
Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 11.9.2015 

 

 

 

Prezídium Rady SRZ: 

 

I. Schvaľuje: 
Uznesenie č.46/2015  

Prezídium schvaľuje udelenie vyznamenaní takto: 

MsO SRZ Ružomberok – Márius Korčák a Pavol Kubačka – čestný člen 

MO SRZ Sabinov – Vladislav Tebeľák (medaila), Jozef Merňák, Peter Čuba, Miroslav Nemčík, Jozef 

Horváth, Ing. Jozef Biroš, Ing. Vladimír Skladaný (odznak 1. stupňa), Štefan Čekan (čestný člen) 

MO SRZ Námestovo – Peter Jašura (odznak 1. stupňa) 

MO SRZ Hurbanovo – Ľudovít Miglec, Tibor Balla (odznak 1. stupňa) 

MsO SRZ Považská Bystrica – Juraj Dobiaš, Vladimír Vecel (čestný člen), Ing. Július Takáč 

(medaila), Ing. Peter Bočinec, Ing. Peter Baránek (odznak 1. stupňa) 

Uznesenie č. 48/2015 

Prezídium schvaľuje, aby boli zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov, 

v súlade s uznesením Rady SRZ č. 23/08, vyradení členovia: 

MsO SRZ Čadca – Rudolf Turňa 

MsO SRZ Prešov – Jozef Dragún, Ladislav Doroš, Juraj Oravec, Dušan Bača, Mária Bačová, Patrik 

Ferenc, Milan Kľoc, Milan Kúkoľ, Tomáš Olejník, Dušan Pavlík, Rudolf Sirotňák, Ľubomír 

Tarasovič, Stanislav Obšut 

MsO SRZ Michalovce – Mikuláš Hospodár, Milan Čalfa 

 

II. Berie na vedomie: 
Uznesenie č.45/2015 

Prezídium berie na vedomie informácie o čerpaní dotácií za obdobie od posledného zasadnutia 

Prezídia. 

 

III: Ukladá: 
Uznesenie č. 47/2015 

Prezídium ukladá Sekretariátu vypracovať smernicu o zaraďovaní a vyraďovaní zo zoznamu osôb, 

ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na decembrové zasadnutie. 

 

IV. Potvrdzuje: 
Uznesenie č. 44/2015 

Prezídium ako dovolací orgán v zmysle § 28 Disciplinárneho poriadku SRZ potvrdzuje disciplinárne 

rozhodnutie výboru MsO SRZ Prievidza o nevydaní povolenia na dobu 3 rokov v disciplinárnej veci 

Štefana Szeghyho, sp.zn. DK-V-37/2015. 

 

V. Zrušuje: 
Uznesenie č. 43/2015  
Prezídium zrušuje disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej komisie pri MsO SRZ Piešťany o vylúčení 

z členstva na dobu 3 rokoch v disciplinárnej veci Martina Lipku, sp. zn. 13/XI/2014, nakoľko 

odvolanie z funkcie predsedu je dostatočne účinné na jeho nápravu. 

 

VI. Odporúča schváliť: 
Uznesenie č. 49/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť zaradenie všetkých revírov uvedených na zozname do ZKP od 

1.1.2016 bez výnimky. 



 

Uznesenie č.50/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť zaradenie revírov VN Tekov, VN Kalná nad Hronom, VN Turá 

do ZKP od 1.10.2015 v zmysle platnosti ZKP. 

Uznesenie č.52/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť možnosť vyradenia revíru zo zväzového povolenia na všetkých 

tečúcich vodách v prípade vytvorenia revíru „chyť a pusť“ bez nároku na zarybnenie zo zväzového 

povolenia a pri ukončení režimu „chyť a pusť“ opätovné zaradenie do zväzového povolenia. 

Uznesenie č.53/2015 

Prezídium odporúča, aby Rada poverila ichtyológov na základe odporúčania ministerstva, aby 

vytipovali nádrže vhodné na skorší lov kapra a podali opätovnú žiadosť na ministerstvo. 

Uznesenie č. 54/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť jednotný odvod zo zväzových kaprových povolení v hodnote 35 

EUR. 

Uznesenie č.55/2015 

Prezídium odporúča Rade zrušiť bezplatné povolenia. 

Uznesenie č.56/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť jednotný odvod zo zväzových lipňových povolení v hodnote 40 

EUR. 

Uznesenie č.57/2015 

Prezídium odporúča Rade zrušiť týždenné hosťovacie povolenia na lipňových a pstruhových vodách. 

Uznesenie č.58/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť pre nečlenov miestne a zväzové hosťovacie denné kaprové 

povolenia a hosťovacie denné lipňové a pstruhové povolenia. 

Uznesenie č. 59/2015 

Prezídium odporúča Rade zrušiť sezónne povolenia. 

Uznesenie č.60/2015 

Prezídium odporúča Rade zrušiť povolenia pre nečlenov a ponechať len hosťovacie povolenia. 

Uznesenie č.61/2015 

Prezídium odporúča rade schváliť odvod z členských známok v hodnote 3,50 EUR. 

Uznesenie č.62/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť materiál tykajúci sa ochrany rybárskych revírov. 

Uznesenie č.63/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť prebytkový rozpočet 8000 EUR z MS klubov v LRU – plávaná. 

Uznesenie č.64/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť účasť na mimoriadnom sneme dňa 1. októbra 2016 jedným 

delegátom z organizácie a vytvorenie samostatných analytických účtov na sledovanie nákladov 

a výnosov na mimoriadny snem. 

Uznesenie č.65/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť termín osláv 90. výročia SRZ na 3.12.2016. 

Uznesenie č.68/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť poskytnutie pôžičky pre MsO SRZ Prešov na práce pre 

odstraňovanie následkov spôsobených povodňami, ktoré je potrebné realizovať pri ochrane 

tvoriaceho sa revíru VP V. Šariš. 

Uznesenie č.69/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť finančný dar vo výške 3000 EUR pre Strednú odbornú školu 

v Ivanke pri Dunaji, ktorá poskytne kompenzáciu vo forme násady rýb, najmä zubáča. 

Uznesenie č.70/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť odmenu pre tajomníka za 2. štvrťrok v plnej výške. 

 

 

 



VII. Neodporúča schváliť: 
Uznesenie č.51/2015 

Prezídium neodporúča zaradiť revír Enkláva (MsO SRZ Trenčín) do ZKP. 

Uznesenie 66/2015 

Prezídium neodporúča schváliť prenájom strediska Bytča. 

 

Uznesenie č. 67/2015 

Prezídium neodporúča Rade schváliť odpredaj strediska Kubrica, ale ponechať ho v prenájme. 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbora Bíziková 

 
 

 

 

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

  tajomník      prezident 


