
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 13. júna 2015 v Žiline 

________________________________ 

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 13. júna 2015 v Žiline 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: Mgr. Bíziková B.– právny a organizačný referent, Ing. Baran R. – vedúci Rybárskej 

stráže, Ing. Strihová M. – vedúci odboru tečúcich vôd 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení – jún 2015 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 30.4. 2015 

3. Návrh koncepcie činnosti rybárskej stráže 

4. Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2016 

4.1. Hlavátkové povolenia 

4.2. Ekologické havárie a prvotné zarybnenie revírov 

5. Správa o činnosti pracovných komisií k 5/2015 

6. Návrh Plánu práce Prezídia SRZ a Rady SRZ na 2. polrok 2015 

7. Iné  

7.1. Informácie o práci Sekretariátu Rady SRZ od posledného rokovania Rady SRZ 

7.2. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

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

7.4. Informácia o príprave 35. MS klubov v LRU-plávaná 

7.5. Správy delegátov Rady SRZ z VČS/MK ZO SRZ 

7.6. Návrh metodického plánu práce rybárskych krúžkov na rok 2015/2016 

8. Rôzne 

Záver 

 

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

Ľuboš Javor, tajomník SRZ. 

Na úvod zasadnutia tajomník v mene Rady zablahoželal Ing. Mišechovi k jubilejným narodeninám. 

 

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

zasadnutia. Nakoľko žiadne neboli, program zasadnutia bol schválený.  

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení – jún 2015 

Uznesenia splnené: 

86/2014-bod 1 a 5, 88/2014-bod 1, 108/2014, 44/2015 

 

Uznesenia trvajúce: 

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

86/2014-bod 6, 5/2015-bod 1, 9/2015-body 2,3,4, 36/2015, 37/2015, 41/2015 

 

Kontrolu uznesení pripomienkovala Mgr. Jankovičová – vypadlo uznesenie č. 31/2014, ktoré je však 

stále v platnosti – Mgr. Bíziková – pôvodne sa malo uznesenie zrušiť, softvér spoločnosti UnionSoft 

sa nevyužíva, stalo sa neaktuálnym; termín je trvale, takže uznesenie zostáva naďalej v platnosti 

s tým, že organizácie tento systém budú používať 

Mgr. Jankovičová – uznesenie č. 86/2014-bod 5 – dané ako splnené, ale v máji zistené, že RT nemá 

zaplatený štartovný poplatok v zahraničí – Mgr. Bíziková – bude preverené 

tajomník SRZ – vyjadril sa k uzneseniu 44/2015 – rokovanie s p. Hyrošom, ktorý odporučil inú 

spoločnosť na vykonanie previerky, cenová ponuka od spoločnosti AC&T Managment vo výške 



8520 EUR, rokovanie s riaditeľom spoločnosti s p. Polóni – tajomník apeloval na to, že sme 

občianske združenie a nie typický podnikateľský subjekt, suma je príliš vysoká – dohodla sa polovica 

z ceny 4260 EUR s DPH; ak to Rada odsúhlasí, previerka by mala byť vykonaná do konca augusta 

Ing. Jančuška – vystúpil ohľadom hospodárenia na Liptovskej Mare – klietkový chov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 53/2015 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou AC&T Managment na vykonanie 

previerky obdobia 2010-2014 v sume 4260 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 30.4. 2015 

prezident SRZ - materiál bol predložený, otvorila sa diskusia 

Mgr. Jankovičová – aby ekonomický odbor vypracovával lepšiu analýzu – kde je nárast zvýšenia 

spotreby elektrickej energie a aká je príčina nárastu, telefóny – či je limit, kde vznikli náklady 

tajomník SRZ – ospravedlnil neprítomnosť Ing. Šáteka zo zdravotných dôvodov; na mesačnej báze 

robíme podrobnú analýzu od stredísk až po Radu, príkaz Ing. Petijovi a p. Sprušanskému zistiť dôvod 

zvýšenia nákladov na konkrétnych strediskách; telefóny – v O2 máme 65 mobilov, mesačné náklady 

sú cca 550 EUR, pričom zmluvná podmienka, že ak to klesne pod túto sumu, budú tam navýšenia; 

určia sa limity a v prípade prekročenia si bude hradiť každý sám; možnosť využitia platinových 

paušálov 

MVDr. Bilik – aj keď je správa nekvalitná, tak z tabuliek vyplýva, že sa rozpočet dodržiava a ak to 

pôjde takto aj ďalej, tak bude rozpočet naplnený, za čo patrí vďaka 

predseda KK SRZ p. Trokan – KK SRZ takisto prejedla plnenie rozpočtu, treba hľadať ďalšie úspory, 

čo sa týka nákladov – tajomník SRZ – prínosy od poslednej Rady – predaj auta Subaru 6200 EUR, 

zrušenie havarijnej poistky 540 EUR, získanie sponzoringu od Allianzu v sume 2500 EUR, ušetrenie 

znížením sumy z 8520 EUR na 4260 EUR na vykonanie previerky, po rokovaní s p. Hyrošom 

o výške ceny za audit z 3600 EUR na 3300 EUR s DPH 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 54/2015 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015, plán a skutočnosť k 30.4.2015. 

 

K bodu 3: 

Návrh koncepcie činnosti rybárskej stráže  

- materiály boli predložené, vystúpil Ing. Baran – vedúci rybárskej stráže - rybárska stráž je 

problematika veľmi široká, vyplýva zo zákona o rybárstve a z iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, preto potreba urobiť koncepciu v súlade s týmito predpismi, aj vláda pripravuje 

Koncepciu ochrany prírody a Akčný plán pre ochranu biodiverzity, v týchto dokumentoch sa celkovo 

rieši stráž, takže to musí byť v súlade; čo sa týka ochrany rybárskeho práva – Policajné prezídium 

zabezpečilo, aby v každom kraji bol odborník, ktorý sa zaoberá environmentálnou kriminalitou; 

v roku 2002 systém na ochranu rybárskeho práva, na základe ktorého boli vytvorené pracovné miesta 

za účelom zlepšenia ochrany; potrebné zamerať sa na zlepšenie vedomostnej úrovne a kvalifikácie 

členov RS, pretože mnohokrát samotná RS musí byť odvolaná pre porušovanie zákonov; celý systém 

ochrany je založený na spolupráci so ZO SRZ, pretože stupeň I. až III. chránia len členovia 

základných organizácií (Dunaj č. 1 a 2, Kráľová, Krpeľany a iné) a „profesionálna“ RS je na Dunaji 

č. 3 a 4; RS je zameraná najmä na spoluprácu s políciou, potreba školení v ZO SRZ 

 

V diskusii vystúpil p. Tomanovics – ohľadom poistenia RS, že okrem Bratislavy sa sami poisťujú aj 

v Dunajskej Strede, tvrdíte, že treba viac RS na Dunaji, prečo na tom nemôže pracovať aj MsO SRZ 

Dunajská Streda, v minulosti boli ZO SRZ financované, aby sa na tom mohli podieľať – Ing. Baran 



– je pravda, že niektoré organizácie sa podieľali na ochrane revírov, ale problém bol vo vyúčtovaní, 

peniaze, ktoré organizácia dostala spätne nevyúčtovala a nevedelo sa ako sa finančné prostriedky 

minuli, preto sú uzatvorené Dohody o spolupráci (Galanta, Štúrovo, Komárno, Martin, Námestovo) 

p. Šaffa – v Koncepcii nie je zahrnutá návštevnosť, aký počet RS je potrebný, pripomienkovali sme 

to, na niektorých úsekoch je RS zbytočná, nie sú tam rybári a zbytočne je platená, načo mať 

pomocníkov, keď ZO SRZ majú dostatok RS, potreba nových členov RS, ktorí sú mladí a majú o to 

záujem, robiť psychotesty 

p. Kopčo – terajšia RS na vodných nádržiach ma kamarátsku úroveň, RS na revíroch Rady bola 

ukradnutá zo ZO SRZ, ktoré ju vyškolili; na RS ide veľké množstvo peňazí, a preto by RS mala ísť 

pod ZO SRZ a robota by sa mala kompenzovať rybou, nie peniazmi, RS iba plní účel v štáte, daná 

Koncepcia je nedostatočná 

Ing. Baran – RS bola navrhnutá zo ZO SRZ, Rada nikoho neukradla, boli len preškolení, 

disciplinárne previnenia, ktoré zistíme, sú riešené na ZO SRZ, ktoré vyberajú pokuty, cez ZO SRZ 

to tu už bolo – nebudú to riešiť lepšie, pretože boli ovplyvňovaní, aj RS pre Radu je niekedy 

ovplyvňovaná, ale neustále sa obmieňa 

PhDr. Fraňa – ak ZO SRZ navrhuje členov RS, môžeme ich aj odvolať, ak sú nespoľahliví 

JUDr. Borlok – RS pre Radu je na vyššej úrovni ako v niektorých organizáciách, Koncepciu je 

potrebné oprieť o všetky novely; RS, ktorá nevykonáva svoju prácu je potrebné vymeniť 

MVDr. Bilik – potrebné zdôvodniť prečo je potreba profesionálnej RS a ako sa to má urobiť 

Ing. Baran – je potrebná komisia, ktorá sa tomu bude venovať, a ktorá pomôže koncepciu 

vypracovať; členovia RS nemôžu chodiť po VN ako Liptovská Mara, Zemplínska Šírava a iné sami 

kvôli bezpečnosti, preto potreba pomocníkov, nikto nebude riskovať svoje vlastné zdravie a život  

Ing. Mihalda – podporujem názor MVDr. Bilika, ide o prvú koncepciu, na ktorej treba ďalej pracovať 

Néveri – na Orave a Zemplínskej Šírave podľa čoho RS kategorizuje nástrahové rybky – rybár môže 

prísť o povolenie, keď nemá zapísané nástrahové rybky 

p. prezident – takéto otázky riešiť osobne, témou je koncepcia RS, zahrnúť RS aj ako metodický 

orgán pre ZO SRZ, je potrebné koncepciu dopracovať, pripomienky treba zapracovať do koncepcie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 55/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd dopracovať Koncepciu rybárskej stráže spoločne 

s ekonomicko-výrobnou komisiou podľa pripomienok členov Rady SRZ a ZO SRZ. 

Termín: zasadnutie Rady SRZ v septembri 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      p. Kopčo 

 

K bodu 4: 

Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2016 

prezident SRZ - materiály boli predložené, cenami povolení sa zaoberalo aj Prezídium a odporúčajú 

Rade SRZ nasledovné uznesenie: prerokovať návrh cenníka povolení na rok 2016 a doplniť ho 

prostredníctvom ekonomicko-výrobnej komisie a zarybňovacej komisie o analýzu získaných 

podkladov 

Ing. Strihová – vypracovaných viac variantov, na základe pripomienok – chýbajú niektoré revíry, 

niektoré organizácie najvyššie ceny, aby bol najnižší odvod; pre vypracovanie analýzy je potrebné 

presne povedať čo sa žiada – či jednotný odvod, ako riešiť ZO SRZ, ktoré nezaradia revír do 

zväzového; odporúča sa jednotný odvod 

 

V diskusii vystúpil p. Orovčík – ide o model, ktorý tu už bol, treba brať do úvahy pripomienky 

športovcov, jednotný odvod z toho dôvodu, že pri prepočte jednotlivých druhov povolení, ktoré 

vydávajú ZO SRZ zisťujeme, že vody Rady sú ukrátené o financie, vytvoriť povolenie bez 

privlastnenia úlovku (pre športovcov, registrovaných pretekárov), potrebné ekonomicky odôvodniť 

jednotný odvod 



Ing. Mišech – 68% ZO SRZ predáva zväzové povolenia za najnižší odvod, preto potreba jednotného 

odvodu, aby bolo aj na zarybňovanie, zrušiť bezplatné povolenia – vytvára to problémy 

K danej problematike sa vyjadrili PaedDr. Čerešňák, p. Kopčo, Ing. Jančuška a Ing. Mihalda 

s otázkami na ozrejmenie.  

tajomník SRZ – samostatná známka na zväzové povolenie bude podmienená miestnym povolením 

všetkých druhov (kaprová, pstruhová, lipňová); predložený variant z dôvodu problémov, ktoré 

vznikajú – zaraďovanie revírov zo zväzového povolenia, cena povolení, zarybňovací plán; potreba 

riešiť komplexne aj kvôli tlaku zo strany rybárov 

p. Tomko – nechať bezplatné povolenia, čo sa týka miestnych povolení a nechať to na ZO SRZ – 

Ing. Mišech – odvádzať ale aspoň dve eurá, pretože organizácia sa sama potom ochudobňuje. 

V diskusii sa ďalej vyjadril p. Dimitrov, p. Farský (riešiť smernicu o prerozdeľovaní), Ing. Mišech, 

RNDr. Sabo (vyjadril sa za organizáciu, nie ako člen KK SRZ, k cene hlavátkových povolení), p. 

Orovčík, p. Néveri (povolenie - lov čereňom na tečúcich vodách, lov na jednom revíri), p. Šaffa – 

zdôvodniť zvýšenie ceny na Zemplínskej Šírave 

predseda KK SRZ p. Trokan – jednotným odvodom organizácie, ktoré nemajú kaprové vody, tak 

ušetria, nebudú musieť odvádzať celú sumu; potreba zmeniť aj Smernicu o platení zápisného 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 56/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd za spolupráce ekonomicko-výrobnej komisie a zarybňovacej 

komisie na základe pripomienok vypracovať návrh cenníka povolení na rybolov na rok 2016 a návrh 

Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. 

Termín: zasadnutie Rady SRZ v septembri 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 4.1: 

4.2. Hlavátkové povolenia 

Ing. Strihová – organizácie zaslali svoje požiadavky aj so zdôvodnením, všetko je uvedené 

v predloženej tabuľke – prezident SRZ – Prezídium k tomuto neprijalo uznesenie 

p. Kozub – potreba riešiť hraničné vody, uzatvoriť nejakú dohodu s druhou stranou (Poľsko – každý 

týždeň jedna hlavátka, u nás – tri mesiace jedna hlavátka) – tajomník SRZ – je to v riešení, sú 

rokovania aj na ministerstve, potreba uzatvoriť medzirezortné dohody a do toho vstupuje štát, 

nemôžeme o tom rozhodnúť my, pretože aj my aj druhá strana je viazaná zákonmi; ide o dlhotrvajúci 

problém, pri ktorom potrebuje pomoc od štátu 

p. Orovčík – získal som materiál, v ktorom existuje výnimka MŽP SR, ktorá bola vydaná práve na 

to, aby povolenie pre hraničné vody bolo vo forme známky, nie v takej v akej bola; kritizoval sa 

systém využívania hlavátkového povolenia pre hraničné vody, pretože organizácie to predávali 

cudzincom a tam počet vychádzok nie je obmedzený, dať do smernice možnosť predávať len členom 

ZO SRZ, bolo zvláštne hlavátkové povolenie 60 EUR z ministerstva, ktoré dalo výnimku na zákon 

čisto pre hraničné vody – tajomník SRZ – preverí sa, či je takáto výnimka z ministerstva 

 

 

 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 57/2015 

Rada SRZ schvaľuje množstvo vydaných hlavátkových povolení na rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 4 

           Ing. Staško 



           Ing. Stanko 

           p. Estergájoš 

           p. Farský  

 

K bodu 4.2: 

Ekologické havárie a prvotné zarybnenie revírov  

Ing. Strihová – materiály boli predložené, organizácie doložili potrebné podklady; vypúšťanie VN 

nebolo v súlade s našou smernicou, každým vypustením dochádza k úhynu a bolo by dobré aspoň 

čiastočne kompenzovať úhyn 

p. Kopčo – spolu s PaedDr. Čerešňákom som bol proti systému zarybňovania – organizácie, ktoré 

vypustia VN a aj tú rybu vyberú, tak si pýtajú z peňazí Rady na zarybnenie; finančné prostriedky 

majú byť na nové revíry, pri vypustení už ide o druhotné zarybnenie 

MVDr. Bilik – na niektorých VN nie je možné urobiť výlov tak, aby nič nezahynulo, prípadne sa 

niečo vypustí do ďalšieho revíru, dať možnosť dorybnenia; Ing. Mihalda – na prvotné zarybnenie 

nemôže ísť pstruh dúhový, pretože ten je do niekoľkých dní preč, zbytočná strata 

predseda KK SRZ p. Trokan – prvotné zarybnenie by malo byť dokladované na OTV a hodnotiť by 

sa to malo individuálne prípad od prípadu 

p. Godiška – informácia, že v Humennom chcú podustvu dodávať do celej SR – Ing. Strihová – 

prerokované s organizáciou, aj návrh urobený ichtyológom; p. Dimitrov – potreba zmeniť smernicu; 

VN Kráľová – rýchle vypúšťanie, dochádza k rabovaniu – Ing. Strihová – smernica sa bude 

aktualizovať; MVDr. Bilik – dať do smernice zarybňovanie pôvodnými druhmi rýb 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 58/2015 

Rada SRZ schvaľuje dotácie z rezervného zarybňovacieho fondu na ekologické havárie a prvotné 

zarybnenie revírov takto: 

- MsO SRZ Pezinok – 1000 Kg K2 v hodnote 2590 EUR na prvotné zarybnenie VN Kučišdorf 

- MO SRZ Banská Štiavnica – 350 kg K3 v hodnote 840 EUR na prvotné zarybnenie jazero Evička 

- MO SRZ Veľký Krtíš – 100 kg Š1 v hodnote 900 EUR na prvotné zarybnenie VN Želovce 

- MsO SRZ Humenné – 11150ks Pds2 a 2300ks Jh1 v hodnote 4822,50 EUR na MZV Laborec č. 3 

- MO SRZ Kežmarok – 1000 Kg K2 v hodnote 2590 EUR na prvotné zarybnenie VN Vrbov č. 2 

- MsO SRZ Michalovce – 500 kg K2 v hodnote 1295 EUR na prvotné zarybnenie VN Kolibabovce 

- MO SRZ Sečovce – 250kg K2 v hodnote 647,50 EUR na prvotné zarybnenie VN Dvorianky 

- MO SRZ Vranov n. Topľou – 150 Pd1 v hodnote 885 EUR na prvotné zarybnenie VN Rakovec. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Borlok 

 

Ing. Strihová – zarybňovací plán pre kaprové revíry Rady schválený vo februári podľa cenníka 2012 

– po prepočte podľa nového cenníka sa ušetrilo 53 877 EUR, hlavne znížením ceny zubáča, 

vzhľadom na schválenú dotáciu na zarybnenie revírov Rady, bolo navrhnuté na zarybňovacej komisii 

presunúť polovicu ušetrených prostriedkov do fondu ichtyológa a použili by sa v tomto roku 

 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 59/2015 

Rada SRZ schvaľuje presunúť polovicu ušetrených finančných prostriedkov do fondu ichtyológa zo 

sumy 53 877 EUR určených na zarybňovací plán pre kaprové revíry Rady a použiť ich do konca 

roku 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 



 

Ing. Strihová ďalej informovala o dohode o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov (Senec 

a Sládkovičovo), rovnaká dohoda medzi Leváre a Sekule – nedošlo ešte k podpísaniu; podobne 

riešený bude Osliansky potok č. 1 medzi ZO SRZ Partizánske a Prievidza; informovala o verejných 

konzultáciách k vodnému plánu SR, možnosť pripomienkovania – bude rozposlané, aby ste sa mohli 

podpísať buď ako fyzická osoba alebo ako organizácia, pripomienkovanie sa týka aj malých vodných 

elektrární, posielať doporučene poštou; Smernica o vtákoch – možnosť pripomienkovať cez 

elektronický dotazník na stránke EÚ 

 

K bodu 5: 

Správa o činnosti pracovných komisií k 5/2015 

- jednotlivé komisie poslali stručný zápis činnosti, ústne sa na zasadnutí vyjadril p. Kopčo – 

zarybňovacia komisia sa stretla dvakrát, riešila sa problematika okolo financovania z 

environmentálneho fondu, prvotné zarybnenia pri vypustení VN, my máme rozhodovať kedy robiť 

zarybňovanie a nie ichtyológovia, potreba presunu zarybňovania lososovitých revírov na jar 

tajomník SRZ – problematiky zarybňovania sa rieši aj s odborom výroby, potreba komunikácie; 

uznesenie týkajúce sa zarybňovania orientované na jarné násady lipňa sa vzťahuje aj na lososovité 

revíry, je to v štádiu riešenia, uskutočňujú sa pravidelné porady s odborom výroby; v minulých 

obdobiach sa zarybnilo z enviro.dotácií za významné finančné prostriedky jesennou násadou zubáča 

10 cm, ktorý má minimálnu šancu na prežitie z dôvodu nedostatku potravy a v skutočnosti z toho 

nič nemáme, preto potreba zmeniť systém zarybňovania Ing. Mišech – súhlasí s p. Kopčom ohľadom 

jarného zarybňovania, v zime je prirodzený úhyn rýb, zarybňovanie na jar – niekoľko násobné 

zlepšenie prežitia 

 

K bodu 6: 

Návrh Plánu práce Prezídia SRZ a Rady SRZ na 2. polrok 2015 

- materiál bol predložený, ide o základný formát, ktorý sa bude dopĺňať podľa potreby; tajomník 

SRZ – návrh výjazdového zasadnutia v septembri v Košickom kraji 

K plánu práce sa vyjadrili p. Orovčík a Ing. Kalus s technickou poznámkou. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 60/2015 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia SRZ a Rady SRZ na 2. polrok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

K bodu 7: 

Iné: 

7.1. Informácie o práci Sekretariátu Rady SRZ od posledného rokovania Rady SRZ 

- k danému bodu sa vyjadril tajomník SRZ – stretnutie funkcionárov Nitrianskeho kraja – témou 

hosťovacie povolenia, prehľad o úlovkoch, bezplatné lepky premenovať na hosťovacie alebo 

funkcionárske – v roku 2015 si organizácie objednali 11 000 kusov, o toto SRZ prichádza, potreba 

vyriešiť; rokovanie s HRIVIS engineering, s.r.o. – webová stránka nemá daný potenciál, slabo 

informatívna a neprehľadná, ďalšia spolupráca sa nepodpísala nakoľko nie je spokojnosť z našej 

strany; rokovanie so Štátnou ochranou prírody – o projekte LIFE, potreba vyplniť anketu určenú 

hospodárom z dôvodu možnosti dotácií od ŠOP-ky; valné zhromaždenie Slovrybu, stretnutie 

funkcionárov Trnavského kraja; stretnutie hospodárov Žilinského kraja – informovať o MVE, 

problematika kormorána; VN Kráľová – chýba vyjadrenie dopravného úradu ohľadom zákazu 

plavby, na ktoré sa čaká; VN Teplý Vrch – množstvo problémov, vyvolané rokovanie na OÚ ŽP 

Rimavská Sobota, potreba otvoriť manipulačný poriadok – vyhovuje SVP, š.p., ale nie rybárom, 

nutnosť zmeny; účasť na pretekoch funkcionárov Trenčianskeho kraja; technicko-bezpečnostný 

dohľad nad vodnými stavbami – máme 21 vodných stavieb – zo zákona potreba obnoviť dáta 



a zaviesť manipulačné poriadky, dve ponuky – jedna vo výške 6600 EUR od RNDr. Panenka a druhá 

vo výške 9900 EUR, preto navrhujeme uznesenie, že SRZ požiada ohľadom vypracovania dohľadu 

FO alebo PO s najnižšou ponukou; 15 vodných stavieb je vo vlastníctve ZO SRZ – riešiť celoplošne, 

a následne refaktúrovať náklady 

K problematike technicko-bezpečnostného dohľadu sa vyjadrili MVDr. Bilik, Ing. Staško (VN 

Košiare – máme odborne spôsobilú osobu, museli sme urobiť aj zameranie hrádze – skontrolovať, 

ktoré úkony je zo zákona potrebné robiť), p. Valent (mesačné hlásenie zasielané zodpovednej osobe) 

a predseda KK SRZ p. Trokan. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 61/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby Sekretariát Rady SRZ na požiadanie ZO SRZ zabezpečil výkon technicko-

bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách v správe SRZ za najnižšiu cenovú ponuku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa - 0 

 

- tajomník SRZ ďalej informoval o rokovaní s mincovňou v Kremnici; stretnutie hospodárov 

Banskobystrického kraja; sponzoring MS – nenašiel sa generálny sponzor, pôjde to na náklady SRZ; 

rokovanie štatutárnych zástupcov Žilinského kraja; rokovanie s firmou KODAS ohľadom Office 

365; výstava v Lysej nad Labem; informácia o počte členskej základne; stretnutie na Liptovskej 

Mare pri príležitosti 40. výročia; rokovanie s MsO SRZ Dunajská Streda ohľadom problematiky 

Dunaj č. 3 a 4; stretnutie na Liptovskej Mare – klietkový chov a stretnutie s okolitými organizáciami; 

rokovanie s AC&T Management ohľadom účtovnej previerky za roky 2010 až 2014; žiadosť hotela 

Kormorán; zakúpenie reklamných predmetov; zmluva na hnuteľný majetok zo ŠOP-kou – nie je 

uzatvorená, nesúhlas, keďže je to postavené na našom pozemku; ponuka od Žilinského Večerníka – 

ide o lokálny spravodaj, budú ešte rokovania; pripomienkovanie vodného plánu; porady aj na báze 

odborov; účasť na stretnutiach aj mimo pracovného času 

 

7.2. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

 Žiadosť MsO SRZ Michalovce 

Mgr. Bíziková – návrh použitia finančných prostriedkov z predaja hosťovacích povolení v súvislosti 

so VII. ročníkom Zemplínskeho kapra 

prezident SRZ – Prezídium odporúča použiť všetky prostriedky na zarybnenie Zemplínskej Šíravy 

kaprom K3 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 62/2015 

Rada SRZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z predaných hosťovacích povolení na 

zarybnenie Zemplínskej Šíravy kaprom K3 zo strediska Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 Žiadosť MsO SRZ Levice 

Mgr. Bíziková – návrh na zaradenie VN Tekov, VN Kalná nad Hronom a VN Turá do zväzového 

poriadku na vody kaprové; prierez históriou; k žiadosti vyjadrenie aj ichtyológa Ing. Farského 

tajomník SRZ – bola schválená smernica o prideľovaní revírov v rámci ZKP, daný tok patrí všetkým 

rybárom v rámci ZKP, potreba napraviť chybné rozhodnutie 

prezident SRZ – Prezídium odporúča Rade uložiť odboru tečúcich vôd vykonať do 30.6.2015 revíziu 

revírov a v prípade zistenia porušenia smernice o prerozdeľovaní revírov vykonať nápravu 

ku žiadosti sa vyjadrili Ing. Staško, MVDr. Bilik, p. Fraňa s faktickými poznámkami 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 63/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd vykonať do 30.6.2015 revíziu všetkých revírov a v prípade 

zistenia porušenia smernice o prerozdeľovaní revírov vykonať nápravu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 Žiadosť MsO SRZ Trenčín 

Mgr. Bíziková – žiadosť o odkúpenie chovného strediska Rady SRZ „Kubrica“ – majú predpoklady, 

aby uvedené stredisko plnilo svoje poslanie 

tajomník SRZ – stredisko Kubrica sa prenajíma p. Vicenovi, ktorý ho prerobil z chovného na 

komerčné využitie, platí nájomné 8000 EUR/ročne za nehnuteľnosť a nájomné za hnuteľný majetok; 

MsO SRZ Trenčín požiadala len o odkúpenie, pričom nepredložila žiadnu cenovú ponuku 

prezident SRZ – Prezídium neodporúča predať stredisko Kubrica; s faktickou poznámkou vystúpil 

p. Dimitrov a MVDr. Bilik 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 64/2015 

Rada SRZ neschvaľuje odkúpenie strediska Rady SRZ „Kubrica“ mestskou organizáciou SRZ 

Trenčín bez predloženia cenovej ponuky. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 Žiadosť MsO SRZ Trnava 

Mgr. Bíziková – žiadosť na základe uznesenia členskej schôdze o výmenu revírov – vyňať VN Dolné 

Dubové zo ZKP a zaradiť do ZKP VN Buková 

prezident SRZ – Prezídium odporúča schváliť zámenu VN Dolné Dubové a VN Buková 

V diskusii vystúpil tajomník SRZ, PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš, Mgr. Jankovičová (dať radšej, 

že Rada neschvaľuje zámenu, nakoľko má byť vykonaná revízia revírov), p. Antal, MVDr. Bilik, p. 

Dimitrov, p. Godiška – ohľadom termínu, či od 1.1.2016 alebo zachovať 3-ročnú dobu a zámenu až 

od 1.1.2018 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 65/2015 

Rada SRZ schvaľuje zámenu VN Dolné Dubové a VN Buková  vo zväzovom kaprovom povolení 

od 1.1.2016. 

Hlasovanie: 

Za – 17    Proti – 2  Zdržal sa - 14 

     p. Dimitrov  Mgr. Jankovičová Ing. Staško 

     JUDr. Kabáč  p. Tomanovics p. Estergájoš 

p. Kopčo  p. Hesek 

        p. Polák  Ing. Mišech 

        p. Godiška  p. Néveri 

        PaedDr. Čerešňák Ing. Kalus 

        Ing. Jančuška  Ing. Mihalda 

 

 Žiadosti MsO SRZ Prievidza 

- žiadosť o vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového kaprového povolenia 

Mgr. Bíziková – žiada na základe uznesenia z mestskej konferencie o vyňatie VN Nitrianske Rudno 

a ako náhradu ponúka VN Nováky 

prezident SRZ – Prezídium neodporúča schváliť vyňatie VN Nitrianske Rudno 



 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 66/2015 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového kaprového povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Hesek 

           p. Orovčík 

           PaedDr. Čerešňák 

 

- žiadosť o jednotný začiatok rybolovnej sezóny 

Mgr. Bíziková – na základe uznesenia z mestskej konferencie žiada MsO SRZ Prievidza o schválenie 

jednotného začiatku lovu na všetkých vodných nádržiach – kaprového charakteru a neudeľovať 

výnimky na skorší lov kapra 

prezident SRZ – Prezídium odporúča predložiť daný návrh legislatívnej komisii 

p. Dimitrov – je dané zákonom kedy začína lovná sezóna a výnimku udeľuje ministerstvo, takže 

organizácia môže o výnimku požiadať 

JUDr. Borlok – organizácie výnimky majú; žiadajú, aby boli výnimky aj na vodách Rady SRZ, preto 

Rada musí požiadať o výnimku, návrh na tri roky 

Ing. Mihalda – potreba upozorniť organizácie, že daná výnimka bude na všetky revíry Rady SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 67/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby Sekretariát Rady SRZ požiadal o výnimku na všetky revíry Rady SRZ na 

skorší lov kapra od 1.1.2016, ktorá sa zosúladí s výnimkou, ktorá už je v platnosti na 3-ročné 

obdobie. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- žiadosť o prinavrátenie revíru Osliansky potok č. 1 

Mgr. Bíziková – revír Osliansky potok bol pridelený MsO SRZ Prievidza, spodná lovná časť bola 

Radou SRZ odobratá a pridelená MO SRZ Partizánske; rybárske právo na ňom vykonáva MsO SRZ 

Prievidza 

prezident SRZ – Prezídium odporúča, aby bolo vyvolané spoločné rokovanie s odborom OTV 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 68/2015 

Rada SRZ ukladá MsO SRZ Prievidza a MO SRZ Partizánske spoločne rokovať o probléme s cieľom 

uzavretia dohody za účasti ichtyológa a odboru tečúcich vôd. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- žiadosť o neprideľovanie bezplatných povolení bez súhlasu mestského výboru 

Mgr. Bíziková – na základe uznesenia mestského výboru MsO SRZ v Prievidzi žiadajú, aby sa 

nevydávali bezplatné povolenia členmi Rady SRZ členom MsO SRZ Prievizda bez súhlasu 

mestského výboru 

prezident SRZ – k danej žiadosti sa neprijíma uznesenie, podrobne sa tým nezaoberalo ani 

Prezídium; na žiadosť odpovie Sekretariát Rady SRZ listom 

 

 Žiadosť MsO SRZ Zvolen 



Mgr. Bíziková – žiadajú o darovanie hosťovacích povolení v počte 12 kusov pre deti a v počte 4 

kusy pre oddielových vedúcich a inštruktorov za účelom 6. ročníka detského rybárskeho tábora a VN 

Ružiná, ktorý sa začína ešte pred letnými prázdninami 

prezident SRZ – Prezídium odporúča schváliť vydanie hosťovacích povolení na VN Ružiná 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 69/2015 

Rada SRZ schvaľuje vydanie hosťovacích povolení v počte 16 kusov na rybolov na VN Ružiná 

v súvislosti s detským rybárskym táborom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Hesek 

           p. Tomanovics 

           PaedDr. Čerešňák 

 

 Žiadosť MsO SRZ Žilina 

Mgr. Bíziková – žiadajú dodávku násad rýb na čiastočné zarybnenie rieky Váh č. 13 z dôvodu 

spoločného organizovania MS klubov v love rýb na plávanú v hodnote 22 240 EUR (jalec – 7 cm, 

nosáľ – 7 cm, mrena – 7 cm, kapor – 2ročný, pstruh – 2ročný) 

prezident SRZ – Prezídium odporúča Rade SRZ poveriť odbor tečúcich vôd posúdiť predloženú 

žiadosť 

tajomník SRZ – potrebné preveriť, či ichtyológ už neuvoľnil finančné prostriedky z rezervného 

fondu, aby nedošlo k duplicite 

PaedDr. Čerešňák – načo sú im 7 cm ryby, keď MS sú už za dva mesiace – tajomník SRZ – preto je 

potrebné, aby sa to preverilo odborníkmi 

V diskusii sa vyjadrili MVDr. Bilik, Ing. Staško, p. Polák, p. Gajdošík. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 70/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd posúdiť žiadosť MsO SRZ Žilina na dodávku násad rýb. 

 

Hlasovanie: 

Za - 26      Proti – 1    Zdržal sa – 6 

      p. Tomko    p. Kozub 

p. Orovčík 

p. Polák 

Ing. Jančuška 

 Ing. Kalus 

Ing. Staško 

 

predseda KK SRZ p. Trokan – musíme rozhodnúť my, lebo ichtyológ to iba posúdi, ale potrebné 

schváliť za akú sumu  

tajomník SRZ – uznesením žiadosť schválená nebola; odbor tečúcich vôd to posúdi a následne to 

bude zaslané členom Rady SRZ na elektronické hlasovanie 

 

 

 Žiadosť Slovryb, a.s. o povolenie rybárskych pretekov a výnimky 

MVDr. Bilik – Slovryb bude robiť akcionársky deň, v rámci ktorého budú preteky na Liptovskom 

Trnovci; nie každý funkcionár, ktorý tam príde, má zväzové povolenie, a preto žiadame, aby na tieto 

preteky poskytla Rada SRZ bezplatné povolenia týmto funkcionárom v ZO SRZ 

 

Bolo prijaté: 



Uznesenie č. 71/2015 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť Slovrybu, a.s. na vydanie bezplatných povolení pre funkcionárov ZO 

SRZ, ktorí nemajú zväzové povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

Po tomto bode nasledovala obedná prestávka, po ktorej odišiel Ing. Stanko z pracovných dôvodov. 

Členovia Rady SRZ ďalej hlasovali s počtom hlasov 32. 

 

 Žiadosť MO SRZ Veľké Kapušany 

tajomník SRZ – žiadajú o poskytnutie finančnej výpomoci pri realizácii stavby vodného stavidla na 

záchranu rybárskeho revíru prírodná rezervácia Ortov, prišiel aj list zo žiadosťou o poskytnutie 

pôžičky, nejde teda o dotáciu ako bolo tvrdené na Prezídiu 

prezident SRZ – Prezídium zaujalo stanovisko – chýba kalkulácia, potrebné doplniť žiadosť  

MVDr. Bilik – MO SRZ Veľké Kapušany žiadajú o finančný príspevok, pričom uviedli, že rozpočet 

v prílohe adresovali na Sekretariát Rady SRZ, nič však neprišlo, miesto toho žiadosť o pôžičku – 

treba osloviť organizáciu, čo vlastne žiadajú, či im schváliť pôžičku alebo nie – tajomník SRZ – 

bude sa to riešiť spolu s ostatnými pôžičkami 

p. Godiška – na margo všetkých žiadostí ZO SRZ žiada, aby boli takéto materiály zasielané 

elektronicky spolu s ostatnými, pretože nie je možnosť ich naštudovania 

 

prezident SRZ – návrh na schválenie nových overovateľov zápisnice – za Nitriansky kraj p. Farský 

a za Trenčiansky kraj Ing. Kalus 

 

 Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 72/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Kalus a p. Farský. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Farský 

           Ing. Kalus 

 

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

- materiál bol predložený v tabuľkovom prevedení, predniesol tajomník SRZ – dotácie krátené 

z dôvodu pochybenia našich zamestnancov – budú riešení formou krátenia odmien za príslušné 

kalendárne obdobie; environmentálny fond – pochybenie – oneskorenie platby a odoslanie platby 

z iného účtu – opäť to bude mať dopad na prémie zamestnancov; tento rok chceme požiadať 

o finančné prostriedky z environmentálneho fondu na dotáciu rýb, zlepšenie technického stavu 

stredísk, podporu reklamy a na bakteriálne odbahnenie; už rokovanie s riaditeľom 

Environmentálneho fondu PhDr. Valovičom; budeme spolupracovať aj s organizáciami 

Ing. Mišech – potrebné prijať nejaké odporúčania pre odbory, aby nedochádzalo v budúcnosti 

k ďalším pochybeniam – tajomník SRZ – netreba uznesenie, je to moja zodpovednosť a už som 

vydal príkaz pre zamestnancov, aby k pochybeniam nedochádzalo 

p. Tomko – žiadal informáciu ohľadom člna na Zemplínsku Šíravu – tajomník SRZ – boli verejné 

obstarávania, snaha zabezpečiť dodávku člnov v čo najkratšom čase, predpokladáme že každá VN 

dostane člny i motory. 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 73/2015 

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

SRZ. 

 

7.4. Informácia o príprave 35. MS klubov v LRU - plávaná 



prezident SRZ - materiály boli predložené - schváliť účasť reprezentantov na MS seniorov, správa 

o príprave 

tajomník SRZ – ešte raz uviedol, že sa nezohnal generálny sponzor, hradiť sa to bude z vlastných 

prostriedkov; aktuálne je prihlásených 23 družstiev – štátov; rozposielanie pozvánok – v súčinnosti 

s mestom Žilina a VÚC 

prezident SRZ – návrh na uznesenie v znení Rada SRZ schvaľuje účasť reprezentantov na ME 

seniorov v LRU - mucha v mesiaci september 2015 a úhradu účastníckeho poplatku pre 5 pretekárov; 

rozpočet bol OŠČ schválený, žiadajú z neho uvoľniť 4500 EUR 

MVDr. Bilik a p. Godiška – ME boli vždy samo financované, p. Polák – treba podporiť, aj keď 

v minulosti boli samo financované 

Mgr. Jankovičová – upozornila, že rozpočet OŠČ je za obdobie 1-4 vyčerpaný v sume 7 100 EUR, 

plánovaný je 7 350 EUR 

tajomník SRZ – rozpočet aj samotná žiadosť sa preverí a dá sa to na elektronické hlasovanie 

 

7.5. Správy delegátov Rady SRZ z VČS/MK ZO SRZ 

tajomník SRZ – čerpáme z materiálov, ktoré ste poslali – stručné informácie poslali – RSDr. Boroš, 

p. Farský, Mgr. Jankovičová, p. Janovič, Ing. Stanko, JUDr. Kabáč, Ing. Mišech, p. Sieglová, p. 

Orovčík, p. Broniš, Ing. Javor, PaedDr. Čerešňák, p. Tomko – potrebujeme vedieť, čo bolo obsahom 

týchto VČS/MK ZO SRZ pre našu ďalšiu prácu; tí čo nespracovali, aby dodatočne poslali, aby sme 

vytvorili podmienky, ktoré sú pre rybárov – robíme to pre nich, nie pre seba; spracovanie tém, ktoré 

boli obsahom VČS/MK ZO SRZ – týkali sa najmä legislatívy (stanovy, zákon, vyhláška), čistota 

vôd, prístupové pozemky, spolupráca s SVP, š.p., brigádnická činnosť 

 

7.6. Návrh metodického plánu práce rybárskych krúžkov na rok 2015/2016 

prezident SRZ – vypracovaný na základe uznesenia zo Snemu – zlepšiť a zintenzívniť prácu 

s mládežou; dohodnuté stretnutie s ministerstvom školstva SR; návrh, aby peniaze išli mimo centier 

priamo na Radu, odkiaľ by sa finančné prostriedky prerozdelili; potreba zamestnanca alebo osoby 

pracujúcej na dohodu, ktorá by sa venovala mládeži 

Ing. Kalus – prečo by sa to malo riadiť z centra; my máme k dispozícii svoj program, na základe 

ktorého fungujú krúžky; organizácia, ktorá má záujem pracovať s tými deťmi, tak sa im aj venuje, 

organizáciám by nemalo byť diktované ako to má fungovať, nie je nutné niekoho vyčleniť na 

zmluvu, kto by sa tomu venoval 

prezident SRZ – podľa prieskumu sa mnohí deťom nevenujú, pretože nemajú žiadnu metodiku; nešlo 

by o riadenie, len o usmerňovanie 

V diskusii sa vyjadril p. Kopčo, p. Sieglová, p. Estergájoš, Ing. Kalus (MŠ SR podráža tieto aktivity, 

preto si to robíme sami; daný plán je slabo vypracovaný), p. Orovčík (už raz brožúrka ohľadom 

krúžkov bola, duplicita), Ing. Mihalda, tajomník SRZ – potrebujeme mať nejaký materiál v rukách, 

s ktorým sa pôjde na ministerstvo, bude sa však dopĺňať 

Ing. Mišech – termínový kalendár – malo sa uskutočniť stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov; 

metodiku je potrebné stále rozširovať – Mgr. Jankovičová – potrebné preveriť, na starosti to má 

sekcia rybolovnej techniky; bolo by dobré, keby krúžky boli dotované zo štátu, ale doteraz neboli 

poskytnuté ani dotácie reprezentantom – športovcom a mali byť, nemám presvedčenie, že na deti 

dajú dotácie 

 

 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 74/2015 

Rada SRZ schvaľuje metodický plán práce rybárskych krúžkov na rok 2015/2016 a odporúča ZO 

SRZ využívať ho v praxi. 

 

Hlasovanie: 



Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Hesek 

K bodu 8: 

Rôzne 

prezident SRZ informoval o rokovaní Prezídia dňa 12.6.2015 – udelenie čestných vyznamenaní; 

práca s mládežou; žiadosti o vyradenie zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na 

lov rýb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní; prezentácia 

spoločnosti UnionSoft – centrálna databáza členskej základne SRZ; Prezídium odporúča Rade, aby 

uložila legislatívnej komisii upraviť Disciplinárny poriadok SRZ s účinnosťou od 1.1.2016 

Ing. Mihalda – MsO SRZ Čadca mala potvrdiť, že osobám, ktorí boli na zozname, neboli vydané 

povolenia minulé roky, iní členovia však tvrdia, že im tieto povolenia vydané boli; žiadam, aby sa 

list zverejnil na webovej stránke zväzu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 75/2015 

Rada SRZ ukladá Legislatívnej komisii predložiť návrh Disciplinárneho poriadku SRZ na 

decembrové zasadnutie Rady SRZ. 

 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – Prezídium Rade odporúča vrátiť finančné prostriedky za sezónne povolenia na VN 

Kráľová a VN Teplý Vrch a umožniť zakúpenie kaprových miestnych povolení do konca júla 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 76/2015 

Rada SRZ schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov za sezónne povolenia na VN Kráľová a VN 

Teplý vrch a umožňuje zakúpenie miestnych alebo zväzových povolení do konca júla. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – žiadosti o poskytnutie finančnej pôžičky – MO SRZ Bánovce nad Bebravou 

(bakteriálne odbahnenie), MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján (odkúpenie pozemkov), MO SRZ 

Štúrovo (odkúpenie pozemkov, rekonštrukcia objektov hrádze), MO SRZ Veľké Kapušany (stavba 

vodného stavidla); schváliť všetky, a ak MO SRZ Veľké Kapušany nepredložia potrebné podklady, 

pôžička sa neposkytne 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 77/2015 

Rada SRZ schvaľuje: 

1. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Bánovce nad Bebravou na  bakteriálne odbahnenie. 

2. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján na odkúpenie 

pozemkov. 

3. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Štúrovo na odkúpenie pozemkov a  rekonštrukciu 

objektov hrádze. 

4. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Veľké Kapušany na stavbu vodného stavidla, ak 

dodatočne predloží potrebné podklady. 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – žiadosť o schválenie zahraničnej cesty do Poľska – Poľský rybársky zväz má 65. 

výročie založenia dňa 18.6.2015, pôjde prezident SRZ a JUDr. Kabáč ako viceprezident; ako dar – 

drevená mozaika ryby 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 78/2015 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú cestu v dňoch 18.6. a 19.6.2015 do Poľska – Varšava, ktorej sa 

zúčastní prezident SRZ a viceprezident JUDr. Kabáč. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Kabáč 

 

tajomník SRZ – predložil platy zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ na požiadanie členov Rady 

SRZ na minulom zasadnutí; poskytnutá dotácia z Úradu práce na jedného zamestnanca v Brzotíne, 

do konca apríla 2016 sa nemôže meniť organizačná štruktúra; ponuka od KODAS-u - rekonštrukcia 

serveru, externá emailová komunikácia, služba Office 365; návrh odborných konzultantov z praxe – 

ide o otvorený zoznam, ktorý sa môže dopĺňať 

 

V záverečnej diskusii vystúpili: 

Ing. Mihalda – informovať o úspechu našich prívlačiarov na MS – tajomník SRZ – doteraz nemáme 

žiadnu informáciu, ale zverejní sa to 

Ing. Kalus – predložil list od Ing.  Petra Beleša, PhD., že vykoná ichtyologický prieskum na Váhu 

pre VÚVH – tajomník SRZ – nič o tom nevieme, nemá to nič spoločné so SRZ, ide o samostatnú 

činnosť p. Beleša, treba to s ním prejednať 

p. Estergájoš – informácia o truxore – chceme overiť jeho kvality; na Zelenej Vode – vodná plocha 

je husto zarastená, zatiaľ spokojnosť 

p. Polák – či sú výberové konania na krmivá pre ryby – tajomník SRZ – v súlade so Smernicou 

o obstarávaní, robia sa kŕmne pokusy na stredisku Považská Bystrica a Liptovská Mara 

p. Gajdošík – na zahraničnej ceste skúsiť poriešiť aj problematiku hraničných vôd; vraj sú 

disproporcie v rybárskych poriadkoch 

tajomník SRZ – informoval o počte rozdaných povolení z Fondu Rady SRZ, celkový predaj 

hosťovacích a sezónnych povolení v počte 176 kusov ku dnešnému dňu; šiestim rybárom už boli 

vrátené peniaze za povolenie na VN Kráľová a VN Teplý Vrch 

p. Orovčík – divízia na Orave – revír Rady SRZ a revír Trstená – ryby sa chytali na úseku Trstená; 

bol urobený aj ichtyologický prieskum, ktorý preukázal, že revír Rady bol chudobný na ryby – JUDr. 

Kabáč – problém je, že revír Orava č. 2 nemá svojich členov a ryba sa neroznáša – tajomník SRZ – 

preverí sa to 

Mgr. Bíziková – na minulom zasadnutí Rada SRZ zobrala uznesením na vedomie vyhodnotenie 

diskusných príspevkov z XI. Snemu, dané uznesenie je potrebné zrušiť a vyhodnotenie diskusných 

príspevkov uznesením schváliť – prezident SRZ – návrh sa predloží na septembrové zasadnutie 

 

Záver 

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

účasť a poprial pekný deň. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 13.6.2015 

 

 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 53/2015 



Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou AC&T Managment na vykonanie 

previerky obdobia 2010-2014 v sume 4260 EUR. 

Uznesenie č. 57/2015 

Rada SRZ schvaľuje množstvo vydaných hlavátkových povolení na rok 2015. 

Uznesenie č. 58/2015 

Rada SRZ schvaľuje dotácie z rezervného zarybňovacieho fondu na ekologické havárie a prvotné 

zarybnenie revírov takto: 

- MsO SRZ Pezinok – 1000 Kg K2 v hodnote 2590 EUR na prvotné zarybnenie VN Kučišdorf 

- MO SRZ Banská Štiavnica – 350 kg K3 v hodnote 840 EUR na prvotné zarybnenie jazero Evička 

- MO SRZ Veľký Krtíš – 100 kg Š1 v hodnote 900 EUR na prvotné zarybnenie VN Želovce 

- MsO SRZ Humenné – 11150ks Pds2 a 2300ks Jh1 v hodnote 4822,50 EUR na MZV Laborec č. 3 

- MO SRZ Kežmarok – 1000 Kg K2 v hodnote 2590 EUR na prvotné zarybnenie VN Vrbov č. 2 

- MsO SRZ Michalovce – 500 kg K2 v hodnote 1295 EUR na prvotné zarybnenie VN Kolibabovce 

- MO SRZ Sečovce – 250kg K2 v hodnote 647,50 EUR na prvotné zarybnenie VN Dvorianky 

- MO SRZ Vranov n. Topľou – 150 Pd1 v hodnote 885 EUR na prvotné zarybnenie VN Rakovec. 

Uznesenie č. 59/2015 

Rada SRZ schvaľuje presunúť polovicu ušetrených finančných prostriedkov do fondu ichtyológa zo 

sumy 53 877 EUR určených na zarybňovací plán pre kaprové revíry Rady a použiť ich do konca 

roku 2015. 

Uznesenie č. 60/2015 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia SRZ a Rady SRZ na 2. polrok 2015. 

Uznesenie č. 61/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby Sekretariát Rady SRZ na požiadanie ZO SRZ zabezpečil výkon technicko-

bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách v správe SRZ za najnižšiu cenovú ponuku. 

Uznesenie č. 62/2015 

Rada SRZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z predaných hosťovacích povolení na 

zarybnenie Zemplínskej Šíravy kaprom K3 zo strediska Rady SRZ. 

Uznesenie č. 65/2015 

Rada SRZ schvaľuje zámenu VN Dolné Dubové a VN Buková  vo zväzovom kaprovom povolení 

od 1.1.2016.  

Uznesenie č. 67/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby Sekretariát Rady SRZ požiadal o výnimku na všetky revíry Rady SRZ na 

skorší lov kapra od 1.1.2016, ktorá sa zosúladí s výnimkou, ktorá už je v platnosti na 3-ročné 

obdobie. 

Uznesenie č. 69/2015 

Rada SRZ schvaľuje vydanie hosťovacích povolení v počte 16 kusov na rybolov na VN Ružiná 

v súvislosti s detským rybárskym táborom. 

Uznesenie č. 71/2015 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť Slovrybu, a.s. na vydanie bezplatných povolení pre funkcionárov ZO 

SRZ, ktorí nemajú zväzové povolenia. 

Uznesenie č. 72/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Kalus a p. Farský. 

Uznesenie č. 74/2015 

Rada SRZ schvaľuje metodický plán práce rybárskych krúžkov na rok 2015/2016 a odporúča ZO 

SRZ využívať ho v praxi. 

 

Uznesenie č. 76/2015 

Rada SRZ schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov za sezónne povolenia na VN Kráľová a VN 

Teplý vrch a umožňuje zakúpenie miestnych alebo zväzových povolení do konca júla. 

Uznesenie č. 77/2015 

Rada SRZ schvaľuje: 

1. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Bánovce nad Bebravou na  bakteriálne odbahnenie. 

2. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján na odkúpenie 

pozemkov. 



3. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Štúrovo na odkúpenie pozemkov a  rekonštrukciu 

objektov hrádze. 

4. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Veľké Kapušany na stavbu vodného stavidla, ak 

dodatočne predloží potrebné podklady. 

Uznesenie č. 78/2015 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú cestu do Poľska – Varšava, ktorej sa zúčastní prezident SRZ 

a viceprezident JUDr. Kabáč. 

 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 54/2015 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015, plán a skutočnosť k 30.4.2015. 

Uznesenie č. 73/2015 

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

SRZ. 

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 55/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd dopracovať Koncepciu rybárskej stráže spoločne 

s ekonomicko-výrobnou komisiou podľa pripomienok členov Rady SRZ a ZO SRZ. 

Termín: zasadnutie Rady SRZ v septembri 

Uznesenie č. 56/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd za spolupráce ekonomicko-výrobnej komisie a zarybňovacej 

komisie na základe pripomienok vypracovať návrh cenníka povolení na rybolov na rok 2016 a návrh 

Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. 

Termín: zasadnutie Rady SRZ v septembri 

Uznesenie č. 63/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd vykonať do 30.6.2015 revíziu všetkých revírov a v prípade 

zistenia porušenia smernice o prerozdeľovaní revírov vykonať nápravu. 

Uznesenie č. 68/2015 

Rada SRZ ukladá MsO SRZ Prievidza a MO SRZ Partizánske spoločne rokovať o probléme s cieľom 

uzavretia dohody za účasti ichtyológa a odboru tečúcich vôd. 

Uznesenie č. 70/2015 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd posúdiť žiadosť MsO SRZ Žilina na dodávku násad rýb. 

Uznesenie č. 75/2015 

Rada SRZ ukladá Legislatívnej komisii predložiť návrh Disciplinárneho poriadku SRZ na 

decembrové zasadnutie Rady SRZ. 

 

 

 

 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 64/2015 

Rada SRZ neschvaľuje odkúpenie strediska Rady SRZ „Kubrica“ mestskou organizáciou SRZ 

Trenčín bez predloženia cenovej ponuky. 

Uznesenie č. 66/2015 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového kaprového povolenia. 

 

 

 

 

 



 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Bíziková 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Jozef Kalus   ................................. 

 

 

 

Eugen Farský        ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 tajomník                prezident   

 


