráci so susednými rybárskymi zväzmi pokračovať v spolupráci a v 
upevňovaní dobrých vzťahoch.  

2. V prípade potreby aktualizovať uzatvorené dohody o výkone rybárskeho práva na hraničných vodách vo väzbe na 
zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
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