
 
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

IČO: 00 178 209 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ – rok 2013 
Uznesenie č. 1/2013:  
Rada schvaľuje kontrolu plnenia ukladacích uznesení z decembrového zasadnutia Rady SRZ ako i 

trvajúcich uznesení z roku 2012 s tým, že uznesenie č. 56/10/B, bod 2 upravené uznesením č. 

15/2012 znie: V priebehu rokov 2011 - 2014 zabezpečiť preškolenie a preskúšanie všetkých vedúcich 

rybárskej stráže menovaných Obvodnými úradmi životného prostredia pre SRZ za účelom skvalitnenia 

a zvýšenia ich vedomostnej a morálnej úrovne pre prácu rybárskej stráže ako verejného činiteľa. 

Uznesenie č. 2/2013:  
Rada berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Slovryb, a.s. v roku 2012. 

Uznesenie č. 3/2013:  
Rada neschvaľuje Účtovnú závierku SRZ za rok 2012. 

Uznesenie č. 4/2013:  
Rada ukladá tajomníkovi Rady SRZ predložiť účtovnú závierku za rok 2012 dopracovanú o analýzu 

jednotlivých položiek a nápravných opatrení na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ v mesiaci máj 2013. 

Uznesenie č. 5/2013:  
Rada schvaľuje materiál Vyhodnotenie zarybňovania revírov Rady SRZ za rok 2012. 

Uznesenie č. 6/2013:  
Rada schvaľuje: 

1. Plán zarybnenia rybárskych revírov Rady SRZ na rok 2013. 

2. Zarybňovací plán zo Zarybňovacieho fondu z čereňových povolení na Dunaj a Moravu na 

rok 2013. 

3. Prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na lipňové revíry ZO SRZ 

na rok 2013. 

4. Prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry ZO SRZ a 

rok 2013. 

5. Prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu zo zvláštnych povolení na 

rok 2013 na rybárske revíry ZO SRZ. 

Uznesenie č. 7/2013:  
Rada berie na vedomie: 

1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2013. 

2. Rozpočet a rozdelenie pridelených finančných prostriedkov pre odbor ŠČ na rok 2013. 

3. Spôsob a výber štátnej reprezentácie vo všetkých disciplínach v roku 2013. 

4. Účasť družstiev v postupových súťažiach SRZ v roku 2013. 

Uznesenie č. 8/2013:  
Rada schvaľuje: 

http://www.stara.srzrada.sk/


1. Plán práce odboru ŠČ na rok 2013 – termínový kalendár, nasadenie družstiev do 

postupových súťaží SRZ, rozpočet odboru ŠČ, zloženie reprezentačných družstiev a plán 

činnosti odboru ŠČ. 

2. Výber štátnych reprezentačných trénerov pre roky 2013 – 2014 na základe výberového 

konania a odporučenia sekcií v zložení: 

o LRU - P seniori: Roman Pavelka 

o LRU - P juniori: Peter Rímeš 

o LRU - P ženy: Ivan Cibulka 

o LRU - M seniori: Ing. Peter Bienek 

o LRU - M juniori: Vladimír Ligda 

o LRU - PR seniori: Ing. Vlastimil Těšický 

o LRU - PR juniori: Lukáš Hollý 

o LRU - F seniori: Marián Hason 

o RT juniori: Miroslav Jankovič 

3. Vykonanie školenia rozhodcov pod vedením vedúceho komisie rozhodcov a vedúcich sekcií 

4. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ: 

A. LRU – PLÁVANÁ 

 MS národov, Poľsko 

 MS U 18 a 23, Francúzsko 

 MS klubov, Portugalsko 

 MS žien, Slovinsko 

B. LRU - MUCHA 

 MS seniorov, Nórsko 

 ME národov, Slovensko – 2 družstvá 

C. LRU – PRÍVLAČ 

 MS národov, Česko 

 MČR, Česko 

D. RYBOLOVNÁ TECHNIKA 

 MS juniorov, Česko 

E. LRU - FEEDER 

 MS národov, JAR 

5. Požiadať medzinárodné federácie FIPSed a ICSF o možnosť usporiadania MS alebo ME 

v disciplínach LRU - feeder a rybolovná technika juniori v budúcich rokoch. 

6. Doplnok č. 1/2013 k Prepisom pre športovú činnosť. 

Uznesenie č. 9/2013:  
Rada ukladá 

1. Tajomníkovi RADY 

o zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ po odsúhlasení s vedúcim odboru ŠČ, 

o zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS a ICSF, 



o zabezpečiť účasť delegácie SRZ na kongrese CIPS v apríli 2013 v Portugalsku 

2. Viceprezidentom a členom RADY 

o zabezpečiť účasť družstiev ZO v okresných a krajských kolách v súťaži Zlatý 

Blyskáč. 

3. Vedúcemu odboru ŠČ 

o zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ, 

o zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov, 

o zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ, 

o zabezpečiť účasť SRZ na schválených MS a ME národov, 

o zabezpečiť usporiadanie 19. ME v LRU- mucha, 

o zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ. 

Uznesenie č. 10/2013:  
Rada ruší bod 7 Uznesenia č. 48/2012. 

Uznesenie č. 11/2013:  
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu, takto: 

MO SRZ Hurbanovo revír č.2-2810-1-1 , 250 kg K2 v hodnote 647,50 € a 100 kg Š1- v hodnote 800 

€ - hromadný úhyn rýb 

MsO SRZ Rimavská Sobota revír č. 3-3260-1-1 , 1000 kg K 2 v hodnote 2590 €, 5000ks Pds 2 v 

hodnote 600 €, 2000ks Zu 1 v hodnote 700 €, 2000ks Mrs 1 za cenu 1100€ - hromadný úhyn rýb 

MO SRZ Žiar nad Hronom revír č. 3-2130-4-1 , 150kg Pp 2 v hodnote 1485 € - hromadný úhyn rýb 

MO SRZ Moldava nad Bodvou - revír č. 4-0150-1-1 , 4300 ks Pp 1 v hodnote 559 € a revír č. 4-

0160-1-1 5000 ks Pps 2 v hodnote 1950 € - ekologická havária 

MsO SRZ Považská Bystrica – 250 kg Pd 2 - memoriál Jozefa Krónera 

Uznesenie č. 12/2013:  
Rada schvaľuje nomináciu p. Milana Kobelu - tajomníka MO SRZ Podbrezová za kandidáta na člena 

Dozornej Rady Slovryb, a.s. 

Uznesenie č. 13/2013: 

1. Rada odporúča, aby predsedu MsO SRZ p. Jaromír Dobre odstúpil z funkcie člena 

výboru MsO SRZ Dunajská Streda. 

2. Rada ukladá Sekretariátu požiadať predsedu MsO SRZ p. Jaromíra Dobre, aby odstúpil v 

termíne do 1 mesiaca od doručenia žiadosti z funkcie člena výboru MsO SRZ Dunajská 

Streda. 

3. V prípade neodstúpenia z funkcie Rada navrhuje zahájiť voči predsedovi MsO SRZ Dunajská 

Streda disciplinárne konanie. 

Uznesenie č. 14/2013:  
Rada schvaľuje uzatvorenie dohody o právnom zastúpení v súdnych sporov vo veci Malých vodných 

elektrární. 

Uznesenie č. 15/2013:  
Rada odkladá rozhodnutie o žiadosti MsO SRZ Skalica do ukončenia šetrenia Kontrolnou komisiou SRZ. 

Uznesenie č. 16/2013:  
Rada ruší Uznesenie č. 61/2012. 

Uznesenie č. 17/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ pripraviť návrh Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ, 

vypracovať návrh Mzdového a Odmeňovacieho poriadku a predložiť na septembrové zasadnutie Rady. 

Na júnové zasadnutie Rady predložiť členom Rady teraz platné predpisy. 



Uznesenie č. 18/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ pozastaviť vyplácanie odmien, prémií a platových úprav mimo 

výrobných stredísk. 

Uznesenie č. 19/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ pravidelne štvrťročne prerokovať všetky položky rozpočtu a 

predložiť jeho plnenie na najbližšom zasadnutí Rady. 

Uznesenie č. 20/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ znížiť oblasť prevádzkových nákladov Sekretariátu z rozpočtu roku 

2013 o 10% . 

Uznesenie č. 21/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ zadať inzerát a snažiť sa odpredať nehnuteľnosť- oblastné 

pracovisko v Banskej Bystrici a objednať vypracovanie znaleckých posudkov za účelom predaj 

nehnuteľnosti - oblastné pracovisko Košice a rodinný dom Bytča. 

Uznesenie č. 22/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ prehodnotiť výšky nájomného jednotlivým nájomcom vrátane 

rekreačných zariadení a materiál predložiť na zasadnutie Rady v júni 2013. 

Uznesenie č. 23/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ vykonať analýzu odvodov za zväzové kaprové povolenia s cieľom 

stanoviť jednotný odvod. 

Uznesenie č. 24/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ, aby na základe záverov vyhodnotenia analýzy odvodov za 

zväzové kaprové povolenia pripravil úpravu Smernicu na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z 

predaja povolení na rybolov do jednotlivých fondov 

Uznesenie č. 25/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ, aby pripravil materiál o spôsoboch obstarávania tovarov a služieb 

Sekretariátom Rady SRZ. 

Uznesenie č. 26/2013:  
Rada ruší 5% valorizáciu odmien členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ, platnú od 1.1.2013 schválenú 

v rozpočte Rady SRZ na rok 2013. 

Uznesenie č. 27/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ dobropisovať ZO SRZ len vrátené ceniny za príslušný rok 

Uznesenie č. 28/2013:  
Rada schvaľuje Ročnú účtovnú závierku za rok 2012. 

Uznesenie č. 29/2013:  
Rada ruší Uznesenie č.18/2013. 

Uznesenie č. 30/2013:  
Rada schvaľuje: 

1. správu „ Stav v majetkoprávnom usporiadaní hospodárstiev Rady SRZ za rok 2012 “ 

2. pokračovanie v majetkoprávnom usporiadaní majetku SRZ v nadväznosti na jednotlivé 

uznesenia a rozpočet Rady SRZ. 

Uznesenie č. 31/2013:  
Rada ukladá tajomníkovi urobiť potrebné kroky k predaju nepotrebného majetku SRZ, ktorého predaj 

Rada SRZ odsúhlasila. 

Uznesenie č. 32/2013:  
Rada schvaľuje MO SRZ Skalici predaj nehnuteľností v kat. území Skalica, a to:  

rybníka R1 na par. č. 13357/1 o výmere 22 86 46 m2,  

stabilizačnej nádrže S1 na par. č. 13357/4 o výmere 1 32 13 m2,  

stabilizačnej nádrže S3 na par. č. 13357/8 o výmere 1 27 66 m2,  
stabilizačnej nádrže S4 na par. č. 13357/10 o výmere 2 11 91 m2,  

za cenu 115.000,- € Mestu Skalica. 



Uznesenie č. 33/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu spracovať koncepciu zvýšenia výroby deficitných násad dravých druhov rýb a 

iných žiadaných rýb. 

Uznesenie č. 34/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu zmeniť štruktúru ekonomického výkazníctva, ktorého základom bude 

ukazovateľ nákladová cena na jednicu výroby dominantného druhu za prvý polrok 2013 

Uznesenie č. 35/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu spracovať nový odmeňovací systém pre zamestnancov odboru výroby, 

pričom základným kritériom bude zvýšenie spoluzodpovednosti s cieľom zvýšiť záujem o kladný 

hospodársky výsledok na výrobných strediskách SRZ. Jedným zo základných kritérií bude ukazovateľ 

nákladovej ceny na jednicu produkcie. 

Uznesenie č. 36/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu vykonať postupne analýzu príčin stratovosti stredísk a navrhnúť opatrenia na 

odstránenie tohto stavu v členení na krátkodobé a dlhodobé. Ako prvú spracovať analýzu strediska 

Brzotín. 

Uznesenie č. 37/2013:  
Rada schvaľuje kúpu nehnuteľností o celkovej výmere 44 43 06 m2 v kat. území Brzotín od 

Slovenského pozemkového fondu za cenu 0,91 € za m2. 

Uznesenie č. 38/2013:  
Rada schvaľuje materiál Analýza hospodárenia na výrobných strediskách Slovenského rybárskeho 

zväzu – Rada Žilina v roku 2012. 

Uznesenie č. 39/2013:  
Rada schvaľuje materiál „ Rozpočet žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPRH na roky 2007 – 

2013: Modernizácia výrobných prostriedkov “ 

Uznesenie č. 40/2013:  
Rada schvaľuje materiál „ Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2013 a čerpaní poskytnutých v roku 

2013 ku dňu 14.6.2013 “. 

Uznesenie č. 41/2013:  
Rada schvaľuje materiál „ Návrh finančných limitov a rozhodovacie kompetencie pre Smernicu o 

obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác “. 

Uznesenie č. 42/2013:  
Rada schvaľuje materiál „ Zmena rozpočtu na rok 2013 “. 

Uznesenie č. 43/2013:  
Rada SRZ schvaľuje „ Návrh zvýšenia nájomného z prenajatého majetku Rady SRZ “ 

Uznesenie č. 44/2013:  
Rada schvaľuje predložený Návrh na schválenie počtu povolení na lov hlavátky podunajskej pre Radu 

SRZ a pre jednotlivé ZO SRZ. 

Uznesenie č. 45/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu vypracovať Analýzu vydávania povolení na lov hlavátky podunajskej za 

predchádzajúce tri kalendárne roky. 

Uznesenie č. 46/2013:  
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu, takto:  

MO SRZ Krupina revír č.3-0060-4-1 5000ks Pp1 v hodnote 650 € - ekologická havária  

MO SRZ Krupina revír č.3-3970-1-1 15000ks Pds v hodnote 1260 € , 5000ks Jhl1 v hodnote 1250 €, 

700 kf K2 v hodnote 1813 €, 100kg Š1 v hodnote 800 € - ek. havária  

MO SRZ Záhorie revír č. 1-1360-1-1 1500kg K 2 v hodnote 3885 €, 8300ks Zur v hodnote 664 € - 

prvotné zarybnenie  

MO SRZ Záhorie revír č. 1-1330-1-1 600kg K 2 v hodnote 1554 €, 4100ks Zur v hodnote 328 € - 

prvotné zarybnenie 

Uznesenie č. 47/2013:  
Rada ukladá Kontrolnej komisii SRZ pripraviť na najbližšie zasadnutie Rady prehľad o reálnych platoch 

zamestnancov za rok 2012 a prvý kvartál 2013. 



Uznesenie č. 48/2013:  
Rada schvaľuje materiál Kontrola uznesení Prezídia a Rady SRZ zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 

15.júna 2013. 

Uznesenie č. 49/2013:  
Rada schvaľuje Zoznam druhov a cien povolení na rybolov a odvodov pre rok 2014 tak, že ceny 

zostávajú na úrovni roku 2013 a odvod do Rezervného fondu Rady SRZ sa zvyšuje na 2 €. 

Uznesenie č. 50/2013:  
Rada schvaľuje cenu mimoriadnej snemovej známky v hodnote 1,- €, zostatok nevyčerpaných 

finančných prostriedkov bude použitý podľa rozhodnutia Rady SRZ. 

Uznesenie č. 51/2013:  
Rada zaväzuje štatutárnych zástupcov SRZ, v zmysle uznesenia č. 39/2012, podpísať Zmluvu o 

zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 111405-2013 vrátane vinkulácie poistného 

Uznesenie č. 52/2013:  
Rada schvaľuje zaradenie VN Vištuk do zväzového kaprového povolenia od 1.1.2014 a zmenu popisu 

revíru 1-1810-1-1 Slnečné jazerá v Senci. 

Uznesenie č. 53/2013:  
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu, takto: MO 

SRZ Svit - revír č.4-2022-4-1 - 5000 ks Pp1 v hodnote 499 € - ekologická havária 

Uznesenie č. 54/2013:  
Rada schvaľuje návrh Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác s platnosťou od 1. 

januára 2014. 

Uznesenie č. 55/2013:  
Rada schvaľuje splnomocnenie pre JUDr. Michala Sklenára z AK Sklenár& partners na zastupovanie 

SRZ v žalobe o náhradu škody spôsobenej výstavbou MVE Hronská Dúbrava. 

Uznesenie č. 56/2013:  
Rada schvaľuje splnomocnenie pre JUDr. Michala Sklenára z AK Sklenár& partners na zastupovanie 

SRZ v súdnom spore týkajúcom sa výstavby MVE Eliášovce. 

Uznesenie č. 57/2013:  
Rada schvaľuje zmenu rozsahu platnosti detských povolení na kaprové vody takto: Rozsah platnosti 

detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl - august bezplatne rozširuje na 

všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto 

povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. 

Uznesenie č. 58/2013:  
Rada schvaľuje predložené návrhy a odporúčania Kontrolnej komisie: 

1. Obmedziť čerpanie mzdových prostriedkov v súbehu mesačný plat a odmena v tom istom 

mesiaci. 

2. Realizovať vyplácanie mimoriadnych odmien pracovníkov iba v mimoriadnych a 

zdôvodnených prípadoch. 

3. Konštrukcia platov pracovníkov výrobných stredísk je menej zvyčajná, keď prostriedky 

platené za mesačné výkonnostné a mimoriadne sú vyššie ako samotné základné platy, tzn. 

že spôsob odmeňovania vedúcich stredísk je demotivujúci. 

Uznesenie č. 59/2013:  
Rada schvaľuje, aby sa z jej zasadnutí zhotovovala len jedna oficiálna nahrávka nahrávacím 

zariadením vo vlastníctve SRZ- Rady Žilina, iné nahrávky nie sú prípustné. 

Uznesenie č. 60/2013:  
Rada schvaľuje kontrolu plnenia ukladacích uznesení zo septembrového zasadnutia Rady SRZ ako i 

trvajúcich uznesení. 

Uznesenie č. 61/2013:  
Rada schvaľuje Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2014 



Uznesenie č. 62/2013:  
Rada SRZ schvaľuje MsO SRZ Martin predaj pozemku v kat. území Martin, v KN evidovaného na LV č. 

2833 ako: 

 KN – C par. č. 6792 – záhrady o výmere 458 m2, minimálne za cenu 40,- € / m2. 

Uznesenie č. 63/2013:  
Rada schvaľuje MsO SRZ Ružomberok predaj pozemku v kat. území Ružomberok, v KN evidovaného 

na LV č. 431 ako: KN – C par. č. 15668/1 – trvalý trávny porast o výmere 165 m2 za cenu 10,- € / 

m2. 

Uznesenie č. 64/2013:  
Rada schvaľuje predaj nehnuteľností v kat. území Banská Bystrica, ktoré sú v KN sú evidované na liste 

vlastníctva č. 1971 ako: 

 dom čs. 1783 postavený na KN – C par. č. 3324, 

 KN – C par. č. 3324 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, 

 KN – C par. č. 3323/1 – záhrady o výmere 664 m2, pre MsO SRZ Banská Bystrica za cenu 

129.000,- €. 

Uznesenie č. 65/2013:  
Rada schvaľuje predaj nehnuteľností v kat. území Košice – Južné Mesto, ktoré sú v KN evidované na 

liste vlastníctva č. 530 ako: 

 KN – C par. č. 2896 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, 

 KN – C par. č. 2897– zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2, 

 KN – C par. č. 2898– zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, 

 budova čs. 583 na KN – C par. č. 2896, 

 budova čs. 8550 na KN – C par. č. 2897, 

za najvyššiu ponuka, najmenej však za cenu znaleckého posudku, ktorá je 112.000,- €. 

Uznesenie č. 66/2013:  
Rada berie na vedomie Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2013, Informačnú správu o konaní 19. ME 

v LRU-M a Súhrn výsledkov medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2013. 

Uznesenie č. 67/2013:  
Rada schvaľuje vydanie povolení na rybolov pre rok 2014 členom reprezentačných družstiev a členom 

prezídia odboru ŠČ. 

Uznesenie č. 68/2013:  
Rada ukladá: 

1. Informovať MŠ SR a KŠZ SR o dosiahnutých medzinárodných výsledkoch v roku 2013.  

T: 20.12.2013  

Z: vedúci OŠČ 

2. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných družstiev pre 

vydanie povolení na rybolov pre rok 2014 a predložiť tajomníkovi SRZ na ich vydanie  

T: 20.12.2013  

Z: vedúci OŠČ 

3. Vypracovať Plán práce odboru športovej činnosti na r. 2014.  

T: 28.2. 2014  

Z: vedúci OŠČ 

4. Zabezpečiť výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO SRZ.  

T: 15.2. 2014  

Z: vedúci OŠČ 



5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2014 do 

federácií FIPSed (plávaná), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting).  

T: 30.3. 2014  

Z: tajomník SRZ 

6. Vyriešiť spoluprácu SRZ so SZRT v oblasti usporiadania domácich postupových pretekov a 

od súťažného ročníka 2015 usporiadať preteky RT len ako preteky pre deti a mládež v 

zmysle Dohody o spolupráci medzi SRZ a SZRT.  

T: 30.3.2014  

Z: vedúci OŠČ 

7. Kontrolnej komisii SRZ prešetriť efektívnosť použitia finančných prostriedkov 

prezentovaných odborom športovej činnosti na 19. ME v LRU-M. 

8. Použiť prebytok z rozpočtu 19. ME v LRU-M pre deti a mládež. 

9. Sekcii LRU-mucha preskúmať činnosť trénerov počas 19. ME v LRU-M. 

Uznesenie č. 69/2013:  
Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12.2012 do 

30.11.2013. 

Uznesenie č. 70/2013:  
Rada ukladá: 

1. Prekontrolovať pred zahájením rybárskej sezóny označenie rybárskych revírov Rady SRZ, v 

prípade potreby vyhotoviť a osadiť chýbajúce tabule.  

Termín: 30.4.2014  

Z: Ing. Baran – vedúci RS 

2. Vydať zväzové povolenia na vody kaprové členom rybárskej stráže a príslušníkom PZ SR 

vykonávajúcim ochranu na revíroch Rady SRZ, podľa priloženého zoznamu.  

Termín: 31.1.2014  

Z: Ing. Baran – vedúci RS 

3. Požiadať ZO SRZ o uznávanie brigád hospodárom a členom rybárskej stráže na revíroch 

Rady SRZ.  

Termín: 31.12.2013  

Z: Ing. Baran – vedúci RS 

Uznesenie č. 71/2013:  
Rada schvaľuje predložený materiál „ Zmena rozpočtu na rok 2013 “. 

Uznesenie č. 72/2013:  
Rada schvaľuje predložený materiál Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v 

roku 2013 ( 2% ) v zmysle predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 73/2013:  
Rada berie na vedomie materiál „Analýza hospodárenia strediska Košarovce“. 

Uznesenie č. 74/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu pripraviť investičný zámer strediska Košarovce.  

Termín: jún 2014  

Zodpovedný: Ing. Baláž 

Uznesenie č. 75/2013:  
Rada schvaľuje stiahnutie návrhu Cenníka násadových rýb z rokovania. 

Uznesenie č. 76/2013:  
Rada schvaľuje zmenu termínu plnenia Uznesenia č. 33/2013 takto:  
Rada ukladá Sekretariátu spracovať koncepciu zvýšenia výroby deficitných násad dravých druhov rýb a 

iných žiadaných rýb.  

Termín: jún 2014  

Zodpovedný: Ing. Baláž 



Uznesenie č. 77/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu spracovať Smernicu o evidencii cenín na Sekretariáte Rady SRZ, ktorá bude 

obsahovať tieto opatrenia : od dodávateľa známok vyžadovať faktúru, resp. dodací list, kde budú 

uvedené nominálne hodnoty, farba, rok a čísla známok, vystavenie skladových kariet na každú 

známku, kde bude uvedená hodnota, počet a číslovanie známok, vydávanie známok s presným 

číslovaním a na protipodpis, zúčtovanie a stornovanie vrátených známok od organizácií, inventarizácia 

a skartovanie ( v obstarávacej hodnote ) nepoužitých známok komisiou za prítomnosti člena kontrolnej 

komisie, posledný termín na skartovanie 30. marec nasledujúceho roku.  

Termín: 1.január 2014  

Zodpovedný: Ing. Baláž 

Uznesenie č. 78/2013:  
Rada schvaľuje materiál s názvom „ Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí (VČS) a 

mestských konferencií ( MK ) v roku 2014 “. 

Uznesenie č. 79/2013:  
V súlade s § 20 ods.3.1. Stanov SRZ Rada stanovuje, že na Snem SRZ, ktorý sa bude konať v roku 

2014 si každá ZO SRZ zvolí na princípe paritného zastúpenia 2 delegátov a jedného náhradníka. 

Uznesenie č. 80/2013:  
Rada schvaľuje limity povolení pre rok 2014 nasledovne : 

Prezidentka :  

200 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

20 ks zvláštne povolenie  

20 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

Tajomník:  

200 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

20 ks zvláštne povolenie  

20 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

Uznesenie č. 81/2013:  
Rada schvaľuje pre funkcionárov ZO SRZ pre rok 2014 vydanie bezplatných zväzových povolení na 

rybolov na vody kaprové podľa počtu dospelých členov nasledovne: 

do 500 členov 5ks 

do 1000 členov 10ks 

do 1500 členov 15ks 

do 2000 členov 20ks 

nad 2000 členov 25ks 

Za správnosť vydaných bezplatných povolení na rybolov zodpovedá zamestnankyňa ekonomického 

odboru Sekretariátu Rady SRZ pre vydávanie povolení na rybolov. 

6.9. Limity povolení na rybolov na reprezentačné účely /viceprezidenti a predseda KK SRZ/ 

Uznesenie č. 82/2013:  
Rada schvaľuje limity povolení pre rok 2014 nasledovne:  

Viceprezidenti a predseda KK SRZ:  

10 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

3 ks zväzové povolenie na vody lipňové  

10 ks miestne povolenie  

3 ks zvláštne povolenie 

Tí členovia Prezídia, ktorí nemajú záujem o lipňové povolenia majú nárok na ich výmenu za povolenia 

kaprové a opačne. Všetci členovia Prezídia a predseda KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní 

nahlásiť Sekretariátu meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

Uznesenie č. 83/2013:  
Rada schvaľuje limity povolení pre rok 2014 nasledovne:  

Členovia Rady SRZ a KK SRZ:  

3 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

3 ks zväzové povolenie na vody lipňové  



3 ks miestne povolenie  

1 ks zvláštne povolenie 

Tí členovia Rady, ktorí nemajú záujem o lipňové povolenia majú nárok na ich výmenu za povolenia 

kaprové a opačne. Všetci členovia Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť 

Sekretariátu meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

Uznesenie č. 84/2013:  
Rada schvaľuje vydanie bezplatných zväzových povolení na rybolov pre rok 2014 nasledovne: 

a. pre funkcionárov Českého rybárskeho zväzu - 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

b. pre funkcionárov Moravského rybárskeho zväzu - 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

c. pre členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ - 1ks zvláštne povolenie 

d. pre čestných členov SRZ - 1ks zvláštne povolenie 

e. pre hospodárov a členov RS na revíroch Rady / podľa odsúhlaseného zoznamu / - 1ks 

zväzové povolenie na vody kaprové alebo 1ks zväzové povolenie na vody lipňové 

f. pre vedúceho rybárskej stráže na revíroch Rady - 1 ks zvláštne povolenie 

g. pre funkcionárov a pretekárov športov. odboru / podľa odsúhlaseného zoznamu / - 1ks 

zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 1ks zväzové povolenie na vody lipňové. Pri 

medailovom umiestnení na medzinár. súťažiach 1 ks zvláštne povolenie 

h. pre zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ - 1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 

1ks zväzové povolenie na vody lipňové 

i. pre ichtyológov Rady SRZ - 10 ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 10 ks zväzové 

povolenie na vody lipňové 

j. pre vedúcich stredísk Rady SRZ - 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 5 ks 

zväzové povolenie na vody lipňové 

k. pre osobitné účely - 10 ks povolení na hlavátku na revír Orava 2, č.r. 3-2720 , 10 ks 

povolení na hlavátku na revír VN Krpeľany l, č.r. 3-5230 

Uznesenie č. 85/2013:  
Rada schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely nasledovne: 

250 kg Pd – zarybnenie / Dni sv. Huberta v Antole / r.2014 

500 kg rýb – reprezentačné účely na rok 2014 

500 kg rýb – vianočné účely na rok 2013, 2014 

3 kg filetovaného Pd 

 pre členov Rady a KK SRZ 

 pre zamestnancov Sekretariátu 

 pre reprezentačné a vianočné účely 

6kg Pd v cene 1,33 €/kg s DPH – pre členov Rady SRZ 

12kg Pd v cene 1,33€/kg s DPH – pre členov Prezídia a KK SRZ 

Uznesenie č. 86/2013:  
Rada schvaľuje pre roky 2013, 2014 predaj prebytkov odchovaných rýb spôsobom vianočnej 

distribúcie 

Uznesenie č. 87/2013:  
Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi Slovenský rybársky zväz -Mestská 
organizácia Martin - Združenie rybárov Martin-Sever, Košúty vo výške 2.000,- € za rybársky revíry č. 

3-4120-1-1. 

Uznesenie č. 88/2013:  
Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi Slovenský rybársky zväz - Mestská 



organizácia Hlohovec - Rybársky raj VD, spol. s r. o. Trnava vo výške 5.000,- € za rybársky revír č. 2-

3910-1-1 Štrkovisko Ratkovský Háj. 

Uznesenie č. 89/2013:  
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1.1.2014 pri dodávke cenín pre ZO SRZ vystaviť 

faktúru s lehotou splatnosti.  

Termín: 1.január 2014  

Zodpovedný: Ing. Baláž 

Uznesenie č. 90/2013:  
Rada ukladá štatutárnym zástupcom ZO SRZ uhrádzať faktúry za dodávky cenín v lehote splatnosti. Za 

bezdôvodné, písomne neospravedlnené neuhradenie faktúry bude ZO SRZ sankcionovaná, podľa 

rozhodnutia Rady SRZ.  

Termín: trvale  

Zodpovední: štatutárni zástupcovia ZO SRZ 

Uznesenie č. 91/2013:  
Rada schvaľuje dotáciu z rezervného fondu pre:  

MO SRZ Pezinok - revír č. 1-1421-1-1 K2 2800 kg v hodnote 7252 €, Šr 5000 ks v hodnote 540 € - 

prvotné zarybnenie jar 2014. 
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