ZÁSADY
pr e udeľovanie " čestného členstva" v SRZ
I.
Návr h na udelenie :
1. Návrh na udelenie čestného členstva predkladajú miestne a mestské organizácie SRZ
(ďalej len MO, MsO SRZ) Sekretariátu Rady SRZ aspoň 30 dní pred zasadnutím
Prezídia Rady SRZ, ktoré má rozhodnúť o jeho udelení.
2. Každá MO, MsO SRZ môže raz za päť rokov navrhnúť :
a. do 1000 členov 1 člena
b. nad 1000 členov 2 členov
na udelenie čestného členstva v SRZ.
3. Prezídium Rady SRZ môže udeliť čestné členstvo z vlastného podnetu.

II.
Čestné členstvo možno udeliť :
1. Členom SRZ za týchto podmienok :
J e členom SRZ najmenej 35 rokov, vo funkciách pôsobil najmenej 15 rokov,
po dosiahnutí najmenej 60 rokov fyzického veku u mužov a 55 rokov fyzického
veku u žien, ak sa navrhovaný člen na čestné členstvo dlhoročnou aktívnou prácou
alebo mimoriadnym spôsobom pričinil o rozvoj rybárstva alebo Slovenského
rybárskeho zväzu a bol v minulosti vyznamenaný vrcholnými orgánmi zväzu.
2. Prezidentovi a tajomníkovi Rady SRZ a predsedovi Kontrolnej komisie SRZ po
ukončení vykonávanej funkcie.
U týchto funkcionárov čestné členstvo udeľuje Rada SRZ na návrh Prezídia Rady
SRZ.
3. Nečlenom SRZ a zamestnancom SRZ za týchto podmienok :
Nečlenom SRZ a zamestnancom SRZ možno udeliť čestné členstvo za mimoriadne
zásluhy a osobnú angažovanosť o rozvoj rybárstva na Slovensku a Slovenského
rybárskeho zväzu ako ocenenie za ich zásluhy.

III.
Zdôvodnenie pr edkladaného návr hu na čestné členstvo :
MO, MsO SRZ v predkladanom návrhu na udelenie čestného členstva sú povinné, okrem
základných údajov o nacionáliách, stručne uviesť dôvody, pre ktoré návrh predkladajú, najmä
z titulu akej príležitosti, aké zásluhy má navrhovaná osoba o rozvoj rybárstva a SRZ a jej
osobnú aktivitu a iniciatívu v čase členstva alebo počas výkonu funkcie, ako i roky o
posledných udelených vyznamenaniach.

IV.
Výhody vyplývajúce z čestného členstva :
1. oslobodenie od členských poplatkov

2. nárok na jedno povolenie ročne bezplatne.

V.
Čestné členstvo nemožno udeliť :
Tomu, kto bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, pokiaľ takýto trestný čin nebol
zahladený alebo nedbalostný trestný čin proti rybárstvu.

VI.
Čestné členstvo môže byť odňaté :
i bez súdneho odsúdenia, ak sa vyznamenaný z vážnych dôvodov stal nehodným ho nosiť.
Čestné členstvo odníma ten zväzový orgán, ktorý ho udelil.

VII.
Sekr etar iát Rady SRZ vedie evidenciu čestných členov.
VIII.
Zásady pr e udeľovanie čestného členstva v SRZ nadobúdajú platnosť od
2.1.1996.
V Žiline dňa 2.1.1996
RADA
Slovenského rybárskeho zväzu

