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Interná smernica o prijímaní nových členov do MsO SRZ Partizánske 

 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu pre prijímanie nových členov do 

základných organizácií SRZ vydala pre organizačné zložky Stanovy SRZ (§5) s platnosťou 

a účinnosťou od 24. novembra 2018. Uvedené stanovy predstavujú základnú internú normu, 

podľa ktorej sú povinné sa riadiť jednotlivé základné organizácie SRZ. 

 

2. Interná smernica pre MsO SRZ Partizánske (ďalej len „základná organizácia“) stanovuje, 

upravuje a upresňuje postup vykonávania tejto činnosti pre členov základnej organizácie, ktorí 

túto činnosť zabezpečujú, a pre osoby, ktoré prejavili záujem o členstvo v základnej 

organizácií. 

 

3. Interná smernica pre základnú organizáciu vychádza z povinností a právomoci, ktoré sú 

stanovené platnými vnútornými predpismi SRZ, ktoré boli vydané ústredným orgánom SRZ 

Slovenským rybárskym zväzom – Radou Žilina. 

 

Článok II. 

Komisia na prijímanie nových členov 

 

1. Na zabezpečenie činnosti v súvislosti s prijímaním nových členov výbor základnej organizácie  

menuje komisiu v počte 4 až 7 členov a v rámci nej predsedu komisie. 

 

2. Predseda komisie riadi, organizuje a zabezpečuje celú činnosť a priamo zodpovedá za jej 

výkon. Pravidelne informuje výbor základnej organizácie o jej činnosti. 

  

Článok III. 

Termín a miesto školenia a skúšky 

 

1. Komisia určí v primeranom predstihu termíny školenia a skúšok. Školenia a skúšky sa budú 

vykonávať v termíne od mesiaca január do mesiaca júl kalendárneho roka.  

 

2. Termín školenia a termín skúšky (ďalej len „kurz“) sa určí spravidla v dvoch rozdielnych 

dátumoch. Medzi školením a skúškou bude minimálne 1 deň, aby mal záujemca o členstvo 
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dostatočný čas na prípravu na skúšku. Termín skúšky možno určiť súčasne v čase vyhlásenia 

kurzu (školenia) alebo aj následne na školení.  

 

3. Deti podľa čl. VII odst. 1 písm. a) - 1.kategória – 6-9 rokov - môžu vykonať pohovor 

bezprostredne po vykonaní príslušného školenia. V osobitných prípadoch možno vykonať 

skúšku bezprostredne po školení aj u ostatných kategóriách, ak je zjavné, že záujemcovia 

o členstvo majú dostatočné znalosti, skúsenosti a prax v rybárskej problematike. 

 

4. Miesto konania kurzu bude vykonané v kancelárii základnej organizácie. V prípade väčšieho 

počtu záujemcov o členstvo v jednom kurze sa určí iná vhodná miestnosť alebo sa rozdelí 

školenie a skúška na viacero kurzov. 

 

5. Ak bude zistený väčší záujem o členstvo, komisia určí viacero termínov pre kurzy.  

 

6. Kurz sa vykoná iba v prípade, ak počet záujemcov o členstvo je 3 a viac. V osobitných 

prípadoch sa vykoná kurz aj pri nižšom počte záujemcov, o čom rozhodne predseda komisie. 

Na základe uvedeného sa záujemca o členstvo informuje, či sa kurz vykoná aj po odoslaní 

prihlášky, či sa termín nepresunul na iný v prípade malého alebo veľkého záujmu o členstvo. 

 

7. Kurz vykoná člen alebo členovia komisie. Títo členovia vykonávajú záznamy o vykonanej 

činnosti v súvislosti s prijímaním záujemcu o členstvo do vyplnenej prihlášky a to absolvovanie 

školenia, absolvovanie skúšky, výsledok skúšky, prerokovanie na výbore základnej organizácie 

a iné podľa predtlače v prihláške. Títo členovia tiež osobne zodpovedajú za priebeh školenia 

a skúšok, za informovanie verejnosti na internetovej stránke základnej organizácie a vysvetľujú 

pravidlá, uvedené v tejto smernici. 

 

8. Všetky informácie v súvislosti s ohlásením, konaním a výsledkom kurzu budú zverejnené na 

internetovej stránke základnej organizácie – www.srzpartizanske.sk . Ak je v kurze nízky počet 

účastníkov a organizáciu kurzu je možné so záujemcami o členstvo riešiť telefonicky, nemusí 

sa ohlasovať a informovať o kurze na internetovej stránke základnej organizácie. 

 

9. Pred začatím kurzu alebo počas prijímacieho konania vykonaná komisia lustráciu každého 

záujemcu o členstvo v informačnom systéme RYBÁR. Ak sa zistí, že takáto osoba je dočasne 

alebo trvalo vylúčená z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva vo zväze alebo nespĺňa 

podmienky podľa § 5 odst. 1 písm. d) Stanov SRZ, nebude pripustená na školenie a skúšku 

a s osobou  sa ukončí prijímacie konanie. V odôvodnených prípadoch sa môže požadovať od 

osoby výpis z registra trestov. 

 

Článok IV. 

Povinné osoby 

1. Kurzu sa zúčastnia všetci záujemcovia o členstvo vo veku 6 rokov a viac.  

 

http://www.srzpartizanske.sk/
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2. Osoby (deti) vo veku od 3 do 5 rokov školenie a skúšku nevykonávajú. Pre deti v tomto veku 

na získanie členstva v základnej organizácii postačuje vyplnená prihláška (Prihláška za člena 

Slovenského rybárskeho zväzu - vek 3 – 17 rokov), s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s 

dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách, kde sa vybavia 

požadované formality. So sebou si prinesie fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3 x 3,5cm. 

 

 

Článok V. 

Organizácia kurzu 

 

1. Záujemca o členstvo vyplní prihlášku nasledovne: 

 

a) osoba alebo jej zákonný zástupca vo veku od 6 do 17 rokov vyplní tlačivo – Prihláška za 

člena Slovenského rybárskeho zväzu - vek 3 – 17 rokov, 

b) osoba vo veku 18 rokov a viac vyplní tlačivo - Prihláška za člena Slovenského rybárskeho 

zväzu - vek 18 rokov a viac. 

 

2. Záujemca o členstvo vyplní požadované osobné údaje a prihlášku podpíše. Prihlášku pre osoby 

vo veku 6 až 17 rokov môže vyplniť podľa predtlače aj ich zákonný zástupca a túto prihlášku 

vlastnoručne podpíše. 

 

3. Správne, úplne a čitateľne vyplnenú prihlášku vloží záujemca o členstvo do schránky MsO SRZ 

Partizánske, ktorá sa nachádza v budove na ul. Februárová č. 152 Partizánske alebo odošle 

poštou najneskôr v termíne, ktorý bude stanovený v informáciách o kurze. Prihlášky vložené 

do schránky alebo prijaté poštou po stanovenom termíne nebudú akceptované a záujemca 

o členstvo vykoná kurz v ďalšom stanovenom termíne. 

 

4. Vyplnenú prihlášku môže záujemca o členstvo zasielať priebežne aj v prípade, ak nie je 

stanovený a vyhlásený termín kurzu, spravidla od mesiaca január do mesiaca júl kalendárneho 

roka. V tom prípade si záujemca termín kurzu zistí na internetovej stránke základnej 

organizácie alebo môže byť vyrozumený telefonicky členom komisie. 

5. Záujemca o členstvo sa dostaví v stanovenom termíne na kurz – na školenie a následne na 

skúšku. 

6. Ak sa záujemca o členstvo dostaví na školenie bez toho, že by podal vyplnenú prihlášku podľa 

bodu 3, môže sa zúčastniť školenia s tým, že túto prihlášku vyplní, podpíše a podá priamo pred 

začatím školenia. Na takúto osobu sa potom hľadí tak, akoby podala prihlášku podľa bodu 3. 

 7. Ak sa záujemca v jednom kurze zúčastní školenia a nedostaví sa na skúšku, školenie sa mu 

uznáva a skúšku môže vykonať osobitne na kurze v ďalšom stanovenom termíne. Skutočnosť 

o tom, že sa skúšky nezúčastní, ohlási písomne, poštovou zásielkou, listom vhodeným do 

schránky MsO SRZ Partizánske alebo mailom na adresu tajomnik@srzpartizanske.sk alebo toto 

oznámi v čase konania školenia. Ak tak nevykoná, v prípade záujmu o členstvo vykoná celý 

kurz od začiatku (školenie a skúšky). 
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8. Bez účasti na školení nebude záujemca o členstvo pripustený ku skúške. Ak záujemca o školenie 

nezotrvá na školení do konca a toto školenie bez ospravedlnenia opustí, školenie sa mu 

neuznáva a nebude pripustený na skúšku.  

 

Článok VI. 

Školenie 

 

1. Záujemca o členstvo bude školený zo základných rybárskych predpisov a to: 

 

a) zákon o rybárstve  č. 219/20018 Z.z., 

b) vyhláška č. 381/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 o rybárstve, 

c) interné normy vydané Slovenským rybárskym zväzom – Stanovy SRZ a iné, 

d) praktické rybárske zručnosti a znalosť miestnych rýb. 

 

2. Školenie sa vykoná v rozsahu 1 až 3 hodiny podľa počtu osôb v kurze a ich osobných znalostí 

v požadovanej problematike. 

 

3. Školenie sa vykoná formou prednášky alebo premietnutím školiaceho videa prostredníctvom 

audiovizuálnych prostriedkov. Licenčné práva na používanie školiaceho videa dohodne výbor 

základnej organizácie s autorom tohto videa. 

 

4. Na internetovej stránke základnej organizácie sú zverejnené všetky základné rybárske predpisy 

podľa bodu 1 písm. a), b) a c). 

 

5. Na internetovej stránke základnej organizácie sú ďalej osobitne zverejnené texty a výňatky 

z predpisov podľa bodu 1 písm. a), b) a c), ktoré sa budú nachádzať v testoch pri záverečných 

skúškach. Tieto dokumenty sú dva, prvý je určený pre osoby vo veku 6 až 14 rokov a druhý vo 

veku 15 rokov a viac. 

 

6. Školenie a skúšky záujemcov o členstvo je bezplatné. 

 

Článok VII. 

Skúšky 

 

1. Skúšky sa budú vykonávať osobitne pre vekové kategórie: 

 

a) 6 až 9 rokov – 1. kategória, 

b) 10 až 14 rokov – 2. kategória, 

c) 15 rokov a viac – 3. kategória. 

Uvedené členenie a zložitosť skúšky je stanovená z dôvodu, že 15 ročné osoby môžu loviť ryby 

ako plnoleté osoby (§ 14 odst. 14 vyhlášky). 

 

2. Testové otázky budú vyberané iba z odborných okruhov a dokumentov podľa čl. VI. odst. 4. 
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3. Osoby 1. kategórie vykonajú skúšku vo forme pohovoru so skúšajúcim. 

 

4. Osoby 2. kategórie vykonajú skúšky vo forme testových otázok v počte 35 v časovom limite 

35 minút. Skúšajúci pridelí a zapíše každému skúšanému na jeho test päť miestny kód. Skúšku 

absolvovala osoba úspešne, ak dosiahla minimálne 25 správnych odpovedí. Ak skúšaná osoba 

dosiahla uvedený počet správnych odpovedí, absolvovala skúšku úspešne a nebude s ňou 

vykonávaný ďalší pohovor. Ak osoba dosiahla 15 až 24 správnych odpovedí, bude s ňou 

vykonaný pohovor, kde sa dodatočnými otázkami preveria znalosti skúšaného a skúšajúci môže 

rozhodnúť na základe jeho odpovedí o úspešnom absolvovaní skúšky. V opačnom prípade 

osoba absolvovala osoba skúšku neúspešne (14 a menej správnych odpovedí). 

 

5. Osoby 3. kategórie vykonajú skúšky vo forme testových otázok v počte 35 v časovom limite 

30 minút. Otázky sa náhodne vygenerujú v informačnom systéme RYBÁR pre každého 

skúšaného osobitne z rozsahu 85 otázok alebo sa vygeneruje jeden test a ten sa použije pre celý 

kurz. Každý skúšaný dostane prostredníctvom vygenerovaného testu pridelený osobný kód vo 

forme päť až sedem znakov alebo tento kód pridelí skúšajúci. Skúšku absolvovala osoba 

úspešne, ak dosiahla minimálne 30 správnych odpovedí. Ak skúšaná osoba dosiahla uvedený 

počet správnych odpovedí, absolvovala skúšku úspešne a nebude s ňou vykonávaný ďalší 

pohovor. Ak osoba dosiahla 25 až 29 správnych odpovedí, bude s ňou vykonaný pohovor, kde 

sa dodatočnými otázkami preveria znalosti skúšaného a skúšajúci môže rozhodnúť na základe 

jeho odpovedí o úspešnom absolvovaní skúšky. V opačnom prípade osoba absolvovala osoba 

skúšku neúspešne (24 a menej správnych odpovedí). 

 

6. Výsledok testu sa oznámi každému skúšanému bezprostredne po vyhodnotení výsledkov. 

 

7. Neúspešný záujemca o členstvo môže vykonať opakovane ešte jeden krát skúšku na kurze 

v ďalšom stanovenom termíne bez opakovania školenia. Túto skutočnosť musí bezprostredne 

oznámiť skúšajúcemu. Ak aj v tomto termíne absolvuje skúšku neúspešne, je povinný 

zopakovať celý kurz.   

 

Článok VIII. 

Prijatie člena 

 

1. Po absolvovaní školenia a úspešne vykonanej skúške rozhoduje vybor základnej organizácie 

o prijatí člena do zväzu. Za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie osobu, ktorej trvalé 

bydlisko je okrese Partizánske ako aj osobu z iného okresu. 

 

2. Ak sa následne zistí, že osoba z iného okresu bola prijatá za člena zväzu v čase, keď bola 

dočasne alebo trvalo vylúčená z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva vo zväze alebo 

mala vydaný zákaz vydania povolenia na rybolov, bude sa to považovať za disciplinárne 

previnenie a bude sa postupovať v zmysle Disciplinárneho poriadku.  
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3. Nárok na prijatie člena zväzu nie je vynútiteľný ani pri splnení všetkých podmienok (Stanovy 

SRZ § 5 odst. 2). 

 

4. Výsledok o prijatí alebo neprijatí záujemcu o členstvo bude zverejnené na internetovej stránke 

základnej organizácie. Zverejnené budú osobné kódy, ktoré boli pridelené pri testoch a pri kóde 

bude text „Prijatý za člena“ alebo „Neprijatý za člena“. V prípade, ak nebol kurz ohlásený 

a zverejnený na internetovej stránke základnej organizácie, obdobne nebudú výsledky takého 

kurzu zverejnené. 

 

5. Ak bude záujemca o členstvo prijatý, môže sa dostaviť do kancelárie základnej organizácie v 

stránkových hodinách, kde sa vybavia požadované formality. So sebou si prinesie svoju 

fotografiu o rozmeroch 3 x 3,5cm. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia výborom základnej organizácie a účinnosť 

od 1. januára 2022 a akékoľvek zmeny tejto smernice alebo jej zrušenie je možné vykonať výlučne 

platným uznesením výboru základnej organizácie. 

 

 

 

 

Schválil: výbor MsO SRZ Partizánske na svojom zasadnutí dňa 01.12.2021. 

 

 

Meno, priezvisko a podpis podpredsedu MsO SRZ: ......Oliver Velšic v.r.................................  

  

 

Meno, priezvisko a podpis tajomníka MsO SRZ: .....Ing. Ľuboš Šútor v.r................................  


