
 
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

IČO: 00 178 209 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ – rok 2014 
Uznesenie č. 1/2014:  
Rada schvaľuje kontrolu plnenia ukladacích uznesení z decembrového zasadnutia Rady SRZ ako i 

trvajúcich uznesení z roku 2013. 

Uznesenie č. 2/2014:  
Rada berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Slovryb, a.s. v roku 2013. 

Uznesenie č. 3/2014:  
Rada schvaľuje Ročnú účtovnú závierku SRZ za rok 2013. Sekretariát prerokuje a zapracuje 

predložené pripomienky. 

Uznesenie č. 4/2014:  
Rada berie na vedomie: 

1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2014. 

2. Rozpočet a rozdelenie pridelených finančných prostriedkov pre odbor ŠČ na rok 2014 a 

prebytku 19. ME v LRU-M. 

3. Spôsob a výber štátnej reprezentácie vo všetkých disciplínach v roku 2014. 

4. Účasť družstiev v postupových súťažiach SRZ v roku 2014. 

Uznesenie č. 5/2014:  
Rada schvaľuje: 

1. Plán práce odboru ŠČ na rok 2014 – termínový kalendár, nasadenie družstiev do 

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

činnosti odboru ŠČ. 

2. Vykonanie školenia rozhodcov pod vedením vedúceho komisie rozhodcov. 

3. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ: 

A. LRU – PLÁVANÁ 

 MS národov, Chorvátsko ( štartovný poplatok ) 

 MS U, Holandsko ( štartovný poplatok, ubytovanie, cestovné náklady 

) 

 MS klubov, Slovinsko ( štartovný poplatok ) 

 MS žien, Portugalsko ( štartovný poplatok ) 

 ME seniorov, Belgicko ( samofinancovanie ) 

B. LRU - MUCHA 

 MS seniorov, Česko ( štartovný poplatok, cestovné náklady podľa 

možností rozpočtu ) 
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 MS juniorov, Poľsko ( štartovný poplatok, cestovné náklady ) 

C. LRU – PRÍVLAČ 

 MS národov, Bulharsko ( štartovný poplatok, cestovné náklady ) 

 MČR, juniorov Česko ( štartovný poplatok, ubytovanie, cestovné 

náklady ) 

D. RYBOLOVNÁ TECHNIKA 

 MS juniorov, Nemecko ( štartovný poplatok, cestovné náklady ) 

E. LRU - FEEDER 

 MS národov, Írsko ( štartovný poplatok ) 

4. Účasť družstva RT( 6 osôb ) a LRU-PR( 2 osoby ) + 1 delegáta výpravy na medzinárodnom 

družobnom stretnutí EUROPATRAFF, ktoré sa bude konať v mesiaci jún v Poľsku. 

5. Usporiadanie MS klubov 2015 v LRU - plávaná v spolupráci s MsO SRZ Žilina na rieke Váh s 

náhradnou traťou na VD Žilina. 

Uznesenie č. 6/2014:  
Rada ukladá: 

1. Tajomníkovi SRZ zabezpečiť 

o čerpanie rozpočtu ŠČ po odsúhlasení s vedúcim odboru ŠČ, 

o úhradu členských poplatkov do CIPS a ICSF, 

2. Viceprezidentom a členom Rady SRZ zabezpečiť 

o účasť družstiev ZO v okresných a krajských kolách v súťaži Zlatý Blyskáč, 

o aby ZO SRZ organizovali preteky pre deti a mládež bez vyberania štartovného, 

3. Vedúcemu odboru ŠČ zabezpečiť 

o plnenie plánu práce a činnosti OŠČ, 

o priebeh školenia rozhodcov, 

o priebeh postupových súťaží SRZ, preteky pre deti a mládež organizovať bez 

vyberania štartovného, 

o účasť SRZ na schválených MS a ME národov, 

o prípravu MS klubov 2015 v LRU- plávaná, 

o informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ na internete, 

o správu na zasadnutie Rady SRZ ( december ) a Snem SRZ ( november ). 

Uznesenie č. 7/2014:  
Rada schvaľuje materiál Vyhodnotenie zarybňovania revírov Rady SRZ za rok 2013. 

Uznesenie č. 8/2014:  
Rada schvaľuje: 

1. Plán zarybnenia rybárskych revírov Rady SRZ na rok 2014. 

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

na rok 2014. 

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

na rok 2014 



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

na rok 2014. 

5. Prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu zo zvláštnych povolení 

na rok 2014 na rybárske revíry ZO SRZ. 

Uznesenie č. 9/2014:  
Rada schvaľuje pripomienku PaedDr. Čerešňáka, aby bol rozpočet schválený, ale bez navýšenia 

mzdových nákladov vo výške 60 tis. €. 

Uznesenie č. 10/2014:  
Rada schvaľuje Rozpočet Rady SRZ na rok 2014 bez navýšenia mzdových nákladov vo výške 60 tis. €. 

Uznesenie č. 11/2014:  
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu, takto:  

MsO SRZ Považská Bystrica – 250 kg Pd 2 v hodnote 875 € na memoriál Jozefa Krónera  

MO SRZ Banská Štiavnica – 250 kg Pd 2 v hodnote 875 € na dni Sv. Huberta vo Svätom Antone. 

Uznesenie č. 12/2014:  
Rada berie na vedomie Analýzu strediska SRZ - Rada Svit. 

Uznesenie č. 13/2014:  
Rada schvaľuje zvýšenie limitu povolení na rybolov na reprezentačné účely pre tajomníka o 20 

sezónnych povolení na rybolov na VN Dedinky a cca 20 denných povolení na VN Gôtovany. 

Uznesenie č. 14/2014:  
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 cenu 103.113,- €. 

Uznesenie č. 15/2014:  
Rada schvaľuje predaj nehnuteľností v kat. území Veľká Bytča, ktoré sú v KN evidované liste 

vlastníctva č. 1823 ako: 

 rodinný dom čs. 1094 na KN – C par. č. 2178/19, 

 KN – C par. č. 2178/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, 

 KN – C par. č. 2178/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 801 m2, 

za najvyššiu ponuku, najmenej však za cenu znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 16/2014:  
Rada schvaľuje kúpu nehnuteľností o celkovej výmere 44 43 06 m2 v kat. území Brzotín od 

Slovenského pozemkového fondu za čiastku vrátane správnych poplatkov, poštovného a balného vo 

výške 243.116,04 €. 

Uznesenie č. 17/2014:  
Rada schvaľuje MsO SRZ Ružomberok predaj pozemku v kat. území Ružomberok, v KN evidovaného 

na LV č. 431 ako: 

 KN – C par. č. 16274/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, 

za cenu 10,- € / m2. 

Uznesenie č. 18/2014:  
Rada schvaľuje Kúpu nehnuteľností v rámci majetkoprávneho usporiadania stavby „ Sústava rybníkov 

Číčov “ v kat. území Číčov od vlastníkov za cenu maximálne do výšky 0,66 €/m2a ukladá tajomníkovi 

SRZ, ako jednému zo štatutárnych zástupcov zväzu, podpisovať kúpne zmluvy samostatne. 



Uznesenie č. 19/2014:  
Rada na základe žiadosti MsO SRZ Trenčín schvaľuje podanie podnetu proti aktuálnemu rozhodnutiu o 

výstavbe MVE Trenčianske Biskupice. 

Uznesenie č. 20/2014:  
Rada SRZ schvaľuje prípravný výbor pre založenie základnej organizácie SRZ v Dolnej Strede 

v zložení:  

Miloš Oravec bytom Dolná Streda 295, Daniel Vanek, Dolná Streda 731, Jozef Hlaváč, Dolná Streda 

299, Peter Suchodolinský, Dolná Streda 544, Ivan Šípoš, Dolná Streda 599. Osoba určená pre 

zastupovanie v styku s radou SRZ je p. Miloš Oravec, Dolná Streda 295 a žiada jeho členov, aby ďalej 

postupovali v zmysle Stanov SRZ a platných smerníc SRZ. 

Uznesenie č. 21/2014:  
Rada schvaľuje vytvorenie Dočasnej komisie na spracovanie pripomienok SRZ k zákonu o rybárstve a k 

vykonávacej vyhláške k zákonu o rybárstve takto:  

p. Godiška, p. Patoprstý, Ing. Mihalda, p. Orovčík, Ing. Korčok, Mgr. Waczlavová, PaedDr. Čerešňák, 

Ing. Mišech, MUDr. Rudáš, p. Farský E., p. Štencl, p. Seemann, Ing. Géci, Ing. Farský M., Ing. 

Jančuška. 

Uznesenie č. 22/2014:  
Rada schvaľuje, aby v povolení na rybolov a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch bolo vytlačené 

odporučenie tohto znenia:  

Odporúčame členom SRZ, aby si na rybárskych revíroch SRZ neprivlastňovali kapra rybničného nad 

70cm. 

Uznesenie č. 23/2014:  
Rada ukladá Kontrolnej komisii SRZ vykonať kontrolu v MsO SRZ Košice a preveriť skutočnosti, ktoré 

sú uvedené v sťažnosti zo dňa 10.3.2014. 

Uznesenie č. 24/2014:  
Rada schvaľuje materiál Kontrola uznesení. 

Uznesenie č. 25/2014:  
Rada SRZ schvaľuje: 

a. správu „ Stav v majetkoprávnom usporiadaní majetku Rady SRZ za rok 2013 “ 

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

uznesenia a rozpočet Rady SRZ. 

Uznesenie č. 26/2014:  
Rada ukladá tajomníkovi urobiť potrebné kroky k predaju nepotrebného majetku SRZ, ktorého predaj 

Rada SRZ odsúhlasila. 

Uznesenie č. 27/2014:  
Rada berie na vedomie materiál Analýza hospodárenia na výrobných strediskách Slovenského 

rybárskeho zväzu – Rada Žilina v roku 2013. 

Uznesenie č. 28/2014:  
Rada ukladá vypracovať nový materiál Analýza hospodárenia na výrobných strediskách Slovenského 

rybárskeho zväzu – Rada Žilina v roku 2014 so zapracovaním všetkých prednesených pripomienok 

členov Rady. 

Uznesenie č. 29/2014:  
Rada schvaľuje, aby systém Centrálnej evidencie členskej základne SRZ spracovala 

spoločnosť UnionSoft, s.r.o. Bratislava. 

Uznesenie č. 30/2014:  
Rada schvaľuje, aby Slovenský rybársky zväz - Rada uzatvoril so spoločnosťou UnionSoft, s.r.o. 

Bratislava Zmluvu o používaní softvéru na evidenciu členskej základne SRZ a poveruje tajomníka Rady 

SRZ na podpísanie zmluvy. 

Uznesenie č. 31/2014:  
Rada ukladá základným organizáciám využívať softvér spoločnosti UnionSoft, s.r.o na evidenciu 

členskej základne a poskytnúť Sekretariátu Rady SRZ všetky údaje potrebné na zavedenie systému. 

Zoznam a spôsob doručenia žiadaných údajov bude zverejnený vo Vestníku Rady SRZ. 

Uznesenie č. 32/2014:  
Rada berie na vedomie materiál Analýza možnosti dostavby strediska Košarovce. 



Uznesenie č. 33/2014:  
Rada schvaľuje predložený návrh Smernice na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja 

povolení na rybolov do zarybňovacích fondov s platnosťou od 14.6.2014. 

Uznesenie č. 34/2014:  
Rada schvaľuje predložený materiál Analýza vydávania povolení na lov hlavátky podunajskej za roky 

2011 až 2013. 

Uznesenie č. 35/2014:  
Rada ukladá dotknutým ZO SRZ: 

1. Dodržiavať termín (do 31.5.) na zaslanie žiadostí o vydanie povolení na lov hlavátky. 

2. Spolu s požiadavkou o vydanie hlavátkových povolení dodať správu, ktorá bude obsahovať 

informácie o zarybnení násadami hlavátky príp. vedľajších druhov rýb v predchádzajúcom 

roku na jednotlivý revír, informáciu o plnení minimálneho zarybnenia a zarybňovacieho 

plánu za predchádzajúci rok a informáciu o počte predaných povolení a príjme finančných 

prostriedkov z nich v predchádzajúcom roku a ich použití. Prípadné nezarybnenie 

rybárskych revírov násadami hlavátky zdôvodniť. Informácia bude každoročne 

uverejňovaná vo Vestníku Rady SRZ. 

3. Zhodnotiť opodstatnenie množstva žiadaných povolení v uvedených rybárskych revíroch z 

titulu ich čistoty, hromadných úhynov rýb spôsobených mimoriadnym zhoršením kvality vôd 

alebo ľadochodmi, zásahmi do koryta, výstavbou MVE so záverom, či je naďalej 

odôvodnené objednávanie povolení na lov hlavátky v tomto rozsahu. 

4. Nevyužité hlavátkové povolenia spolu so správou zaslať na Sekretariát Rady SRZ. 

5. V prípade, že ZO SRZ nesplnení povinnosti uvedené v bodoch 1. až 4., nebude jej 

schválené vydanie povolenia na lov hlavátky pre príslušný rok. 

Uznesenie č. 36/2014:  
Rada schvaľuje predložený Návrh na schválenie počtu povolení na lov hlavátky podunajskej pre Radu 

SRZ a pre jednotlivé ZO SRZ. 

Uznesenie č. 37/2014:  
Rada schvaľuje návrh na zrušenie povolenia na lov hlavátky na hraničné vody s Poľskom v hodnote 

60,- €. 

Uznesenie č. 38/2014:  
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu, takto:  

MsO SRZ Komárno - revír č.2-5670-1-1, 800kg K2, 500kg Ab 2, 200kg L 2-3, 100kg Š1 - ekologická 

havária  

MO SRZ Šahy - revír č. 2-2760-1-1 , 500kg K2, 1200kg Š1- ekologická havária  

MO SRZ Žarnovica - revír č. 3- 6090-4-1, 8000ks Pp1 - ekologická havária  

MO SRZ Kežmarok - revír č. 4-1991-4-4 a 4-1992-4-1, 400kg Pp2, 243 kg Li2 – ekologická havária  

MO SRZ Poprad - revír č. 4-2000-4-1, 4-2010-4-1, 400kg Pp2, 243 kg Li2 - ekologická havária  

MO SRZ Snina - revír č. 4-1880-4-1, 9500ks Pp1 (10cm) - ekologická havária 

Uznesenie č. 39/2014:  
Rada schvaľuje Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve so Slovryb, a.s., ktorým sa predlžuje platnosť 

nájomnej zmluvy do roku 2020. 

Uznesenie č. 40/2014:  
Rada schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 2.000,- € za rybársky revír č. 2-2200-1-1, 

medzi Slovenským rybárskym zväzom - Miestnou organizáciou Topoľníky a spoločnosťou Dolnobarské 

rašeliniská, s.r.o. 

Uznesenie č. 41/2014:  
Rada udeľuje výnimku MsO SRZ Levice a schvaľuje poskytnutie pôžičky vo výške 10.000,- € na výkup 

pozemkov pod vodnými plochami VN Drženice a odbahnenie VN Devičany, s termínom splatnosti do 
roku 2016. 

Uznesenie č. 42/2014:  
Rada schvaľuje zvýšenie limitu povolení na rybolov na reprezentačné účely pre tajomníka o 10 ks 

týždenných hosťovacích povolení na jeden revír Rady SRZ. 



Uznesenie č. 43/2014:  
Rada SRZ ukladá Sekretariátu na septembrové zasadnutie Rady SRZ predložiť vypracovaný nový návrh 

cien povolení a doručiť ho členom Rady do 1.septembra 2014 

Uznesenie č. 44/2014:  
Rada schvaľuje komisiu na prípravu XI. Snemu SRZ, ktorej členmi sú členovia Prezídia Rady SRZ. 

Uznesenie č. 45/2014:  
Rada zvoláva na deň 29.11.2014 rokovanie XI. Snemu SRZ 

Uznesenie č. 46/2014:  
Rada schvaľuje zmenu Bodu VII.5 Rokovacieho poriadku Rady SRZ takto: „ Na prijatie platného 

uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny, podľa prezenčnej listiny, prítomných členov Rady. 

“ 

Uznesenie č. 47/2014:  
Rada schvaľuje materiál Kontrola uznesení s tým že v uzneseniach č. 26, 28 a 35 sa doplní termín a 

zodpovedná osoba a vedúci odboru športovej činnosti predloží správu o plnení uznesenia č. 6., bod 3 

tretia odrážka. 

Uznesenie č. 48/2014:  
Rada schvaľuje ceny povolení na rybolov pre rok 2015 v nezmenenej výške, na úrovni roku 2014. 

Uznesenie č. 49/2014:  
Rada schvaľuje predložený návrh Minimálneho zarybnenia revírov Rady SRZ na roky 2015 až 2017. 

Uznesenie č. 50/2014:  
Rada schvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka nad Hrádzou a zaradenie 

rybárskeho revíru č. 1-0900-1-1 Štrkovisko Dunajská Lužná – Malá Voda v obhospodarovaní MO SRZ 

Dunajská Lužná do rybárskeho poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení. 

Uznesenie č. 51/2014:  
Rada schvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 2-5120-1-1 VN Partizánske a zaradenie rybárskeho revíru 

č.2-5470-1-1 VN Veľké Uherce v obhospodarovaní MsO SRZ Partizánske do rybárskeho poriadku pre 

držiteľov zväzových kaprových povolení. 

Uznesenie č. 52/2014:  
Rada schvaľuje vyňatie časti rybárskeho revíru č. 3-4680-6-1Váh č.18 v obhospodarovaní MsO SRZ 

Ružomberok z rybárskeho poriadku pre držiteľov zväzových lipňových povolení, z dôvodu 

novovytvoreného lipňového úseku bez privlastnenia si úlovku. V príde zmeny účelu využitia bude 

opätovne zaradený do ZLP. 

Uznesenie č. 53/2014:  
Rada schvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 4-0830-1-1 Jazero Izra v obhospodarovaní MsO SRZ 

Košice z rybárskeho poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení. 

Uznesenie č. 54/2014:  
Rada schvaľuje zverenie rybárskeho revíru č.4-1801-1-4 OR Oborín do obhospodarovania MO SRZ 

Veľké Kapušany. 

Uznesenie č. 55/2014:  
Rada schvaľuje vyňatie rybárskych revírov č. 4-3061-1-1 OR Bajany, č. 4-3062-1-1 Vysoká nad Uhom, 

č. 4-1202-1-1 OR Bitric, č. 4-1205-1-1 OR Soták a č. 4-1801-1-4 OR Oborín v obhospodarovaní MO 

SRZ Veľké Kapušany z rybárskeho poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení. 

Uznesenie č. 56/2014:  
Rada schvaľuje zmenu charakteru rybárskeho revíru č. 1-1420-1-1 VN Vištuk v 

obhospodarovaní MsO SRZ Pezinok z revíru lovného na revír chovný a jeho vyňatie z rybárskeho 

poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení. 

Uznesenie č. 57/2014:  
Rada schvaľuje zverenie časti rybárskeho revíru č. 3-2720-6-1 Orava č.2 od vtoku Studeného potoka v 

obci Podbiel po cestný most v obci Krivá do obhospodarovania MO SRZ Trstená. 

Uznesenie č. 58/2014:  
Rada schvaľuje ponechanie lovného charakteru rybárskeho revíru VN Duchonka. 



Uznesenie č. 59/2014:  
Rada schvaľuje vyradenie rybárskeho revíru č. 2-4450-4-1 Vlára z dôvodu zmeny charakteru na 

lososový - pstruhový. 

Uznesenie č. 60/2014:  
Rada schvaľuje predložené zmeny v zväzovom rybárskom poriadku na vody kaprové. 

Uznesenie č. 61/2014:  
Rada schvaľuje predložené zmeny v zväzovom rybárskom poriadku na vody lipňové, s výnimkou revíru 

Poprad č. 7. 

Uznesenie č. 62/2014:  
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu, takto: 

 MsO SRZ Žilina – 250 kg Pp 2 v hodnote 2475 € z dôvodu ekologickej havárie, 

 MsO SRZ Ružomberok – 150 kg Pp 2 v hodnote 1485 € prvotné zarybnenie VN Čutkovo, 

 MO SRZ Dobšiná – 100 kg Pp 2 v hodnote 990 € prvotné zarybnenie VN Vlčia Dolina. 

Rada schvaľuje presun nevyčerpaných 11 700 € do Rezervného fondu. 

Uznesenie č. 63/2014:  
Rada schvaľuje predložený návrh pozvánky s programom rokovania XI. Snemu SRZ. 

Uznesenie č. 64/2014:  
Rada schvaľuje zloženie pracovného predsedníctva XI. Snemu SRZ v zložení: prezidentka, tajomník, 

predseda Kontrolnej komisie SRZ a za viceprezidentov Ing. Korčok a p. Bodzáš. 

Uznesenie č. 65/2014:  
Rada schvaľuje vyplatenie celoročných odmien pre členov Rady a KK počas slávnostného rokovania 

Rady dňa 28.11.2014. 

Uznesenie č. 66/2014:  
Rada SRZ ukladá tajomníkovi a prezidentke SRZ vykonať porady delegátov snemu v jednotlivých 

krajoch, na ktorých sa pripraví kandidátka jednotlivých delegátov do Rady a KK ako aj do mandátovej, 

volebnej a návrhovej komisie. 

Uznesenie č. 67/2014:  
Rada SRZ schvaľuje predložený návrh Rokovacieho poriadku XI. Snemu SRZ. 

Uznesenie č. 68/2014:  
Rada schvaľuje predložený návrh Volebného poriadku XI. Snemu SRZ s tým, že sa odčlenia hlasovacie 

lístky pre voľbu tajomníka a prezidenta a upraví sa formulácia týkajúca sa voľby predsedu KK. 

Uznesenie č. 69/2014:  
Rada schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní za rybársky revír č. 2-1730-1-1 OR Ludanice medzi 

Slovenským rybárskym zväzom - Miestnou organizáciou Topoľčany a občianskym združením Zádvor 

Ludanice. 

Uznesenie č. 70/2014:  
Rada schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 6 000 € za rybársky revír č.2-4260-1-1 

Štrkovisko Zelený háj, medzi Slovenským rybárskym zväzom - Miestnou organizáciou Hurbanovo a 

spoločnosťou Zelený háj, s.r.o. 

Uznesenie č. 71/2014:  
Rada schvaľuje žiadosť MsO SRZ Ružomberok o odpustenie odvodu zo 40 ks odcudzených zväzových 

kaprových povolení na rybolov. 

Uznesenie č. 72/2014:  
Rada dodatočne schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve MsO SRZ Považská Bystrica, a 

to KN – C par. č. 1720/11 – ostatná plocha o výmere 1750 m2 a KN – C par. č. 1720/15 – ostatná 

plocha o výmere 2896 m2 nachádzajúcich sa v kat. území Považská Teplá Slovenskej republike, 

Železniciam Slovenskej republiky za kúpnu cenu 77 083 €. 

Uznesenie č. 73/2014:  
Rada SRZ schvaľuje prípravný výbor pre založenie základnej organizácie SRZ Košice - okolie v zložení:  

Jaroslav Sajko, bytom Čaňa, Osloboditeľov 4; Adriana Duždová, bytom Košice, Sputnikova 16; Ing. 

Juraj Bober, bytom Košice, Buzulucká 11; Ján Laczko, bytom Trstené p/Hornáde, Skladná 3; Daniel 

Karajoš, bytom Čaňa, Partizánska 20; Samuel Szabó, bytom Trstené p/Hornáde, Osloboditeľov 123; 



Marián Jaroščák, bytom Košická Belá 159; Peter Trebišovský, bytom Košice, Sputnikova 11; Ondrej 

Štofa, bytom Čaňa, Osloboditeľov 10 a Peter Horňák, bytom Čaňa, Jesenná 16.  

Osoba určená pre zastupovanie v styku s Radou SRZ je p. Jaroslav Sajko. 

Uznesenie č. 74/2014:  
Rada ukladá Kontrolnej komisii SRZ vykonať v MsO SRZ Komárno opakovanú kontrolu v inom zložení 

kontrolnej skupiny.  

Zodpovedný: Ing. Jozef Kalus  

Termín: 31.10.2014 

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 e-mailovej 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 č. 

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 prvý polrok 2015. 

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. 

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 ju 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. 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. 88/2014:  
# Rada ukladá vypracovať Koncepciu činnosti rybárskej stráže s dôrazom na komunikáciu so ZO SRZ. 

1. 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. 89/2014:  
Rada berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12.2013 do 30.11.2014. 

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, 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: p. Ing. Letko Karol, p. Alina Dušan, Ing. Martin Šindler  

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. Pavol 

Trokan  
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. Dobiáš 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 predseda KK SRZ:  

6 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

2 ks zvláštne povolenie 

Členovia Rady SRZ a KK SRZ:  

3 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

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 SRZ 

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. 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. 98/2014:  
Rada schvaľuje, aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber audítorskej spoločnosti. 

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. 100/2014:  
Rada schvaľuje, aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber spoločnosti na vytvorenie 

novej webovej stránky Rady SRZ. 

Uznesenie č. 101/2014:  
Rada berie na vedomie informáciu o plnení Rozpočtu za 1. - 10. mesiac 2014. 

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 SRZ a konštatuje, že neporušil § 21 ods. 11 

Stanov SRZ. 

Uznesenie č. 107/2014:  
Rada berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ a ukladá Sekretariátu riadiť sa závermi 

vyplývajúcimi z tejto správy. 

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. 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. 

Uznesenie č. 111/2014:  
Rada ukladá Sekretariátu naformulovať uznesenia k predkladaným bodom 6.10. a 6.11. 

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. 

Uznesenie č. 114/2014:  
Rada ukladá Sekretariátu zaujať stanovisko pre ZO SRZ k problematike bezpečnostných opatrení pri 

ochrane osobných údajov členov SRZ. 
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