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Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 14. februára 2015 v Žiline 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: Ing. Šátek P. –vedúci ekonomického odboru, Mgr. Waczlavová Z. a Mgr. Bíziková B.– 

organizačný odbor, PaedDr. Hromek V. – vedúci odboru športovej činnosti, Ing. Krajč T. 

- vedúci odboru výroby, Ing. Strihová M. - poverená vedením odboru tečúcich vôd,  

zástupca spoločnosti HRIVIS engineering, s.r.o.  

Program: 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2014 

3. Predbežná ročná účtovná závierka za rok 2014 

4. Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 

5. Návrh plánu zarybnenia na rok 2015 

6. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2015 

7. Iné 

 7.1. Ponuka na mediálnu spoluprácu od spoločnosti RRR plus, s.r.o. 

 7.2. Smernica o činnosti komisií 

 7.3. Smernica o pôžičkách 

 7.4. Cenník násadových rýb na rok 2015 

7.5. Schválenie členov do predstavenstva, dozornej rady Slovryb, a.s. a zástupcu Rady SRZ 

na Valné zhromaždenie Slovryb,s.s. 

 7.6. Prezentácia webovej stránky HRIVIS engineering, s.r.o  

8. Rôzne 

Záver 

 

Otvorenie 
Zasadnutie Rady SRZ otvorili a prítomných privítali RSDr. Rudolf Boroš, prezident SRZ a Ing. 

Ľuboš Javor, tajomník SRZ. 

 

Pred zahájením samotného rokovania prezident SRZ doplnil program o bod 7.5. Schválenie členov 

do predstavenstva, dozornej rady Slovryb, a.s. a zástupcu Rady SRZ na Valné zhromaždenie Slovryb, 

a.s. a bod 7.6. Prezentácia webovej stránky. 

V diskusii vystúpil Ing.Staško  - žiadal doplnenie programu, že personálny audit sa konať nebude. 

 

Prezident SRZ oboznámil Radu SRZ o konaní zasadnutia Prezídia SRZ zo dňa 13.2.2015 a o 

jednotlivých bodoch, ktoré sa na zasadnutí prerokovali. Prezident SRZ informoval, že výberové 

konanie na ekonomický audit bolo zrušené z dôvodu, že ekonomický audit už písomne zadal bývalý 

tajomník Ing. Baláž, pričom firma Interaudit Benetip, s.r.o už jednu časť vypracovala, a preto sa 

pristúpilo k tomu, že firma audit dokončí. Prezident SRZ ďalej informoval o uskutočnení výberového 

konania na odbahnenie rybníka Oko v Brzotíne a z dôvodu vysokých ponúk sa Prezídium SRZ 

uznieslo, že sa požiada o finančnú pomoc z podporných programov. 

Prezident SRZ ďalej informoval o zmene organizačnej štruktúry Sekretariátu SRZ, ktorú Prezídium 

SRZ schválilo. 

Po úvodných informáciách v diskusii vystúpil p. Kopčo – žiadal, aby sa v budúcnosti neupravovala 

zápisnica. Ak sa na niečom Rada SRZ uznesie, nemá sa to meniť. Poukázal na uznesenie č. 87/2014 

ohľadom vydávania povolení. Pripomienka sa zobrala na vedomie s tým, že sa text  uznesenia počas 

prestávky prekontroluje. 

p. Godiška – žiadal bližšie vyjadrenie ku prebiehajúcemu ekonomickému auditu, nakoľko bývalý 

tajomník Ing. Baláž svojvoľne vybral spoločnosť, ktorá audit vykoná a členovia Rady SRZ o tom 



neboli nijakým spôsobom informovaní. K danej problematike vystúpil tajomník SRZ, ozrejmil celú 

situáciu a uviedol, že audit začal v novembri 2014, pričom daná spoločnosť už vydala list 

manažmentu, ktorý obsahoval 13 negatívnych zistení. 

MVDr. Bilik – treba pokračovať v začatej práci, nie je nutné, aby audit dokončila iná spoločnosť, 

netreba sa tým zaoberať. 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

Uznesenia splnené: 

6/2014 časť bodov 1, 2 a 3, 86/2014 body 2-4, 97/2014, 99/2014, 109/2014,111/2014, 114/2014,  

 

Uznesenia trvajúce: 

56/2010/B-bod 2 v znení 15/2012, 19/2013, 27/2013, 36/2013 - nezvýraznená časť, 89/2013, 

90/2013, 26/2014, 28/2014, 31/2014, 35/2014, 86/2014-body 5,6, 88/2014 body 1,2, 108/2014,  

 

Uznesenia nesplnené: 

86/2014- bod 1 

 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpil p. Godiška – podrobná finančná analýza obehu 

finančných prostriedkov v rámci sekcií odboru ŠČ podľa uznesenia č. 86/2014-bod 1 nebola 

predložená. Tajomník SRZ uviedol, že dané uznesenie sa prenesie na ďalšie zasadnutie. 

p. Jankovičová – uznesenie č. 86/2014-bod 4 presunúť medzi uznesenia splnené 

p. Kopčo – preveriť uznesenie č. 87/2014 a 88/2014. 

 

Na základe zistenej chyby v texte uznesenia sa vykonáva  oprava uznesenia 87/2014 takto: 

 

Pôvodné znenie uznesenia: 

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.  

 

Nové znenie uznesenia: 

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.  

 

K bodu 2: 

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2014 

Pred samotným vyhodnotením zarybňovania vystúpil Ing.Mihalda – upozornil na potrebu zmeniť 

overovateľov zápisnice 

 

Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí: p. Kopčo  a Ing. Mišech . 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 1/2015 

Rada schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Mišech a p. Kopčo. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa -  1  

           p. Kopčo 

 



K bodu 2: 

Ing. Strihová - poverená vedením odboru tečúcich vôd uviedla bližšie informácie k predloženým 

materiálom a tabuľkám zarybňovania, zdôraznila že v priebehu minulého roka bolo zarybňovanie 

ovplyvnené potrebu šetrenia a následného vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 150 000 €  

na výkup pozemkov pod strediskom Brzotín. V diskusii vystúpil p. Kozub s otázkou k dodávke , 

nedodaných násad lipňa. Ing. Strihová informovala, že išlo o násady naviac z prostriedkov dotácie, 

ktoré mali byť dodané v roku 2014, nakoľko však k ich  dodávkam nedošlo, tento rok nie je možné 

s nimi počítať  

p. Kopčo – na základe čoho a akým kľúčom sa robia zarybňovacie plány, odpoveď poskytla Ing. 

Strihová. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada schvaľuje Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2014. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32    Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 3: 

Predbežná ročná účtovná závierka za rok 2014 

Tajomník SRZ uviedol, že k dispozícií je len tabuľka pohľadávok a záväzkov, nakoľko je potrebné 

niektoré veci prejednať s auditorom. 

Materiál predniesol Ing. Šátek – vedúci ekonomického odboru. 

V diskusii vystúpil p. Gajdošík – v prílohe č. 1 je uvedená len očakávaná skutočnosť, nie je možné 

sa k danej problematike vyjadrovať. Tajomník SRZ uviedol, že konečné výsledky budú zasielané 

dodatočne, nakoľko rozpracovanosť audítorskej firmy je značná a dosť vysoká a čaká sa na priebežné 

informácie. 

p. Gajdošík – z čoho má výnosy Sekretariát Rady. Ing. Šátek uviedol, že výnosy sú najmä z 

členských známok, z nájomného a pod. 

p. Jankovičová – žiadala preverenie tabuľky kvôli číslam, ktoré neboli v súlade 

p. Kopčo – poznamenal, že podľa jeho názoru má Sekretariát Rady fungovať z členských príspevkov 

a nie z nájomného a iných financií ako je to uvedené v Stanovách SRZ. K problematike sa vyjadril 

tajomník SRZ, Ing. Šátek, Ing.Mišech, p.Farský. 

Ing. Trokan - predniesol stanovisko Kontrolnej komisie SRZ, ktorá predbežnú účtovnú závierku za 

rok 2014 berie na vedomie. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 3/2015 

Rada SRZ berie na vedomie predbežnú ročnú účtovnú závierku za rok 2014. 

 

K bodu 4: 

Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 

Materiál predniesol Ing. Šátek. Poukázal na potrebu znižovania nákladov. 

V diskusii vystúpil Ing.Jančuška s otázkou ako je to s odvodmi za vydané povolenia, či platí smernica 

o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. Na otázku odpovedal 

prezident SRZ a uviedol, že daná smernica je v platnosti. 

p. Gajdošík – aký je rozdiel medzi tržbou z predaja vianočných rýb a tržných rýb, do diskusie sa 

zapojil MVDr. Bilik a tajomník SRZ. 

Ing.Trokan - uviedol, že Kontrolná komisia SRZ berie na vedomie rozpočet SRZ na rok 2015. 

V diskusii ďalej vystúpili Mgr. Jankovičová , Ing. Kalus, MVDr. Bilik, Ing. Mišech, p.Farský a 

tajomník SRZ. Diskutovali aj o možnosti schválenia rozpočtového provizória.  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 4/2015 



Rada schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32    Proti - 0     Zdržal sa - 0  

 

K bodu 5: 

Návrh plánu zarybnenia na rok 2015 

Materiál predniesla Ing. Strihová - naplánované len jarné zarybňovanie a na ostatné obdobie bude 

plán vypracovaný dodatočne, o čom sa bude informovať.  

V diskusii vystúpil p. Godiška – problematika Zemplínskej Šíravy, podklady preposielal, žiadal 

vydanie uznesenia.  

Ing. Mihalda – k danej problematike je potrebné stanovisko zarybňovacej komisie 

MVDr. Bilik – aj revír „Chyť a pusť“ potrebuje zarybnenie 

p. Godiška – keby bola Šírava ako lovný revír, mala by dostávať podľa rozlohy 86 tis. € 

p. Orovčík – zvýšiť zarybnenie, zmeniť na lovný revír, presun peňazí – navýšiť množstvo kapra, 

zubáč je zbytočný 

p. Godiška – prečo sa nemôže schváliť vyššia suma peňazí 

tajomník SRZ – urobiť finančné rezervy, možnosť ich použitia 

Ing.Trokan – nie je stanovené minimálne zarybnenie revírov „Chyť a pusť“, je potrebné vytvorenie 

systému minimálneho zarybnenia podľa návštevnosti a iných podmienok 

p. Šaffa – vody aj ryby Zemplínskej Šíravy po odobratí vzoriek sú čistejšie, Šírava zarybňuje všetky 

rieky okolo 

MVDr.. Bilik – je potrebné urobiť kompromis, schváliť navyše 10 tis. € pre Zemplínsku Šíravu a 

zarybňovacia komisia to dodatočne schváli 

p. Godiška – ide o neustále odkladanie problému a jeho riešenia 

Ing. Mihalda – netreba nič uzatvárať a schvaľovať, treba to nechať na špecialistov a až potom sa k 

tomu vyjadrovať 

p. Tomko – treba schváliť 35 tis. € 

p. Godiška – predniesol návrh na uznesenie, o ktorom sa hlasovalo 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 5/2015 

1. Rada SRZ poveruje tajomníka Rady SRZ vyvolaním jednaní s príslušnými orgánmi štátnej správy 

o možnosti zaradenia revíru VN Zemplínska Šírava medzi lovné revíry 

2. Rada SRZ schvaľuje výšku zarybnenia VN Zemplínska Šírava pre rok 2015 na 35 tis. €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0     Zdržal sa – 5  

           Kalus  

           Antal  

           Mihalda  

           Staško 

           Jančuška  

 

Ďalej sa hlasovalo o predloženom návrhu plánu zarybnenia na rok 2015, ktorý bude vzhľadom na 

prijaté uznesenie č.5/2015 upravený.  

 

Uznesenie č. 6/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh plánu zarybnenia na rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32      Proti – 0    Zdržal sa - 0  

 

 



K bodu 6: 

Návrh plánu športovej činnosti na rok 2015 

Materiál a návrh uznesenia, ktoré boli prijaté v rámci odboru športovej činnosti predniesol PaedDr. 

Hromek - vedúci odboru športovej činnosti. 

V diskusii vystúpil p. Pavelka – pripomienka na chýbajúcu kategóriu mládeže 23 rokov a jej 

financovanie, PaedDr. Hromek – je vecou všetkých členov sekcie ako financie prerozdeľuje a 

nemôže o tom rozhodovať sám. 

p. Pavelka – návrh na zvýšenie odmien za vykonanú prácu pre rozhodcov, tajomník SRZ – 

zasadnutie nových členov sekcií, ktorí si určia ako budú financie prerozdeľované, finančné 

prostriedky majú byť využívané účelovo a zasadnutie sekcií bude výstupom na rokovaní Rady SRZ 

predseda KK Ing. Trokan – zakaždým vypracovať predbežný rozpočet na podujatia, ktoré sa budú 

konať a predložiť ho Rade SRZ 

p. Godiška – poďakovanie za predložený materiál, zaujímalo ho ako je možné, že sa po minulé roky 

na podujatia potrebovala mimoriadna známka a tentokrát na ňu nebola požiadavka, PaedDr.  Hromek 

– vysvetlil financovanie podujatí a diskusiu ohľadom mimoriadnej známky uzatvoril prezident SRZ 

Ing. Mišech – v každej sekcii okrem prívlače sú vyčlenené nejaké financie, PaedDr. Hromek – 

nemajú vlastné družstvo a jeho vytvorenie je záležitosťou sekcie, financie z rozpočtu majú, ale 

nemajú prostriedky z MŠ SR  

Ing. Mihalda – návrh na uznesnenie, v zmysle ktorého sa budú sekcie viac venovať mládeži 

p. Tomko a Mgr. Jankovičová – technická pripomienka 

Ing. Mihalda – odmena pre rozhodcov je premrštená, nevykonávajú prácu tak ako by mali, prezident 

SRZ – každá súťaž potrebuje rozhodcu a je na riaditeľovi pretekov, resp. funkcionároch, aby od 

rozhodcov požadovali prácu, ktorú majú odviesť a za ktorú sú odmeňovaní, zapojil sa Ing. Viktorín 

p. Polák – pripomienka na odchod rozhodcov, je problém zohnať nových a ich práca je dôležitá, 

malo by sa prijať uznesenie, že každá organizácia, ktorá prihlasuje družstvo do súťaže, by mala 

nominovať aspoň jedného rozhodcu na školenie, stanovené to bolo aj v starých predpisoch 

prezident SRZ – uznesenie by mal prijať odbor ŠČ a jednotlivé sekcie, PaedDr.  Hromek – je v pláne, 

aby sa každá organizácia od roku 2016, ktorá sa prihlási do jednotlivých súťaží, zaviazala, že vyškolí 

aspoň jedného rozhodcu, MVDr. Bilik – vyškolenie by sa malo začať teraz, aby v budúcom roku 

boli už rozhodcovia k dispozícii 

prezident SRZ – pôvodne chcel dať návrh plánu ŠČ schváliť, ale nakoľko budú jednotlivé sekcie 

ešte zasadať a jednotlivé pripomienky sa ešte prerokujú, návrh plánu ŠČ sa zoberie len na vedomie 

Mgr. Jankovičová – mala by sa uznesením schváliť aj komisia rozhodcov 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č.7/2015 
Rada SRZ berie na vedomie  

1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2015 

2. Informáciu o príprave 35. MS klubov v LRU-P. 

 

Uznesenie č. 8/2015 

Rada SRZ schvaľuje  

1. Rozpočet a rozdelenie pridelených finančných prostriedkov pre odbor ŠČ na rok 2015 vo výške 

141 467 Eur (vrátane predpokladaného príjmu z 35. MS klubov v LRU-P). 

 

2. Výsledky volieb do sekcií pre roky 2015-2018 a zloženie sekcií: 

         LRU – plávaná 

         Vedúca sekcie:  Miroslava Pavelková 

         Členovia sekcie:  I. Cibulka, M. Cibulka, V. Mičjan, Ľ. Krupička 

         LRU – mucha 

         Vedúci sekcie:  Ing. Igor Hríbik 

         Členovia sekcie:            Ing. J. Trnka, Ing. M. Leibiczer, Ing. P. Tomko, M. Timčák 

         LRU – prívlač 



         Vedúci sekcie:  PhDr. Jaroslav Sámela 

         Členovia sekcie: Ing. V. Těšický, R. Crkoň, Mgr. M. Varchula, R. Hatala 

         LRU – feeder 

         Vedúci sekcie:  Ján Lantaj 

         Členovia sekcie: G. Drozdík, M. Melichár, Ing. P. Brašen, Ing. M. Galgóci 

         Rybolovná technika 

         Vedúca sekcie:  Lenka Durdiaková 

         Členovia sekcie: M. Rybár, V. Ledvoň 

 

3. Termínový kalendár pretekov pre rok 2015 

 

4. Účasť družstiev v postupových súťažiach SRZ v roku 2015 

 

5. Komisiu rozhodcov 

 vedúci komisie: Bc. Milan Seleši 

 členovia komisie : Milan Bajzík, Tibor Petruš, Peter Rímeš, Pavol Kubiš 

 

Hlasovanie: 

Za – 32, jednomyseľne   Proti – 0    Zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 9/2015 
Rada SRZ ukladá  

1. Tajomníkovi SRZ zabezpečiť úhradu členských poplatkov do FIPSed, FIPS Mouche a ICSF. 

2. Vedúcim jednotlivých sekcií zorganizovať súťaže mládeže v rámci SRZ a miestnych organizácií. 

3. Viceprezidentom  a  členom Rady SRZ zabezpečiť účasť družstiev ZO v okresných a krajských 

kolách  v súťaži Zlatý Blyskáč. 

4. Vedúcemu odboru ŠČ 

 - zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ, 

         - zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov, 

 - zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ, 

 - zabezpečiť účasť SRZ na schválených MS a ME národov, 

         - zabezpečiť prípravu MS  klubov 2015 v LRU - plávaná, 

         - zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ na internete, 

 - zabezpečiť správy na zasadnutie Rady SRZ (podľa požiadavky). 

 

Hlasovanie: 

Za – 32    Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 7: 

Iné: 

7.1. Ponuka na mediálnu spoluprácu od spoločnosti RRR plus, s.r.o. 

V diskusii vystúpil p. Farský, p. Gajdošík, Ing. Mihalda. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 10/2015 

Rada SRZ neschvaľuje  ponuku na mediálnu spoluprácu od spoločnosti RRR plus, s.r.o. 

 

Hlasovanie:  

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Orovčík, Pavelka 

 

7.2. Smernica pre činnosť komisií zriadených Radou Slovenského  rybárskeho zväzu 



V diskusii vystúpil Ing. Kalus, p. Dimitrov – malo by sa zrušiť uznesenie o externých pracovníkoch 

p. Kopčo – kto doporučil ľudí (Šindler, Tkáčik) z Bratislavy do komisie – tajomník SRZ – 

požiadavka prišla z Pohronskej únie, p. Kopčo – každý kraj by si mal voliť vlastných ľudí 

prezident SRZ – vybraní z Pohronskej únie sa nezúčastňujú pravidelne zasadnutia komisií, ale 

komisia si môže na zasadnutie prizvať odborníkov, ktorí boli navrhnutí 

MVDr. Bilik – predseda komisie vie posúdiť, či týchto odborníkov prizve alebo nie 

Ing. Mišech – návrh na vypustenie všetkých externých pracovníkov a v konkrétnom prípade si už 

komisia prizve odborníka podľa potreby 

prezident SRZ – potreba zrušiť uznesenia, ktoré sa týkajú externých pracovníkov a schváliť nové, 

rovnaké stanovisko aj predseda KK Ing. Trokan 

p. Farský – doplniť čl. 7 bod 3 smernice – predseda komisie by mal zdôvodniť prizvanie externého 

pracovníka 

Ing. Mihalda – podľa čl. 5 bod 7 smernice má člen komisie právo so súhlasom predsedu komisie a 

tajomníka Rady SRZ na prístup k súvisiacim dokumentom, ktoré sú vedené na príslušných odboroch 

– súhlas by sa nemal vyžadovať, MVDr. Bilik – súhlas nie je potrebný, dať len na vedomie, Ing. 

Kalus, MVDr. Bilik – informovať o vyžiadaných a zasielaných materiáloch by mali tajomníka SRZ 

zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ 

 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 11/2015 
Rada SRZ zrušuje Uznesenia Rady SRZ č. 90/2014, č. 92/2014, č. 93/2014 a č. 94/2014. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Mihalda 

           Kabáč 

 

Uznesenie č. 12/2015 

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  

tajomník komisie:  Ing. Strihová Michaela 

 

Hlasovanie:   

Za - 32      Proti - 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 13/2015 

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   

tajomník komisie:  Sprušanský Rastislav  

 

Hlasovanie:   

Za - 31      Proti - 0    Zdržal sa – 1 

   Staško 

 

Uznesenie č. 14/2015 

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   

tajomník komisie:  Ing. Šátek Peter  

 

Hlasovanie:   



Za - 31      Proti - 0    Zdržal sa – 1 

   Gajdošík 

 

Uznesenie č. 15/2015 

Rada SRZ 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  

tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana   

 

Hlasovanie:   

Za – 30     Proti - 0    Zdržal sa – 2  

   Pavelka 

   Jankovičová 

 

Uznesenie č. 16/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh Smernice pre činnosť komisií zriadených Radou Slovenského  

rybárskeho zväzu s touto zmenou: 

1. vypúšťa sa časť bodu 7 článku 5 ohľadom súhlasu tajomníka 

2. dopĺňa sa v článku 7 -  informácia o dôvode prizvania expertov 

 

Hlasovanie:  

Za – 32    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

Predtým ako sa začalo pokračovať v ďalšom bode programu, tajomník SRZ požiadal, aby po 

zasadnutí Rady SRZ boli zvolení do jednotlivých komisií predsedovia a podpredsedovia z dôvodu 

ich zaktivizovania, nakoľko Štatút komisií bol schválený. 

 

7.3. Smernica  - Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina 

základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu 

 

Materiál k smernici o Pravidlách poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom – Rada 

Žilina základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu bol zasielaný elektronicky. K 

danému bodu bez pripomienok. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 17/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu - Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom – 

Rada Žilina základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu . 

 

Hlasovanie: 

Za – 32    Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.4. Cenník násadových rýb na rok 2015 

Materiál predniesol Ing. Krajč - vedúci odboru výroby, ktorý členovia Rady SRZ obdržali 

elektronicky. 

V diskusii vystúpil predseda KK Ing. Trokan a Ing. Kalus  

 

Bolo prijaté:  

Uznesenie č. 18/2015 

Rada SRZ schvaľuje Cenník násadových rýb na rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30      Proti – 1    Zdržal sa – 1 

      Kopčo     Kalus 



 

7.5. Schválenie členov SRZ do predstavenstva, dozornej rady Slovryb, a.s. a zástupcu Rady 

SRZ na Valné zhromaždenie 

Prezident SRZ uviedol, že týmto bodom sa zaoberalo Prezídium SRZ na zasadnutí zo dňa 13.2.2015. 

Prezídium SRZ odporúča schváliť ako kandidátov na voľby do predstavenstva Slovryb, a.s.:  Juraj 

Dobiáš, Ing. Miroslav Fečko, Ing. Mária Pethöová, do dozornej rady Ing. Karol Ružička, MVDr. 

Štefan Bilik, p. Ján Čáni, Ing. Pavol Trokan a p. Milan Kobela. Za zástupcu Rady SRZ na Valné 

zhromaždenie Slovryb, a.s  odporúča prezidenta SRZ RSDr. Rudolfa Boroša. 

 

V diskusii vystúpil p. Godiška.  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 19/2015 

Rada SRZ schvaľuje za kandidátov Rady SRZ do: 

Predstavenstva Slovryb, a.s : Juraj Dobiáš, Ing. Miroslav Fečko, Ing. Mária Pethöová,           

Dozornej rady Slovryb, a.s. : Ing. Karel Ružička, MVDr. Štefan Bilik, Ján Čani, Milan Kobela, Ing. 

Pavol Trokan 

Rada SRZ schvaľuje, aby za  Radu SRZ na Valnom zhromaždení Slovryb, a.s zúčastnil  prezident 

SRZ RSDr. Rudolf Boroš. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32      Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.6. Prezentácia webovej stránky 

Prezentáciu uviedol  zástupca spoločnosti HRIVIS engineering, s.r.o. 

V rámci diskusie vystúpili niektorí členovia ohľadom technických pripomienok. 

 

K bodu 8: 

Rôzne 

Prezident SRZ požiadal tajomníka SRZ, aby predložil Rade SRZ svoje návrhy na uznesenia. 

Tajomník SRZ navrhol odsúhlasenie člena KK SRZ Dušana Janoviča ako delegáta na mestské 

konferencie a členské schôdze v rámci Nitrianskeho kraja. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 20/2015 

Rada SRZ schvaľuje člena KK SRZ Dušana Janoviča ako delegáta na mestské konferencie a výročné 

členské schôdze v rámci Nitrianskeho kraja. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32      Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ďalej tajomník SRZ žiadal, aby delegáti robili stručný zápis najmä z obsahu diskusie členských 

schôdzí a konferencií a počet prítomných členov a zasielali ho na sekretariát SRZ, p. Gajdošík 

vystúpil s pripomienkou. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 21/2015 

Rada SRZ berie na vedomie povinnosť delegátov Rady  vykonávať stručný zápis z členských schôdzi 

a konferencií s uvedením počtu prítomných členov a jeho zasielanie na Sekretariát Rady  SRZ. 

 

Tajomník SRZ oboznámil členov Rady SRZ so žiadosťou MsO SRZ Senica o poskytnutie finančnej 

pôžičky určenej  na čiastočné prefinancovanie kúpy pozemkov pod rybárskym domom. 

 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 22/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MsO SRZ Senica na prefinancovanie kúpy 

pozemkov pod rybárskym domom vo výške 10 tis. € so splatnosťou do konania ďalšieho riadneho  

Snemu SRZ . 

 

Hlasovanie: 

Za – 32      Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

Tajomník SRZ oboznámil členov Rady SRZ so zmenou organizačnej štruktúry, ktorou sa ruší 

organizačný odbor a zamestnanci, ktorí patrili pod vedúcu organizačného odboru budú patriť priamo 

pod tajomníka, pričom funkcia vedúceho organizačného odboru zaniká. Ďalej uviedol, že p. Krajč k 

1.3.2015 končí a ako vedúci odboru výroby a nahradia ho p. Petija ako vedúci odboru a na dohodu 

p. Koščan. Organizačná štruktúra sa bude ešte meniť, pričom Rada SRZ bude o každej zmene 

informovaná. 

Tajomník SRZ ďalej informoval o stave v čerpaní povolení z fondu pre osobitné účely 

Prezident SRZ uviedol, že Prezídium SRZ schválilo zmenu organizačnej štruktúry a organizačný 

poriadok s platnosťou od 13.2.2015 a účinnosťou od 1.3.2015. 

Ing. Kalus – navrhol schváliť vydanie zvláštnych povolení pre p. Dobiáša a Ing. Karola Ružičku, za 

ich doterajšiu  prácu v orgánoch Slovryb, a.s.    

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 23/2015 

Rada SRZ berie na vedomie zmenu organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ a stav v čerpaní 

povolení na rybolov z fondu pre osobitné určenie Rady SRZ. 

 

p. Staško – sa vyjadril k súdnemu sporu, ktorého účastníkom je Peter Beleš a hovoril o potrebe 

odborníkov, nakoľko si myslí, že o mnohých otázkach nie je kompetentný rozhodovať 

p. Orovčík – na základe požiadavky MsO SRZ Svit by chcel požiadať Sekretariát Rady SRZ o 

vypracovanie Zmluvy o odbere vody na stredisko Svit, ktoré bolo kompenzované násadami; chcel 

vedieť ako sa postúpilo ohľadne zálohovania súborov a elektronického hlasovania, tajomník SRZ 

uviedol, že sa to prejednáva a v prípade záujmu bude o tom informovať nakoľko ide o financie 

navyše 

tajomník SRZ – informoval Radu SRZ o zlom technickom stave vozidla Subaru, ktorého cena po 

ohodnotení znalcom je 8 500 €, pričom opravy by vyšli na 12 tis. €, a preto sa rozhodlo o predaji 

vozidla, na otázku Ing.Mišecha, či sa bude kupovať nové vozidlo, odpovedal tajomník SRZ 

negatívne 

MVDr. Bilik – sa vyjadril k požiadavke p. Orovčíka, že každý by si potom mohol nárokovať na 

nejakú náhradu; upozornil aj na to, že pridelenie vody neschvaľuje organizácia ale vodohospodársky 

orgán 

tajomník SRZ – na zasadnutí Prezídia SRZ zo dňa 13.2.2015 sa navrhlo vydanie novej edície 

hosťovacích povolení na konkrétne revíry, aby sa s tým nedalo manipulovať, a aby sa hosťovacie 

povolenia predávali na základe príjmového dokladu; zároveň upozornil na potrebu ochranného prvku 

pre členské známky 

p. Hesek – opätovne upozornil na problém pohraničných vôd, kde rybári na jednej strane majú iné 

právne predpisy ako rybári na druhej strane, prečo to nemôže byť jednotné, p. Farský – potreba 

medzištátnych dohôd, tajomník SRZ – bude sa na tom pracovať 

 

Slovo si vypýtal predseda KK p. Trokan, aby informoval Radu SRZ o činnosti KK na Sekretariáte 

Rady SRZ, ktorou sa zistilo, že nie sú vykonané revízie elektrických zariadení, inštalácií a 

bleskozvodov, zamestnanci nemajú karty osobných ochranných pomôcok, na jednotlivých 

strediskách je majetok z iných stredísk a nie je o tom žiadny doklad a žiadal o informovanie predsedu 

KK 14 dní dopredu pred konaním inventúry. 



 

V záverečnej diskusii vystúpili: 

p. Kopčo – chcel vedieť, či boli preverené uznesenie č. 87/2014 a uznesenie č. 88/2014 

Mgr.Waczlavová – preverené a oprava bude vykonaná v ďalšej zápisnici, omylom došlo 

k nevymazaniu časti predloženého návrhu  

JUDr. Borlok – navrhuje ponechať znenie uznesenia 88/2014 tak, ako je uvedené je  treba prihliadať 

na dodržiavanie právnych predpisov 

Ing. Kalus – či sú nejaké informácie ohľadom žaloby o preskúmanie uznesenia Rady zo dňa 

13.12.2014 týkajúce sa Dolnej Stredy; Mgr. Waczlavová – všetci dostali tie isté informácie 

elektronicky 

Ing. Mišech – vyjadrenie sa k žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k výstavbe malej vodnej 

elektrárne, tajomník SRZ – bude sa to riešiť v úzkej súčinnosti s p. Mišechom  

Ing. Mišech – možnosť tlačenia povolení v mincovni Kremnica, ktorá má aj ochranné prvky; vhodné 

dohodnúť stretnutie 

MVDr. Bilik – akútnosť potreby ochranných prvkov, nakoľko dochádza k falšovaniu povolení 

Ing. Mihalda – upozornil na problém pobrežných pozemkov, ako je to možné riešiť, Mgr. 

Waczlavová – jednou z možností je podať podnet na Okresný úrad životného prostredia, zapojil sa 

JUDr. Borlok 

tajomník SRZ – podnet na novelu zákona o rybárstve, malo by sa uskutočniť rokovanie s ministrom 

p. Stanko – predniesol návrh Prezídia SRZ na predsedov a podpredsedov komisií: 

 - zarybňovacia komisia: predseda – Vladimír Čerešňák, podpredseda – Miroslav Antal 

 - disciplinárna komisia: predseda – Mariana Jankovičová, podpredseda – Juraj Staško 

 - investično-majetková komisia: predseda – Ivan Orovčík, podpredseda – Miloš Kabáč 

 - ekonomicko-výrobná komisia: predseda – Pavel Gajdošík, podpredseda – Igor Mišech 

 - legislatívna komisia: predseda – Marián Mihalda, podpredseda – Igor Borlok 

prezident SRZ – požiadal, aby komisie po zasadnutí zasadli a zvolili si svojich predsedov a 

podpredsedov, nakoľko išlo len o odporúčanie Prezídia SRZ 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ ukončil zasadnutie, poďakoval všetkým za 

účasť a vyzval jednotlivé komisie, aby ešte individuálne zasadli ohľadom voľby predsedu a 

podpredsedu. 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 14.2.2015 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 1/2015 
Rada schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Mišech a p. Kopčo. 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada schvaľuje Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2014. 

Uznesenie č. 4/2015 

Rada schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2015. 

Uznesenie č. 5/2015/bod 2 

Rada SRZ schvaľuje  výšku zarybnenia VN Zemplínska Šírava pre rok 2015 na 35 tis. €. 

Uznesenie č. 6/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh plánu zarybnenia na rok 2015. 

Uznesenie č. 8/2015 
Rada SRZ schvaľuje  

1. Rozpočet a rozdelenie pridelených finančných prostriedkov pre odbor ŠČ na rok 2015 vo výške 

141 467 Eur (vrátane predpokladaného príjmu z 35. MS klubov v LRU-P). 

2. Výsledky volieb do sekcií pre roky 2015-2018 a zloženie sekcií: 

         LRU – plávaná 

         Vedúca sekcie:  Miroslava Pavelková 

         Členovia sekcie:  I. Cibulka, M. Cibulka, V. Mičjan, Ľ. Krupička 



         LRU – mucha 

         Vedúci sekcie:  Ing. Igor Hríbik 

         Členovia sekcie:            Ing. J. Trnka, Ing. M. Leibiczer, Ing. P. Tomko, M. Timčák 

         LRU – prívlač 

         Vedúci sekcie:  PhDr. Jaroslav Sámela 

         Členovia sekcie: Ing. V. Těšický, R. Crkoň, Mgr. M. Varchula, R. Hatala 

         LRU – feeder 

         Vedúci sekcie:  Ján Lantaj 

         Členovia sekcie: G. Drozdík, M. Melichár, Ing. P. Brašen, Ing. M. Galgóci 

         Rybolovná technika 

         Vedúca sekcie:  Lenka Durdiaková 

         Členovia sekcie: M. Rybár, V. Ledvoň 

 

3. Termínový kalendár pretekov pre rok 2015 

 

4. Účasť družstiev v postupových súťažiach SRZ v roku 2015 

 

5. Komisiu rozhodcov 

 - vedúci komisie: Bc. Milan Seleši 

 - členovia komisie : Milan Bajzík, Tibor Petruš, Peter Rímeš, Pavol Kubiš 

Uznesenie č. 12/2015 

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  

tajomník komisie:  Ing. Strihová Michaela 

Uznesenie č. 13/2015 

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   

tajomník komisie:  Sprušanský Rastislav  

Uznesenie č. 14/2015 

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   

tajomník komisie:  Ing. Šátek Peter 

Uznesenie č. 15/2015 

Rada SRZ 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  

tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana 

Uznesenie č. 16/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh Smernice pre činnosť komisií zriadených Radou Slovenského  

rybárskeho zväzu s touto zmenou: 

1. vypúšťa sa časť bodu 7 článku 5 ohľadom súhlasu tajomníka 

2. dopĺňa sa v článku 7 -  informácia o dôvode prizvania expertov 

Uznesenie č. 17/2015 
Rada SRZ schvaľuje smernicu o pôžičkách a pravidlá poskytovania pôžičiek základným 

organizáciám SRZ. 

Uznesenie č. 18/2015 
Rada SRZ schvaľuje Cenník násadových rýb na rok 2015. 

Uznesenie č. 19/2015 
Rada SRZ schvaľuje za kandidátov Rady SRZ do: 



Predstavenstva Slovryb, a.s : Juraj Dobiáš, Ing. Miroslav Fečko, Ing. Mária Pethöová,           

Dozornej rady Slovryb, a.s. : Ing. Karel Ružička, MVDr. Štefan Bilik, Ján Čani, Milan Kobela, Ing. 

Pavol Trokan 

Rada SRZ schvaľuje, aby za  Radu SRZ na Valnom zhromaždení Slovryb, a.s zúčastnil  prezident 

SRZ RSDr. Rudolf Boroš. 

Uznesenie č. 20/2015 
Rada SRZ schvaľuje člena KK SRZ Dušana Janoviča ako delegáta na mestské konferencie a výročné 

členské schôdze v rámci Nitrianskeho kraja. 

Uznesenie č. 22/2015 

Uznesenie č. 22/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MsO SRZ Senica na prefinancovanie kúpy 

pozemkov pod rybárskym domom vo výške 10 tis. € so splatnosťou do konania ďalšieho riadneho  

Snemu SRZ . 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 3/2015 
Rada SRZ berie na vedomie predbežnú ročnú účtovnú závierku za rok 2014. 

Uznesenie č.7/2015 

Rada SRZ berie na vedomie  

1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2015 

2. Informáciu o príprave 35. MS klubov v LRU-P. 

Uznesenie č. 21/2015 
Rada SRZ berie na vedomie povinnosť delegátov Rady  vykonávať stručný zápis z členských schôdzi 

a konferencií s uvedením počtu prítomných členov a jeho zasielanie na Sekretariát Rady  SRZ. 

Uznesenie č. 23/2015 
Rada SRZ berie na vedomie zmenu organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ a stav v čerpaní 

povolení na rybolov z fondu pre osobitné určenie Rady SRZ. 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 5/2015/bod 1 

Rada SRZ poveruje tajomníka Rady SRZ vyvolaním jednaní s príslušnými orgánmi štátnej správy o 

možnosti zaradenia revíru Zemplínska Šírava medzi lovné revíry 

Uznesenie č. 9/2015 
Rada SRZ ukladá  

1. Tajomníkovi SRZ zabezpečiť úhradu členských poplatkov do FIPSed, FIPS Mouche a ICSF. 

2. Vedúcim jednotlivých sekcií zorganizovať súťaže mládeže v rámci SRZ a miestnych organizácií. 

3. Viceprezidentom  a  členom Rady SRZ zabezpečiť účasť družstiev ZO v okresných a krajských 

kolách  v súťaži Zlatý Blyskáč. 

4. Vedúcemu odboru ŠČ 

 - zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ, 

         - zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov, 

 - zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ, 

 - zabezpečiť účasť SRZ na schválených MS a ME národov, 

         - zabezpečiť prípravu MS  klubov 2015 v LRU - plávaná, 

         - zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ na internete, 

 - zabezpečiť správy na zasadnutie Rady SRZ (podľa požiadavky). 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje:  

Uznesenie č. 10/2015 

Uznesenie č. 10/2015 

Rada SRZ neschvaľuje  ponuku na mediálnu spoluprácu od spoločnosti RRR plus, s.r.o. 

 

V. Rada SRZ zrušuje: 



Uznesenie č. 11/2015 
Rada SRZ zrušuje Uznesenia Rady SRZ č. 90/2014, č. 92/2014, č. 93/2014 a č. 94/2014. 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Bíziková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Štefan Kopčo  ................................. 

 

 

 

Ing. Igor Mišech       ................................. 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Javor,  v.r.       RSDr. Rudolf Boroš, v.r. 

 tajomník                prezident   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


