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Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 18. apríla 2015 v Žiline 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, Mgr. Bíziková B.– právny a organizačný 

referent, Ing. Petija M. – vedúci odboru výrobu, Ing. Košťan B. – odbor výroby, 

Sprušanský R. – vedúci odboru správy majetku 

Program: 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení – apríl 2015 

2. Správa o hospodárení akciovej spoločnosti Slovryb, a.s. za rok 2014 

3. Účtovná závierka SRZ za rok 2014 – správa audítora 

4. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 28.2.2015 

5. Stav v majetkovoprávnom usporiadaní hospodárstiev SRZ za rok 2014 

6. Výrobno-finančný plán pre výrobné strediská Rady SRZ na rok 2015 

7. Iné 

 7.1. Informácia o čerpaní dotácií za obdobie od posledného zasadnutia Prezídia Rady SRZ 

 7.2. Projektový zámer žiadosti o dotáciu z programu LIFE 

 7.3. Možné zdroje financovania odbahnenia rybárskych revírov 

 7.4. Zarybňovacie plány na rok 2015 

7.5. Návrh Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 

7.6. Návrh Mandátnej zmluvy na zabezpečenie predaja hosťovacích a sezónnych povolení na 

rybolov 

 7.7. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XI. Snemu 

8. Rôzne 

Záver 

 

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

Ľuboš Javor, tajomník SRZ. 

 

Prezident SRZ pred zahájením rokovania vyzval členov Rady SRZ k pripomienkovaniu programu 

zasadnutia. Nakoľko žiadne neboli, program zasadnutia bol schválený.  

Prezident SRZ uviedol, že overovateľmi zápisnice budú aj naďalej p. Kopčo a Ing. Mišech a nevidí 

dôvod na ich zmenu a skrutátormi pre každú radu sediacich Ing. Viktorín, PhDr. Fraňa, Ing. Gajdošík 

a Mgr. Jankovičová. Súhlas s overovateľmi vyjadril MVDr. Bilik a p. Godiška. JUDr. Kabáč uviedol, 

že by sa mali rotovať. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 24/2015 

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

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa -  2 

           p. Kopčo 

           Ing. Mišech  

K bodu 1: 

Kontrola uznesení – apríl 2015 

Uznesenia splnené: 

86/2014-bod 1,5, 88/2014, 9/2015-bod 1  
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Uznesenia trvajúce: 

19/2013, 27/2013, 36/2013 - nezvýraznená časť, 89/2013, 90/2013, 28/2014, 31/2014, 35/2014, 

86/2014-bod 6, 88/2014-bod 1, 108/2014, 5/2015-bod 1, 9/2015-body 2,3,4 

 

Uznesenia nesplnené: 

28/2014 

 

p. Bíziková predniesla návrh na zrušenie uznesenia č. 26/2014 a č. 56/2010/B-bod 2 v znení 15/2012 

z dôvodu, že toto uznesenie bolo premietnuté do uznesenia č. 88/2014 a uznesenie č. 28/2014 na 

predĺženie termínu. 

p. Godiška – chcel vedieť z akého dôvodu bolo uznesenie č. 86/2014-bod 1 ohľadom finančnej 

analýzy odboru ŠČ preložené; tajomník SRZ – spolu s materiálmi bol predložený komentár odboru 

ŠČ – podrobná finančná analýza, v prípade nespokojnosti navrhuje dodatočné vypracovanie do 30. 

apríla 2015 vo forme výstupu analýzy s komentárom; v uznesení č. 28/2014 navrhuje predĺženie 

termínu do 30. apríla 2016, nakoľko čísla za rok 2014 nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu, preto 

je to potrebné urobiť za obdobie dvoch rokov 2014 a 2015. 

prezident SRZ uviedol, že odbor ŠČ predložil návrh uznesenia na schválenie trénerov 

a reprezentačných družstiev, ktorý bol zaslaný spolu s materiálmi 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 25/2015 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 26/2014. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 26/2015 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 56/2010/B-bod 2 v znení uznesenia č. 15/2012. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 27/2015 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie termínu do 30. apríla 2016 týkajúce sa uznesenia č. 28/2014. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 28/2015 

Rada SRZ schvaľuje výber reprezentačných trénerov, účasť reprezentačných družstiev na 

majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy spolufinancovaný SRZ na LRU-plávaná, LRU-

mucha, LRU-prívlač, LRU-feeder, rybolovná technika a zmenu predpisov pre športovú činnosť. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa - 0 

 

prezident SRZ informoval o zasadnutí Prezídia SRZ, ktoré sa konalo 17.4.2015, na ktorom sa 

prejednávali disciplinárne rozhodnutia – dovolania, informovanie o čerpaní dotácií, o programe 

LIFE a o odbahnení rybárskych revírov p. Semanom, predloženie vyznamenaní, žiadosť o výmaz 

previnených členov, hlavné činnosti na rok 2014-2018, štvrťročná odmena a mimoriadna odmena 

pre tajomníka 

 

K bodu 2: 

Správa o hospodárení akciovej spoločnosti Slovryb, a.s. za rok 2014 
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Správu na základe predložených materiálov predniesol Ing. Pika za Slovryb, a.s., uviedol, že aktíva 

spoločnosti sú na úrovni 1,7 mil. EUR, medziročne vzrástlo základné imanie, potreba vyčlenenia 

financií na opravu majetku 

V diskusii vystúpil Ing. Mihalda – žiadal o informovanie ohľadom lipňového rybníka; Ing. Pika – 

pre zlé zaobchádzanie a obhospodarovanie zo strany prevádzkovateľa Čierny Váh-vodná nádrž 

potreba zabezpečiť nové generačné stádo, momentálne prebieha výter, potreba počkať približne 2 

roky, kým sa dostaneme na produkciu, stavebné povolenie bolo vydané bez závad 

MVDr. Bilik – žiadal potvrdiť, či sú aj ďalšie generačné stáda, keďže týmto nie je všetko kryté, aby 

boli oboznámení aj ostatní členovia, Ing. Pika – ďalšie generačné stádo lipňa je v Príbovciach, kde 

došlo k likvidácii, resp. revitalizácii, bude snaha o záchranu a urobiť pre to maximum 

p. Estergájoš – potvrdil, že rybník na Bielom Potoku je vo výrobnom stave, je pripravený a perfektne 

zasieťovaný, Slovryb, a.s. sa už dostáva na úroveň, ktorú sme si predstavovali 

tajomník SRZ informoval o rokovaní so Slovryb, a.s. na konci februára – robiť komplexný pohľad 

na zarybňovanie celej SR, dohoda ohľadom jednotlivých investícií, ktoré budú vždy prerokované, 

nemožnosť poskytovať veľkú finančnú pomoc, nakoľko treba urobiť pravidlá v rámci SRZ, 

vzájomné informovanie a snaha o vylepšovanie procesov medzi sebou 

prezident SRZ uviedol, že na Prezídiu sa rokovalo o návrhu na predsedu predstavenstva a navrhlo 

za kandidáta na predsedu predstavenstva Juraja Dobiáša 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 29/2015 
Rada SRZ berie na vedomie správu o hospodárení akciovej spoločnosti Slovryb, a.s. za rok 2014. 

 

Uznesenie č. 30/2015 

Rada SRZ schvaľuje Juraja Dobiáša za kandidáta na predsedu predstavenstva Slovryb, a.s. za Radu 

SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za- 32      Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 3: 

Účtovná závierka SRZ za rok 2014 – správa audítora 

tajomník SRZ na úvod ospravedlnil neprítomnosť audítorky Interaudit Benetip, s.r.o. z dôvodu 

pracovnej cesty v Prahe, ktorá malá predniesť „Správu nezávislého audítora“; ak sú nejaké otázky, 

tak by sa spracovali a zaslali mailom audítorke, Rada má taktiež rozhodnúť, či daná spoločnosť bude 

naďalej pokračovať v audite; ďalej uviedol, že SRZ nie je povinný na vykonanie auditu, bol to prvý 

audit v histórii v hodnote 2 400 EUR vrátane DPH 

Účtovnú závierku za rok 2014 a správu audítora predniesol na základe predloženého materiálu Ing. 

Peter Šátek – vedúci ekonomického odboru, uviedol, že najstratovejšou položkou bola spotreba 

krmív 

tajomník SRZ uviedol, že strata 159 002,190 EUR bola očakávaná a potvrdená a je potrebné to 

postupne znižovať 

V diskusii vystúpil p. Godiška – chcel vedieť, či k predloženej správe nemá stanovisko Kontrolná 

komisia SRZ 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – KK SRZ prejednala účtovnú závierku na svojom zasadnutí, 

odporúča schváliť aj s týmto negatívnym výsledkom, výsledok bol prekonzultovaný s p. Šátekom 

a vyžiadané bolo aj písomné stanovisko 

Ing. Mišech – čo je obsahom položky 548 „manká a škody“ vo výške 28 406,88 EUR; Ing. Šátek – 

ide najmä o škody na uhynutých rybách v Považskej Bystrici; tajomník SRZ – aký objem peňazí 

dostaneme recipročne za spôsobené škody; MVDr. Bilik – je to 1500 EUR 

Ing. Kalus – uvádza, že v správe nezávislého audítora sa konštatuje strata 27 000 EUR a na zasadnutí 

padla suma 159 000 EUR, tak komu máme veriť; Ing. Šátek – ide o dve rozdielne položky, 159 000 

EUR je za rok 2014 a položka 27 000 EUR predstavuje obdobie od 1999-2013, ide o všetky plusy 

a mínusy 
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tajomník SRZ – dotaz na audítorku, v čom neboli dodržané postupy účtovania v predchádzajúcich 

rokoch, aby presne uviedli, kde sa tie plusy a mínusy vyskytli 

Ing. Mihalda – čím konkrétne boli spôsobené tie straty; tajomník SRZ – krmivá, PHM, logistika 

veľmi zle načasovaná tykajúca sa rozvozu rýb, zodpovední sú príslušní vedúci odborov 

MVDr. Bilik – čím bola spôsobená strata pri spotrebe krmív, išlo o zvýšenie ceny alebo zvýšenie 

objemu, ak išlo o zvýšenie objemu a nebola produkcia, tak by sa mala riešiť výroba, ak je to v cene, 

tak by sa to malo odzrkadliť v cene rýb alebo v niečom inom; tajomník SRZ – zisťovalo sa v čom to 

je na základe výsledkov z minulých období, značný rozdiel je v nákupe množstva krmív, napr. 

klietkový chov medziročne v roku 2014 oproti 2013 nakúpil o 20 ton viac krmiva a ryby viac 

nevykŕmil, ide o skutočnosti, ktoré treba postupne analyzovať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 31/2015 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku SRZ za rok 2014. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 32/2015 

Rada SRZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Interaudit Benetip, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 33/2015 

Rada SRZ schvaľuje vykonávanie auditu naďalej spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 2    Zdržal sa – 0 

      Ing. Mihalda 

      Ing. Staško 

 

tajomník SRZ ešte doplnil, že ak sa uzatvorí zmluva so spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o., tak 

požiada o priebežné informovanie o prebiehajúcom audite za rok 2015, aby sa výsledky bilancovali 

spoločne na zasadnutí Rady 

 

K bodu 4: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 28.2.2015 

- predložené materiály predniesol Ing. Šátek – rozdiel za 1. a 2. obdobie v roku 2014 a 2015 je 

spôsobený časovou osovou, faktúry za povolenia boli všetky vyfakturované a zaúčtované, hlavné 

náklady najmä mzdové náklady, výroba a športová činnosť 

V diskusii vystúpil tajomník SRZ – predložené tabuľky s indexáciou pre porovnanie s rokom 2014, 

vydané povolenia v hodnote 618 000 EUR; vybilancovanie na strediskách, športový odbor a výrobné 

strediská v strate, vyhodnocovanie hospodárenia sa bude robiť mesačne a informovaní budete mimo 

zasadnutí Rady 

Ing. Gajdošík – otázka spätne ohľadom krmív, či je nejaký daný rozpočet na rok, ktorý sa môže 

použiť na kúpu krmív a či je nejako kontrolovaný – tajomník SRZ uviedol, že sa nechce vracať späť, 

kedy to nikto neriešil, rovnako aj záväzky a pohľadávky sa neriešili, ide o základné ekonomické 

ukazovatele, ktoré sa nezhodovali, preto sa bude robiť vyhodnocovanie na mesačnej báze, 

odpozorujú sa najväčšie výkyvy a bude sa hľadať príčina, aby sa nestávalo, že sa kúpy o 20 ton viac 

krmív a efekt je nulový; kúpa krmiva aj na základe iných vlastností, nielen na základe najnižšej ceny, 

stredisko Považská Bystrica je nastavená na komerčný predaj – urobí sa tam prestavba celého 

výrobného systému 

PaedDr. Čerešňák – dôvod rozdielu v mzdových nákladoch za predchádzajúce obdobie, tajomník 

SRZ – odmeny športovcov za rok 2014 z dôvodu nedostatku financií boli zadržané a vyplatené až 

v tomto období 

MVDr. Bilik – otázka ohľadom položky 554 „predaný materiál“, proti vlaňajšku je tam značný 
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nárast, Ing. Šátek – spôsob fakturácie, vo februári 2014 ešte neboli vyfakturované faktúry za predaj 

cenín a tlačiv pre ZO SRZ, keď sa uzavrie obdobie 1-3, tak tam bude iná hodnota 

MVDr. Bilik – ohľadom krmív existujú kŕmne koeficienty, a na základe tých sa môže výroba 

kontrolovať, či zle hospodári alebo niečo predáva 

Ing. Kalus – informácie o hospodárení nám postačia raz za tri mesiace, lebo sa zbytočne zamýšľame 

nad niektorými položkami, termín faktúr je do konca apríla, raz štvrťročne stačí, každý mesiac je 

zbytočné  – tajomník SRZ – v štandardných firmách sa robí vybilancovanie na mesačnej báze, 

ekonomika má byť prehľadná 

p. Kopčo – odôvodnenie výšky mzdových nákladov; mali by sme mať prístup k platom 

zamestnancov; požiadavka na predloženie platov na ďalšie zasadnutie Rady – tajomník SRZ – 

vysoké odstupné pre Ing. Valentovičovú na základe kolektívnej zmluvy, postupne budeme takisto 

bilancovať a uvediem aké sú krátenia ohľadne zamestnancov 

Ing. Gajdošík – dôvod výpovede pre Ing. Valentovičovú – tajomník SRZ – dohoda o skončení PP 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 34/2015 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015, plán a skutočnosť k 28.2.2015. 

 

K bodu 5: 

Stav v majetkovoprávnom usporiadaní hospodárstiev SRZ za rok 2014 

- predložené materiály predniesol p. Sprušanský – vedúci odboru správy majetku, jednotlivé opravy 

na strediskách, modernizácia – Malé Zálužie, nákupy z dotácií; prezident SRZ – nabudúce priamo 

do tabuľky uvádzať, čo je hradené z našich peňazí a čo z dotácií kvôli prehľadu 

V diskusii vystúpil tajomník SRZ – odbahnenie rybníka Oko v Brzotíne – robil sa úsporný režim na 

základe rozpočtu 30 000 EUR, získali sme už 3 ha rybníka, celkovo odťažilo asi do výšky jedného 

metra, potrebné ešte spevnenie 

p. Šaffa – položka čln z motorom na Radu, pre koho a načo – p . Sprušanský – pre OTV na 

ichtyologické účely 

MVDr. Bilik – kúpa pozemkov, uvedené 2 rozdielne sumy, načo boli použité ostatné financie – p. 

Sprušanský – z dôvodu, že niektoré pozemky neboli zaradené do majetku a boli zaradené až tento 

rok, pozemky boli stále v obstaraní 

Ing. Staško – akým spôsobom sa robia výberové konania a ako sa vykonávali doteraz – p. Sprušanský 

– na základe Smernice o obstarávaní, ktorá bola tento rok mierne pozmenená, v závislosti od toho 

v akej hodnote to malo byť, robil sa prieskum, výber minimálne z troch ponúk 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 35/2015 

Rada SRZ berie na vedomie Stav v majetkovoprávnom usporiadaní hospodárstiev SRZ za rok 2014. 

 

K bodu 6: 

Výrobno-finančný plán pre výrobné strediská Rady SRZ na rok 2015 

- na začiatok tajomník SRZ ešte uviedol, že vzhľadom na dotazy od mnohých organizácií ohľadom 

lipňa a násady lipňa bola zriadená komisia pre fungovanie a posudzovanie reofilných druhov a lipňa, 

9.4.2015 bolo aj sedenie expertnej komisie 

- predložený materiál výrobno-finančného plánu predniesol Ing. Košťan a Ing. Petija – vedúci 

odboru výroby 

Ing. Košťan – predložil výrobno-finančný plán pre pstruhové strediská (excel tabuľka pre 

demonštráciu), tvorí sa na základe zásob, násad a vlastných produkcií, v rámci ekonomiky sa bude 

robiť vyhodnotenie výnosov, či dôjde k zvýšeniu zásob v porovnaní s výstupnými hodnotami 

Ing. Petija – predložil výrobno-finančný plán pre kaprové strediská (excel tabuľka pre 

demonštráciu), rovnaký systém metodiky ako pre pstruhové strediská, výnosy sú vyššie lebo neboli 

na zásobách žiadne ryby – stredisko Číčov, systém na kaprových strediskách – na jar sa nasadí a na 

jeseň sa vyloví, zostane tam buď generačná ryba alebo ryba na kŕmenie šťúk alebo dravcov, väčšina 

stredísk sa zimuje; MVDr. Bilik – ak chceme vychádzať v ústrety organizáciám, tak bude sa musieť 
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zaradiť aj ťažšia ryba; Ing Petija – momentálne sa nakupuje K2 a v prípade potreby K3  sa vychová 

do K3 

V diskusii vystúpil Ing. Gajdošík – či takéto plány výroby bude mať každé výrobné stredisko 

a v akom období sa bude robiť preradenie; Ing. Petija – plány sú urobené pre všetky strediská 

a preradenie od jari do jesene, KR sa robí v malom množstve v Nových Zámkoch, potenciál má 

Uzovská Panica, Košarovce, Brzotín; snaha, aby sa K1 vyrobilo čo najviac 

Ing. Kalus – ako obstojíme pri konkurencii, keď veľa organizácií dováža z ČR a Maďarska a vždy 

to vyjde lacnejšie ako keď si sami vychováme, ako sa dostaneme do konkurenčnej schopnosti, ako 

sa vyrovnáme s konkurenčnými cenami, prečo je naša ryba drahšia ako zvonku  

Ing. Trokan – prvýkrát k nahliadnutiu takýto plán, analýza hospodárenia stredísk bola odložená, 

nakoľko nikto nemôže zodpovedne povedať, čo sa vyprodukovalo a čo to stálo, cenník by sa nemal 

zverejňovať 

tajomník SRZ – výrobné strediská majú zabezpečovať kvalitné násady pre organizácie, nefunguje 

však medzi nami komunikácia, nedá sa všetko zmeniť, ale organizácie musia pochopiť, že ryba na 

stredisku z ich lokalít je najlepšia, ak nie, tak výrobné strediská nemajú význam 

MVDr. Bilik – návrh na uznesenie, aby výroba neustále sledovala a bilancovala krmivo a aj ostatné 

položky a podávala o tom správu; zamyslieť sa prečo odoberáme od iných dodávateľov a nie od 

SRZ, sami si škodíme 

Ing. Kalus – či funguje systém online strediská a sekretariát – tajomník SRZ – nefunguje len na 

dvoch strediskách, kde je manuálne nahrávanie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 36/2015 

Rada SRZ ukladá odboru výroby polročne sledovať ekonomické ukazovatele výrobných stredísk 

a venovať osobitnú pozornosť spotrebe krmív a kŕmnym koeficientom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

V diskusii ďalej vystúpil Ing. Košťan – návrh na uznesenie - potreba vypracovať koncepciu na 

obnovu populácie lipňa tymiánového, zarybňovanie orientovať na jarné násady, Váh č. 19B č. 3-

4701-4-4 zarybňovať optimálnym množstvom násad, odskúšať zarybňovanie lipňa na biokoridore 

VD Žilina 

Ing. Kalus – na základe skúsenosti zo zahraničia ako sa vysporiadať s predátormi, ktoré sú na tokoch 

a priehradách; organizácie dávajú do násad veľa prostriedkov, malo by prispieť aj ministerstvo 

pôdohospodárstva, pretože tie škody sú vysoké, bola vysádzaná vydra v Martine a za drahé peniaze 

týchto predátorov kŕmime, či majú takéto problémy aj v zahraničí – Ing. Košťan – je tam rovnaký 

problém 

Ing. Staško – aj na minulom zasadnutí som spomínal potrebu vedeckej rady, vo všetkých oblastiach 

sa odbornosť vytratila a nedá sa všetko len ekonomicky riešiť, musia tu byť aj nejaké odborné 

východiská a analýzy  

Ing. Košťan – niektoré organizácie fungujú a vyrábajú násady a z ich strán nemáme žiadnu spätnú 

väzbu – bolo by dobré napr. vo forme uznesenia zaviazať organizácie, ktoré majú produkčné 

zariadenia, aby nás informovali, či už z ekonomického hľadiska, čo by dopomohlo pri tvorbe cien 

p. Godiška – Ružomberok má finančné prostriedky z povolení, ktoré sú značné a mohol by sa 

podieľať na zarybnení, lebo majú lipňový revír CHaP, ktorý ako jediný je miestnou vodou 

p. Estergájoš – otázka zubáčov, dať do uznesenia, aby výroba začala koncepčne riešiť perspektívu 

odchovu zubáča, Zálužie ponúka perfektné hniezda a mi nemáme kde zubáča chovať, prezident SRZ 

– nie je teraz dôvod na prijatie uznesenia, je to vec koncepcie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 37/2015 

Rada SRZ ukladá odboru výroby s polročnou kontrolou: 

1. Vypracovať koncepciu na obnovu populácie lipňa tymiánového na Slovensku.  



8 

 

2. Zarybňovanie orientovať na jarné násady lipňa 1 – ročného, časť produkcie (10-20%) 

vyčleniť na chov dvojročnej násady. Tejto požiadavke prispôsobiť obsádkové plány 

výrobných stredísk. 

3. Vybranú lokalitu – Váh č. 19b, číslo revíru 3-4701-4-4 s možnosťou kontroly (ChaP) 

zarybňovať optimálnym množstvom násady. 

4. Na lokalite biokoridor VD Žilina odskúšať zarybňovanie lipňa rýchleným plôdikom (LiR) 

a vyhodnotiť jeho prežitie. 

 

Termín: trvale 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 38/2015 

Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán pre výrobné strediská Rady SRZ na rok 2015. 

 

 

Pred prerokovaním ďalšieho bodu vystúpil Ing. Mišech – pozná ľudí, ktorí pracujú s monte a zvyšujú 

jeho prežitie ako násad, uviedol postup ako by to bolo možné; je potrebné zozbierať skúsenosti 

z jednotlivých organizácií, a preto návrh na uznesenie – osloviť organizácie aké majú skúsenosti 

s chovom rýb, prežitím a aké metódy používajú pri podpore prirodzeného rozmnožovania a rozšíriť 

to do povedomia rybárskej verejnosti a hospodárov, tajomník SRZ – nedávať to ako uznesenie, ale 

poslať to organizáciám cez vestník 

 

K bodu 7: 

Iné: 

7.1. Informácia o čerpaní dotácií za obdobie od posledného zasadnutia Prezídia Rady SRZ 

7.2. Projektový zámer žiadosti o dotáciu z programu LIFE 

7.3. Možné zdroje financovania odbahnenia rybárskych revírov 

prezident SRZ – podrobne informoval Ing. Seman na zasadnutí Prezídia SRZ, komentár k tomu 

uvedie tajomník aj s predloženej prezentácie 

tajomník SRZ – v stredu 15.4. boli schválené ďalšie envirofondy vo výške cca 400 tis. EUR (nákup 

násad, rybárska stráž, rekonštrukcia lipňového chovu), dotácie získali aj organizácie – Kežmarok, 

Bratislava; Ing. Seman dostal za úlohu zabezpečenie ochrany jesetera cez program LIFE – v hodnote 

3 mil. EUR financované aj zo štátneho rozpočtu, náš podiel 20%, dotácia sa poskytuje na obdobie 6 

rokov, my chceme v prípade schválenia realizovať projekt za 4 roky; každá organizácia má asi 

problém s odbahnením – Ing. Seman vypracovať možnosti čerpania dotácií na odbahnenie; problém 

pri envirofondoch – ministerstvo berie SRZ ako celok, riešiť chce len cez Radu a nie cez organizácie, 

čo chceme zmeniť 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 39/2015 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácií za obdobie od posledného zasadnutia 

Prezídia Rady SRZ; projektový zámer žiadosti o dotáciu z programu LIFE a možné zdroje 

financovania odbahnenia rybárskych revírov. 

 

Uznesenie č. 40/2015 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť o dotáciu v programe LIFE na realizáciu rybochovného zariadenia na 

jesetery v Nových Zámkoch.  

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 
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7.4. Zarybňovacie plány na rok 2015 

- materiály, ktoré nebolo možné predložiť na februárové zasadnutie Rady SRZ predkladá člen Rady 

p. Kopčo – plány sú komplexne vytvorené, materiály boli rozposlané; dať do uznesenia, aby sa 

niektorý člen zarybňovacej komisie zúčastňoval na každej nakládke ryby a preventívne pozvať aj 

ichtyológa; tajomník SRZ – požadovali sme, aby sa na odbore výroby a odbore tečúcich vôd dohodli, 

kto bude preberať každú jednu násadu na nakládke, čím bude vykonávaný dozor; o samotnom 

zarybňovaní budeme informovať už aj na novej webovej stránke – komunikáciu má na starosti p. 

Marko z odboru výroby 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 41/2015 

Rada SRZ ukladá odboru výroby na každé zarybnenie prizvať člena zarybňovacej komisie 

v dostatočnom časovom predstihu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0  

 

V diskusii dodatočne vystúpil ešte Ing. Kalus – či sú nejaké kritériá, ktorými sa zarybňovacia komisia 

riadi – p. Kopčo – materiál  si prešiel, nepáči veľa vecí, zanalyzuje sa na zarybňovacej komisii; je 

platná smernica, potrebná úprava, žiaden revír nie je zarybňovaný tak ako by mal byť 

 

7.5. Návrh Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 

- materiál dostali členovia Rady písomne, pripomienkoval MVDr. Bilik – čl. 2 ods. 2 doplniť aj 

o nepeňažné plnenie, nakoľko sa robia bártrové obchody 

p. Farský – čl. 3 ods. 3, či je cena zákazky s dopravou alebo bez dopravy; tajomník SRZ – v cenníku 

je napísaná cena s dopravou; netreba to uvádzať, keďže hodnota zákazky sa určuje podľa cenníka 

Rady 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 42/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác s doplnenou 

zmenou v článku 2 odsek 2. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.6. Návrh Mandátnej zmluvy na zabezpečenie predaja hosťovacích a sezónnych povolení na 

rybolov 

- návrh mandátnej zmluvy s krátkym komentárom predniesol tajomník SRZ – zmluva bola doteraz 

používaná na zmluvný vzťah s predajcami povolení na revíroch Rady SRZ; 3 typy predajcov – 

externí (na základe mandátnej zmluvy), rybárska stráž a rybársky hospodár, ZO SRZ; najväčší príjem 

robia základné organizácie, odmena je 0,50 EUR/1 ks povolenia; návrh na Prezídiu, aby nám ZO 

SRZ pomohli s predajom hosťovacích povolení na vodných nádržiach; nový formát hosťovacích 

povolení na zväzové pstruhové vody – VN Dedinky, VN Bešeňová; staré povolenia je potrebné 

vymeniť; na júnovom zasadnutí sa budú riešiť aj nové hosťovacie povolenia pre ZO SRZ, zaviesť 

takisto známku – lepku pre príslušný revír 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 43/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh Mandátnej zmluvy na zabezpečenie predaja hosťovacích a sezónnych 

povolení na rybolov. 

 

Hlasovanie: 
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Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

7.7. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XI. Snemu 

- materiály boli predložené v písomnej forme 

V diskusii vystúpil Ing. Kalus s otázkou na p. Kopču – diskusný príspevok – reagoval na spôsob 

vykonávania kontroly v Košiciach; či Kontrolnú komisiu riadi tajomník alebo je samostatnou 

jednotkou; p. Kopčo dobre vie na základe čoho tam tie kontroly boli a uviedol, že nemá kúsok 

sebareflexie, že položil takú otázku akú položil a že si aj sám vyžiadal kto má kontroly robiť; chcel 

vedieť, či bol príspevok opodstatnený – Ing. Gajdošík – nie je dôležité, či bol opodstatnený, ale bol 

to príspevok; prezident SRZ – každý delegát má právo na Sneme vystúpiť so svojím názorom, p. 

Kopčo vyjadril svoj názor a Rada SRZ by sa tým vôbec nemala zaoberať; p. Estergájoš – potreba 

byť objektívny; v minulosti dávali ľudia do masovokomunikačných prostriedok veci o rozkrádaní 

a krádežiach a čo sa dokázalo; tajomník SRZ – bol vykonaný audit na kontrolu ekonomiky, môžeme 

dať podnet na previerku aj minulých rokov, ktorá potvrdí alebo vyvráti isté skutočnosti 

MVDr. Bilik – nehospodárne sa tu fungovalo, my sme ale tí, ktorí nezabránili zlému hospodáreniu, 

my sme niektoré veci odhlasovali a nechali sme bývalého tajomníka nech si robí čo chce; p. Farský 

– treba za všetkým urobiť čiaru a ísť ďalej; Ing. Staško – neriešiť tu osobnostné hodnotenie ľudí, 

urobiť previerku, ktorou sa buď potvrdia alebo vyvrátia domnienky, či sa kradlo alebo nie; Ing. 

Mišech – podporuje návrh, previerka nám ukáže, kde sme nehospodárili správne a napravme to, nie 

je dôležitá príčina; p. Pavelka – na členských schôdzach sa pýtajú, či sa naozaj kradlo a či je to 

dokázané, previerka nutná; p. Godiška – potrebná jednoznačná odpoveď pre širokú rybársku 

verejnosť 

prezident SRZ – návrh uznesenia na vykonanie previerky, Ing. Mihalda – prečo by to mal robiť 

Interaudit Benetip, s.r.o.; tajomník SRZ – spoločnosť bude len oslovená, rozhodne Rada SRZ 

Ing. Mihalda – žiadal o doplnenie diskusného príspevku ohľadom pobrežných pozemkov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 44/2015 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi osloviť audítorskú spoločnosť Interaudit 

Benetip, s.r.o. s ponukou na vykonanie previerky obdobia 2010-2014.  

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 45/2015 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie diskusných príspevkov z XI. Snemu. 

 

K bodu 8: 

Rôzne 

- prezident SRZ uviedol návrh uznesenia, ktoré odporučilo Prezídium na svojom zasadnutí ohľadom 

odpredaja auta Subaru za najvyššiu ponuku 6 200 EUR 

Ing. Trokan – pôvodná navrhovaná cena bola 8500 EUR, za takúto cenu sa nenašiel kupca, preto 

potrebné odsúhlasiť najvyššiu ponuku 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 46/2015 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj auta Subaru za cenu s najvyššou ponukou. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- prezident SRZ predložil ďalší návrh na uznesenie odporúčaný Prezídiom – odmena pre tajomníka 

za prvý štvrťrok vo výške 25% za aktivitu a opatrenia, ktoré prijíma; v decembri nepoberal žiadnu 

mzdu, preto Prezídium odporúča schváliť mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 EUR 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 47/2015 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ odmenu vo výške 25% z vyplatenej mzdy za štvrťrok. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           tajomník SRZ 

 

Uznesenie č. 48/2015 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 EUR za mesiac 

december. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           tajomník SRZ 

           p. Kopčo 

 

- návrh na ďalšie uznesenia predložila Mgr. Bíziková; pred samotnými návrhmi informovala 

o pripomienkach Ing. Stašku k zápisnici zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2015, v ktorej boli jeho 

vyjadrenia obsahovo zmenené, a z toho dôvodu opravujeme jeho výrok tak ako ho povedal 

 

Oprava zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 14.2.2015 

 

- v bode 8: Rôzne sa uvádza: 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 

 

- oprava výroku, ktorý v skutočnosti Ing. Staško povedal – opýtal sa, či spor s Ing. Belešom bol 

osobným sporom medzi Ing. Balážom a Ing. Belešom, alebo štandardným pracovnoprávnym sporom 

medzi zamestnávateľom a zamestnancom; či nie je lepšie uzavrieť mimosúdnu dohodu, aby SRZ 

nevznikla škoda ešte väčšieho rozsahu ak spor prehráme; hovoril o potrebe zriadiť odborný poradný 

orgán tajomníka a Rady SRZ tak, ako bola v minulosti vedecká rada pri časopise PaR 

 

Mgr. Bíziková – prišli dve žiadosti o poskytnutie pôžičky, z MO SRZ Šaštín na odkúpenie vodných 

plôch a priľahlých k brehov a z MsO SRZ Sládkovičovo na zabezpečenie biologického odbúrania 

organických látok a odbahnenie revíru č. 2-4190-1-1 Štrkovisko Vincov les; tajomník SRZ uviedol, 

že je potrebné stanoviť si limit na poskytovanie týchto pôžičiek. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 49/2015 

Rada SRZ schvaľuje bezúročnú pôžičku vo výške 10 000 EUR pre MO SRZ Šaštín. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 50/2015 

Rada SRZ schvaľuje bezúročnú pôžičku vo výške 10 000 EUR pre MsO SRZ Sládkovičovo. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Mgr. Bíziková predložila návrh dohody o finančnom vyrovnaní medzi MO SRZ Rohožník (užívateľ 

v druhom rade) a JUDr. Jurajom Procházkom, SHR (vlastník pozemku) vzťahujúcou sa na rybársky 
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revír č. 2-2260-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter II o výmere 2,5 ha v dohodnutej výške finančného 

vyrovnania v sume 1 254 EUR 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 51/2015 

Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 1254 EUR za rybársky revír č. 2-

2260-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter II uzatvorenú medzi Slovenským rybárskym zväzom - Radou 

Žilina, Slovenským rybárskym zväzom - Miestnou organizáciu Rohožník a JUDr. Jurajom 

Procházkom, SHR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

 

V ďalšom bode Mgr. Bíziková informovala o dvoch žalobách, ktoré boli doručené dňa 13.4.2015 

a 16.4.2015; obe žaloby na zrušenie rozhodnutí Snemu a návrh na pozastavenie výkonu týchto 

rozhodnutí, alternatívne žaloba o určenie neplatnosti volieb na Sneme a návrh na nariadenie 

predbežného opatrenia; žaloby podané p. Tkáčikom a p. Hidašim; vo veci žaloby p. Tkáčika bolo 

uznesením zastavené konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku – v žalobách sa namieta 

porušenie Stanov SRZ; nedodržanie doby 30 minút, v ktorej majú prebehnúť voľby; nesprávne údaje 

v zápisnici; voľby tajomníka, prezidenta, členov KK prebiehali v jeden deň 

 

 

Na zasadnutí ďalej vystúpil tajomník SRZ – informoval bližšie o zasadnutí Prezídia SRZ konaného 

17.4.2015; informoval o stretnutí v dňoch 26.-27.3.2015 s predstaviteľmi českého rybárskeho zväzu, 

ktoré bolo o prezentácii ich zväzu, zaujalo nás, že sa zúčastňujú troch nosných výstav v ČR na 

propagáciu zväzu, čím získavajú partnerov a pod., SRZ nemá žiadneho partnera; dôležité posilniť 

sponzoring a marketing; finančný stav na účtoch k 16.4.2015 je 296 175,02 EUR; informoval o stave 

rozdaných povolení – na reprezentačné účely v počte 2 042 kusov, pre MŽP SR v počte 20 

kaprových, pre český rybársky zväz 5 kaprových a 5 lipňových, vo zväze 139 hosťovacích; 

informácia o zamestnancoch – 31.3. schôdza odborov, návrh novej kolektívnej zmluvy – úprava 

pracovného času, odstupného a trinásteho platu, výbor však má pripomienky, ešte sa bude rokovať; 

ďalej uvádza, že výroba bola dlhodobo podhodnocovaná, na strediskách nevyhovujúci prémiový 

poriadok, odbor výroby mal celkový zisk iba 9 574 EUR, kontrolovať jednotlivé položky, či sa plnia 

a ako; výrobe sa prehodnotili mzdy a zvýšili sa im základné platy; krátenie odmien pre zamestnancov 

Sekretariátu, čím sa ušetrilo 2 000 EUR, najväčší postih Ing. Šátek; návrh smernice o ubytovaní 

a deputátoch; truxor – využívať aj organizácie; potreba zlepšiť komunikáciu; poriadok na zväzových 

vodách, najmä Liptovská Mara 

 

 

V diskusii vystúpil Ing. Gajdošík – ako český rybársky zväz hospodári, či je v pluse; ako sa 

vykrývajú deputáty, či sa to rieši ako strata alebo neuhradený tovar; tajomník SRZ – ekonomická 

stránka sa neriešila; v PB komerčný predaj pstruha, chov bez ohľadu na to, či ho treba alebo nie, 

v novej smernici o odpredaji rýb možnosť kúpy živého pstruha za cenníkové ceny 

Ing. Kalus – či kolektívna zmluva bude predmetom rokovania Prezídia a Rady; po druhé v zápisnici 

sa uvádza, že k nejakej problematike sa vyjadril niektorý z členov, pričom nie je špecifikované, 

aspoň stručne uvádzať; tajomník SRZ – KZ sa môže poslať elektronicky 

p. Šaffa – uskutočnila brigáda na Zemplínskej Šírave, spolupráca i s SVP a starostom 

JUDr. Kabáč – návrh zabezpečiť členom Rady rybárske uniformy; tajomník SRZ – v Čechách len 

košeľa a kravata, nie je potrebné aj oblek 

Ing. Mihalda – vďaka tajomníkovi za stretnutie na Liptovskej Mare a pripravovaný návrh na zmenu 

Smernice o vtákoch, truxor – ako je stratový, nejaké vybilancovanie a vyjadrenie 

predseda KK Ing. Trokan – kontrola na ekonomickom odbore – dôchodkové poistenie, pokladničné 
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operácie, evidencia je prehľadná, doklady sú podpísané, nie však priamo na mieste, treba do 10. dňa 

nasl. mesiaca podpísať doklady, kontrola pošty, kontrola vyplácania cestovných nákladov, 

prevádzka vozidiel, GPS – len cieľový bod, aká je účelnosť jeho zavedenia, výkazy – chýbajúce 

podpisy vedúcich dopravy; kontroly v Komárne (predseda KK spochybnil schôdzu, sám si 

vypracoval správu KK a sám urobil záver a poslal svoju abdikáciu) a Štúrove; podnet p. Semoka na 

preskúmanie postupu disciplinárnej komisie – KK odporučila dovolanie na Prezídium; šetrenie 

v Piešťanoch 

p. Kopčo – ohľadom Štúrova – keď člen musí dodržať lehotu, či by spätne nemala lehoty dodržiavať 

aj disciplinárna komisia a ako bolo rozhodnuté na Prezídiu ohľadom p. Semoka  

p. Godiška – na základe čoho bolo dovolanie p. Semoka zamietnuté  

JUDr Kabáč – dodržiavať stanovy, kde je lehota 15 dní na podanie opravného prostriedku a to je aj 

dovolanie  

MVDr. Bilik – Prezídium rozhodlo v súlade, p. Semok sa môže v prípade nespokojnosti obrátiť na 

súd, s rovnakým názorom aj p. Farský 

p. Janovič – na margo kontrolnej komisie, KK netrestá a nemôže ani trest zrušiť, môže len dokázať 

momentálny stav  

Ing Mišech – uprelo sa mu právo na dovolanie, preto som na Prezídiu ani nehlasoval; raz sa vydajú 

papiere tomu, kto skutočne porušil, len preto, že výbor pochybil a na druhej strane je zamietavé 

stanovisko 

Ing. Trokan – potreba zmeny disciplinárneho poriadku, napr. doplniť, že aj KK môže dať podnet na 

začatie disciplinárneho konania 

JUDr. Kabáč – najskôr je nutná novelizácia Stanov, a potom discip. poriadku alebo narýchlo urobiť 

zmeny a po novele Stanov urobiť zmenu disciplinárneho poriadku nanovo 

JUDr. Borlok – nezasahovať do vecí, do ktorých ani členovia Rady nemajú prístup; jednoducho 

dostali sme podklady, a rozhodlo sa v súlade so zákonom a normami; ak pochybila organizácia, nech 

si znáša následky 

Ing. Mišech – na smernice máme dosah, preto ich treba zosúladiť; prezident SRZ – v danej 

problematike bude pokračovať Legislatívna komisia 

p. Tomko – rybárska stráž vedená Ing. Baranom, aby oznamovala svoje výjazdy na revíry, boli u nás 

na Latorici na kontrole a nikto o tom nevedel, členovia Rady by mali vedieť o takýchto výjazdoch 

a mali by sme mať možnosť zasahovať do výberu rybárskej stráže; prezident SRZ – Baran má 

vypracovať koncepciu činnosti rybárskej stráže; mám rozpracované otázky aj ohľadom mládeže, 

dohodnúť aj stretnutie s ministrom školstva 

tajomník SRZ – organizácie urobiť krátky zápis z prebiehajúcich členských schôdzí 

p. Kopčo – materiály ohľadom rybárskej stráže doručiť v časovom predstihu pred zasadnutím Rady 

p. Godiška – rôzny výklad ohľadom bezplatných povolení; požiadal som o vypracovanie Mgr. 

Bízikovú – potrebné dať výklad do vestníka 

Ing, Mihalda – stretnutie v rámci krajov ohľadom pripomienok k zmene zákona 

PaedDr. Čerešňák – nejaké preukazy pre členov Rady, aby sa mohlo chodiť na strediská, nepoznajú 

nás a potom nás tam nechcú pustiť 

 

 

Záver 

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

účasť a poprial pekný deň. 

 

Mimo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 18.04.2015 prebehlo elektronické hlasovanie ohľadom 

poskytnutia dotácie z rezervného fondu Rady SRZ, o ktorú požiadala MsO SRZ Považská Bystrica 

vo forme 250 kg násady pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie súťažnej trate XVI. ročníka 

pretekov „Memoriál Jozefa Krónera“ v LRU-mucha. Predložená žiadosť bola aj predmetom 

rokovania Prezídia Rady SRZ, ktoré neodporučilo Rade SRZ žiadosť schváliť. Členovia Rady SRZ 

mali možnosť hlasovať do 28.apríla 2015 do 9:00 hod. Z 34 členov Rady SRZ nehlasovali 9. 

 

Uznesenie 52/2015 
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Rada SRZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z rezervného fondu Rady SRZ vo forme 250 kg násady 

pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie súťažnej trate XVI. ročníka pretekov „Memoriál Jozefa 

Krónera“ v LRU-mucha pre MsO SRZ Považská Bystrica. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 3    Zdržal sa – 2 

      Ing. Kalus    Sieglová 

      Tomanovics    Kozub 

      Ing. Jančuška 

 

 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 18.4.2015 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 24/2015 

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

Uznesenie č. 27/2015 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie termínu do 30. apríla 2016 týkajúce sa uznesenia č. 28/2014. 

Uznesenie č. 28/2015 

Rada SRZ schvaľuje výber reprezentačných trénerov, účasť reprezentačných družstiev na 

majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy spolufinancovaný SRZ na LRU-plávaná, LRU-

mucha, LRU-prívlač, LRU-feeder, rybolovná technika a zmenu predpisov pre športovú činnosť. 

 

Uznesenie č. 30/2015 

Rada SRZ schvaľuje Juraja Dobiáša za kandidáta na predsedu predstavenstva Slovryb, a.s. za Radu 

SRZ. 

Uznesenie č. 31/2015 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku SRZ za rok 2014. 

Uznesenie č. 33/2015 

Rada SRZ schvaľuje vykonávanie auditu naďalej spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. 

Uznesenie č. 40/2015 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť o dotáciu v programe LIFE na realizáciu rybochovného zariadenia na 

jesetery v Nových Zámkoch.  

Uznesenie č. 42/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác s doplnenou 

zmenou v článku 2 odsek 2. 

Uznesenie č. 43/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh Mandátnej zmluvy na zabezpečenie predaja hosťovacích a sezónnych 

povolení na rybolov. 

Uznesenie č. 46/2015 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj auta Subaru za cenu s najvyššou ponukou. 

Uznesenie č. 47/2015 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ odmenu vo výške 25% z vyplatenej mzdy za štvrťrok. 

Uznesenie č. 48/2015 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 EUR za mesiac 

december. 

Uznesenie č. 49/2015 

Rada SRZ schvaľuje bezúročnú pôžičku vo výške 10 000 EUR pre MO SRZ Šaštín. 

Uznesenie č. 50/2015 

Rada SRZ schvaľuje bezúročnú pôžičku vo výške 10 000 EUR pre MsO SRZ Sládkovičovo. 

Uznesenie č. 51/2015 
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Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 1254 EUR za rybársky revír č. 2-

2260-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter II uzatvorenú medzi Slovenským rybárskym zväzom - Radou 

Žilina, Slovenským rybárskym zväzom - Miestnou organizáciu Rohožník a JUDr. Jurajom 

Procházkom, SHR. 

 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 29/2015 
Rada SRZ berie na vedomie správu o hospodárení akciovej spoločnosti Slovryb, a.s. za rok 2014. 

Uznesenie č. 32/2015 

Rada SRZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Interaudit Benetip, s.r.o. 

Uznesenie č. 34/2015 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015, plán a skutočnosť k 28.2.2015. 

Uznesenie č. 35/2015 

Rada SRZ berie na vedomie Stav v majetkovoprávnom usporiadaní hospodárstiev SRZ za rok 2014. 

Uznesenie č. 38/2015 

Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán pre výrobné strediská Rady SRZ na rok 2015. 

Uznesenie č. 39/2015 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácií za obdobie od posledného zasadnutia 

Prezídia Rady SRZ; projektový zámer žiadosti o dotáciu z programu LIFE a možné zdroje 

financovania odbahnenia rybárskych revírov. 

Uznesenie č. 45/2015 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie diskusných príspevkov z XI. Snemu. 

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 36/2015 

Rada SRZ ukladá odboru výroby polročne sledovať ekonomické ukazovatele výrobných stredísk 

a venovať osobitnú pozornosť spotrebe krmív a kŕmnym koeficientom. 

 

Uznesenie č. 37/2015 

Rada SRZ ukladá odboru výroby s polročnou kontrolou: 

1. Vypracovať koncepciu na obnovu populácie lipňa tymiánového na Slovensku.  

2. Zarybňovanie orientovať na jarné násady lipňa 1 – ročného, časť produkcie (10-20%) 

vyčleniť na chov dvojročnej násady. Tejto požiadavke prispôsobiť obsádkové plány 

výrobných stredísk. 

3. Vybranú lokalitu – Váh č. 19b, číslo revíru 3-4701-4-4 s možnosťou kontroly (ChaP) 

zarybňovať optimálnym množstvom násady. 

4. Na lokalite biokoridor VD Žilina odskúšať zarybňovanie lipňa rýchleným plôdikom (LiR) 

a vyhodnotiť jeho prežitie. 

 

Termín: trvale 

Uznesenie č. 41/2015 

Rada SRZ ukladá odboru výroby na každé zarybnenie prizvať člena zarybňovacej komisie 

v dostatočnom časovom predstihu. 

Uznesenie č. 44/2015 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi osloviť audítorskú spoločnosť Interaudit 

Benetip, s.r.o. s ponukou na vykonanie previerky obdobia 2010-2014.  

 

 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie 52/2015 

Rada SRZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z rezervného fondu Rady SRZ vo forme 250 kg násady 
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pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie súťažnej trate XVI. ročníka pretekov „Memoriál Jozefa 

Krónera“ v LRU-mucha pre MsO SRZ Považská Bystrica. 

 

 

V. Rada SRZ zrušuje: 

Uznesenie č. 25/2015 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 26/2014. 

Uznesenie č. 26/2015 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 56/2010/B-bod 2 v znení uznesenia č. 15/2012. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Bíziková 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 tajomník                prezident  
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