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Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje konkrétne podmienky výkonu Rybárskej stráže Miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov (ďalej len „RS“) pri zabezpečení
ochrany výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ Stropkov.
2. Smernicu vydáva MO SRZ Stropkov za účelom zjednotenia postupu členov RS pri aplikácii
všetkých zákonných a vnútroorganizačných predpisov v praxi a pre zosúladenie postupu
rybárskej stráže pri výkone jej činnosti.

Článok II.
Výkon činnosti RS na revíroch MO SRZ Stropkov
1. Činnosť jednotlivých členov RS koordinuje vedúci rybárskej stráže. Plánuje a organizačne
zabezpečuje kontrolné akcie.
2. Kontrolnú činnosť vykonávajú členovia RS spravidla vo dvojici. Vo výnimočnom prípade, ak si
to situácia vyžaduje, vykoná člen RS kontrolu sám.
3. Každú kontrolu je člen RS povinný nahlásiť vedúcemu RS, ktorý túto zaeviduje v Knihe
kontrolnej činnosti RS. Takto nahlásená a vykonaná kontrola sa v Knihe kontrolnej
činnosti RS zaznamená ako jedna kontrolná akcia, bez ohľadu na dĺžku jej trvania v
hodinách.
4. V hlásení uvedie člen RS dátum a čas kontroly, revír, resp. jeho úsek, na ktorom plánuje
kontrolu vykonať a mená členov RS, ktorí sa kontroly zúčastnia. Rovnako nahlási použitie
vlastného motorového vozidla, v prípade, že si bude účtovať cestovné náhrady.
5. V prípade, že si to situácia vyžaduje a kontrolu nebolo možné vopred nahlásiť, člen RS kontrolu
vykoná a následne nahlási vedúcemu RS.
6. Počas kontroly výkonu rybárskeho práva člen RS zaznamená údaje o kontrolovanom
rybárovi do Záznamu o kontrole a súčasne zapíše číslo svojho odznaku do Záznamu
o dochádzke k vode a úlovkoch kontrolovaného rybára.
7. Po ukončení kontroly výkonu rybárskeho práva člen RS bezodkladne odovzdá vedúcemu RS
Záznamy o previnení a zadržané povolenia na rybolov, ktoré v rámci kontrolnej akcie
zdokumentoval.
8. Vyplnenú Zápisnicu a Záznam o kontrole odovzdá raz štvrťročne, vždy na začiatku nového
štvrťroka vedúcemu RS, ktorý údaje sumarizuje a predkladá Výboru MO. Zápisnica a Záznam
o kontrole sú prílohou tejto smernice.
9. Činnosť jednotlivých členov RS pravidelne hodnotí vedúci RS a raz ročne predkladá
Výboru MO.

Článok III.
Odmeňovanie členov RS
1. Členovi RS za aktívnu činnosť, môže organizácia vydať povolenie na rybolov so zľavou.
2. Zľava sa poskytuje členovi RS po vyhodnotení výsledkov jeho činnosti – výkonu kontroly, za
predchádzajúce obdobie. Výšku zľavy z ceny miestneho povolenia stanovuje Výbor MO. Ak
má člen RS záujem o vydanie zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody, Výbor MO
stanoví, akú sumu člen RS doplatí za zväzové povolenie.
3. Vydanie povolenia so zľavou pre členov RS nie je nárokovateľné.

Článok IV.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Všetky predpisy a náležitosti, ktoré nie sú v tejto smernici obsiahnuté sa riadia Smernicou pre
ustanovenie a činnosť rybárskej stráže, ktorú vydal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina pod
číslom 1518/331/12-OO, platnou od 1.8. 2012.
2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom 13.1.2014 a účinnosť dňom 1.2.2014

V Stropkove 13.1.2014

Ing. Gabriel Zajtko
predseda MO

