
Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 11.12.2015 

Prezídium Rady SRZ: 

 

I. Schvaľuje: 
Uznesenie č. 75/2015: 

Prezídium schvaľuje udelenie vyznamenaní takto: 

 

Čestný odznak 1.stupňa „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 

MsO SRZ Žilina - Ján Hanuliak, Jozef Studený,    

MO SRZ Turčianske Teplice - Jozef Mišák 

MO SRZ Nové Mesto nad Váhom - Juraj Chorvát, Ing. Ivan Estergájoš, Ing. Tibor 

Kvasňovský, Ing. Peter Rybárik, Miroslav Fetr, Mgr. Ján Švec, Stanislav Kvasnica   

MO SRZ Čierna nad Tisou - Pavol Matis 

 

Medaila „Za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve“ 

MsO SRZ Žilina - Ľubomír Zlatoš, Jozef Valášek, Tibor Petruš, Miroslav Janura 

MO SRZ Nové Mesto nad Váhom - Ing. Jozef Dvorštiak 

MO SRZ Spišská Nová Ves - JUDr. Miloš Taragel 

MsO SRZ Trenčín - Ivan Remenec 

 

 

Uznesenie č. 85/2015: 

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 Bratislava V – Jaroslav Gaál, Stanislav Gunda, Miroslav Kochan, František Tukor 

MsO SRZ Žilina - Štefan Noga 

MsO SRZ Ružomberok - Jozef Kunka 

 

Odporúča schváliť: 

Uznesenie č. 76/2015: 

Prezídium odporúča Rade schváliť ukončenie spolupráce s OZ Euroinkubátor. 

Uznesenie č. 77/2015: 

Prezídium odporúča Rade schváliť na základe žiadosti Ing. Gajdošíka zmenu v osobe predsedu 

ekonomicko - výrobnej komisie z Ing. Gajdošíka  na  Ing. Mišecha.  

 

Uznesenie č. 78/2015: 

Prezídium odporúča Rade SRZ schváliť návrh opatrení  ekonomicko - výrobnej komisie takto: 

Prezídium odporúča Rade SRZ schváliť návrh opatrení  ekonomicko - výrobnej komisie takto: 

 

a/ Prehodnotiť obsah účtovného rozvrhu a vykonať zmeny v štruktúre analytických účtov 

v triede  5 a 6 tak, aby ich tvorba a názvoslovie poskytovalo dostatočné informácie pre  

rozhodovací   proces. Z účtovného rozvrhu vylúčiť zmätočné názvy analytických účtov, v 

ktorých sú zlučované nesúvisiace účtovné prípady. Súčasne do účtovného rozvrhu zaviesť také 

analytické  účty, ktoré budú jednoznačne v nákladoch vytvárať možnosť jednoduchej a 

prehľadnej kontroly formou porovnania na objem prijatých prostriedkov od členov určených 

na zarybnenie.      

Zodpovedný:  tajomník Rady SRZ   Termín: 31.12.2015 
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b/ Zabezpečiť aby prípadné nevyužité prostriedky určené na  zarybnenie a ochranu revírov, 

ktoré sa nezrealizujú     v príslušnom kalendárnom roku boli použité výlučne v zmysle stanov 

SRZ, s rovnakými podmienkami ich  čerpania v budúcom období.     

Zodpovedná:  Rada SRZ  Termín: trvale 

  

c/ Vypracovať a predložiť na schválenie Rade SRZ a následne aj zaviesť do praxe nové pravidlá 

pre fungovanie kalkulačného systému pre všetky merateľné činnosti a procesy v SRZ, náklady 

a nákupy tlačovín a cenín účtovať v roku, v ktorom vznikajú. Pritom mimoriadny dôraz klásť 

na  všetky činnosti súvisiace s výrobou násad rýb. V hospodárskom stredisku Príbovce plusové  

rozdiely v hospodárení vzniknuté preceňovaním nakupovaných rýb prevádzať bezo zvyšku do 

Rezervného fondu. 

Zodpovedná: ekonomicko-výrobná komisia Termín: 31.3.2016/ trvale/ 

        

d/ Na základe vypracovaných výrobných kalkulácií zaviesť systém  hmotnej zainteresovanosti  

výrobných pracovníkov s cieľom dosiahnutia porovnateľnej efektívnosti výroby s ostatnými 

výrobcami. 

Zodpovední: vedúci  odboru výroby a ekonomického  Termín: 31.1.2016 trvale 

        

e/ V záujme objektívneho posúdenia výrobného potenciálu Rady SRZ vypracovať Smernicu 

o oceňovaní   dochovaných rýb a zoznam všetkých odchovní v správe Rady SRZ. Predložiť na 

rokovanie Rady SRZ  informatívnu správu, v ktorej budú samostatne pre všetky  výrobné 

strediská definované ich výrobné možnosti /  produkčná kapacita/ a súčasne aj technické 

predpoklady na dosiahnutie optimálneho objemu výroby v záujme   dosiahnutia kladného 

hospodárskeho výsledku. Túto správu použiť ako východiskový materiál na zostavenie 

rozpočtu pre výrobné strediská  a pre vypracovanie strednodobého plánu investičného rozvoja 

a generálnych opráv. 

Zodpovední: zarybňovacia,  ekonomicko výrobná komisia, vedúci výroby 

Termín: 31.3.2016 / trvale/ 

                                                               
f/ Vypracovať a predložiť na schválenie Rade SRZ záväzný interný dokument a následne aj 

zaviesť do praxe tieto nové pravidlá a novú metodiku pre  zostavenie a vyhodnotenie plnenia 

rozpočtu tak, aby základným stavebným pilierom tejto  činnosti boli výstupy z novozavedeného 

kalkulačného systému. Pre potrebu objektívneho  vyhodnotenia plnenia rozpočtu zaviesť 

pravidelnú rozborovú činnosť, ktorej súčasťou má byť aj zisťovanie príčin odchýlok medzi 

návrhom a skutočným plnením rozpočtu a porovnateľným predchádzajúcim obdobím  

sledovaných nákladových  a  výnosových položiek. Zostavovať rozpočet so zreteľom na 

vyrovnanosť v príjmovej a výdavkovej časti.  Pri hodnotení výsledkov výroby a nákupu rýb 

okrem finančného plnenia uvádzať aj naturálne a druhové plnenie. Zostaviť výsledky 

hospodárenia iba z hlavnej činnosti (ceniny tlačoviny) a hospodárskej činnosti ( vianočný predaj 

rýb) tak, aby neboli ovplyvňované náhodilosťou niektorých príjmov (dotácie.) 

Zodpovední: vedúci odboru výroby a ekonomického EO Termín: 31.3.2016 

 

g/  Prehodnotiť a zmeniť existujúce pravidlá pre hmotnú zainteresovanosť pracovníkov          

sekretariátu    v nadväznosti na očakávané zavedenie nových pravidiel pre vypracovanie 

rozpočtu a vyhodnotenie jeho plnenia. 

Zodpovedný: tajomník Termín: 31.3.2016 

      

h/ Raz ročne, vo väzbe na vykonaný nezávislý audit, (uznesenie Snemu) formou informatívnej 

správy predložiť na rokovanie Rady SRZ vyhodnotenie plnenia „ Opatrení na nápravu“ k 

zisteniam vyplývajúcim z „Analýzy“. 
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Zodpovedný: vedúci ekonomického odboru  Termín: 31.3.2016/trvale/ 

     

i/ Určiť pracovníkov sekretariátu Rady SRZ zodpovedných za fungovanie nových pravidiel pre 

kalkulačný systém, pre zostavenie a kontrolu plnenia rozpočtu a pre rozborovú činnosť.  

Určeným pracovníkom primerane upraviť ich náplň práce a zmeny v náplni činností ako aj v 

organizácii práce jednotlivých odborných útvarov premietnuť  do Organizačného poriadku   

sekretariátu Rady  SRZ a prepracovať ho. 

 

Zodpovedný: tajomník Termín: 30.4.2016 

 

j/ požiadať KK Rady  SRZ  o stanovisko k Výsledku „ Analýzy“ z pohľadu   zodpovednosti 

podľa Organizačného poriadku sekretariátu Rady SRZ ( čl. 4, bod č. 4.1 a podľa Stanov SRZ § 

24 ) za zistené nedostatky v riadení sekretariátu, v dôsledku ktorých došlo ku zníženiu vlastných 

zdrojov krytia majetku SRZ o 980 503 EUR a nepoužitie finančných prostriedkov v zmysle 

stanov určených na zarybnenie v rokoch 2010-2013. 

Zodpovedná : KK SRZ  

      

k/ Správu audítora postúpiť spolu so stanoviskom Rady mestským a miestnym organizáciám. 

Zodpovedný: tajomník Termín: 31.12.2015 

 

 

Uznesenie č. 79/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť Správu o činnosti Rybárskej stráže za rok 2015. Prezídium 

odporúča Rade schváliť  predloženú Koncepciu rybárskej stráže, ktorá bude ďalej 

dopracovávaná, jej  plnenie odporúča predkladať  na každom zasadnutí Prezídia a informovať 

o ňom Radu. 

 

Uznesenie č. 80/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť Smernicu o vedení evidencie osôb, ktorým nemôže byť 

vydané povolenie na rybolov s týmito zmenami. 

Uznesenie č. 81/2015 

 

Prezídium odporúča Rade schváliť Smernicu na prerozdelenie finančných prostriedkov 

z predaja povolení do zarybňovacích fondov. 

Uznesenie č. 82/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov 

a o vydávaní povolení na rybolov s nižšie uvedenými  zmenami. 

Uznesenie č. 83/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť limity povolení podľa predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 84/2015 

Prezídium odporúča Rade schváliť limity povolení podľa predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 86/2015: 

Prezídium odporúča Rade schváliť za splnenie uložených úloh za tretí štvrťrok vyplatenie  

kvartálnej odmeny pre p. tajomníka vo výške 1591,83 Eur   

 

Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 74/2015: 

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

Prezídia Rady SRZ. 
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Potvrdzuje: 
Uznesenie č. 70/2015: 

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

rozhodnutie výboru MsO SRZ Nové Zámky v disciplinárnej veci Františka Kissa , sp. zn. 

165/2015,  zo dňa 6.7.2015. 

 

Zrušuje: 
Uznesenie č. 71/2015: 

Prezídium Rady ako dovolací orgán v zmysle § 28 Disciplinárneho poriadku SRZ zrušuje   

rozhodnutie výboru MsO SRZ Nitra v disciplinárnej veci Adama Horníka,  sp. zn. 15/2015,  zo 

dňa 21.8.2015 a rozhodnutie disciplinárnej komisie sp. zn. 15/2015 zo dňa 16.7.2015. 

Uznesenie č. 72/2015: 

Prezídium zrušuje  uznesenie č.43/2015.  

 

Odmieta: 
Uznesenie č. 73/2015: 

Z dôvodu právoplatne ukončeného disciplinárneho konania č.13/XI/2014 vedeného 

disciplinárnymi orgánmi  MsO SRZ Piešťany proti Martinovi Lipkovi nar.29.6.1974, bytom 

Piešťany, Sasinkova č.9,  Prezídium Rady SRZ  odmieta všetky ďalšie podania a vecou sa 

nebude viac zaoberať.   
 

 


