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Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 12. septembra 2015 v Košiciach 
 

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, Ing. Košťan B. – odbor výroby 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení – september 2015 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 31.7.2015; Priebežná správa audítora 

o hospodárení SRZ 

3. Vyhodnotenie 35. MS klubov v LRU – plávaná 

4. Príprava mimoriadneho snemu SRZ 

5. Príprava osláv 90. výročia SRZ 

6. Návrh marketingového plánu na rok 2016 

7. Vyhodnotenie príprav novely zákona, vyhlášky, stanov 

8. Iné  

8.1. Informácie o práci Sekretariátu Rady SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ 

8.2. Správa o vývoji situácie v odbore výroby 

8.3. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

8.4. Žiadosti – Slovenská rybia farma, s.r.o.; Ján Vicena – Ryby-Siete 

9. Rôzne 

Záver 

 

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

SRZ a Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ. 

 

Prezident SRZ informoval o zasadnutí Prezídia konaného dňa 11.9.2015, na ktorom sa prerokovali 

disciplinárne rozhodnutia, vyznamenania a materiály určené na zasadnutie Rady SRZ. 

- ďalej informoval o stanovisku p. tajomníka k nepravdivým vyjadreniam na jeho osobu, p. tajomník 

nemá problém ísť do konfrontácie a uviedol, že berie svoju funkciu ako službu pre rybárov, v jeho 

záujme je dostať SRZ z dna, na ktorom sa momentálne nachádza; p. tajomník ďalej uviedol, že 

nepravdivé informácie o ňom sa šíria aj v dôsledku anonymných podaní na jeho organizáciu MsO 

SRZ Sereď, v ktorej bola z tohto dôvodu vykonaná daňová kontrola pričom neboli zistené žiadne 

pochybenia v zmysle zákonov o účtovníctve 

- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí JUDr. Borlok a p. Dimitrov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 81/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali JUDr. Borlok a p. 

Dimitrov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0     Zdržal sa – 0 

    

K bodu 1: 

Kontrola uznesení – september 2015 

 

Uznesenia splnené: 

86/2014-bod 6, 55/2015, 56/2015, 63/2015, 68/2015, 70/2015 
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Uznesenia trvajúce: 

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

5/2015-bod 1, 9/2015-body 2,3,4, 36/2015, 37/2015, 41/2015, 75/2015 

 

- Mgr. Bíziková informovala o elektronickom hlasovaní, ktoré prebehlo po júnovom zasadnutí Rady 

SRZ, ktorým boli prijaté dve uznesenia a to: 

 

Uznesenie č. 79/2015 

Rada SRZ schvaľuje účasť reprezentantov na ME seniorov v LRU-mucha v mesiaci september 

s úhradou účastníckeho/štartovného poplatku reprezentantov v LRU-mucha na ME 2015 v Taliansku 

a uvoľnením sumy vo výške 1 025 EUR z rozpočtu sekcie LRU-mucha za týmto účelom. Rozdiel 

do sumy 4 500 EUR, t.j. 3 475 EUR bude hradený z vlastných zdrojov pretekárov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

      p. Godiška    p. Orovčík 

 

- ďalšie uznesenie prijaté elektronickým hlasovaním bolo prijaté na základe uznesenia č. 70/2015, 

ktorým bola posúdená žiadosť MsO SRZ Žilina na dodávku násad rýb 

 

Uznesenie č. 80/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie dotácie na zarybnenie rybárskeho revíru Váh č. 13 pre MsO SRZ 

Žilina z prostriedkov Rady SRZ na zabezpečenie medzinárodného športového podujatia 

„Majstrovstvá sveta klubov v love rýb na plávanú“ vo výške 5 000 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 15     Proti – 2    Zdržal sa – 7 

      PaedDr. Čerešňák   p. Farský 

      p. Nevéri    PhDr. Fraňa 

           p. Estergájoš 

           p. Valent 

           Ing. Kalus 

           p. Antal 

           p. Broniš 

 

- p. tajomník uviedol, že v rámci kontroly uznesení sa prejdú ukladacie uznesenia prijaté na júnovom 

zasadnutí Rady SRZ, ktoré je potrebné prerokovať: 

 

 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. 

- materiál členovia Rady SRZ obdŕžali a Prezídium odporúča materiál týkajúci sa ochrany 

rybárskych revírov schváliť 

Ing. Baran – organizácie mali možnosť zaslať svoje pripomienky k tomuto materiálu, nakoľko tak 

neurobili, zamestnanci OTV vyvolali stretnutia s členmi Rady 

p. Šaffa – naša organizácia pripomienky zaslala a neboli zakomponované do tohto materiálu 

MVDr. Bilik – o komunikáciu žiadala aj Ing. Strihová od Ing. Barana, ktorý ju neposkytol, takže 

komunikácia medzi organizáciami bola, ale bez spätnej väzby; pripomienka – krajský koordinátor 

by nemal mať na starosti odborné veci, ale mal by to robiť zamestnanec Rady – centrálny koordinátor 

za spolupráce právneho oddelenia 

p. prezident – krajský koordinátor by mal mať na starosti technické zabezpečenie 

p. tajomník – potrebné vypracovať plán práce rybárskej stráže, v 2016 by sa predložil kalendár o ich 

činnosti; brať za členov RS len tých, ktorý sa osvedčia; informoval o možnosti GPS kontroly RS, 

ktorá by mala byť zavedená od 1.1.2016; či má opodstatnenosť smernica o výkone RS, keďže RS je 
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dostatočne upravená v zákone a zbytočne si to komplikujeme 

Ing. Staško – samotná smernica o výkone RS je v rozpore s praxou, preto je potrebná jej úprava 

p. Šaffa – navrhlo sa spoločné obhospodarovanie a nikto sa tým nezaoberal – Ing. Strihová – riešilo 

sa to, ale nemôže sa narušiť celý systém, všetky podmienky sa jednoducho nedajú akceptovať 

p. prezident – vedúci RS bol len RS pre zväzové vody, potrebné vytvoriť ako metodický orgán pre 

miestne organizácie; ak znovu koncepciu odmietneme, tak sa nijako neposunieme ďalej, potrebné 

urobiť opatrenia, aby zamestnanec na Sekretariáte komunikoval aj s organizáciami – p. tajomník – 

ak to schválime, tak čo sa povie verejnosti, že čo sa vlastne prijalo 

MVDr. Bilik, JUDr. Borlok – je potrebné urobiť školenia pre rybársku stráž aj pre disciplinárne 

komisie 

Ing. Baran – školenia boli robené v rámci krajských porád pred 6 rokmi; je potrebné to uskutočniť 

znova, nakoľko s voľbami prišli aj noví ľudia 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – na minulej Rade sa zobrala koncepcia na vedomie, teraz sa má 

znovu zobrať na vedomie, je potrebné vyvodiť nejakú zodpovednosť voči osobe, ktorá koncepciu 

nevypracovala dostatočne, prečo tak neurobila 

Ing. Strihová – keď sa táto koncepcia neschváli, ako sa chcete posunúť napr. k GPS a iným veciam, 

obehali sme všetky organizácie, možno v koncepcii nie sú zapracované všetky pripomienky, ale 

snažili sme sa na tom robiť 

p. prezident – navrhujem, aby tajomník vyvodil dôsledky z tejto problematiky, aby navrhol 

personálne a koncepčné riešenie RS do budúcnosti – p. tajomník – do jedného mesiaca vypracovať 

komplexnú koncepciu, ktorá sa následne elektronicky rozpošle na rokovanie, pričom v prípade 

nutnosti bude zvolané mimoriadne zasadnutie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 82/2015 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ vyvodiť dôsledky z nedostatočne vypracovanej koncepcie RS, 

navrhnúť personálne a koncepčné riešenie RS do budúcnosti, pričom komplexný materiál týkajúci 

sa RS bude vypracovaný do konca októbra. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 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. 

- materiál predniesla Ing. Strihová – členovia Rady mali možnosť sa vyjadriť k materiálu, do 

stanoveného termínu prišli pripomienky, boli dva návrhy, a to jednotný odvod pre zväzové alebo 77 

EUR variant ZKP; jednotný odvod by bol riešený doplnkovou lepkou pre kaprové aj lipňové zväzové 

povolenie; lov hlávatky – možnosť voľby pre organizáciu 

p. prezident predložil uznesenia Prezídia, ktoré boli prijaté na zasadnutí, a to: 

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

35 EUR 

- Prezídium odporúča rade zrušiť bezplatne lepky 

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

EUR 

- Prezídium odporúča Rade zrušiť týždenné hosťovacie povolenia na lipňových a pstruhových 

vodách 

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

povolenia a hosťovacie denné lipňové a pstruhové povolenia 

- Prezídium odporúča rade zrušiť sezónne povolenia 

- Prezídium odporúča rade zrušiť povolenia pre nečlenov a ponechať len hosťovacie povolenia 

a zvláštne povolenia 

- Prezídium odporúča rade schváliť odvod z členských známok v hodnote 3,5 EUR 
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V diskusii vystúpil p. Šaffa – proti zrušeniu týždenných kaprových hosťovacích povolení pre 

nečlenov; je hlúposť vypisovať sedem hosťovačiek, keď príde nečlen na týždeň; p. prezident – 

schváliť pre nečlenov denné a týždňové kaprové a denné pstruhové a lipňové 

Ing. Strihová – sezónne povolenia tvoria približne 150 000 EUR, keď sa zrušia, tak prídeme 

o financie – JUDr. Borlok – keď nebudú sezónne, budú si musieť zakúpiť zväzovú, ktorá bude 

lacnejšia 

Ing. Mišech – k tomuto sa pristúpilo z dôvodu, že sa obchádzalo zväzové povolenie na vybraných 

revíroch Rady; tým že si osoba zakúpila len sezónne povolenie, tak pre organizáciu odviedla iba 

členské, takto sa pomôže organizáciám, keďže si bude musieť zakúpiť aj miestnu aj zväzovú 

p. Kopčo – upraviť, že ku akémukoľvek miestnemu povoleniu možnosť dokúpiť zväzové povolenie 

– p. Orovčík – ak organizácia nemá kaprovú vodu, tak člen ku ZKP môže mať pstruhové alebo 

lipňové povolenie 

p. tajomník – hosťovacie povolenia by neboli formou kartičiek, ale lepiek, ktoré sa budú dávať 

priamo do povolenia, pod ktorú sa bude následne robiť záznam o úlovkoch 

Ing. Mihalda – treba upozorniť, že kto chce mať ZKP, musí mať miestne kaprové povolenie 

a v organizáciách, ktoré nemajú kaprové revíry je možné mať miestne pstruhové alebo lipňové 

povolenie – vzťahuje sa to na Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo, Švedlár 

Ing. Mihalda – návrh pre detské povolenia je 15 EUR, čo je zdraženie o 5 EUR; detské povolenia by 

mali byť za 10 EUR miestne a 10 EUR zväzové ako doplnková lepka 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 83/2015 

Rada SRZ schvaľuje cenu detského doplnkového zväzového povolenia v hodnote 10 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 1    Zdržal sa – 4 

      p. Godiška    Ing. Mišech 

           MVDr. Bilik 

           p. Antal 

           p. Polák 

 

Uznesenie č. 84/2015 

Rada SRZ schvaľuje jednotný odvod v hodnote 35 EUR pre zväzové kaprové povolenia ako 

doplnkovú lepku pre majiteľov miestnych kaprových povolení s výnimkou organizácií Liptovský 

Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo, Švedlár, v ktorých si je možné zakúpiť miestne pstruhové 

alebo miestne lipňové povolenie. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 5 

           JUDr. Borlok 

           Ing. Viktorín 

           PhDr. Fraňa 

           p. Antal 

           p. Nevéri 

 

- ďalej sa rokovalo o jednotnom odvode za lipňové zväzové povolenia v hodnote 40 EUR 

p. Orovčík – nárast zväzového je veľmi výrazný; v minulosti bol tzv. fond solidarity, kde sa 

z kaprových povolení dotovali lipňové a pstruhové; navrhujem, aby bolo povolenie v hodnote 35 

EUR; ak bude 40 EUR, tak dôjde k poklesu predaja zväzových lipňových povolení 

Ing. Staško – v lipňových vodách je väčší problém, a to systém jesenného zarybňovania, ktorý je 

potrebné zmeniť; bez ohľadu na to ako výška sa schváli, tak je potrebné nedávať peniaze do 

jesenného zarybňovania, ktoré nemá žiadnu efektivitu 

JUDr. Kabáč – potrebné tiež upraviť, že v organizáciách, ktoré nemajú lipňovú vodu, bude možné 

mať pstruhové alebo kaprové povolenie ku lipňovému zväzovému povoleniu 
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Ing. Strihová – treba rátať s tým, že ak sa schváli nižší jednotný odvod, tak bude aj nižší príjem, 

a tým nižšie zarybnenie revírov zaradených do zväzového lipňového poriadku 

p. Nevéri – dotaz, či pri zakúpení lipňového zväzového povolenia si bude môcť rybár privlastniť 100 

rýb 

PaedDr. Čerešnák – návrh obmedziť miestne aj zväzové povolenie na 25 kusov rýb 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 85/2015 

Rada SRZ schvaľuje jednotný odvod v hodnote 35 EUR pre zväzové lipňové povolenia ako 

doplnkovú známku pre majiteľov miestnych lipňových povolení s výnimkou organizácií, v ktorých 

si je možné zakúpiť miestne pstruhové alebo miestne kaprové povolenie. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 0  Zdržal sa – 10 

         p. Godiška    Ing. Staško 

         p. Estergájoš    p. Antal 

         Ing. Mišech    p. Gajdošík 

         p. Dimitrov    p. Farský  

         PaedDr. Čerešnák 

         p. Tomanovics 

 

- v diskusii ďalej vystúpil JUDr. Borlok – bude až 5 známok, a to 2 kaprové, 2 lipňové a jedna 

pstruhová – presne stanoviť počet rýb, ktoré si je možné privlastniť 

p. Kopčo – navrhol zrušiť všetky zľavnené povolenia 

predseda KK SRZ p. Trokan – treba doriešiť množstvo úlovkov, vždy bolo, že kaprové mali svojich 

50 kusov, pstruhové mali svojich 50 kusov a lipňové mali svojich 50 kusov, a teraz chcete dať na 

všetky len 50 kusov 

p. Gajdošík – každé povolenie by malo byť zvlášť; p. tajomník – počet rýb môže Rada zmeniť 

MVDr. Bilik – na každý druh povolenia si môže privlastniť 50 kusov rýb 

Ing. Mišech – kaprové alebo pstruhové povolenie oprávňuje majiteľa privlastniť si v kalendárnom 

roku 50 kusov rýb, to znamená, že keď má niekto pstruhové aj kaprové, tak si môže privlastniť 50 

kaprov a 50 pstruhov; neriešme teda počet kusov, ale ceny povolení 

p. prezident – návrh na uznesenie – zrušiť zľavnené povolenia 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 86/2015 

Rada SRZ zrušuje kaprové povolenia so zľavou. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 1    Zdržal sa – 4 

      p. Nevéri    JUDr. Borlok 

           Ing. Stanko 

           p. Gajdošík 

           PhDr. Fraňa 

 

Uznesenie č. 87/2015 

Rada SRZ zrušuje lipňové povolenia so zľavou. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           JUDr. Borlok 

           p. Gajdošík 
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Uznesenie č. 88/2015 

Rada SRZ zrušuje bezplatné povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 1    Zdržal sa – 5 

      p. Nevéri    PhDr. Fraňa 

           p. Dimitrov 

           Ing. Viktorín 

           PaedDr. Čerešňák 

           p. Tomko 

 

Uznesenie č. 89/2015 

Rada SRZ zrušuje týždenné hosťovacie povolenia na pstruhových a lipňových vodách. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 90/2015 

Rada SRZ schvaľuje pre nečlenov hosťovacie denné/týždenné kaprové povolenia a hosťovacie 

denné pstruhové a lipňové povolenia na miestnych a zväzových vodách. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      p. Nevéri 

 

- p. prezident dal návrh na základe odporúčania prezídia na zrušenie sezónnych povolení 

- medzi jednotlivými hlasovaniami vystúpil p. Godiška – či by na Zemplínskej Šírave, ktorá má 

zvláštny režim nemohlo ostať sezónne povolenie – Ing. Strihová – ponechať aspoň sezónne 

povolenia na revíroch s režimom bez privlastnenia si úlovku, ďalej poukázala na cenu denného 

povolenia na VN Zemplínska Šírava, ktorého cena bude taká ako na lovnom revíri; JUDr. Borlok – 

môžeme zmeniť rozsah hosťovacích povolení; možnosť zakúpiť zväzové povolenie alebo 

hosťovacie denné 

 

Uznesenie č. 91/2015 

Rada SRZ zrušuje sezónne povolenia na jeden revír. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Šaffa 

 

Uznesenie č. 92/2015 

Rada SRZ zrušuje ročné kaprové povolenia pre nečlenov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Mihalda 

 

Uznesenie č. 93/2015 

Rada SRZ schvaľuje odvod Rade z členských známok v hodnote 3,50 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Antal 
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p. tajomník – na Prezídiu sa riešila aj otázka povolenia na lov hlavátky – organizácia bude mať 

možnosť vybrať si výšku ceny v rozmedzí 50 až 80 EUR; problematika denného a týždňového 

povolenia – týždenné platí 7 dní a denné povolenie len do konca príslušného dňa 

p. prezident – navrhol schváliť predložený materiál  

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 94/2015 

Rada SRZ schvaľuje „návrh druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016“, s ktorým bude 

vykonaná zmena Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov v súlade s prijatými uzneseniami.  

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           JUDr. Borlok 

           Ing. Viktorín 

           PhDr. Fraňa 

 

- počas hlasovania k jednotlivým uzneseniam nebol prítomný p. Kopčo 

 

 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. 

- materiál spracovala Ing. Strihová; Prezídium odporúča Rade schváliť uvedenie všetkých revírov 

do ZKP od 1.1.2016 bez výnimky, pričom sa zrušia súvisiace uznesenia prijaté na júnovej Rade; 

Prezídium odporúča zaradiť revíry VN Tekov, VN Kalná nad Hronom a VN Turá do ZKP od 

1.10.2015 v zmysle platnosti ZKP; Prezídium neodporúča zaradiť revír Enkláva do ZKP a Prezídium 

odporúča 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 

Ing. Strihová – ak sa do ZKP zaradia aj revíry v 4. a 5. stupni ochrany, čo sa tam uvedie, keď sa tam 

nedá loviť; výnimky majú len organizácie na miestne povolenia  

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 95/2015 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie všetkých revírov uvedených na zozname do ZKP od 1.1.2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Šaffa 

           p. Tomko 

           p. Dimitrov 

 

Uznesenie č. 96/2015 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie revírov VN Tekov, VN Kalná nad Hronom, VN Turá v úseku Hrona 

do ZKP od 1.10.2015 v zmysle platnosti ZKP. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Strihová – rozhodnutie ohľadom revíru Enkláva je na posúdení Rady, ide o mŕtve rameno, ktoré 

je spojené s tokom, nedá sa určiť, či to je tečúca voda alebo nie 
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Boli prijaté: 

Uznesenie č. 97/2015 

Rada SRZ neschvaľuje zaradenie rybárskeho revíru Enkláva do ZKP. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 3  Zdržal sa – 6 

      JUDr. Kabáč  Ing. Viktorín p. Šaffa 

      p. Godiška  p. Farský JUDr. Borlok 

      Ing. Mihalda  p. Tomko MVDr. Bilik  

 

Uznesenie č. 98/2015 

Rada SRZ schvaľuje možnosť vyradenia revíru zo zväzového povolenia na všetkých tečúcich vodách 

v prípade vytvorenia revíru s režimom „chyť a pusť“ bez nároku na zarybnenie zo zväzového 

povolenia a pri ukončení režimu „chyť a pusť“ sa revír vracia do zväzového povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 99/2015 

Rada SRZ zrušuje uznesenia č. 65/2015 a č. 66/2015 prijaté na júnovom zasadnutí Rady SRZ, pričom 

v zmysle prijatých uznesení bude upravená Smernica o prerozdeľovaní finančných prostriedkov 

z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- počas hlasovania k jednotlivým uzneseniam nebol prítomný p. Kopčo 

 

 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. 

p. prezident – Prezídium odporúča, aby Rada poverila ichtyológov na základe odporúčania 

ministerstva, aby vytipovali nádrže vhodné na skorší lov kapra a podali opätovnú žiadosť na 

ministerstvo 

Ing. Strihová – teraz máme výnimku na trojročné obdobie, ktorá je založená aj na tom, že sme 

nezaradili 14 vodných nádrží, a keď teraz znova o to požiadame, tak znegujeme to, čo sme tvrdili; 

ani samotní ichtyológovia nesúhlasia zo zaradením VN  

Ing. Mihalda – mohlo by sa s tým počkať, kým nebude nový zákon, v ktorom bude upravený skorší 

lov kapra, ide o odporúčanie Ing. Dobiaša 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 100/2015 

Rada SRZ ukladá ichtyológom vytipovať vodné nádrže na revíroch Rady SRZ na skorší lov kapra 

do konca októbra a na základe ich stanoviska opätovne podať žiadosť na MŽP SR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      p. Godiška 

 

Ing. Strihová informovala o pracovnom stretnutí, ktoré sa týkalo revíru Osliansky potok č. 1 na 

základe uznesenie č. 68/2015 – MsO SRZ Prievidza vzala svoju žiadosť o prinavrátenie revíru späť, 

nakoľko ide o revír MO SRZ Partizánske 

- ďalej informovala o ekologických haváriách a prvotnom zarybnení – návrh poskytnúť dotácie ZO 

SRZ Trenčín, Zlaté Moravce, Krupia, Púchov, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Košice, Prešov 
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p. Godiška – na Toryse č. 2 dať K2 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 101/2015 

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

zarybnenie revírov takto: 

-MsO SRZ Trenčín – 5000 ks Mrs1, 3000 ks Pds2, 2000 ks No1, 5000 ks Zu1 v hodnote 5575 EUR 

-MO SRZ Zlaté Moravce – 1000 kg K2, 200 kg L2, 300 kg Ab2-3, 300 kg Pl2-3 v hodnote 5140 EUR 

-MO SRZ Krupina – 500 kg K2 v hodnote 1295 EUR 

-MO SRZ Púchov – 6000 ks Mrs1 (10cm) v hodnote 4800 EUR 

-MsO SRZ Michalovce – 5000 ks Jh1 (8cm) v hodnote 2000 EUR 

-MO SRZ Moldava nad Bodvou – 19000 ks Pds1 (9cm) v hodnote 1900 EUR 

-MsO SRZ Košice – 5000 ks Jh1 (8cm) a 990 kg K2 v hodnote 4564,10 EUR 

-MsO SRZ Prešov – 5000 ks Jh1 (8cm) a K2/1680 EUR v celkovej hodnote 3680 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0  

 

Ing. Strihová – na júnovom zasadnutí Rady bol schválený presun polovice ušetrených finančných 

prostriedkov do fondu ichtyológa zo sumy 53 877 EUR určených na zarybňovací plán a požiadala 

aj o presun druhej polovice, ide o peniaze v rámci rozpočtu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 102/2015 

Rada SRZ schvaľuje presunúť druhú polovicu ušetrených finančných prostriedkov, t.j. v sume 26 

938,50 EUR do fondu ichtyológa zo sumy 53 877 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26    Proti – 0     Zdržal sa – 1 

           p. Gajdošík 

 

Ing. Strihová ďalej informovala o PCB látkach na Zemplínskej Šírave a v okolí – MŽP SR nám 

koncom mája zaslalo list na vedomie určené Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, že na 

Bodrogu a Latorici vyvolá stretnutie a následne pravdepodobne zmení revíry na režim „chyť 

a pusť“ v priebehu tohto roka; nechceme, aby rozhodli za nás, a preto je potrebné sa dohodnúť, či 

budeme iniciátori stretnutia; týka sa to viacerých revírov – p. tajomník – bude to hlavná úloha pre 

Sekretariát a OTV rokovať s ministerstvom a následne budete o tom informovaní. 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 31.7.2015; Priebežná správa 

audítora o hospodárení SRZ 

p. tajomník – materiály boli predložené, na Prezídiu odznelo, že je to príliš komplikované a zložité, 

medziročný pokles bol spôsobený tým, že sa minulý rok na strediskách urobilo umelé preceňovanie 

hodnoty vylovených rýb a dopredu sa skresľovali číselné výsledky a hospodárenie zväzu; teraz sa to 

robí na mesačnej báze; čo sa týka celkových financií, tak šetríme na všetkých položkách; správa 

audítora bude doručená v najbližších dňoch a následné bude poslaná emailom; teraz začnú výlovy – 

členovia budú informovaní o pláne výlovov, aby sa ich mohli sami zúčastniť 

Ing. Mišech – máme nárast záväzkov vyšší ako nárast pohľadávok, odporúčam nabudúce predložiť 

rozbor v tabuľkovej forme – p. tajomník – časové rozlíšenie záväzkov a pohľadávok sa  

nebilancovalo, je potrebné vypracovať v priebehu každého mesiaca 

predseda KK SRZ p. Trokan – KK SRZ schvaľuje plnenie rozpočtu a pokračuje to dobrým smerom. 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 103/2015 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; plán a skutočnosť k 31.7.2015. 

 

K bodu 3: 

Vyhodnotenie 35. MS klubov v LRU – plávaná 

p. tajomník – k dispozícii textový aj finančný formát správy; rozpočet v pluse 8000 EUR, pričom 

chýbajú položky z hľadiska odmeňovania členov ústrednej komisie, ide o 9 ľudí vrátane moderátora, 

ktorý chcel 500 EUR za predstavenie tímov v troch jazykoch, s čím som nesúhlasil, nakoľko viac 

práce odviedla naša sekretárka Mgr. Králiková, ktorá preložila prejavy hostí z angličtiny do 

slovenčiny 

p. prezident – prezídium odporúča schváliť rozpočet MS s prebytkom (zisk) v hodnote 8000 EUR 

z MS, tak ako bol projektovaný pôvodný prebytkový rozpočet pre MS, 

- s pripomienkou vystúpil p. Godiška – predtým sa na takéto podujatia dávali mimoriadne známky 

a zaujímalo by ma, kam išli peniaze z týchto známok, keď sa to tento krát zvládlo bez nich 

p. tajomník – čo sa týka sumy 8000 EUR, tak ide o schválenie balíku peňazí pre celý OŠČ, o to 

menej sa bude hradiť športovcom z finančných prostriedkov zväzu 

  

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 104/2015 

Rada SRZ schvaľuje  prebytkový rozpočet 8000 EUR z MS klubov v LRU – plávaná. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 4: 

Príprava mimoriadneho snemu SRZ 

p. prezident – prezídium odporúča schváliť účasť na mimoriadnom sneme dňa 1. októbra 2016 

jedného delegáta z organizácie a vytvorenie samostatných analytických účtov na sledovanie 

nákladov a výnosov mimoriadneho snemu 

Ing. Mihalda – či by sa nemohli spojiť oslavy 90. výročia a mimoriadneho snemu a dať po dvoch 

delegátoch – p. tajomník – z ekonomického hľadiska by bolo spojenie ideálne, ale z hľadiska 

obsahovej štruktúry, aby si to zachovalo svoju vážnosť, to nie je možné 

- hlasovalo sa o návrhu Ing. Mihaldu, aby boli na sneme dvaja delegáti – za dvoch delegátov 

hlasovalo 11 členov Rady, návrh teda neprešiel; následne sa hlasovalo o návrhu prezídia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 105/2015 

Rada SRZ schvaľuje účasť jedného delegáta z organizácie na mimoriadnom sneme v Žiline dňa 1. 

októbra 2016 a vytvorenie samostatných analytických účtov na sledovanie nákladov a výnosov 

mimoriadneho snemu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Šaffa 

           Ing. Mihalda 

 

K bodu 5: 

Príprava osláv 90. výročia SRZ 

p. prezident – materiály ste obdŕžali; prezídium odporúča schváliť termín 3.12.2016; p. tajomník – 

počet ľudí by mal byť približne 400 až 500 ľudí – z organizácie dvaja, čestní členovia, hostia, 

zamestnanci, členovia Rady SRZ a KK SRZ; miesto osláv podľa najnižšej ponuky; tiež sa bude robiť 

analytika nákladov a výnosov 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 106/2015 

Rada SRZ schvaľuje termín osláv 90. výročia SRZ na deň 3.12.2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

 

K bodu 6: 

Návrh marketingového plánu na rok 2016 

p. prezident – materiál ste obdŕžali, treba sa zviditeľňovať, k návrhu nemalo žiadne pripomienky ani 

prezídium 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 107/2015 

Rada SRZ berie na vedomie návrh marketingového plánu na rok 2016. 

 

K bodu 7: 

Vyhodnotenie príprav novely zákona, vyhlášky, stanov 

Ing. Mihalda – písomné stanovisko bolo zaslané, na prerokovanie by sme to dali na decembrové 

zasadnutie Rady SRZ, je to hotové na 80 %, najdôležitejšie otázky – úprava denného času lovu, 

skorší lov kapra, dochádzky k vode, lovné miesta, zaviesť revír „chyť a nekonzumuj“ a pod.; stanovy 

sme ešte neriešili, ale návrh by mal byť predložený na decembrové zasadnutie Rady SRZ; za úlohu 

sme dostali prepracovať disciplinárny poriadok – pre množstvo povinností s novelou stanov 

navrhujem túto kompetenciu presunúť na disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ 

JUDr. Kabáč – v Disciplinárnom poriadku by som veľké zmeny nerobil, pokiaľ nie je nový zákon 

a vyhláška 

p. Estergájoš – nový zákon a vyhláška nastavená tak, aby sa čo najviac vyšlo v ústrety rybárom 

a väčšie právomoci pre užívateľa revíru 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 108/2015 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie príprav novely zákona, vyhlášky a stanov. 

 

Uznesenie č. 109/2015 

Rada SRZ ukladá Disciplinárnej komisii pri Rade SRZ pripraviť návrh Disciplinárneho poriadku 

SRZ na decembrové zasadnutie Rady SRZ, čím sa zároveň ruší uznesenie č. 75/2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 8: 

Iné: 

8.1. Informácie o práci Sekretariátu Rady SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ 

- o práci Sekretariátu Rady SRZ informoval p. tajomník:  

- konali sa porady vedúcich odborov 

- rokovanie s SVP – účasť v konaní má zväz v súčinnosti s organizáciou  

- rokovanie s p. Hromekom ohľadom MS klubov 

- rokovanie s Ing. Dobiašom o úprave delegovania právomocí na organizácie v novele zákona 

a o PCB látkach na Zemplínskej Šírave 

- rokovanie s rybárskou strážou a rybárskym hospodárom na Orave 
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- rokovanie s investorom MVE Liptovský Ján – Podtureň – stále v správnom konaní 

- rokovanie ohľadom projektu LIFE – žiadosť do 7.10.2015 nie je možné poslať z časového hľadiska, 

preto sa to musí o rok posunúť 

- rokovanie s firmou AC&T managment – správa o účtovnej previerke za roky 2010-2013 bola 

odovzdaná, materiál vysoko odborný; účtovníctvo bolo neprehľadné a chaotické, robili sa zlé 

rozhodnutia, trestnoprávna zodpovednosť nie je možná, nakoľko ide o kolektívne rozhodovanie, 

potreba vypracovania metodickej smernice zostavovania rozpočtu, aby bola ekonomika prehľadná; 

odporúčam, aby bol tento materiál posunutý ekonomicko-výrobnej komisii a nastavili sa základné 

smery ekonomiky pre ďalšie obdobie, 

- rokovanie ohľadom webovej stránky – neustála nespokojnosť, doteraz sme nezaplatili za služby od 

mája do augusta, keďže neboli splnené naše požiadavky, na stránke sa urobí anketa aká je 

spokojnosť, a následne by sa administrácia mala presunúť na nás, 

- rokovanie so zástupcom Žilinského Večerníka – pomoc aj v marketingovej oblasti 

- uzatvorenie zmluvy o spolupráci s hasičským zborom – okysličovanie prúdnicami zníženého 

obsahu vody na revíre Teplý Vrch  

- rokovanie so SOP – nezáujem o spoluprácu na projekte LIFE z dôvodu vlastnej pracovnej 

zaťaženosti zamestnancov, 

- rokovanie s p. Panenkom majiteľom firmy Ex Tempore, s.r.o., ktorý už vykonáva TBD na vodných 

stavbách – navrhuje spoluprácu na 4 roky, pretože počas dvojročného obdobia nie je možné TBD 

vykonať – potreba odsúhlasiť 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 110/2015 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy s firmou Ex Tempore, s.r.o. na zabezpečenie výkonu TBD 

na obdobie 4 rokov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- stretnutie s p. Klimekom – kontrolný deň z hľadiska priebehu stavebných prác na VN Kráľová – 

ukončenie prác 30.9., následne bude zníženie hladiny vody z 122 na 117 – bude zákaz rybolovu; 

priebežné informácie budú na webovej stránke 

- rokovanie s p. Pintešom – riešenie záložného zdroja na SRZ 

- rokovanie s mestom Považská Bystrica – schvaľuje sa nový územný plán; výrobné stredisko je 

vedené ako komerčná-obchodná zóna; mesto požaduje nový vstup, rekonštrukciu prívodného 

potrubia; ak chceme mať rybochovné zariadenia, je potrebné aby bolo výrobné stredisko vedené ako 

územie s chovným režimom – žiadosť na zmenu územného plánu; budúci rok končí aj povolenie na 

odber vody, preto nutnosť rýchleho jednania – p. prezident – jednanie je rozbehnuté, treba v tom 

pokračovať a v prípade potreby bude prijaté uznesenie 

- krúžková činnosť SRZ, nastavenie projektu využitia vzdelávacích poukazov, potreba školenia pre 

vedúcich rybárskych krúžkov 

- rokovanie s Ing. Dobiašom, na ktorom bol poskytnutý výklad niektorých ustanovení zákona 

- rokovanie s firmou Galimex ohľadom využitia monitor. systému vozidiel; máme ponuku od inej 

firmy na GPS, ktorá je o polovicu lacnejšia; rovnako aj servis áut je o 100% drahší ako vo firme, 

ktorú sme teraz vybrali 

- rokovanie s VÚC ohľadom zachovania odboru rybárstva na škole Mošovce 

- rokovanie s poisteneckou agentúrou Respect – ušetrených už 10 000 EUR na poistnom 

- konzultácie s audítorkou p. Lehockou – výstup z činnosti bude zaslaný elektronicky 

- stretnutie ohľadom štrkoviska Čilistov, kde bol aj súdny spor – dohoda, požiadame organizáciu, 

aby uvoľnila revír pre revíry zväzu a pôjde o špeciálny revír s režimom hosťovačiek, kompenzácia 

za revír pre ZO, výhody pre rybárov - poskytnutie zliav za ubytovanie, stravu a relaxačné služby 

v hoteli Kormorán 

- stretnutie so zástupcami rybárstva Brčná – kúpili pozemky, kde máme prameň pre Sloviansku 
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Dolinu, potreba zlegalizovania prípojky cez nájomnú zmluvu – potrubie cez ich pozemok za 

zmluvný odber násad. 

 

 

8.2. Správa o vývoji situácie v odbore výroby 

p. tajomník – materiál bol predložený, s úlohou nám pomohol MVDr. Bilik; cez letné mesiace bolo 

náročné obdobie – z hľadiska VN aj výrobných stredísk – vybilancovanie strát až po ukončení 

výlovov; na jednotlivých strediskách bolo prehriatie vody, nedostatok vody, nedostatok kyslíka, 

obmedzilo sa kŕmenie, úbytok spôsobený kormoránom a vydrou, predbežne plusová v rozpočte len 

Slovianska Dolina; informácia ohľadom násad z envirofondu – približné investície – buď z peňazí 

zväzu alebo cez operačný program rybné hospodárstvo, jednalo by sa o strediská Slovianska Dolina, 

Svit, Trstená, Brzotín, Bytča a Považská Bystrica – bude to v spolupráci aj s investičnou komisiou 

a ekonomicko-výrobnou komisiou 

V diskusii vystúpil MVDr. Bilik – musíme vedieť vyčísliť aspoň v objemových množstvách, čo nám 

bude chýbať a čo bude potrebné nakúpiť – Ing. Košťan – podľa bilancií, na kaprových strediskách 

by sme mali s kaprom vyjsť; požiadavky, ktoré boli na nás kladené by mali byť splnené; pri ostatných 

druhov rýb sme sa snažili riešiť envirofond; prebehlo aj výberové konanie za prítomnosti Ing. 

Mihaldu – z predložených ponúk sa uzavreli zmluvy s dodávateľmi zubáča a šťuky, na sumca sa 

zatiaľ nikto neprihlásil; v lososovitých vodách takisto prebehlo výberové konanie; potrebné ešte 

nakúpiť do 500 kg dvojročného pstruha potočného; v ostatných druhoch by sme mali byť sebestační; 

rozhodlo sa, že lipeň z produkcie zväzu nebude tento rok poskytnutý na zarybňovanie a zostane 

v rybníkoch na prezimovanie 

- čo sa týka výsledku testov krmív – prebehli na Liptovskej Mare a v Považskej Bystrici – koeficienty 

sú rádovo vyššie ako v rámci Slovrybu 

 

8.3. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

p. tajomník – žiadosť MsO SRZ Prešov o pôžičku na práce pre odstraňovanie následkov 

spôsobených povodňami, ktoré je potrebné realizovať pri ochrane tvoriaceho sa revíru VP V. Šariš; 

aktuálne ide o ôsmu žiadosť o pôžičku v tomto roku, čo činí 70 000 EUR pre organizácie, 

odporúčam, aby viac pôžičiek už ďalej poskytovaných v tomto roku nebolo z dôvodu zabezpečenia 

dostatku finančných prostriedkov 

p. prezident – prezídium odporúča pôžičku schváliť 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 111/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MsO SRZ Prešov na práce pre 

odstraňovanie následkov spôsobených povodňami, ktoré je potrebné realizovať pri ochrane 

tvoriaceho sa revíru VP V. Šariš. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p. tajomník – ďalšia žiadosť MsO SRZ Prešov o poskytnutie dotácie na kompenzáciu škody 

spôsobenej úhynom rýb a na obnovenie pôvodného stavu rýb na revíre Torysa č. 2 

p. prezident – prezídium odporúča, aby túto žiadosť posúdil ichtyológ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 112/2015 

Rada SRZ ukladá ichtyológovi posúdiť žiadosť MsO SRZ Prešov o dotáciu na kompenzáciu škody 

spôsobenej úhynom rýb a na obnovenie pôvodného stavu rýb na revíre Torysa č. 2. 
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Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8.4. Žiadosti – Slovenská rybia farma, s.r.o.; Ján Vicena – Ryby-Siete 

p. tajomník – žiadosť p. Jána Vicenu o odkúpenie hospodárstva SRZ v Kubrici; uzatvorená je 

nájomná zmluva; nebola určená ani cena 

p. prezident – prezídium neodporúča odpredaj  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 113/2015 

Rada SRZ neschvaľuje odpredaj hospodárstva SRZ v Kubrici. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p. tajomník – žiadosť o prenájom strediska Bytča od p. Hruštinca – Slovenská rybia farma, s.r.o. 

p. prezident – prezídium neodporúča schváliť prenájom strediska Bytča 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 114/2015 

Rada SRZ neschvaľuje prenájom strediska Bytča žiadateľovi, ktorým je Slovenská rybia farma, 

s.r.o., zastúpená Mikulášom Hruštincom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0  

 

K bodu 9: 

Rôzne 

p. prezident – z OŠČ predložená žiadosť, v ktorej žiadajú prijatie uznesení, a to: 

- na základe požiadavky vedúcich sekcií zmenu v predpisoch pre športovú činnosť, registračný 

poriadok odboru pre športovú činnosť bod 3.4 – za účasť v družstvách v dlhodobo postupovej súťaži 

SRZ v súťažiach LRU - plávaná, LRU - mucha, LRU - prívlač, LRU – feeder je stanovené štartovné: 

prvá liga 180 EUR, druhá liga 180 EUR a divízia 140 EUR – ide o nárast o 40 EUR 

Ing. Mišech – nie je žiadne zdôvodnenie, prečo chcú zvýšiť štartovné o 40 EUR, potrebné zdôvodniť, 

a následne to môžeme schváliť 

p. prezident – OŠČ žiada schváliť usporiadanie MS juniorov v rybolovnej technike v spolupráci 

s MsO SRZ Bratislava V. v roku 2017 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 115/2015 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie MS juniorov v rybolovnej technike v roku 2017 v spolupráci 

s MsO SRZ Bratislava V. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p. prezident – OŠČ žiada schváliť poverenie p. Romanu Pavelku st. vedením juniorskej reprezentácie 

v sekcii LRU - plávaná, nakoľko nominovaný tréner pre roky 2015-2016 sa funkcie z pracovných 

dôvodov vzdal 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 116/2015 

Rada SRZ schvaľuje p. Romana Pavelku st. za trénera juniorskej reprezentácie v sekcii LRU - 

plávaná. 
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Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 117/2015 

Rada SRZ berie na vedomie správu o konaní 35. MS klubov v LRU – plávaná a čerpanie rozpočtu. 

 

p. tajomník – žiadosť bola aj na MS v kategórií deti, prebralo sa to na prezídiu; na rok 2017 je 

schválená už mucha a rybolovná technika, ďalšie MS v roku 2017 už nie je možné zvládnuť 

 

p. tajomník – informoval o dlhodobej záležitosti, ktorá sa týka rodinného domu v Bytči – technický 

stav nehnuteľnosti je zlý, vyžaduje si mnoho opráv, po 17 obhliadkach sa odporúča cena v rozpätí 

22.000 až 25.000 EUR, predať za najvyššiu ponuku – Ing. Mihalda – možnosť ponúknuť organizácií 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 118/2015 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj rodinného domu v Bytči za najvyššiu cenovú ponuku so zachovaním 

prednostného práva kúpy pre MO SRZ Bytča. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Godiška 

- počas hlasovania k jednotlivým uzneseniam nebol prítomný p. Kopčo 

 

p. tajomník – informoval o účasti na kongrese EAF v Miláne, ktoré sa bude konať 1. – 3.10.2015 – 

potrebné schváliť ako zahraničnú cestu pre prezidenta, tajomníka, sekretárku ako tlmočníčku a p. 

Ondruša ako vodiča, z dôvodu, že nie sú k dispozícii žiadne vhodné a lacné letenky. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 119/2015 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú cestu v dňoch 1. – 3.10.2015 na kongres EAF v Miláne, ktorého sa 

zúčastní prezident SRZ, tajomník SRZ, Mgr. Králiková a p. Ondruš. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p. prezident – návrh schváliť finančný dar 3000 EUR pre školu Ivanka pri Dunaji, ktorý bude 

kompenzovaný násadou rýb 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 120/2015 

Rada SRZ schvaľuje finančný dar vo výške 3000 EUR pre Strednú odbornú školu v Ivanke pri 

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

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – navrhol schváliť odmenu za 2. štvrťrok pre tajomníka v plnej výške, nakoľko 

angažovanosť p. tajomníka je na vysokej úrovni a aj z jeho predloženej činnosti môžeme vidieť, že 

pracuje pre zväz 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 121/2015 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ odmenu za 2. štvrťrok v plnej výške. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p. tajomník informoval o stave účtov, o množstve predaných povolení, o envirofondoch – zachovanie 

priaznivého stavu ichtyocenózy – zarybňuje sa, problém s dodávkou sumca, v budúcnosti najskôr 

uzavrieme zmluvu o dodávke, a následne požiadame o dotáciu; projekt vybavenie rybárskej stráže – 

člny, fotoapáraty a pod.; eurofondy pre rok 2016 - na propagáciu zväzu (20 000 EUR), zarybňovanie, 

odbahňovanie, hlavná podstata envirofondu – pre obdobia, v ktorých boli extrémne suchá, 

ekologické havárie, množstvo úhynov – či to pôjde pod organizáciami alebo pod zväzom – zvolíme 

najlepšiu formu, aby bola opodstatnenosť dotácie – priebežne budete informovaní, malo by ísť okolo 

400 000 EUR 

- potreba aktualizácie smerníc; prieskum cien za tlačoviny a známky – medziročná úspora cca  

38 000 EUR (firma p. Brokeša v predchádzajúcom období fakturovala za brožúry 46 000 EUR EUR 

a súčasná ponuka od vybraného dodávateľa je cca. 10 000 EUR, garantuje sa rovnaká kvalita + 

úspora aj za tlač známok s ochranným prvkom 2000 EUR) 

- v záverečnej diskusii vystúpil p. Šaffa – väčšina členov Rady SRZ je za to, aby sme mali uniformy 

na reprezentovanie zväzu na rôznych podujatiach – p. tajomník – je potrebné zohnať partnerov 

a urobiť prieskum 

Ing. Staško – je potrebné vytvoriť koncepčný materiál týkajúci sa majetkov a pozemkov, mať 

zamestnanca, ktorý bude posudzovať jednotlivé ponuky na predaj a kúpu, stav majetku a potrebu 

opráv 

Ing. Mihalda – nie je dobré, keď sa vôbec hlasuje o strediskách, či ich predať, keď ich chceme, potom 

vzniká na strediskách chaos – p. tajomník – žiadateľovi sa má rovno odpísať, že nemáme záujem na 

odpredaji, či prenájme stredísk, nemôžeme sa ich predsa zbavovať, keďže sú potrebné pre 

fungovanie zväzu 

člen KK SRZ RNDr. Sabo – bol zarybňovať Oravu č. 2 pstruhom potočným zo Slovianskej Doliny 

– veľmi kvalitná násada, profesionálny prístup, negatívom je nespokojnosť zamestnancov s výplatou 

– p. tajomník – problémom je téma nadčasov, je potrebné nastaviť podľa nutnosti pracovný čas 

zamestnancov na strediskách, pričom časti zamestnancov platy už navyšované boli 

p. Kozub – zarybňovanie Dunajca lipňom tymiánovým z Bieleho Potoka – veľmi nespokojný, 

objednaný bol 10 cm, a v skutočnosti mal od 5 do 8 cm, bez veterinárneho osvedčenia – Ing. Košťan 

– na výdajke by malo byť uvedené, kto bol pri preberaní; pravdepodobne tam bol ichtyológ Štencl; 

p. prezident – tieto problémy je potrebné riešiť mimo zasadnutia Rady SRZ, ide o problém medzi 

organizáciou a odborom výroby, nech sa dá písomná sťažnosť a následne sa to vyrieši 

Ing. Mišech – máme zarybňovaciu komisiu, informovať o zarybňovaní revírov Rady cez komisiu a 

v súčinnosti s OTV, OV alebo ichtyológom zabezpečiť dodanie násady, a hneď na mieste, ak je 

nespokojnosť, tak násadu neprevziať 

JUDr. Kabáč – či by nebolo dobré znova zriadiť garantov Rady – p. tajomník – na revíroch Rady 

máme hospodárov, ktorý to majú kontrolovať, potom by stratili opodstatnenosť, keby boli popri nich 

ešte garanti; odbor výroby informuje zarybňovaciu komisiu o jednotlivých dodávkach, čo p. Kopčo 

potvrdil 

MVDr. Bilik – pri preberaní rýb je prítomný aj ichtyológ, kontroluje sa, či ryba má kvalitu, ktorú má 

mať, preto je dobré, aby sme pri tom boli prítomní 

p. prezident – požiadal, aby sa daná problematika prestala riešiť na zasadnutí, a v prípade 

nespokojnosti je možnosť podať sťažnosť, ktorá sa potom prešetrí 

p. tajomník – bude jesenné zarybňovanie, budeme sa snažiť to dávať na webovú stránku, robiť 

fotodokumentáciu a informovať o jednotlivých termínoch násad 
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Záver 

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

účasť, poprial pekný deň a šťastnú cestu domov. 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 12.9.2015 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 79/2015 

Rada SRZ schvaľuje účasť reprezentantov na ME seniorov v LRU-mucha v mesiaci september 

s úhradou účastníckeho/štartovného poplatku reprezentantov v LRU-mucha na ME 2015 v Taliansku 

a uvoľnením sumy vo výške 1 025 EUR z rozpočtu sekcie LRU-mucha za týmto účelom. Rozdiel 

do sumy 4 500 EUR, t.j. 3 475 EUR bude hradený z vlastných zdrojov pretekárov. 

Uznesenie č. 80/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie dotácie na zarybnenie rybárskeho revíru Váh č. 13 pre MsO SRZ 

Žilina z prostriedkov Rady SRZ na zabezpečenie medzinárodného športového podujatia 

„Majstrovstvá sveta klubov v love rýb na plávanú“ vo výške 5 000 EUR. 

Uznesenie č. 81/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali JUDr. Borlok a p. 

Dimitrov. 

Uznesenie č. 83/2015 

Rada SRZ schvaľuje cenu detského doplnkového zväzového povolenia v hodnote 10 EUR. 

Uznesenie č. 84/2015 

Rada SRZ schvaľuje jednotný odvod v hodnote 35 EUR pre zväzové kaprové povolenia ako 

doplnkovú lepku pre majiteľov miestnych kaprových povolení s výnimkou organizácií Liptovský 

Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo, Švedlár, v ktorých si je možné zakúpiť miestne pstruhové 

alebo miestne lipňové povolenie.  

Uznesenie č. 85/2015 

Rada SRZ schvaľuje jednotný odvod v hodnote 35 EUR pre zväzové lipňové povolenia ako 

doplnkovú známku pre majiteľov miestnych lipňových povolení s výnimkou organizácií, v ktorých 

si je možné zakúpiť miestne pstruhové alebo miestne kaprové povolenie. 

Uznesenie č. 90/2015 

Rada SRZ schvaľuje pre nečlenov hosťovacie denné/týždenné kaprové povolenia a hosťovacie 

denné pstruhové a lipňové povolenia na miestnych a zväzových vodách. 

Uznesenie č. 93/2015 

Rada SRZ schvaľuje odvod Rade z členských známok v hodnote 3,50 EUR. 

Uznesenie č. 94/2015 

Rada SRZ schvaľuje „návrh druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016“, s ktorým bude 

vykonaná zmena Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov v súlade s prijatými uzneseniami.  

Uznesenie č. 95/2015 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie všetkých revírov uvedených na zozname do ZKP od 1.1.2016. 

Uznesenie č. 96/2015 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie revírov VN Tekov, VN Kalná nad Hronom, VN Turá v úseku Hrona 

do ZKP od 1.10.2015 v zmysle platnosti ZKP. 

Uznesenie č. 98/2015 

Rada SRZ schvaľuje možnosť vyradenia revíru zo zväzového povolenia na všetkých tečúcich vodách 

v prípade vytvorenia revíru s režimom „chyť a pusť“ bez nároku na zarybnenie zo zväzového 

povolenia a pri ukončení režimu „chyť a pusť“ sa revír vracia do zväzového povolenia. 

Uznesenie č. 101/2015 

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

zarybnenie revírov takto: 

-MsO SRZ Trenčín – 5000 ks Mrs1, 3000 ks Pds2, 2000 ks No1, 5000 ks Zu1 v hodnote 5575 EUR 

-MO SRZ Zlaté Moravce – 1000 kg K2, 200 kg L2, 300 kg Ab2-3, 300 kg Pl2-3 v hodnote 5140 EUR 

-MO SRZ Krupina – 500 kg K2 v hodnote 1295 EUR 
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-MO SRZ Púchov – 6000 ks Mrs1 (10cm) v hodnote 4800 EUR 

-MsO SRZ Michalovce – 5000 ks Jh1 (8cm) v hodnote 2000 EUR 

-MO SRZ Moldava nad Bodvou – 19000 ks Pds1 (9cm) v hodnote 1900 EUR 

-MsO SRZ Košice – 5000 ks Jh1 (8cm) a 990 kg K2 v hodnote 4564,10 EUR 

-MsO SRZ Prešov – 5000 ks Jh1 (8cm) a K2/1680 EUR v celkovej hodnote 3680 EUR. 

Uznesenie č. 102/2015 

Rada SRZ schvaľuje presunúť druhú polovicu ušetrených finančných prostriedkov do fondu 

ichtyológa zo sumy 53 877 EUR. 

Uznesenie č. 104/2015 

Rada SRZ schvaľuje  prebytkový rozpočet 8000 EUR z MS klubov v LRU – plávaná. 

Uznesenie č. 105/2015 

Rada SRZ schvaľuje účasť jedného delegáta z organizácie na mimoriadnom sneme v Žiline dňa 1. 

októbra 2016 a vytvorenie samostatných analytických účtov na sledovanie nákladov a výnosov 

mimoriadneho snemu. 

Uznesenie č. 106/2015 

Rada SRZ schvaľuje termín osláv 90. výročia SRZ na deň 3.12.2016. 

Uznesenie č. 110/2015 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy s firmou Ex Tempore, s.r.o. na zabezpečenie výkonu TBD 

na obdobie 4 rokov. 

Uznesenie č. 111/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej 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. 115/2015 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie MS juniorov v rybolovnej technike v roku 2017 v spolupráci 

s MsO SRZ Bratislava V. 

Uznesenie č. 116/2015 

Rada SRZ schvaľuje p. Romana Pavelku st. za trénera juniorskej reprezentácie v sekcii LRU - 

plávaná. 

Uznesenie č. 118/2015 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj rodinného domu v Bytči za najvyššiu cenovú ponuku so zachovaním 

prednostného práva kúpy pre MO SRZ Bytča. 

Uznesenie č. 119/2015 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú cestu v dňoch 1. – 3.10.2015 na kongres EAF v Miláne, ktorého sa 

zúčastní prezident SRZ, tajomník SRZ, Mgr. Králiková a p. Ondruš. 

Uznesenie č. 120/2015 

Rada SRZ schvaľuje 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. 121/2015 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ odmenu za 2. štvrťrok v plnej výške. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 103/2015 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; plán a skutočnosť k 31.7.2015. 

Uznesenie č. 107/2015 

Rada SRZ berie na vedomie návrh marketingového plánu na rok 2016. 

Uznesenie č. 108/2015 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie príprav novely zákona, vyhlášky a stanov. 

Uznesenie č. 117/2015 

Rada SRZ berie na vedomie správu o konaní 35. MS klubov v LRU – plávaná a čerpanie rozpočtu. 

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 
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Uznesenie č. 82/2015 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ vyvodiť dôsledky z nedostatočne vypracovanej koncepcie RS, 

navrhnúť personálne a koncepčné riešenie RS do budúcnosti, pričom komplexný materiál týkajúci 

sa RS bude vypracovaný do konca októbra. 

Uznesenie č. 100/2015 

Rada SRZ ukladá ichtyológom vytipovať vodné nádrže na revíroch Rady SRZ na skorší lov kapra 

do konca októbra a na základe ich stanoviska opätovne podať žiadosť na MŽP SR. 

Uznesenie č. 109/2015 

Rada SRZ ukladá Disciplinárnej komisii pri Rade SRZ pripraviť návrh Disciplinárneho poriadku 

SRZ na decembrové zasadnutie Rady SRZ, čím sa ruší uznesenie č. 75/2015. 

Uznesenie č. 112/2015 

Rada SRZ ukladá ichtyológovi posúdiť žiadosť MsO SRZ Prešov o dotáciu na kompenzáciu škody 

spôsobenej úhynom rýb a na obnovenie pôvodného stavu rýb na revíre Torysa č. 2. 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 97/2015 

Rada SRZ neschvaľuje zaradenie rybárskeho revíru Enkláva do ZKP. 

Uznesenie č. 113/2015 

Rada SRZ neschvaľuje odpredaj hospodárstva SRZ v Kubrici. 

Uznesenie č. 114/2015 

Rada SRZ neschvaľuje prenájom strediska Bytča žiadateľovi, ktorým je Slovenská rybia farma, 

s.r.o., zastúpená Mikulášom Hruštincom. 

 

V. Rada SRZ zrušuje: 

Uznesenie č. 86/2015 

Rada SRZ zrušuje kaprové povolenia so zľavou. 

Uznesenie č. 87/2015 

Rada SRZ zrušuje lipňové povolenia so zľavou. 

Uznesenie č. 88/2015 

Rada SRZ zrušuje bezplatné povolenia. 

Uznesenie č. 89/2015 

Rada SRZ zrušuje týždenné hosťovacie povolenia na pstruhových a lipňových vodách. 

Uznesenie č. 91/2015 

Rada SRZ zrušuje sezónne povolenia na jeden revír. 

Uznesenie č. 92/2015 

Rada SRZ zrušuje ročné kaprové povolenia pre nečlenov. 

Uznesenie č. 99/2015 

Rada SRZ zrušuje uznesenia č. 65/2015 a č. 66/2015 prijaté na júnovom zasadnutí Rady SRZ, pričom 

v zmysle prijatých uznesení bude upravená Smernica o prerozdeľovaní finančných prostriedkov 

z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov. 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Bíziková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

JUDr. Borlok   ................................. 

 

 

Štefan Dimitrov       ................................. 

 

 

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

 tajomník                prezident   


