
ZMENY 

Stanov Slovenského zväzu športového rybolovu 
(V zátvorke je uvedený dôvod zmeny) 

 

Stanovy Slovenského zväzu športového rybolovu sa menia nasledovne: 

 

Článok I, bod 7 znie: (vyňatá RT) 

SZŠR je členom svetovej konfederácie športového rybolovu CIPS a jeho federácií FIPSed (sladkovodný 

rybolov) a FIPS Mouche (lov rýb udicou na umelú mušku). 

 

Článok II, bod 1, písmeno b) znie: (vyňatá RT) 

b) organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu - OZ SRZ, ktorá má v stanovenom termíne 

prihlásené družstvo do súťaže LRU 

 

Článok II, bod 1, písmeno g) znie: (vyňatá RT)  

g) organizovaný športový rybolov – registrácia, organizovanie, vykonávanie, riadenie, správa, 

podpora a rozvoj športového rybolovu v rámci SZŠR a CIPS, ktoré organizujú súťaže a reprezentáciu 

podľa pravidiel pre jednotlivé disciplíny športového rybolovu. 

 

Článok II, bod 1, písmeno i) znie: (vyňatá RT)  

i) športový odbor – disciplína, v ktorej sa uskutočňujú jednotlivé súťaže športového rybolovu 

(plávaná, mucha, prívlač, feeder a iné) 

 

Článok III, bod 1 znie: (vyňatá RT)  

SZŠR vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a právnických osôb 

pôsobiacich v organizovanom športovom rybolove pri Slovenskom rybárskom zväze, na území SR a 

plnenia ich spoločného poslania a cieľov uvedených v stanovách. 

 

Článok III, bod 2 znie: (vyňatá RT) 

Poslaním SZŠR je najmä: 
a) vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre organizovaný športový rybolov a pôsobnosti na území SR 

ako člen CIPS a jeho federácií FIPSed a FIPS Mouche, ktorých poslaním je združovať štáty sveta 
v oblasti rybárstva, bojovať za čistotu vôd, podieľať sa na rozvoji vedy a výskumu a podporovať 
rozvoj športových súťaží v love rýb udicou na plávanú, prívlač, feeder a mušku, 

b) spolupráca a vzájomná podpora pri realizácii športového rybolovu so Slovenským rybárskym 
zväzom, 

c) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v športovom 
rybolove, 

d) zabezpečovanie výberu a prípravy športovcov  do športovej reprezentácie a ich účasti na 
medzinárodných súťažiach, 

e) zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov a 
f) podpora a rozvoj športového rybolovu s osobitným dôrazom na detí a mládež 
g) zabezpečovanie jednotnej metodickej činnosti a školenia trénerov a rozhodcov. 

 

 

 



 

Článok V, bod 10 znie: (zosúladenie so zákonom) 

Individuálny člen, ktorý má záujem vystúpiť zo SZŠR, písomne informuje SZŠR o zrušení registrácie v 

Informačnom a registračnom systéme SZŠR. 

 

Článok IX, bod 8 znie: (zosúladenie so zákonom) 

Výkon funkcie členov orgánov SZŠR je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo 

výkonnom orgáne dodávateľov tovarov alebo služieb pre SZŠR, klub SZŠR alebo člena SZŠR. ak výkonný 

výbor nerozhodne inak Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od 

iných orgánov SZŠR. 

a) ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena SZŠR alebo jeho člena, tento člen sa 

nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe 

konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena, ktorého ide, ak ide o predsedajúceho, 

o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným 

hlasovaním, 

b) člen orgánu SZŠR alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený 

z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva 

kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SZŠR alebo 

jeho člena.   

 

Článok X, bod 5 znie: (zosúladenie so zákonom) 

Zápisnica zo zasadnutia orgánu SZŠR s rozhodovacou pôsobnosťou vrátane programu, prezenčnej 

listiny a prijatých uznesení sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SZŠR a v ISŠ; zápisnica 

a prezenčná listina zo zasadnutia konferencie, výkonného výboru a kontrolného orgánu sa zverejňuje 

najneskôr do 10 dní odo dňa konania zasadnutia. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám 

oprávneným zúčastniť sa zasadnutia konferencie, výkonného výboru a kontrolného orgánu. Zápisnica 

sa eviduje v registri zápisníc v ISŠ. 

 

 

Článok XI, bod 1 znie: (zosúladenie so zákonom) 

Funkčné obdobie členov orgánov SZŠR je 4 roky; to neplatí, ak ide o doplňujúcu voľbu. Funkčné obdobie 

kontrolnej komisie je 5 rokov, funkčné obdobie kontrolóra (v zmysle čl. XXIV, bod 10) je 5 rokov. V 

záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia SZŠR a kontinuity procesov riadenia činností SZŠR sa 

funkčné obdobie členov výkonného výboru na konci ich funkčného obdobia končí spoločne s funkčným 

obdobím prezidenta. Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia 

výkonného výboru je neprípustné. 

 

Článok XIII, bod 1 znie: (vyňatá RT) 

 
Členmi konferencie s právom hlasovať sú: 

a) Delegáti za športové odbory (LRU – plávaná, mucha, prívlač, feeder, prípadne nový odbor) 
b) Delegáti za komisiu rozhodcov  
c) 1 delegát s jedným hlasom ako zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov alebo najmenej 50 športovcov 
d) 1 delegát s jedným hlasom ako zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová 

organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových  odborníkov 



 

 

Článok XIII, bod 6 znie: (doplnenie stanov) 

Delegáti jednotlivých športových odborov, ktorí sa zúčastňujú na Konferencii s právom  hlasovať sú 

určení na základe nasledovného kľúča:   

a) za počet aktívnych športovcov do 100 v športovom odbore sa zúčastňuje Konferencie 1 delegát 

odboru s jedným hlasom 

b) od 101 do 200 aktívnych športovcov sa zúčastňujú 2 delegáti odboru s dvomi hlasmi 

c) od 201 do 300 aktívnych športovcov sa zúčastňuje 3 delegáti s tromi hlasmi 

d) za každých ďalších 100 aktívnych športovcov jeden delegát s jedným hlasom 

e) za každú otvorenú dlhodobú postupovú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) 1 delegát odboru s jedným 

hlasom 

f) 1 delegát za umiestnenie sa na 1.-3. mieste (v súťaži mužov - seniorov a žien) na MS národov 

 

 

Článok XIII, bod 9 znie: (gramatická oprava) 

Voľby do orgánov SZŠR, hlasovanie o personálnych otázkach a ostatné hlasovania sa vykonávajú 

verejne. Hlasovanie na požiadanie aspoň jednej štvrtiny prítomných delegátov sa vykonávajú tajne.  

 

Článok XVII, bod 2 znie: (vyňatá RT) 

Výkonný výbor SZŠR tvoria: 

a) prezident 

b) predseda športového  odboru LRU-plávaná 

c) predseda športového  odboru LRU-mucha 

d) predseda športového  odboru LRU-prívlač 

e) predseda športového  odboru LRU-feeder 

f) predseda komisie rozhodcov 

g) predseda ďalšieho športového odboru v prípade jeho vzniku 

h) minimálne jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo 

najmenej 50 športovcov. 

 

Článok XXIV, bod 2 znie: (doplnenie) 

Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 2 členov. Členov a predsedu kontrolnej komisie volí 

a odvoláva Konferencia SZŠR.  

 

Článok XXV, bod 1 znie: (doplnenie) 

Funkciu disciplinárnej komisie SZŠR vykonáva komisia rozhodcov SZŠR. Disciplinárna komisia sa skladá 

z predsedu a 4 členov. Predsedu a členov disciplinárnej komisie (komisie rozhodcov) volí a odvoláva 

Konferencia SZŠR. 

 

Článok XXV, bod 4 znie: (oprava) 

Priestupky pretekárov na súťažiach organizovaných SZŠR rieši rozhodcovská komisia v rámci svojich 

kompetencií priamo na súťaži. V prípade, že zistí priestupok, ktorý nemôže v rámci svojich 

kompetencií vyriešiť priamo na súťaži, musí podať podnet na začatie disciplinárneho konania. 

 

 


