
Z Á P I S N I CA 
zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 13. decembra 2014 v Žiline 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Prizvaní: Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, Mgr. Waczlavová Z. – organizačný 

odbor, Ing. Baran R. – vedúci RS, PaedDr. Hromek V. – vedúci odboru športovej 
činnosti,  

 
Program: 
Otvorenie 
1. Kontrola uznesení 
2. Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na I. polrok 2015 
3. Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2014 
4. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2014 
5.Rôzne 
5.1. Tvorba komisií pri Rade SRZ 
5.2. Limity povolení pre rok 2015 (prezident, tajomník, viceprezidenti, predseda KK SRZ, členovia 
Rady, a členovia KK a iné) 
5.3. Podmienky pre výberové konanie na výber spoločnosti pre ekonomický  a personály audit  na 
SRZ za rok 2014 
5.4. Podmienky pre výberové konanie na výber spoločnosti pre nový dizajn webovej stránky SRZ 
5.5. Iné 

5.5.1 Návrh na úpravu Smernice o platení zápisného, členského a o vydávaní povolení na 
rybolov. 

5.5.2 Informácia o plnení rozpočtu za 1.-10. mesiac 2014 
5.5.3 Zmena rozpočtu Rady SRZ na rok 2014 
5.5.4 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2014 ( 2% ) 
5.5.5 Schválenie mzdy tajomníka SRZ a ročnej odmeny prezidenta SRZ 
5.5.6  Námietka vznesená na rokovaní Snemu SRZ pre  porušenie § 21 ods. 11 Stanov 

SRZ Sneme zvoleným členom Rady za bratislavský kraj p. Romanom Pavelkom 
5.5.7 Informácia o výsledku kontroly na Sekretariáte Rady SRZ 
5.5.8 Vykonanie členských schôdzí a mestských konferencií 
5.5.9 Smernica pre poskytovanie pôžičiek pre ZO SRZ 
5.5.10 Schválenie použitia  nevyčerpaných prostriedkov z mimoriadnej členskej známky -  

snemovej známky 
5.5.11 Žiadosť o schválenie termínu ustanovujúcej členskej schôdze  MO SRZ Košice - 

okolie so sídlom v Čani 
5.5.12 Žiadosť o schválenie termínu ustanovujúcej členskej schôdze  MO SRZ Dolná 

Streda 
Záver 
 
Otvorenie 
Prvé zasadnutie novozvolenej Rady SRZ otvorila a prítomných privítali RSDr. Rudolf Boroš, 
prezident  SRZ a Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ  
 
Členovia Rady si pred zahájením samotného rokovania schválili Rokovací poriadok Rady SRZ, 
kde predložený návrh na návrh Prezídia zmenili tak, že na prijatie platného uznesenia Rady bude  
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasujúcich členov Rady. Takto bude upravený 
aj organizačný poriadok Rady SRZ. 
V diskusii  vystúpili Ing. Estergájoš - žiadal upraviť  rokovací poriadok v časti zániku mandátu 
člena  Rady, ak sa nezúčastňuje rokovania  Rady a jej orgánov viac ako 3 zasadnutia Rady  po 
sebe, ním navrhovaná úprava je v rozpore so Stanovami SRZ a preto mu nebolo vyhovené. 



p. Godiška - navrhol upraviť termín doručovania materiálov na zasadnutie pre členov Rady z 5 na 
7 dní vopred, jeho návrhu bolo vyhovené    
  
Pred prvým hlasovaním boli zvolení skrutátori a overovatelia zápisnice. 
 
Uznesenie č. 75/2014: 
Rada schvaľuje, aby funkciu skrutátorov na zasadnutiach Rady vykonávali p. Roman Pavelka 
a PhDr. Igor Fraňa.  
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0 
 
Uznesenie č. 76/2014: 
Rada schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Marián Mihalda a Ing. 
Juraj Staško.  
Hlasovanie:  
Za - 32 Proti - 0 Zdržal sa - 2 
 
Uznesenie č. 77/2014: 
Rada schvaľuje Rokovací poriadok Rady SRZ. 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0 
 
P. prezident informoval, že zo zasadnutia Rady sa vykonáva oficiálna nahrávka, ktorá sa archivuje 
a je k dispozícii členom Rady, iné nahrávanie z pléna nie je vhodné, upozornil na zákaz fajčenia 
v priestoroch budovy Sekretariátu, požiadal, aby sa členovia Rady nevzďaľovali z rokovania , po 
90 minútach rokovania bude 10 minútová prestávka. 
 
P. tajomník podal návrh na prijatie uznesenia o spôsobe hlasovania tak, že pri hlasovaní bude 
v zápisnici uvedené - pri za sa zverejní číslovka, pri hlasovaní proti a zdržal sa uvedenie číslovka 
a meno, zároveň uviedol, že sa v budúcnosti bude hlasovať pomocou hlasovacieho zariadenia. 
V diskusii vystúpili Ing. Kalus, ktorý nesúhlasil s uvádzaním mien pri hlasovaní, Ing. Mihalda  
a JUDr. Kabáč, ktorý svoju pripomienku k návrhu vzal späť. 
 
Hlasovalo sa o návrhu Ing. Kalusa, neuvádzať mená pri hlasovaní.     
Hlasovanie:  
Za - 5 Proti - 29 Zdržal sa - 0 
 



Po hlasovaní o návrhu p. tajomníka bolo prijaté: 
 
Uznesenie č. 78/2014: 
Rada schvaľuje, že v zápisnici  zo zasadnutí bude pri hlasovaniach „ za “ uvedené číslo a pri 
hlasovaniach „ proti “ a „ zdržal “ číslo a meno. 
Hlasovanie:  
Za - 33 Proti - 0 Zdržal sa - 1  
  Ing. Kalus   
P. tajomník požiadal členov Rady SRZ a Kontrolnej komisie SRZ o súhlas so zverejnením 
osobných údajov / telefónne číslo a e- mailová adresa / na webovej stránke Rady SRZ. 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 79/2014: 
Členovia Rady a Kontrolnej komisie schválili, aby na webovej stránke Rady SRZ boli zverejnené 
ich osobné údaje pozostávajúce z mena a priezviska  telefónneho čísla a emailovej adresy. 
Hlasovanie:  
Za - 34 + 9  Proti - 0 Zdržal sa - 0  
   
P. tajomník požiadal členov Rady SRZ, aby svoje návrhy na uznesenia k plánovaným bodom 
programu zasielali najneskôr 2 dni pred rokovaním písomne e- mailom na Sekretariát. 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 80/2014: 
Rada schvaľuje, aby člen Rady zaslal návrh na uznesenie k plánovaným bodom programu 
zasadnutia  najneskôr 2 dni pred rokovaním e- mailom na Sekretariát Rady SRZ. 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0  
   
K bodu 1:  
Kontrola uznesení 
Uznesenia splnené:   
74/2014  
Úlohy trvajúce: 56/2010/B-bod 2 v znení 15/2012, 19/2013, 27/2013, 36/2013 - nezvýraznená 
časť, 89/2013, 90/2013, 6/2014 časť bodov 1, 2 a 3, 26/2014, 28/2014, 31/2014, 35/2014  
 
V diskusii k tomuto bodu programu vystúpila Mgr. Jankovičová - navrhla predlžiť termín na 
splnenie uznesenia 56/2010/B-bod 2 v znení uznesenia č. 15/2012, ktoré má byť splnené  do 31. 
12.2014 a navrhla vypustiť z uznesenia č. 6/2014 splnené časti uznesenia z bodov 2 a 3. 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č.81/2014:  
Rada schvaľuje, aby sa z plnenia uznesení vypustilo sledovanie časti  splneného uznesenia v bode 
6/2014. 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0  
 



K bodu 2: 
Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na I. polrok 2015 
P. tajomník predniesol návrh plánu práce Prezídia a Rady na I. polrok 2015, na návrh Prezídia 
upravil poradie programu na februárové zasadnutie tak, že najskôr budú prerokované záležitosti za 
rok 2014 a až  následne rozpočet, bod s názvom rôzne bude zaraďovaný len výnimočne. 
Z diskusie k tomuto bodu vyplynul návrh, aby sa zasadnutie Rady začínalo o 9.00 hod, keďže 
Prezídium bude rokovať v piatok o 16.00 hod, zároveň sa dohodlo, že v piatok bude poskytnuté 
ubytovanie aj členom Rady so vzdialeným bydliskom.       
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 82/2014: 
Rada schvaľuje, že zvolané zasadnutia  Rady bude začínať  v sobotu o 9.00 hod. 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0 
 
Uznesenie č. 83/2014: 
Rada schvaľuje  predložený návrh Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na I. polrok 2015. 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0 
 
K bodu 3:  
Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2014 
Pred vystúpením PaedDr. Hromeka –vedúceho odboru športovej činnosti, informoval p. tajomník, 
že Prezídium navrhuje, aby z predloženého návrhu uznesenia športového odboru bolo vypustené 
schvaľovanie rozpočtu odboru. Bude prerokované až pri schvaľovaní rozpočtu Rady. 
V diskusii vystúpili p. Godiška, ktorý sa venoval financovaniu odboru, navrhol, aby bola na 
februárové zasadnutie Rady predložená podrobná finančná analýza obehu finančných prostriedkov 
v rámci jednotlivých sekcií odboru ŠČ, na jeho vystúpenie reagoval vedúci odboru, ktorý 
zodpovedal jeho otázky     
p. tajomník - informoval, že Prezídium sa zaoberalo aj vyčíslením nákladov súvisiacich so 
Snemom a navrhuje, aby zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo snemovej známky vo výške cca 
34 tis. € bol určený na financovanie športového odboru, kde sa bude na samostatnom účte sledovať 
jeho použitie 
Mgr. Jankovičová - predniesla technické pripomienky k materiálu, Ing. Kalus - komentoval 
pravidlá výberu reprezentácie  
 
Boli prijaté:  
Uznesenie č. 84/2014: 
Rada berie  na vedomie 
1. Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2014. 
2. Súhrn výsledkov medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2014. 
3. Informáciu o konaní  35. MS klubov v LRU plávaná.  
Uznesenie č. 85/2014: 
Rada schvaľuje vydanie povolení na rybolov pre rok 2015 členom reprezentačných družstiev 
a členom sekcií a  prezídia odboru ŠČ. 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0 
 



Uznesenie č. 86/2014: 
Rada ukladá  
1. Na februárové zasadnutie Rady predložiť podrobnú finančnú analýzu obehu finančných 
prostriedkov v rámci jednotlivých sekcií odboru ŠČ.    
Termín: február 2015 Zodpovedný: vedúci OŠČ a vedúci EO             
2. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných družstiev pre vydanie 
povolení na rybolov pre rok 2015 a predložiť tajomníkovi SRZ na ich vydanie. 
Termín: 20.12.2014  Zodpovedný :  vedúci OŠČ 
3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2015. 
Termín: 28.2. 2015 Zodpovedný : vedúci OŠČ 
4. Zabezpečiť  výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO. 
Termín: 15.2. 2015 Zodpovedný : vedúci OŠČ 
5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2015 do federácií  FIPSed (plávaná, 
prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting). 
Termín: 30.3. 2015 Zodpovedný: tajomník SRZ 
6. Zabezpečiť prípravu konania 35. MS klubov, ktoré sa budú konať 25.-26.7. 2015 v Žiline.  
Termín: priebežne  Zodpovedný: vedúci OŠČ 
 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0 
 
K bodu 4: 
Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2014 
Materiál predniesol Ing. Baran. 
V diskusii vystúpili :  
p.Šaffa - diskutoval k problematike rybárskej stráže na VN Zemplínska Šírava 
p. tajomník - navrhol, aby ku dňu 30.6.2015 vypracoval Ing. Baran analýzu činnosti rybárskej 
stráže  
Ing. Estergájoš - pochválil činnosť rybárskej stráže na VN Sĺňava, venoval sa školeniu rybárskej 
stráže 
p. Kopčo - diskutoval k rybárskej stráži na VN Ružín  
Mgr. Jankovičová - pripomenula potrebu predĺžiť termín splnenia uznesenia č. 56/2010/B-bod 2 
v znení 15/2012 
   
Na to boli prijaté: 
Uznesenie č. 87/2014: 
Rada SRZ schvaľuje pridelenie povolení na rybolov pre rok 2015 členom vykonávajúcim ochranu 
na revíroch SRZ Rada Žilina za prácu v roku 2014. Vedúci rybárskej stráže na revíroch SRZ - 
Rada Žilina predloží zoznam členov rybárskej stráže a príslušníkov PZ SR, ktorí sa na jednotlivých 
revíroch aktívne zapájajú do spoločných kontrol výkonu rybárskeho práva pre pridelenie povolení 
na rybolov.  
Termín: 15.12.2014 Zodpovedný: Ing. Baran 
Hlasovanie:  
Za - 33 Proti - 0 Zdržal sa – 1 
   p. Šaffa 
 



Uznesenie č. 88/2014: 
1. Rada ukladá vypracovať Koncepciu činnosti rybárskej stráže s dôrazom na komunikáciu  so ZO 
SRZ.  
Termín: 30.6.2014 Zodpovedný: Ing. Richard Baran 
2. Rada ukladá pred začiatkom sezóny opätovne prekontrolovať označenie rybárskych revírov SRZ 
Rada Žilina. Po zistení nedostatkov dať vyrobiť chýbajúce tabule a zabezpečiť ich osadenie. 
Termín: 15.4.2015                                                              Zodpovedný: Ing. Richard Baran 
 
Hlasovanie:  
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa - 0 
 
Uznesenie č. 89/2014: 
Rada berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12.2013 do 30.11.2014.   
 
K bodu 5: 
Rôzne: 
5.1. Tvorba komisií pri Rade SRZ 
p. tajomník predložili návrhy Prezídia na zloženie 4 stálych a jednej dočasnej komisie Rady, 
následne  boli schválené komisie v tomto zložení.  
 
Zarybňovacia komisia Rady SRZ 
Uznesenie č. 90/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Zarybňovacej  komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Kozub Ján, Kopčo Štefan,  Antal Miroslav, Dimitrov Štefan, PaedDr. Čerešňák 
Vladimír, Ing. Stanko Ľubomír, Ing. Viktorín Jaroslav, Ing. Mihalda Marián  
externí členovia: Ing. Géci Stanislav, Ing. Farský Martin, Štencl Richard, Seemann Emanuel, 
Patoprstý Peter, Ing. Janček Štefan, Mifkovič Ján, Ing. Zontágh Miroslav, Ing. Strihová Michaela  
tajomník komisie:  Ing. Strihová Michaela 
 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
Disciplinárna komisia Rady SRZ 
 
Uznesenie č. 91/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Disciplinárnej komisie Rady SRZ takto: 
Mgr. Jankovičová Marianna, Sieglová Alžbeta, Hesek Branislav, Ing. Estergájoš Ivan, Ing. Juraj 
Staško, Godiška Marián, Vladimír Šaffa, Valent Jozef  
tajomník komisie:  Mgr. Waczlavová Zuzana 
 
Hlasovanie:   
Za - 33 Proti - 0 Zdržal sa – 1  
  Ing. Staško 
Investično - majetková komisia Rady SRZ 
Uznesenie č. 92/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Investično- majetkovej  komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: JUDr. Kabáč Miloš, Pavelka Roman, Tomko František, Nevéri Ladislav, 
Tomanovics Atilla, Orovčík Ivan, PhDr. Fraňa Igor, Ing. Kalus Jozef   
externí členovia: p. Ing. Letko Karol, p. Alina Dušan,  p. Šindler Martin 
tajomník komisie:  Sprušanský Rastislav  
 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 



 
Ekonomicko - výrobná komisia Rady SRZ 
Uznesenie č. 93/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Ekonomicko- výrobnej  komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Farský Eugen, Gajdošík Pavel, Polák Ján, Broniš Marián, Ing. Mišech Igor, Ing. 
Jančuška Stanislav, JUDr. Borlok Igor, MVDr. Bilik Štefan   
externí členovia: Ing. Ružička Karel, Ing. Pethöová Mária, p. Kadnár, p. Kučerák, Ing. Trokan 
Pavol   
tajomník komisie:  Ing. Šátek Peter  
 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
 
Legislatívna komisia Rady SRZ 
Uznesenie č. 94/2014: 
Rada schvaľuje zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, 
Kopčo Štefan, Ing. Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor  
externí členovia: Ing. Dobiaš Tibor, Godiška Marián, Ing. Mišech Igor, Šiška Jaroslav, MVDr. 
Bilik Štefan, Ing. Géci Stanislav, Ing. Farský Martin, Štencl Richard, Seemann Emanuel, JUDr. 
Kabáč Miloš, Bc. Orth Ivan, Ing. Mužík Vladimír, PhDr. Tkáčik Peter 
tajomník komisie: Mgr. Waczlavová Zuzana   
 
Hlasovanie:   
Za - 31 Proti - 0 Zdržal sa – 3  
  p. Gajdošík  
  Mgr. Jankovičová  
  p. Dimitrov  
 
5.2. Limity povolení pre rok 2015 ( prezident, tajomník, viceprezidenti, predseda KK SRZ, 
členovia Rady, a členovia KK a iné ) 
 
P. tajomník predniesol návrh na vydanie reprezentačných bezplatných povolení na rybolov takto: 
 
Prezident :  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  
                     3 ks zvláštne povolenie  
                       
Tajomník:            9 ks zväzové povolenie na vody kaprové , 
                             3 ks zvláštne povolenie  
 
Viceprezidenti a 6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
predseda KK SRZ:   2 ks zvláštne povolenie  
 
Členovia Rady   3 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
SRZ a KK SRZ :                2 ks zvláštne povolenie  
 
Funkcionári ZO SRZ  
- do     500 členov   5ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové  
- do   1000 členov 10ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   1500 členov 15ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   2500 členov 20ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- nad 2500 členov 25ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 



 
Funkcionári Českého rybárskeho zväzu   5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 
Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu   5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 
Čestní členovia SRZ    1 ks zvláštne povolenie  
 
Hospodári a členovia RS na revíroch Rady 1ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 
odsúhlaseného zoznamu  
 
Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady 1 ks zvláštne povolenie 
 
Funkcionári a pretekári OŠČ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 
1ks zväzové povolenie na vody lipňové, alebo 1 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení 
na MS , alebo ME podľa odsúhlaseného zoznamu, povolenie na rybolov pre členov štátnej 
reprezentácie v LRU - mucha a LRU - prívlač -  na VN Dedinky a VN Bešeňová  
     
Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo  
1ks zväzové povolenie na vody lipňové 
 
Fond pre osobitné účely Rady   podľa potreby, použitie povolení bude 
evidované a bude o nich informovaná na zasadnutiach Rada    
 
Po diskusii v ktorej  vystúpili Ing. Kalus, p. Valent, Ing. Staško, Ing. Mihalda, MVDr. Bilik, p. 
Farský, p. Pavelka bolo prijaté : 
 
Uznesenie č. 95/2014: 
Rada schvaľuje vydanie  reprezentačných bezplatných povolení na rybolov takto: 
 
Prezident :  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  
                     3 ks zvláštne povolenie  
                       
Tajomník:            9 ks zväzové povolenie na vody kaprové , 
                             3 ks zvláštne povolenie  
 
Viceprezidenti a 6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
predseda KK SRZ:   2 ks zvláštne povolenie  
 
Členovia Rady   3 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
SRZ a KK SRZ :                2 ks zvláštne povolenie  
 
 
Členovia Prezídia a Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú nárok na ich 
výmenu za povolenia  lipňové. 
Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu 
dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 
 
Funkcionári ZO SRZ:  
- do     500 členov   5ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové  
- do   1000 členov 10ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   1500 členov 15ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   2500 členov 20ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- nad 2500 členov 25ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 



 
Funkcionári Českého rybárskeho zväzu   5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 
Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu   5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 
Čestní členovia SRZ    1 ks zvláštne povolenie  
 
Hospodári a členovia RS na revíroch Rady 1ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 
odsúhlaseného zoznamu  
 
Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady 1 ks zvláštne povolenie 
 
Funkcionári a pretekári OŠČ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 
1ks zväzové povolenie na vody lipňové, alebo 1 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení 
na MS , alebo ME podľa odsúhlaseného zoznamu, povolenie na rybolov pre členov štátnej 
reprezentácie v LRU - mucha a LRU - prívlač -  na VN Dedinky a VN Bešeňová  
     
Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo  
1ks zväzové povolenie na vody lipňové 
 
Fond pre osobitné účely Rady   podľa potreby, použitie povolení bude 
evidované a bude o nich informovaná na zasadnutiach Rada    
 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
Limity rýb na reprezentačné účely 
Uznesenie č. 96/2014: 
Rada schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely nasledovne: 
3 kg filetovaného Pd – pre členov Rady a KK SRZ v cene  3€/kg  s DPH  
                                  – pre zamestnancov Sekretariátu za 1,70 €/kg s DPH  
6 kg Pd v cene 1,33 €/kg s DPH – pre členov Rady SRZ  
12 kg Pd v cene 1,33€/kg s DPH – pre členov Prezídia a KK SRZ   
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
5.3. Podmienky pre výberové konanie na výber spoločnosti pre ekonomický a personály audit 
na SRZ za rok 2014 
K tomuto bodu bola zahájená diskusia v ktorej vystúpil p. tajomník, uviedol, že cena 
ekonomického auditu  by mohla predstavovať 5 až 8 tis. € podľa rozsahu, personálny audit 2 až 5 
tis. €. Mgr. Jankovičová navrhla, aby štatutárni zástupcovia vypracovali do konca roka 2014 
základné podmienky pre výber audítorskej spoločnosti pre vykonanie ekonomického 
a personálneho auditu a členovia Prezídia,  aby spracovali ponuky audítorských spoločností. 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 97/2014: 
Rada ukladá štatutárnym zástupcom Rady, aby vypracovali do konca roka 2014 základné 
podmienky pre výber audítorskej spoločnosti  pre vykonanie ekonomického a personálneho auditu. 
Termín: do 31.12.2014  Zodpovední: štatutárni zástupcovia  
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 



Uznesenie č. 98/2014: 
Rada schvaľuje , aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber audítorskej spoločností. 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
5.4. Podmienky pre výberové konanie na výber spoločnosti pre novú webovú stránky SRZ 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 99/2014: 
Rada ukladá štatutárnym zástupcom Rady, aby vypracovali do konca roka 2014 základné 
podmienky pre výber spoločnosti na vytvorenie novej webovej stránky SRZ. 
Termín: do 31.12.2014  Zodpovední: štatutárni zástupcovia  
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 100/2014: 
Rada schvaľuje, aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber spoločnosti na 
vytvorenie novej webovej stránky Rady SRZ. 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
K Bodu 5.5: 
Iné 
 
5.5.1. Návrh na úpravu Smernice o platení zápisného, členského a o vydávaní povolení na 
rybolov. 
Ing. Jančuška žiadal upraviť odvody z predaja zväzových kaprových povolení na rybolov 
organizácií, ktoré nemajú kaprový revír, Ing. Trokan navrhol vec riešiť spoločne s problematikou 
úpravy a schvaľovania povolení na rybolov,  ktoré je plánované v I. polroku 2015. 
 
5.5.2. Informácia o plnení rozpočtu za 1. - 10. mesiac 2014 
Ing. Šátek predniesol informáciu o plnení rozpočtu za 1.-10. mesiac 2014. 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 101/2014: 
Rada berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za 1.-10. mesiac 2014. 
 
5.5.3. Zmena rozpočtu Rady SRZ na rok 2014 
Ing. Šátek predniesol návrh na zmenu Rozpočtu Rady SRZ na rok 2014 
 
V diskusii vystúpil p. Kopčo, ktorý kritizoval predložený materiál.  
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 102/2014: 
Rada schvaľuje predložený návrh zmeny Rozpočtu Rady SRZ na rok 2014. 
Hlasovanie:   
Za - 33 Proti - 0 Zdržal sa – 1 
           p. Gajdošík 
 



5.5.4. Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2014 ( 2% ) 
Ing. Šátek oboznámil členov Rady SRZ s predloženým materiálom.  
 
Uznesenie č. 103/2014: 
Rada schvaľuje predložený materiál  Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné 
účely v roku 2014 ( 2% ) v zmysle predloženého návrhu.  
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
5.5.5. Schválenie mzdy tajomníka SRZ a ročnej odmeny prezidenta SRZ 
Tento bod sa nezverejňuje v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov  
 
5.5.6. Námietka vznesená na rokovaní Snemu SRZ pre porušenie § 21 ods. 11 Stanov SRZ 
Sneme zvoleným členom Rady za bratislavský kraj p. Romanom Pavelkom  
Predseda KK SRZ p. Trokan informoval, že KK sa zaoberala námietka vznesenou na rokovaní 
Snemu SRZ pre porušenie § 21 ods. 11 Sneme zvoleným členom Rady za bratislavský kraj p. 
Romanom Pavelkom. KK odporúča Rade SRZ dať si vypracovať nezávislý výklad ustanovenia § 
21. ods.11  Stanov SRZ. 
V diskusii vystúpili: JUDr. Kabáč, p. Kopčo, p. Hesek, Ing. Kalus, p. Pavelka 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 106/2014: 
Rada schvaľuje, že p. Roman Pavelka je členom Rady a konštatuje, že neporušil § 21 ods. 11 
Stanov SRZ.    
Hlasovanie:   
Za - 32 Proti - 0 Zdržal sa – 2 
  p. Pavelka 
  Ing. Kalus 
 
5.5.7. Informácia o výsledku kontroly na Sekretariáte Rady SRZ   
Ing. Trokan informoval, že KK SRZ vykonala dňa 12.12.2014 kontrolu na Sekretariáte Rady SRZ.  
Správa kontrolnej komisie je prílohou zápisnice. 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 107/2014: 
Rada berie na vedomie správu Kontrolnej komisie a ukladá Sekretariátu riadiť sa závermi 
vyplývajúcimi z tejto  správy. 
Termín: trvalý  Zodpovedný: tajomník    
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
5.5.8. Vykonanie členských schôdzí a mestských konferencií    
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 108/2014: 
Rada ukladá ZO SRZ vykonať v termíne do 30.4.2015 členské schôdze a  mestské konferencie 
s výnimkou plánovaných termínov zasadnutí Prezídia a Rady. 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 



5.5.9. Smernica pre poskytovanie pôžičiek pre ZO SRZ 
P. tajomník navrhol vypracovať ekonomickú smernicu pre poskytovanie  pôžičiek pre ZO SRZ. 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 109/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu vypracovať Smernicu pre poskytovanie pôžičiek pre ZO SRZ. 
Termín: 15.1.2015  Zodpovedný: Ing. Šátek 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
5.5.10. Schválenie použitia nevyčerpaných prostriedkov z mimoriadnej členskej známky -  
snemovej známky 
P. tajomník navrhol prijať uznesenie v súvislosti s použitím nevyčerpaných prostriedkov zo 
snemovej známky, ktorých presná výška bude zverejnená na webovej stránke Rady.    
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 110/2014: 
Rada schvaľuje, aby nevyčerpané prostriedky z vydanej mimoriadnej členskej známky, určenej na 
zorganizovanie XI. Snemu SRZ boli použité na financovanie športového odboru, kde budú vedené 
na samostatnom účte, čerpanie ktorého bude sledované.  
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
5.5.11. Žiadosť o schválenie termínu ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Košice - okolie 
so sídlom v Čani  
Mgr. Waczlavová – oboznámila členov Rady so žiadosťou  prípravného výboru pre založenie MO 
SRZ Košice - okolie so sídlom v Čani. Prípravný výbor požiadal Radu o schválenie termínu 
ustanovujúcej členskej schôdze, ktorá by sa mala konať 14.3.2015. 
K žiadosti prebehla rozsiahla diskusia, v ktorej vystúpili p. Orovčík, p. Dimitrov, p. Kopčo, MVDr. 
Bilik, Ing. Kalus. 
 
Bolo prijaté   
Uznesenie č. 111/2014: 
Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Košice - okolie, nakoľko 
prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla tak, ako 
to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.  
Hlasovanie: 
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
Ďalším hlasovaním bolo toto uznesenie zrušené.  
 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
5.5.12. Žiadosť o schválenie termínu ustanovujúcej členskej schôdze  MO SRZ Dolná Streda  
Mgr. Waczlavová – oboznámila členov Rady so žiadosťou  prípravného výboru pre založenie MO 
SRZ Dolná Streda. Prípravný výbor požiadal Radu o schválenie termínu ustanovujúcej členskej 
schôdze, ktorá by sa mala konať 24.1.2014 / správne malo byť 24.1.2015 /. 
K žiadosti prebehla rozsiahla diskusia, v ktorej vystúpili Ing. Kalus, p. Godiška, Mgr. Jankovičová, 
PaedDr. Čerešňák, JUDr. Kabáč 
 



Bolo prijaté : 
Uznesenie č. 111/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu naformulovať uznesenia k predkladaným bodom 6.10. a 6.11. 
Termín: do spracovania zápisnice  Zodpovedný: Mgr. Waczlavová  
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 112/2014: 
Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Košice - okolie z týchto 
dôvodov: 
1) Prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla tak, 
ako to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.  
2) Nakoľko novovznikajúca organizácia má záujem o pridelenie rybárskych revírov, ktoré sú 
v súčasnosti pridelené MsO SRZ Košice, prípravný výbor nepredložil uznesenie mestskej 
konferencie MsO SRZ Košice podľa § 14 ods.6 písm. c) alebo  j) Stanov SRZ.  
 
Uznesenie č. 113/2014: 
Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda z týchto 
dôvodov: 
1) Prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla tak, 
ako to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.  
2) Nakoľko novovznikajúca organizácia má záujem o pridelenie rybárskych revírov, ktoré sú 
v súčasnosti pridelené MO SRZ Sereď, prípravný výbor nepredložil uznesenie členskej schôdze 
MO SRZ Sereď podľa § 14 ods.6 písm. c) Stanov SRZ.  
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu bola zahájená záverečná diskusia, v ktorej vystúpili: 
p. Orovčík - požiadal, aby ZO SRZ boli prostredníctvom Vestníka informované a konkrétnych 
nových  ustanoveniach zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č. 158/2014 
Z.z, ktoré sa týkajú rybárstva 
p. Godiška - sa zaujímal, či Rada odporúča podpisovať zmluvy na vypracovanie bezpečnostného 
projektu na ochranu osobných údajov.  
V diskusii vystúpil p. Valent a žiadal, aby Sekretariát zaujal stanovisko či je potrebné vypracovať 
v organizáciách bezpečnostný projekt alebo bezpečnostnú smernicu. 
 
Bolo prijaté: 
Uznesenie č. 114/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu zaujať stanovisko pre ZO SRZ k problematike bezpečnostných opatrení 
pri ochrane osobných údajov členov SRZ. 
Hlasovanie:   
Za - 34 Proti - 0 Zdržal sa – 0 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident ukončil zasadnutie, poďakoval všetkým za účasť 
a poprial im  šťastné vianočné sviatky. 
 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 13.12.2014 
 
I. Rada schvaľuje:     
Uznesenie č. 75/2014: 
Rada schvaľuje, aby funkciu skrutátorov na zasadnutiach Rady vykonávali p. Roman Pavelka 
a PhDr. Igor Fraňa.  
Uznesenie č. 76/2014: 
Rada schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Marián Mihalda a Ing. 
Juraj Staško.  



Uznesenie č. 77/2014: 
Rada schvaľuje Rokovací poriadok Rady SRZ. 
Uznesenie č. 78/2014: 
Rada schvaľuje, že v zápisnici zo zasadnutí bude pri hlasovaniach „ za “ uvedené číslo a pri 
hlasovaniach „ proti “ a  „ zdržal “ číslo a meno. 
Uznesenie č. 79/2014: 
Členovia Rady a Kontrolnej komisie schválili, aby na webovej stránke Rady SRZ boli zverejnené 
ich osobné údaje pozostávajúce z mena a priezviska  telefónneho čísla a emailovej adresy. 
Uznesenie č. 80/2014: 
Rada schvaľuje, aby člen Rady zaslal návrh na uznesenie k plánovaným bodom programu 
zasadnutia  najneskôr 2 dni pred rokovaním e- mailom na Sekretariát rady SRZ. 
Uznesenie č. 81/2014:  
Rada schvaľuje, aby sa z plnenia uznesení vypustilo sledovanie časti splneného uznesenia v bode 
6/2014. 
Uznesenie č. 82/2014: 
Rada schvaľuje, že rokovanie Rady bude vždy v sobotu o 9.00 hod. 
Uznesenie č. 83/2014: 
Rada schvaľuje  predložený návrh Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na I. polrok 2015. 
Uznesenie č. 85/2014: 
Rada schvaľuje vydanie povolení na rybolov pre rok 2015 členom reprezentačných družstiev 
a členom sekcií a  prezídia odboru ŠČ. 
Uznesenie č. 87/2014: 
Rada SRZ schvaľuje pridelenie povolení na rybolov pre rok 2015 členom vykonávajúcim ochranu 
na revíroch SRZ Rada Žilina za prácu v roku 2014. Vedúci rybárskej stráže na revíroch SRZ - 
Rada Žilina predloží zoznam členov rybárskej stráže a príslušníkov PZ SR, ktorí sa na jednotlivých 
revíroch aktívne zapájajú do spoločných kontrol výkonu rybárskeho práva pre pridelenie povolení 
na rybolov.  
Uznesenie č. 90/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Zarybňovacej  komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Kozub Ján, Kopčo Štefan, Antal Miroslav, Dimitrov Štefan, PaedDr. Čerešňák 
Vladimír, Ing. Stanko Ľubomír, Ing. Viktorín Jaroslav, Ing. Mihalda Marián  
externí členovia: Ing. Géci Stanislav, Ing. Farský Martin, Štencl Richard, Seemann Emanuel, 
Patoprstý Peter, Ing.Janček Štefan, Mifkovič Ján, Ing. Zontágh Miroslav, Ing. Strihová Michaela  
tajomník komisie:  Ing. Strihová Michaela 
Uznesenie č. 91/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Disciplinárnej komisie Rady SRZ takto: 
Mgr. Jankovičová Marianna, Sieglová Alžbeta, Hesek Branislav, Ing. Estergájoš Ivan, Ing. Juraj 
Staško, Godiška Marián, Vladimír Šaffa, Valent Jozef  
tajomník komisie:  Mgr. Waczlavová Zuzana 
Uznesenie č. 92/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Investično- majetkovej  komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: JUDr. Kabáč Miloš, Pavelka Roman, Tomko František, Nevéri Ladislav, 
Tomanovics Atilla, Orovčík Ivan, PhDr. Fraňa Igor, Ing. Kalus Jozef   
externí členovia:  Ing. Letko Karol, p. Alina Dušan,  Ing. Šindler Martin   
tajomník komisie:  Sprušanský Rastislav  
Uznesenie č. 93/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Ekonomicko- výrobnej  komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Farský Eugen, Gajdošík Pavel, Polák Ján, Broniš Marián, Ing. Mišech Igor, Ing. 
Jančuška Stanislav, JUDr. Borlok Igor, MVDr. Bilik  Štefan   
externí členovia: Ing. Ružička Karel, Ing. Pethöová Mária, Ing. Róbert Kadnár, p. Kučerák, Ing. 
Trokan Pavol   
tajomník komisie: Ing. Šátek Peter  



Uznesenie č. 94/2014: 
Rada schvaľuje zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, 
Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor  
externí členovia: Ing. Dobiaš Tibor, Godiška Marián, Ing. Mišech Igor, Šiška Jaroslav, MVDr. 
Bilik Štefan, Ing. Géci Stanislav, Ing. Farský Martin, Štencl Richard, Seemann Emanuel, JUDr. 
Kabáč Miloš, Bc. Orth Ivan, Ing. Mužík Vladimír, PhDr. Tkáčik Peter 
tajomník komisie: Mgr. Waczlavová Zuzana   
Uznesenie č.95/2014: 
Rada schvaľuje vydanie  reprezentačných bezplatných povolení na rybolov takto: 
 
Prezident :  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  
                     3 ks zvláštne povolenie  
                       
Tajomník:            9 ks zväzové povolenie na vody kaprové , 
                             3 ks zvláštne povolenie  
 
Viceprezidenti a 6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
predseda KK SRZ:   2 ks zvláštne povolenie  
 
Členovia Rady   3 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
SRZ a KK SRZ :                2 ks zvláštne povolenie  
 
Členovia Prezídia a Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú nárok na ich 
výmenu za povolenia  lipňové 
Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu 
dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané 
 
Funkcionári ZO SRZ  
- do     500 členov   5ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové  
- do   1000 členov 10ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   1500 členov 15ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   2500 členov 20ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- nad 2500 členov 25ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
 
Funkcionári Českého rybárskeho zväzu   5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 
Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu   5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 
Čestní členovia SRZ    1 ks zvláštne povolenie  
 
Hospodári a členovia RS na revíroch Rady 1ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 
odsúhlaseného zoznamu  
 
Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady 1 ks zvláštne povolenie 
 
Funkcionári a pretekári OŠČ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 
1ks zväzové povolenie na vody lipňové, alebo 1 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení 
na medzinárodnej súťaži podľa odsúhlaseného zoznamu, povolenie na rybolov na VN Dedinky 
a VD Bešeňová  
     



Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo  
1ks zväzové povolenie na vody lipňové 
 
Fond pre osobitné účely Rady   podľa potreby, použitie povolení bude 
evidované a bude o nich informovaná na zasadnutiach Rada    
 
Uznesenie č. 96/2014: 
Rada schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely nasledovne: 
3 kg filetovaného Pd – pre členov Rady a KK SRZ v cene  3€/kg  s DPH  
                                  – pre zamestnancov Sekretariátu za 1,70 €/kg s DPH  
  6 kg Pd v cene 1,33 €/kg s DPH – pre členov Rady SRZ  
12 kg Pd v cene 1,33€/kg s DPH – pre členov Prezídia a KK SRZ   
Uznesenie č. 98/2014: 
Rada schvaľuje , aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber audítorskej spoločností. 
Uznesenie č. 100/2014: 
Rada schvaľuje, aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber spoločnosti na 
vytvorenie novej webovej stránky Rady SRZ. 
Uznesenie č. 102/2014: 
Rada schvaľuje predložený návrh zmeny Rozpočtu Rady SRZ na rok 2014. 
Uznesenie č. 103/2014: 
Rada schvaľuje predložený materiál  Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné 
účely v roku 2014 ( 2% ) v zmysle predloženého návrhu.  
Uznesenie č. 106/2014: 
Rada schvaľuje, že p. Roman Pavelka je členom Rady a konštatuje, že neporušil § 21 ods. 11 
Stanov SRZ.    
Uznesenie č. 110/2014: 
Rada schvaľuje, aby nevyčerpané prostriedky z vydanej mimoriadnej členskej známky, určenej na 
zorganizovanie  XI. Snemu SRZ boli použité na financovanie športového odboru, kde budú vedené 
na samostatnom účte, čerpanie ktorého bude sledované.  
 
II. Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 84/2014: 
Rada berie  na vedomie 
1. Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2014. 
2. Súhrn výsledkov medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2014. 
3. Informáciu o konaní  35. MS klubov v LRU plávaná.  
Uznesenie č. 89/2014: 
Rada berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12.2013 do 30.11.2014.   
Uznesenie č. 101/2014: 
Rada berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za 1.-10. mesiac 2014. 
Uznesenie č. 107/2014: 
Rada berie na vedomie správu Kontrolnej komisie a ukladá Sekretariátu riadiť sa závermi 
vyplývajúcimi z tejto  správy. 
 
III. Ukladá: 
Uznesenie č. 86/2014: 
Rada ukladá  
1 Na februárové zasadnutie Rady predložiť podrobnú finančnú analýzu obehu finančných 
prostriedkov v rámci jednotlivých sekcií odboru ŠČ.    
Termín: február 2015 Zodpovedný: vedúci OŠČ a vedúci EO             



2. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných družstiev pre vydanie 
povolení na rybolov pre rok 2015 a predložiť tajomníkovi SRZ na ich vydanie. 
Termín: 20.12.2014  Zodpovedný :  vedúci OŠČ 
3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2015. 
Termín: 28.2. 2015 Zodpovedný : vedúci OŠČ 
4. Zabezpečiť  výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO. 
Termín: 15.2. 2015 Zodpovedný : vedúci OŠČ 
5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2015 do federácií  FIPSed (plávaná, 
prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting). 
Termín: 30.3. 2015 Zodpovedný: tajomník SRZ 
6. Zabezpečiť prípravu konania 35. MS klubov, ktoré sa budú konať 25.-26.7. 2015 v Žiline.  
Termín: priebežne  Zodpovedný: vedúci OŠČ 
Uznesenie č. 88/2014: 
1. Rada ukladá vypracovať Koncepciu činnosti rybárskej stráže s dôrazom na komunikáciu  so ZO 
SRZ.  
2. Rada ukladá pred začiatkom sezóny opätovne prekontrolovať označenie rybárskych revírov SRZ 
Rada Žilina. Po zistení nedostatkov dať vyrobiť chýbajúce tabule a zabezpečiť ich osadenie. 
Uznesenie č. 97/2014: 
Rada ukladá štatutárnym zástupcom Rady, aby vypracovali do konca roka 2014 základné 
podmienky pre výber audítorskej spoločnosti  pre vykonanie ekonomického a personálneho auditu. 
Uznesenie č. 99/2014: 
Rada ukladá štatutárnym zástupcom Rady, aby vypracovali do konca roka 2014 základné 
podmienky pre výber spoločnosti na vytvorenie novej webovej stránky SRZ. 
Uznesenie č. 108/2014: 
Rada ukladá ZO SRZ vykonať v termíne do 30.4.2015 členské schôdze a  mestské konferencie 
s výnimkou termínov plánovaných zasadnutí Prezídia a Rady. 
Uznesenie č. 109/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu vypracovať Smernicu pre poskytovanie pôžičiek pre ZO SRZ. 
Uznesenie č. 111/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu naformulovať uznesenia k predkladaným bodom 6.10. a 6.11. 
Uznesenie č. 114/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu zaujať stanovisko pre ZO SRZ k problematike bezpečnostných opatrení 
pri ochrane osobných údajov členov SRZ. 
 
Rada neschvaľuje: 
Uznesenie č. 112/2014: 
Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Košice - okolie z týchto 
dôvodov. 
1)Prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla , tak 
ako to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.  
2)Nakoľko novovznikajúca organizácia má záujem o pridelenie rybárskych revírov, ktoré sú 
v súčasnosti pridelené MsO SRZ Košice,  prípravný výbor nepredložil  uznesenie mestskej 
konferencie MsO SRZ Košice podľa § 14 ods.6 písm. c) alebo  j) Stanov SRZ.  
 
Uznesenie č. 113/2014: 
Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda z týchto 
dôvodov. 
1) Prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla , tak 
ako to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.  
2) Nakoľko novovznikajúca organizácia má záujem o pridelenie rybárskych revírov, ktoré sú 
v súčasnosti pridelené MO SRZ Sereď,  prípravný výbor nepredložil  uznesenie členskej schôdze 
MO SRZ Sereď podľa § 14 ods.6 písm. c) Stanov SRZ.  
   
Zapísala: Mgr. Waczlavová Zuzana 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á P I S N I C A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 13. decembra 2014 v Žiline 

________________________________ 
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	zápis KK SRZ0004

