
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 12. decembra 2015 v Žiline 

       

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 12. decembra 2015 v Žiline 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: Mgr. Bíziková B.– právny a organizačný referent, Ing. Hlavatý J. – vedúci Rybárskej 

stráže, Ing. Strihová M. – vedúci odboru tečúcich vôd, Ing. Petija M. – vedúci odbor u 

výroby, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, PaedDr. Hromek V. – vedúci 

odboru športovej činnosti 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení – december 2015 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 31.10.2015 a Stav záväzkov 

a pohľadávok k 31.10.2015; Predbežný hospodársky výsledok k 31.12.2015; Správa ekonomicko-

výrobnej komisie k analýze hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013; Použitie prijatých 

podielových daní za rok 2015 

3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 

4. Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2016 

5. Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2015 a rozpočet na MS prívlač v roku 2016 

6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2015 a Koncepcia rybárskej stráže 

7. Iné 

 7.1. Predbežná bilancia produkcie výrobných stredísk za rok 2015 a vyhodnotenie kŕmnych 

pokusov na vybraných výrobných strediskách Rady SRZ 

 7.2. Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky 

 7.3. Smernica o vedení evidencie osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov-

návrh 7.4. Smernica na prerozdelenie financií z predaja povolení – návrh 

 7.5. Smernica o platení zápisného, členského a o vydávaní povolení na rybolov – návrh 

 7.6. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

  7.6.1. Žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica – dodávka pstruha dúhového 

  7.6.2. Žiadosť MO SRZ Bytča – kúpa nehnuteľnosti 

  7.6.3. Ing. Peter Makara – odkúpenie nehnuteľnosti  

  7.6.4. Žiadosť MO SRZ Svit – dotácia na MS v prívlači v roku 2016 

  7.6.5. Žiadosť MsO SRZ Levice – dotácia na prvotné zarybnenie z dôvodu 

zaradenia revírov do ZKP 

 7.7. Limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2016; Limity rýb na reprezentačné 

účely pre rok 2016 

 7.8. Informácia o čerpaní dotácií 

 7.9. Správa zo školenia vedúcich rybárskych krúžkov 

7.10. Žiadosť MO SRZ Veľký Krtíš – žiadosť o pôžičku na zakúpenie pozemkov 

8. Rôzne 

Záver 

 

Otvorenie 

Pred otvorením rokovania tajomník SRZ v mene všetkých členov Rady SRZ pogratuloval dvom 

členom KK SRZ, a to p. Jaššovi k 70. narodeninám a RNDr. Sabovi k 60. narodeninám. 

 

Samotné rokovanie otvoril prezident SRZ privítaním prítomných členov Rady SRZ a KK SRZ. Na 

úvod na základe odporúčania Prezídia SRZ navrhol, aby 3. bod programu - Návrh rozpočtu Rady 

SRZ na rok 2016 bol presunutý na februárové zasadnutie. Ako dôvod tajomník SRZ uviedol, že nie 

je ukončený hospodársky rok, je vybilancovaných 10 mesiacov, a preto nie je vhodné, aby sa 

provizórne niečo schvaľovalo a opätovne prerokovávalo na ďalšom zasadnutí. Je to z dôvodu 

neukončenej účtovnej závierky. 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 129/2015 

Rada SRZ schvaľuje presun 3. bodu programu - Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 na 

februárové zasadnutie Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Staško 

 

- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Kalus a JUDr. Kabáč 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 130/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali JUDr. Kabáč a Ing. 

Kalus. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Kalus 

           JUDr. Kabáč 

 

- za skrutátorov tohto zasadnutia boli určení p. Gajdošík a Ing. Viktorín 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení – december 2015 

 

- s pripomienkou vystúpila Mgr. Jankovičová – uznesenie č. 9/2015, ktoré je medzi trvajúcimi 

uzneseniami – bod 2, 3 a sčasti 4 už boli splnené, ponechať v účinnosti zabezpečenie plnenia plánu 

práce a činnosti OŠČ, informovania ZO SRZ o činnosti OŠČ na internete a správ na zasadnutia 

Rady SRZ podľa požiadaviek 

- predseda KK SRZ Ing. Trokan informoval o sťažnosti Ing. Kalusa podanej dňa 12.11.2015 na 

spôsob hlasovania pri prijatí uznesenia č. 122/2015 – sťažovateľ požiadal o preverenie platnosti 

uvedeného uznesenia, ktoré bolo podľa neho prijaté v rozpore s rokovacím poriadok Rady s čl. 6 

ods. 3, čl. 7 ods. 2, 3 a 4 a čl. 8 ods. 1 odrážka 4 a ods. 3 – Ing. Kalus uvádza krátku lehotu na 

hlasovanie; KK SRZ požiadala Sekretariát Rady o stanovisko – KK SRZ považuje lehotu za 

dostatočnú, za uznesenie hlasovalo 30 členov Rady, k samotnej elektronickej forme hlasovania 

neboli žiadne námietky; Sekretariát Rady poskytol KK SRZ výsledky elektronického hlasovania 

ku všetkým prijatým uzneseniam a bolo zistené, že doteraz neboli podané žiadne sťažnosti na 

formu hlasovania ani zo strany Ing. Kalusa; elektronické hlasovanie sa používa v nevyhnutých 

prípadoch; sťažnosť je sčasti opodstatnená, nakoľko rokovací poriadok elektronickú formu 

hlasovania nepozná; napriek tomu nebolo porušené kolektívne vedenie a rozhodovanie, keďže 

uznesenie prijala nadpolovičná väčšina členov Rady SRZ; KK SRZ považuje uznesenia prijaté 

elektronicky za platné a záväzné pre všetkých členov SRZ, a zároveň z hľadiska hospodárnosti, 

efektívnosti a časovej flexibility nie je možné, aby boli zvolávané zasadnutia pri vzniku problému, 

pri ktorom je nevyhnutné prijať uznesenie; KK SRZ odporúča upraviť Rokovací poriadok tak, aby 

bolo možné elektronické hlasovanie 

Ing. Kalus – bolo to narýchlo prečítané a bude sa tomu ešte venovať; uvádza, že materiál sa 

predkladá v písomnej podobe v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku; materiál býva 

prednesený predkladateľom, a potom nasleduje diskusia, čo chýba; ide o materiál, ktorý mal byť 

prediskutovaný, pretože s ním budú pracovať ZO SRZ, všetky zásady, ktoré obsahuje organizačný 

poriadok boli porušené 

tajomník SRZ – Ing. Kalus takto vystúpil aj na porade trenčianskeho kraja, nejde nám o porušenie 

disciplíny, ale o flexibilitu; na zasadnutí v Košiciach, kde Ing. Kalus nebol, sa prijala cenotvorba 

a do danej smernice sa dalo len to, čo bolo prijaté na zasadnutí v Košiciach, aby ZO SRZ mohli 



byť informované a celá Smernica o platení zápisného, členského a o vydávaní povolení na rybolov 

sa bude schvaľovať na dnešnom zasadnutí 

Ing. Kalus – nenamieta veci prijaté v Košiciach, ale Rokovací poriadok 

prezident SRZ – sťažnosť bola preskúmaná KK SRZ, ktorá uviedla, že je potrebné dať elektronické 

hlasovanie do Rokovacieho poriadku 

MVDr. Bilik – mali by sme prijať uznesenie o tom, že sa Rokovací poriadok doplní o podmienky 

a pravidlá elektronického hlasovania, a aby sa tam zahrnula aj elektronická diskusia, tak ako 

povedal Ing. Kalus, zaručiť kódy hlasovania, aby bolo jasné, že hlasovali členovia Rady a nie 

niekto miesto nich 

Ing. Kalus – súhlasí s tým, že sa môže hlasovať a diskutovať elektronicky, ale v tomto prípade išlo 

o materiál - smernicu, ktorý si zaslúžil diskusiu tu na zasadnutí Rady, keďže je určený pre ZO 

SRZ; na zasadnutí v Košiciach boli prijaté ceny povolení a pod., ktoré nenamietal, ale namietal 

schválenie smernice ako celku 

Mgr. Bíziková - smernica o platení zápisného, členského a o vydávaní povolení na rybolov sa bude 

schvaľovať dnes 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 131/2015 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ doplniť Rokovací poriadok o podmienky a pravidlá 

elektronického hlasovania, ktoré budú následne schválené na februárovom zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      Ing. Kalus 

 

Mgr. Jankovičová – požiadala o predĺženie termínu na predloženie návrhu Disciplinárneho 

poriadku, nakoľko táto úloha bola pridelená Disciplinárnej komisii pri Rade SRZ na 

septembrovom zasadnutí a pre krátkosť času nebolo možné návrh vypracovať; DP SRZ je 

rozpracovaný s mnohými zmenami, a preto nebolo možné splnenie termínu; nový termín na 

30.4.2015 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 132/2015 

Rada SRZ schvaľuje Disciplinárnej komisii pri Rade predĺženie termínu na predloženie návrhu 

Disciplinárneho poriadku SRZ do 30.4.2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Kontrola uznesení – december 2015 

 

Uznesenia splnené: 

9/2015-body 2, 3, sčasti 4 (odrážka 2, 3 4 a 5); 82/2015, 100/2015, 112/2015 

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-sčasti bod 4, 36/2015, 37/2015, 41/2015, 109/2015 

 

Medzi septembrovým a decembrovým zasadnutím Rady SRZ boli elektronickým hlasovaním 

prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 122/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov č. 2302/473/15-Sekr. v zmysle prijatých uznesení na septembrovom zasadnutí v Košiciach. 

 



Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 2   Zdržal sa – 0 

      Ing. Kalus    

      p. Tomko    

 

Uznesenie č. 123/2015 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie Prehľadu druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016 v časti 2. 

B/Zväzové povolenia – Pstruhové vody/ o Ročné povolenie na VN Dedinky v hodnote 100 EUR 

a Ročné povolenie na VVN Bešeňová „chyť a pusť“ v hodnote 60 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 1   Zdržal sa – 0 

      p. Farský 

 

Uznesenie č. 124/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 700 EUR za rybársky revír č. 3-

3180 Rašeliny Dvorec, medzi Slovenským rybársky zväzom – Miestnou organizáciou Turčianske 

Teplice a Mgr. Róbertom Novákom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Kozub 

Uznesenie č. 125/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní za rybársky revír č. 3-5620-1-2 VN 

Prestavlky, medzi Slovenským rybárskym zväzom – Miestnou organizáciou Žiar nad Hronom 

a Občianskym združením Rybolov Prestavlky. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Kozub 

Uznesenie č. 126/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní za rybársky revír č. 2-4290-1-1 Štrkovisko 

Želiezovce, medzi Slovenským rybárskym zväzom – Miestnou organizáciou Želiezovce 

a Poľnohospodárskym družstvom POHRONIE ŽELIEZOVCE. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Kozub 

 

Uznesenie č. 127/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 1200 EUR za rybársky revír č. 2-

5380-1-1 VN Topoľčianky, medzi Slovenským rybárskym zväzom – Miestnou organizáciou Zlaté 

Moravce a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 0    Zdržal sa – 5 

           p. Gajdošík 

           Ing. Staško 

           Ing. Mihalda 

           p. Pavelka 

           p. Polák 

 

Uznesenie č. 128/2015 

Rada SRZ schvaľuje nájomnú zmluvu s Mikulášom Hruštincom na prenájom 2 sádok spoločne 



s dvoma miestnosťami v čase od 10.12.2015 do 24.12.2015 za nájomné vo výške 1 500 EUR na 

vianočnú distribúciu kapra. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 3    Zdržal sa – 0 

      p. Godiška 

      Ing. Staško 

      p. Kozub 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť k 31.10.2015 a Stav záväzkov 

a pohľadávok k 31.10.2015; Predbežný hospodársky výsledok k 31.12.2015; Správa 

ekonomicko-výrobnej komisie k analýze hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013; 

Použitie prijatých podielových daní za rok 2015 

- materiál predložil Ing. Šátek – komentár k plneniu rozpočtu členovia Rady obdŕžali elektronickou 

formou - spotreba materiálu - prekročený rozpočet cca o 50 000 EUR, spôsobené nákupom 

prostriedkov pre RS, ktoré budú ale vykryté dotáciou vo výške 59 647,72 EUR; spotreba 

pohonných hmôt oproti obdobiu 2014 predstavuje podstatnú úsporu finančných prostriedkov; 

odhad predbežného hospodárskeho výsledku je cca 6 700 EUR 

tajomník SRZ – odhad predbežného hospodárskeho výsledku je dôležitý ako podmienka pre 

vyplácanie 2. polovice trinásteho platu 

Ing. Šátek – čo sa týka prijatých podielových daní, tak sme obdŕžali 13 žiadostí; sú tam drobné 

rozdiely v tom koľko žiadajú a koľko navrhujeme, čo je spôsobené matematickými chybami; dané 

finančné prostriedky sa poukážu ZO SRZ a zvyšok by bol určený pre činnosť detí a mládeže OŠČ 

MVDr. Bilik – MO SRZ Medzev vraj tiež doručila svoju žiadosť, nie je však zahrnutá na zozname 

Ing. Šátek – organizácia sa preverí, a ak žiadosť bola podaná, tak sa zahrnie do zoznamu 

organizácií, ktorým budú poukázané finančné prostriedky – po zasadnutí Rady boli prijaté tri 

žiadosti a to od organizácie Medzev, Tornaľa a Sládkovičovo, celkovo teda 16 žiadostí 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 133/2015 

Rada SRZ schvaľuje na základe predložených žiadostí s por.č. 1-16 priznať ZO SRZ finančné 

prostriedky z Fondu podielu zaplatených daní na osobitné účely podľa navrhovanej čiastky 

a zostatok na úhradu vynaložených a preukázaných nákladov pre odbor športovej činnosti, 

prednostne na mládežnícke akcie. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- k bodu 2 ďalej vystúpil prezident SRZ - správu ekonomicko-výrobnej komisie k analýze 

hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 prerokovalo Prezídium; prezídium odporúča na 

základe žiadosti p. Gajdošíka, ustanoviť za predsedu ekonomicko-výrobnej komisie Ing. Mišecha 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 134/2015 

Rada SRZ schvaľuje, na základe žiadosti p. Gajdošíka zmenu v osobe predsedu ekonomicko-

výrobnej komisie z p. Gajdošíka na Ing. Mišecha. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Mišech 

 

prezident SRZ – vzhľadom k tomu, že v správe neboli určené termíny a zodpovední, prezídium 

odporúča schváliť nasledovné: v bode 2a) zodpovedný tajomník do 31.12. 



tajomník SRZ – na základe predloženej analýzy a odporúčaní audítora na ekonomickom odbore 

rozpracovávame metodiku na všetky činnosti, či už ide o tvorbu rozpočtu, kalkulácií a pod.; dôjde 

k obnoveniu analytických účtov, aby boli zrozumiteľné a transparentné  

prezident SRZ – prezídium ďalej odporúča v bode 2b) zodpovednú Radu SRZ s termínom trvale 

- prezidenta SRZ prerušil JUDr. Kabáč – ako môžeme prijímať nejaké opatrenia, keď sme analýzu 

hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 ani nevideli 

tajomník SRZ – na septembrovom zasadnutí boli členovia Rady informovaní, že pôjde o veľmi 

odborný dokument, preto správu z tejto analýzy mala za úlohu vypracovať ekonomicko-výrobná 

komisia; nie je problém však dokument preposlať a uverejniť aj na webovej stránke; ide však 

o odborný dokument, v ktorom je každá ekonomická položka podrobne rozpracovaná 

MVDr. Bilik – ide o závažný dokument, ktorý treba odsúhlasiť a môže sa hlasovať aj o tom, či sa 

uverejní na webovej stránke 

Ing. Staško – ak si odhlasujeme nejaké utajenie, tak budeme mať len problém, pretože už teraz 

majú mnohí výhrady na to ako fungujeme; nie sme v žiadnej ekonomickej konkurencii s inými 

subjektmi, tak jednoducho zverejníme to, čo je pravda 

tajomník SRZ – naším zámerom nebolo utajenie, ale z dôvodu, že daný dokument obsahoval 

množstvo odborných pojmov, tak sa to dalo na posúdenie ekonomicko-výrobnej komisie, aby nám 

z toho vyhotovila správu 

Ing. Mišech – jedna dôležitá informácia, ktorá vyplynula z analýzy je, že Rada podľa výsledkov 

hospodárenia za roky 2010-2013 ako kolektívny orgán zlyhala, keď nereagovala na negatívny 

vývoj hospodárenia, neprijala opatrenia na zamedzenie nepriaznivého hospodárenia a vykazovania 

straty; poukazujem na hlasovanie predchádzajúcej Rady, kedy p. Patoprstý navrhol, aby členovia 

Rady mali právo prístupu ku všetkým informáciám a Rada si odsúhlasila, že nemáme takéto právo, 

čiže takto sa fungovalo, a preto Rada zlyhala; a preto navrhujem, aby bolo prijaté, že každý člen 

Rady a KK SRZ má povinnosť zoznamovať sa so všetkými materiálmi, analyzovať ich, dávať 

návrhy, a potom sa nestane to, čo sa stalo za predchádzajúce vedenia; nech sa dá teda materiál von 

a nech verejnosť vie aká bola skutočnosť a ako predchádzajúca Rada fungovala 

Ing. Kalus – predchádzajúca KK SRZ na chyby a hospodárenie poukazovala 

p. Orovčík – ešte raz opakujem, že nebol zámer zatajiť analýzu pred členmi Rady, išlo o to, aby 

komisia vypracovala hlavné závažné body, ktoré budú zverejnené, pretože sa preukázalo, že 

hospodárenie predchádzajúceho vedenia bolo katastrofálne; bol som členom Rady aj 

v predchádzajúcom období a aj napriek tomu, že bolo poukazované na chyby v ekonomike, tak 

Rada hlasovala tak ako hlasovala, pretože jej boli zámerne poskytované klamlivé informácie 

a materiály zo strany vtedajšieho tajomníka Ing. Baláža 

Ing. Staško – nie je dôležité fungovanie predchádzajúceho vedenia, sme tu preto, aby sme tie isté 

chyby nerobili; nemusíme sa hrať na tých, ktorí rozhodujú o tom, ktoré informácie sú citlivé, 

všetko čo je pravda, je v poriadku a treba to dať von, pretože tým, že navonok nereprezentujeme 

výsledky hospodárenia, tak verejnosť má pocit, že nič nerobíme 

p. Orovčík – prezídium rozhodlo, že ekonomicko-výrobná komisia má za úlohu do 31.12.2015 

spracovať materiál k analýze výsledkov hospodárenia, ktorý sa predloží všetkým členom Rady aj 

verejnosti; všetky pozitíva ekonomiky žiadame zverejniť, aby sa ukázalo, že všetky ohováračky nie 

sú pravdivé 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – tento materiál by mali mať všetci členovia Rady, pretože takto 

majú hlasovať o niečom, čo ani nevideli; z analýzy vyplýva, že bolo zlé rozhodovanie vedenia, zlé 

účtovanie, zlé hospodárske výsledky, ale fakticky sa nedozvieme kto je zodpovedný; treba väčšiu 

kontrolu a transparentnosť 

p. Gajdošík – treba si uvedomiť, že audit spracoval iba to, čo mohol, vychádzal zo Stanov SRZ, 

a tam nemáme uvedené osoby, ktoré sú zodpovedné, čiže nebolo možné, aby audit určil konkrétne 

osoby, keďže vychádzal z toho, že sme kolektívny orgán 

Ing. Mišech – navrhol, aby sa analýza hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 spolu 

s materiálom, ktorý vypracovala ekonomicko-výrobná komisia, prerokovala na najbližšom 

zasadnutí Rady a malo by sa to riešiť aj mediálne 

V diskusii vystúpil k danej problematike aj p. Godiška, PaedDr. Čerešňák, prezident SRZ a 

predseda KK SRZ Ing. Trokan. 



tajomník SRZ – dajme uznesenie, že sa to opätovne prerokuje a prepracuje na februárovom 

zasadnutí a následne pôjde výstup von 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 135/2015 

Rada SRZ schvaľuje zaslanie „Analýzy hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013“ všetkým 

členom Rady SRZ a jej prerokovanie na februárovom zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovalo: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- Ing. Šátek – uviedol, že Stav záväzkov a pohľadávok k 31.10.2015 bude členom Rady zaslaný 

elektronicky, nakoľko nie všetky organizácie majú urobené vyúčtovania 

 

Uznesenie č. 136/2015 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť 

k 31.10.2015 a Odhad predbežného hospodársky výsledok k 31.12.2015. 

 

K bodu 3: 

Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 

- daný bod sa na základe uznesenia č. 129/2015 presúva na februárové zasadnutie Rady SRZ, 

nakoľko nie je účtovná závierka, z ktorej by sa dalo vychádzať 

tajomník SRZ – návrh rozpočtu z tohto dôvodu bude vždy prerokovávaný na februárovom 

zasadnutí aj v nasledujúcich rokoch 

 

K bodu 4: 

Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2016 

prezident SRZ – zasadnutia v dňoch 12.-13.februára, 29.-30. apríla a 17.-18. júna 2016 

tajomník SRZ – do programu februárového zasadnutia sa zaradí návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 

2016 a Prerokovanie analýzy hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 ako pevný bod programu 

Mgr. Jankovičová – do aprílového zasadnutia doplniť Návrh disciplinárneho poriadku SRZ ako 

bod 6 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 137/2015 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2016 s doplnením programu na 

februárové a aprílové zasadnutie Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

(počas hlasovania bol neprítomný p. Estergájoš) 

 

K bodu 5: 

Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2015 a rozpočet na MS prívlač v roku 2016 

- materiál, ktorý obdŕžali všetci členovia Rady predložil PaedDr. Hromek – v materiáloch je správa 

o činnosti OŠČ, súhrn výsledkov domácich postupových súťaží, súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 

a súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ na medzinárodných podujatiach 2015; ďalej 

uviedol, že ľudia, ktorí sa venujú deťom a mládeži by to za terajších podmienok nerobili, ak by to 

nebolo ich koníčkom; problematika trénerov – do výberového konania na trénera sa prihlási 

človek, ktorý nás stojí peniaze, úsilie a čas, a nakoniec sa toho vzdá, čiže je náročné obsadzovať 

tieto posty ľuďmi, ktorí by sa tomu naozaj chceli venovať; problematika rozhodcov – je ich málo, 

sú starí, mnohí nedodržujú disciplínu; chceli by sme, aby ZO SRZ, ktorá má družstvo v dlhodobo 

postupovej súťaží družstiev, mala aspoň jedného vyškoleného rozhodcu, a potom by nemal byť ten 

problém, že niekto z Bratislavy cestuje na východ alebo opačne, čo sú výdavky navyše a javí sa to 



ako neefektívne 

V diskusii vystúpila Mgr. Jankovičová – v dnešnom programe máme aj schvaľovanie limitov 

povolení na rok 2016 a odporúčam, aby aj zoznam funkcionárov a členov reprezentačných 

družstiev pre vydanie povolení bol predkladaný OŠČ na zasadnutie Rady kedy sa schvaľujú limity 

povolení, a nie na neskorší termín; to my teraz nevieme, komu sa schvaľujú povolenia; keď sa 

schvaľuje en bloc, tak sa má schvaľovať aj OŠČ 

PaedDr. Hromek – pripomienku berieme na vedomie; vieme to dokladovať v termíne 

p. Pavelka – ozrejmil ako funguje OŠČ, čo sa týka financií – reprezentačné družstvá, ktoré sa 

zúčastňujú ME sú samofinancované; na MS je zaplatené len štartovné a ubytovanie, ostatné je 

samofinancovanie; štátny tréner si všetko platí sám; preto sa nám nikto na trénerov ani nehlási 

JUDr. Kabáč – problematika financovania športovcov je celoslovenský problém; väčšina je 

samofinancovaná 

tajomník SRZ – našou snahou bude budúci rok získať partnerov a sponzorov, cez ktorých budú 

môcť byť športovci financovaní 

Ing. Mihalda – preteky detí a dospelých by sa nemali robiť v ten istý deň, pretože pri deťoch by 

mal byť vždy prítomný reprezentant, ktorý je pre nich vzorom, bude to mať oveľa väčší efekt 

PaedDr. Hromek – súhlasíme s tým, ale ide o veľké množstvo termínov a nie je jednoduché to 

zosúladiť 

PaedDr. Hromek – predložil návrh rozpočtu na XIV. MS v LRU prívlač Svit a čakajú nás ešte 

jedny MS; rozpočet treba brať tak, že ide o presný súčet nepresných čísel, treba brať rozpočet 

s rezervou, pretože nie je možné každú položku vyšpecifikovať; najväčšie výdavky budú 

rozhodcovia, ubytovanie a stravovanie, organizačno-technické zabezpečenie 

Mgr. Jankovičová – v rozpočte je uvedený príspevok Rady z prebytku Snemu 2014 v sume 10 000 

EUR, bolo hovorené len o max. 3 000 EUR 

PaedDr. Hromek – to bola suma na MS v roku 2015; nemusíte to odhlasovať, ale treba si 

uvedomiť, že garantom je SRZ; a čo sa týka odmien, tak to pokojne môžeme robiť zadarmo, ale 

takých nenájdeme a aj na tieto MS v 2015 bolo plánované vyplatiť 15 000 EUR a nebolo tak 

uskutočnené 

Ing. Mišech – čo je položka 6 000 EUR – organizačné zabezpečenie pretekov (komisia riadenia 

pretekov) 

PaedDr. Hromek – to sú výdavky na rozhodcov – ošatenie, čapice, tričká a pod. 

Ing. Mišech – žiadam doplniť informáciu koľko rozhodcov, koľko dní, koľko hodín – potrebné 

podrobnejšie rozpísať položky 

PaedDr. Hromek – uvedomte si, že za 7 EUR/hod to nikto robiť nebude a je takisto nekorektné, 

aby niektorí dostali za tú prácu za celý rok 500 EUR 

Ing. Mihalda – poznamenal, že sme malá krajina a napriek tomu usporadúvame veľké preteky 

každý rok, či je na to toľko financií 

PaedDr. Hromek – ja nie som oprávnený to komentovať, dané termíny musel prijať štatutárny 

orgán 

tajomník SRZ – ide o termíny naplánované ešte bývalým tajomníkom SRZ, o jednotlivých 

termínoch do budúcnosti by mala rozhodovať Rada; ani mimoriadna známka nie je riešením, nie je 

potrebné ukladať rybárom ďalšie povinné platby 

Mgr. Jankovičová – OŠČ nech doplní návrh rozpočtu komentárom s podrobným rozpisom 

jednotlivých položiek a predloží sa na februárové zasadnutie 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 138/2015 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti OŠČ za rok 2015 a súhrn výsledkov 

medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2015. 

 

Uznesenie č. 139/2015 

Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na rybolov pre rok 2016 členom reprezentačných družstiev 

a členom sekcií a prezídia odboru športovej činnosti. 

 



Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 140/2015 

Rada SRZ ukladá: 

1. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných družstiev pre vydanie 

povolení na rybolov pre rok 2016 a predložiť tajomníkovi SRZ s tým, že v ďalších rokoch sa bude 

vždy predkladať na decembrové zasadnutie Rady SRZ. 

Termín: 20.12.2015  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

2. Vypracovať plán práce OŠČ na rok 2016. 

Termín: 28.2.2016  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

3. Zabezpečiť výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO SRZ. 

Termín: 15.2.2016  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

4. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2016 do federácií FIPSed (plávaná, 

prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting). 

Termín: 30.3.2016  Zodpovedný: tajomník SRZ 

5. Zabezpečiť prípravu konania XIV. MS v LRU – prívlač, ktoré sa budú konať 25.-30.5.2016 vo 

Svite. 

Termín: priebežne  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

6. Zahájiť prípravu konania MS seniorov v LRU – mucha. ktoré sa budú konať v roku 2017 na 

Slovensku. 

Termín: priebežne  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa - 0 

 

Uznesenie č. 141/2015 

Rada SRZ ukladá odboru športovej činnosti doplniť návrh rozpočtu XIV. MS v LRU prívlač 2016 

komentárom s podrobným rozpisom jednotlivých položiek na februárové zasadnutie Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Mihalda – predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných družstiev pre vydanie 

povolení na rybolov pre rok 2016 môže OŠČ aj teraz, aby sme to následne mohli schváliť spolu 

s ostatnými povoleniami na reprezentačné účely pre rok 2016 

tajomník SRZ – zoznam nie je možné predložiť na dnešné zasadnutie, bude predložený do 20.12., 

v nasledujúcich rokoch sa bude vždy predkladať na decembrové zasadnutie Rady 

 

K bodu 6: 

Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2015 a Koncepcia rybárskej stráže 

- materiál všetci členovia Rady obdŕžali v elektronickej forme, predkladá Ing. Hlavatý 

- s pripomienkou vystúpil Ing. Kalus – či by sme najskôr nemali hlasovať o návrhu zmeny 

organizačného poriadku, ktorý predložil Ing. Hlavatý 

prezident SRZ – najskôr sa budeme zaoberať bodom 6 

Ing. Hlavatý – na začiatku sa poďakoval, že môže byť opäť súčasťou SRZ a vystúpiť pre členmi 

Rady ako vedúci RS; materiál ste obdŕžali, rozpísané hospodárenie na revíroch Rady – je to z toho 

dôvodu, že väčšina rybostrážčov zároveň vykonáva aj funkciu hospodárov; v záujme bude 

vypracovať novú smernicu o činnosti RS, ktorá bude zrozumiteľnejšia a prehľadnejšia, zaviesť 

lepšiu kontrolu činnosti RS a to formou GPS kontrol, potrebné zjednotiť výkon RS a vodnej stráže 

a vytvoriť orgán, nazval by ho inšpekcia životného prostredia, s tým, že by štát prispieval na tento 

orgán; povolenia pre RS na reprezentačné účely je požiadavka 125 ks – zmeniť na 80 ks kaprových 

zväzových povolení 

prezident SRZ – prezídium odporúča schváliť správu o činnosti RS a koncepciu RS, ktorá bude 



dopracovávaná a predkladaná na každé zasadnutie Prezídia a Rady 

V diskusii vystúpil Ing. Kalus – v prílohe č. 1 chýba VN Nosice, pravdepodobne preklep, potrebné 

doplniť; správa o činnosti obsahuje len štatistické údaje, v prílohe č. 2 je plán práce – neviem si 

predstaviť ako bude RS každoročne preškolená, rôzny pohľad na výber RS na 4-8 rokov, treba si 

uvedomiť, že to stojí veľa peňazí, mnoho školení – aká je teda presná predstava, kto bude odborné 

školenia zabezpečovať; tvoríme rôzne koncepcie a pritom v zákone sú jasne ustanovené povinnosti 

a oprávnenia RS; z predloženej správy a koncepcie som sa nič nové nedozvedel 

Ing. Hlavatý – preškolenie RS pri Rade bude určite a pri ZO SRZ sa preškolia vedúci RS; 

preškolenie nových členov sa uskutočnilo 4.-6. decembra; výberové konanie je opodstatnené; 

podľa výkonu činnosti sa budú dávať aj prémie 

p. Šaffa – povolenia na rybolov pre reprezentačné účely – aby bol takisto urobený zoznam, komu 

budú dané, nakoľko členmi RS sú aj osoby, ktoré túto činnosť už nevykonávajú 

p. Godiška – VN Domaša – uvedený jeden TPP a jeden na DOVP, treba dvoch ľudí na dohodu – 

doplniť, osloviť aj organizáciu Svit, či bude mať záujem o spoluprácu 

MVDr. Bilik – od koncepcie som očakával viac, v porovnaní s koncepciou Barana tam veľké 

zmeny nie sú; chýba zdôvodnenie prečo napr. jeden TPP, prečo nie dve DOVP, prečo ste sa 

rozhodli tak ako ste sa rozhodli, v koncepcii má byť zdôvodnenie všetkých návrhov, prečo to tak 

má byť 

Ing. Hlavatý – vychádzal som z materiálov, ktoré mal môj predchodca, a ktorý absolvoval porady 

so ZO SRZ a z toho, že organizácie majú záujem podieľať sa na výkone RS 

MVDr. Bilik – je pekné, že máte nejakú predstavu, ale treba ju dať do koncepcie, viac to rozpísať 

p. Farský – chýba stručná finančná analýza, čo by všetko stálo – vybavenie, školenia; na VN 

Zemplínska Šírava bol doteraz TPP a dvaja na dohodu, v návrhu len jedna dohoda, treba zachovať 

pôvodný stav; MVDr. Bilik – keby to bolo zdôvodnené, tak by sa nad tým nešpekulovalo 

Ing. Hlavatý – organizácia Michalovce už niekoľko rokov žiada o výkon RS na VN ZŠ, sú ochotní 

poskytnúť aj materiálne prostriedky; myslím si, že to vieme nastaviť tak, aby bola lepšia kontrola 

p. Farský – ak máme niekoho na TPP, môžeme od neho viac požadovať 

MVDr. Bilik – otázkou je aj pracovný čas, mnohí členovia RS sú zamestnaní a vykonávajú RS 

vtedy, keď môžu 

p. Šaffa – na Zemplínskej Šírave ostane pôvodný hospodár a bude tam 6-8 členov RS z našej 

organizácie, ktorí budú riadení Radou SRZ 

Ing. Kalus – v správe medzi slabými stránkami sa píše nedostatočná dokumentácia procesu 

zarybňovania – ak toto chýba, kde sú tí najkompetentnejší 

Ing. Hlavatý – rybári majú vždy pochybnosti o tom, čo sa dáva do vody, spochybňuje sa množstvo, 

kvalita; čo sa týka Zemplínskej Šíravy, tak je to model na rok 2016, a keď to nebude fungovať, tak 

sa to zmení 

Ing. Mihalda – zarybňovanie treba fotografovať, dokumentovať a zverejňovať 

V diskusii k zarybňovaniu vystúpil p. Kopčo, tajomník SRZ, Ing. Staško.  

Prezident SRZ prerušil diskusiu, nakoľko bodom programu je rybárska stráž a nie zarybňovanie 

Ing. Staško – je potrebné, aby sa vedúci jednotlivých odborov povinne zúčastňovali zasadnutia 

Rady a informovali o svojej agende medzi dvoma Radami, a tak budeme mať možnosť klásť im 

otázky ohľadom odborných vecí 

p. Estergájoš – máme informáciu ohľadom VN Sĺňava, kto tam robí vedúceho RS a hospodára – 

Ing. Hlavatý – vedúcim a hospodárom je p. Piešťanský – p. Estergájoš – pýtam sa preto, lebo p. 

Piešťanský je vedúci RS aj hlavný hospodár, a zároveň je predsedom ZO SRZ, či tu nie je konflikt 

záujmov; myslím, že nie je, ale obávam sa toho, aby nevznikli problémy 

p. Gajdošík – u nás je model pri RS, že je záujemca 2 roky aktivista a až následne sa stane členom 

RS, a väčšinou nám žiaden neostane – s jeho názorom súhlasila aj p. Sieglová, p. Tomko – mať 

nových členov – čakateľov, ktorí budú mať dvojročnú lehotu na osvedčenie sa 

Ing. Mihalda – do koncepcie treba zahrnúť ako sa bude RS zameriavať na poriadok okolo vôd, 

pretože rybárska verejnosť robí v mnohých prípadoch neporiadok 

prezident SRZ – informoval o možnosti získania príspevku na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby 

Ing. Kalus – koncepcia by sa mala zobrať len na vedomie, pretože sú tu opäť nejaké pripomienky, 



ktoré tam treba zapracovať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 142/2015 

Rada SRZ schvaľuje Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2015 a Koncepciu rybárskej stráže, 

v zmysle prijatých pripomienok, ktorá bude dopracovávaná a jej plnenie bude predkladané na 

každé zasadnutie  Prezídia a Rady. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Ing. Kalus 

           MVDr. Bilik 

           p. Farský 

 

Ing. Kalus – je tu ešte materiál ohľadom návrhu zmeny organizačného poriadku, ktorý predložil 

Ing. Hlavatý – tajomník SRZ – návrhom sa zaoberalo prezídium, bude prerokovávané na ďalšom 

zasadnutí Prezídia 

Ing. Kalus - opýtal sa, či bolo pri Ing. Hlavatom urobené výberové konanie; neviem, či si 

uvedomujete, ale Ing. Hlavatý bol disciplinárne riešený a mal pozastavené členstvo na tri roky 

a my ho teraz obsadíme do funkcie vedúceho RS – tajomník SRZ – Ing. Hlavatý na minulom 

zasadnutí Prezídia požiadal o očistenie svojho mena, svoj trest si vykonal – p. Kopčo – vy ste boli 

Ing. Kalus jedným z tých, ktorí sa podieľali na uložení disciplinárneho trestu 

prezident SRZ – prerušil diskusiu a požiadal, aby sa prešlo k ďalšiemu bodu programu – o slovo 

požiadala ešte Ing. Strihová 

 

Ing. Strihová – podala informáciu k uzneseniu č. 100/2015 – odbor tečúcich vôd požiadal MŽP SR 

o udelenie výnimky na skorší lov kapra na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava, iné nádrže sa 

nevytipovali – na VN Kráľová bol problém s ornitologickou spoločnosťou, museli sme vytipovať 

riečne kilometre, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, dôvodom je ochrana vtáctva; rozhodnutie 

ešte nenadobudlo právoplatnosť; k uzneseniu č. 112/2015 – žiadosť MsO SRZ Prešov o dotáciu na 

kompenzáciu ekologickej havárie v rybárskom revíri Torysa č. 2 – išlo o duplicitnú žiadosť, 

dotácia bola schválená uznesením č. 101/2015 

Ing. Strihová – žiadosť MsO SRZ Levice o prvotné zarybnenie VN Tekov, VN Kalná nad Hronom 

a VN Turá, obdŕžali v materiáloch 

prezident SRZ – je v bode programu Iné, môžeme o tom hlasovať aj teraz 

Ing. Mihalda – aký je dôvod tejto žiadosti – Ing. Strihová – o zarybnenie žiadajú z dôvodu, že boli 

revíry zaradené do ZKP od 1.10.2015 

MVDr.  Bilik – organizácia neprotestovala, mali by sa podporiť a je tu aj návrh ichtyológa 

Ing. Mišech – treba to ale správne pomenovať, nejde o prvotné zarybnenie, ale mimoriadne 

zarybnenie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 143/2015 

Rada SRZ schvaľuje dotáciu na mimoriadne zarybnenie pre rybárske revíry VN Tekov, VN Kalná 

nad Hronom a VN Turá v zmysle návrhu ichtyológa. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Strihová – žiadosť MO SRZ Svit o poskytnutie podpory zarybnenia svojich rybárskych 

revírov z dôvodu organizovania MS v LRU – prívlač 

p. Orovčík – na MS v LRU – plávaná sa pre MsO SRZ Žilina schválilo zarybnenie vo výške 5 000 

EUR; požiadavka je zo športového spektra a nemyslím si, že je problém so pstruhom dúhovým, tak 

ako žiada organizácia 



Ing. Strihová – nie je schválený rozpočet, zároveň nie sú určené finančné prostriedky na tento účel 

a mali by byť čiastočne hradené zo štartovného; v budúcnosti sa môže s OŠČ rokovať a nájsť iné 

finančné prostriedky na takéto podujatia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 144/2015 

Rada SRZ schvaľuje pre MO SRZ Svit dotáciu vo forme Pp2 v množstve 500 kg v sume 4 950 

EUR na podporu zarybnenia rybárskych revírov z dôvodu organizovania MS v LRU-prívlač 

v zmysle návrhu ichtyológa. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Mihalda 

           p. Godiška 

 

Ing. Strihová – návrh na zmenu pôsobnosti ichtyológa – ZO SRZ Dunajská Streda, Šamorín, 

Veľký Meder a Topoľníky – Veľký Meder a Topoľníky už túto zmenu nechcú, Dunajská Streda 

a Šamorín žiadajú prideliť bratislavského ichtyológa – dôvodom je blízkosť k Dunaju 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 145/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby ZO SRZ Šamorín a Dunajská Streda patrila pod správu bratislavského 

ichtyológa a hospodára. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           MVDr. Bilik 

           p. Šaffa 

           p. Antal 

 

p. Dimitrov – v súvislosti s prijatým uznesením je potrebné s p. Seemannom uzatvoriť novú 

zmluvu 

tajomník SRZ – p. Seemann má príkaznú zmluvu, ktorá sa zmení len obsahovo, odmena zostane 

rovnaká 

Ing. Strihová – v krátkosti podala správu o činnosti OTV – stretnutie ohľadom PCB látok 

(uverejnené aj na webovej stránke), schválená výnimka na odstrel kormorána – podmienkou je, že 

je potrebné dopredu nahlásiť plánovaný odstrel ŠOP-ke a do päť dní po vykonaní odstrelu je nutné 

nahlásiť výsledok; informácia ohľadom Vodného plánu – podali sme dve hromadné pripomienky, 

jednu za verejnosť a jednu za SRZ; uskutočnili sa rozporové konania – jedno sa skončilo 

rozporom, ktoré sa týkalo MVE, týmto patrí vďaka Ing. Staškovi, ktorý sa zúčastnil tohto konania; 

rozporové konanie, ktoré sa týkalo SRZ – väčšina pripomienok bola akceptovaná, ale nemohli sme 

si dovoliť skončiť konanie rozporom 

tajomník SRZ – informoval o úlohách, ktoré vyplynuli z rozporového konania – vytvorenie 

dočasnej komisie v súvislosti s aktualizáciou HEP-u, za SRZ je nominovaná Ing. Strihová – 

presunuté až na obdobie po voľbách; spracovať tabuľku monitoringu rybovodov; vytipovanie 

vodných tokov, kde je väčší výskyt rýb; sedimentácia vodných nádrží 

MVDr. Bilik – verejne poďakoval Ing. Strihovej a Ing. Krajčovi, PhD. za vykonanú prácu 

v súvislosti s Vodným plánom Slovenska 

Ing. Mišech – ospravedlnil svoju ďalšiu neúčasť na zasadnutí Rady z rodinných dôvodov 

Ing. Strihová – upozornila na problém spracovania štatistík, je potrebné to vyriešiť, pretože mnohé 

organizácie nevedia vypĺňať sumarizáciu v našom programe – JUDr. Kabáč – treba povedať, ktoré 

organizácie, aby sme ich vedeli osloviť 

 

 



K bodu 7: 

Iné: 

7.1. Predbežná bilancia produkcie výrobných stredísk za rok 2015 a vyhodnotenie kŕmnych 

pokusov na vybraných výrobných strediskách Rady SRZ 

- materiál predložil Ing. Petija – predtým ako začali výlovy mal úraz a nebol prítomný na všetkých 

výlovoch; týmto by sa chcel poďakovať p. Markovi a Ing. Košťanovi, s ktorými prebehli výlovy 

bez problémov; informoval, že každé výrobné stredisko naplnilo plán, ktorý bol stanovený; 

pstruhové strediská pre krátkosť času nestihol vypracovať; vyhodnotenie kŕmnych pokusov bolo 

zasielané spolu s ostatnými materiálmi 

V diskusii k odbornej problematike sa vyjadrili MVDr. Bilik, tajomník SRZ, predseda KK SRZ 

Ing. Trokan, p. Farský, p. Godiška, p. Kopčo – ohľadom efektivity využívaného krmiva – Ing. 

Petija – experiment sa robil s troma krmivami, rozdiely boli minimálne 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 146/2015 

Rada SRZ berie na vedomie predbežnú bilanciu produkcie výrobných stredísk za rok 2015 

a vyhodnotenie kŕmnych pokusov na vybraných výrobných strediskách Rady SRZ. 

 

7.2. Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky 

- materiál predložil Ing. Mihalda – tak ako bola uložená povinnosť, predložil sa návrh na 

decembrové zasadnutie; spracovali sa všetky pripomienky, ktoré sme obdŕžali; teraz by bolo 

potrebné, aby sa to schválilo a odovzdalo tajomníkovi SRZ, ktorý už podnikne ďalšie kroky na 

ministerstve; od januára sa bude legislatívna komisia zaoberať návrhom Stanov SRZ 

Ing. Kalus – mal niekoľko pripomienok k návrhu novely zákona a vyhlášky 

Ing. Mihalda – už nechceme zberať ďalšie pripomienky, nech sa to uzavrie a odovzdá tajomníkovi 

PaedDr. Čerešňák – návrh je vypracovaný z pripomienok, ktoré sa zbierali celý rok, legislatívna 

komisia niekoľkokrát zasadala 

p. Estergájoš – pri návrhu sme vychádzali aj zo stanoviska pracovníka MŽP SR, nemohli sme 

splniť všetky požiadavky ZO SRZ  

p. Orovčík – ak je nejaká závažná pripomienka, nech sa prerokuje, ale ostatné pripomienky už boli 

prerokované aj s Ing. Dobiašom, pracovníkom MŽP SR 

V diskusii k danej problematike sa vyjadrili p. Dimitrov, RNDr. Sabo, JUDr. Kabáč, p. Jaššo, p. 

Kozub, p. Kopčo. 

p. Pavelka – treba si uvedomiť, že návrh, ktorý sa ide predkladať vôbec nemusí prejsť a nemusí 

byť schválený v takej podobe v akej je teraz 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 147/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh novely zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky, ktorý bude 

predložený na MŽP SR do pripomienkového konania. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

           p. Gajdošík 

           Ing. Kalus 

           Mgr. Jankovičová 

 

Ing. Mihalda – uviedol, že sa schválil dokument, po ktorom prahla rybárska verejnosť a požiadal 

tajomníka SRZ, aby v danej veci ďalej konal 

 

7.3. Smernica o vedení evidencie osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov-

návrh 

prezident SRZ – návrhom sa zaoberalo aj Prezídium, ktoré odporúča návrh prijať aj 

s nasledovnými zmenami:  



- v čl. 4 bod 2 – slovo „keďže“ nahradiť slovom „ak“ a doplniť „a postupuje sa podľa bodu 3 tohto 

článku“ 

- v čl 4. pridať bod 2a) v tomto znení: „V prípade, že je známe z akej ZO SRZ je osoba, zaradená 

do zoznamu na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, sekretariát oznámi tejto ZO 

SRZ jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko, aby mohla ZO SRZ zahájiť voči svojmu 

členovi disciplinárne konanie.“ 

- v čl. 4 bod 6 – jeden rok sa mení na dva roky 

- v čl. 5 bod 2 – doplniť „do 14 dní po ich aktualizácii“ 

 

V diskusii vystúpil JUDr. Kabáč – do čl. 4 by sa malo dať, že sekretariát je povinný zistiť, 

do ktorej ZO SRZ osoba zaradená do zoznamu patrí 

tajomník SRZ – nie je to možné, nakoľko nie je centrálna evidencia členov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 148/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o vedení evidencie osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na 

rybolov spolu s navrhovanými zmenami s účinnosťou od 12.12.2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.4. Smernica na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do 

zarybňovacích fondov - návrh 

prezident SRZ – prezídium odporúča smernicu schváliť 

V diskusii vystúpil p. Farský – smernica bola vypracovaná na základe pôvodných finančných 

prostriedkov, je možné, že kvôli financiám sa s ňou budeme opäť zaoberať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 149/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov do zarybňovacích fondov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.5. Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov – 

návrh 

prezident SRZ – prezídium odporúča smernicu schváliť s nasledovnými zmenami: 

- čl. III B bod 1 – dopĺňa sa „miestne povolenie na reprezentačné účely“ 

- čl. V bod 2 písm. c) – posledná veta sa dopĺňa „rozdielneho typu, s výnimkou ZO SRZ, ktoré 

majú len jeden typ miestnych vôd“ 

- čl. V bod 3 písm. b) – posledná veta sa dopĺňa „rozdielneho typu, s výnimkou ZO SRZ, ktoré 

majú len jeden typ miestnych vôd“ 

- čl. V bod 7 – dopĺňa sa písm. d) v tomto znení „Hospodári SRZ na vodách s výskytom hlavátky 

dostávajú povolenie na lov hlavátky od SRZ bezplatne.“ 

- čl. V bod 7 písm. a) – 5 vychádzok na lov hlavátky sa mení na „10 vychádzok“ – p. Orovčík – 

z dôvodu ceny za povolenie na lov hlavátky 

- čl. VII bod 4 – doplniť písm. c) v znení „ZO SRZ, ktoré do 31.8. príslušného roka neuhradia 

faktúry za vydané povolenia a tlačivá, nebudú vydané reprezentačné povolenia na rybolov pre 

funkcionárov pre nasledujúci rok.“ – tajomník SRZ – vystaví sa faktúra za všetky povolenia 

a tlačivá – do 30.4. sa musí uhradiť minimálne 30% z celkovej sumy, do 30.6. minimálne 50% a do 

31.8. minimálne 20% z celkovej sumy, bez ohľadu na to, koľko tlačív a povolení sa predá; treba 

zaplatiť celú sumu a až následne budú vrátené peniaze z nepredaných povolení a tlačív 

- čl. VIII – doplní sa bod 5 v tomto znení „Z každého vydaného povolenia na lov hlavátky sú ZO 



SRZ povinné odviesť na účet Rady SRZ 1 Euro do Rezervného zarybňovacieho fondu do 15.01. 

nasledujúceho roka.“ 

 

V diskusii vystúpil p. Gajdošík – doplniť čl. I. A bod 3 – člen, ktorý chce prestúpiť, musí vyplniť 

žiadosť, na ktorej bude mať potvrdenie tej organizácie, do ktorej ho príjmu – Mgr. Jankovičová – 

je to upravené v Stanovách v § 5 ods. 4 

- čl. I. A sa dopĺňa o bod 4, ostatné sa prečíslujú - do bodu 4 sa doplní presné znenie zo Stanov 

SRZ – § 5 ods. 4 

PaedDr. Čerešňák – v čl. VII bod 4 upraviť termín, nakoľko po 31.8. sa v niektorých prípadoch 

vydávajú duplikáty pri odcudzení povolení a tlačív – tajomník SRZ – termín upraviť na 31.10. 

príslušného kalendárneho roka 

JUDr. Kabáč – v čl. V bod 1 písm. a) doplniť v tomto znení „Ak ZO SRZ uzavreli dohodu 

o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov podľa § 11 ods. 13 Stanov SRZ, rozširuje sa 

platnosť miestneho povolenia aj na príslušné miestne revíry podľa tejto zmluvy.“ 

p. Godiška – čl. V ods. 4 písm. d) – ak je denné povolenie platné len do 24:00, tak aj týždenné by 

na základe takéhoto výkladu malo byť len do nedele – k problematike bola diskusia – p. Orovčík – 

SRZ ako užívateľ je oprávnený si sám určiť doby platnosti jednotlivých povolení 

p. Gajdošík - treba ponechať tak ako je to upravené, denné je do 24:00 daného dňa a týždenné je 

platné 7 dní vrátane vyznačeného dňa 

MVDr. Bilik – v čl. VI. bod 2 – vylúčiť slovo „ceny“ a ponechať „Iné druhy a tlačivá povolení“ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 150/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov v zmysle prijatých zmien navrhnutých Prezídiom a Radou SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

(počas diskusie a hlasovania bol neprítomný Ing. Kalus) 

 

tajomník SRZ – smernica bude uverejnená aj na webovej stránke 

- po prerokovaní bodu programu bola krátka prestávka, zo zasadnutia odišiel p. Gajdošík – na 

zasadnutí zostalo prítomných 30 členov 

 

- po prestávke so súhlasom členov Rady bol prerokovávaný bod 7.8. Informácia o čerpaní dotácií 

- tajomník SRZ – prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2015 členovia Rady obdŕžali – ide 

o štyri projekty, a to „zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz“, „vybavenie profesionálnej 

rybárskej stráže“, „podpora stavu lipňa tymiánového formou umelého chovu a vysadzovania do 

voľných vôd“ a „modernizácia výrobných prostriedkov“, ktoré sú už splnené; všetko bolo 

vyfakturované; projekty na rok 2016 bolo potrebné predložiť do 31.10. – podali sa tri žiadosti 

zamerané na zarybňovanie, odbahňovanie, propagáciu a vzdelávanie v SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 151/2015 

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

Rady SRZ. 

 

7.6. Žiadosti a podnety ZO SRZ: 

7.6.1. Žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica – dodávka pstruha dúhového 

prezident SRZ – žiadosť odporúčame schváliť, je potrebné uzatvoriť zmluvu o sponzoringu medzi 

Radou SRZ a MO SRZ Banská Štiavnica na dobu jedného roka; ide o veľkú akciu vo Svätom 

Antone, kde majú vlastný rybník 

p. Valent – ide o Dni sv. Huberta, poľovnícka akcia, býva tam spravidla prezident, poslanci NR SR 

a chceli by sme tam zaviesť prezentáciu SRZ; nie je tam žiadna expozícia rybárstva, iba 



poľovníctva; organizácia prehlásila, že zabezpečí všetky náležitosti k týmto podujatiam a postará  

sa o šírenie dobrého mena pre SRZ – tajomník SRZ – v rámci plánu výstav na rok 2016, je aj táto 

výstava zaradená do programu 

Ing. Mihalda – jediné, čo ale zaplatíme za propagáciu bude dodávka pstruha, bude to forma našej 

platby – tajomník SRZ – zmluva sa uzatvorí za podmienky, že z toho nebudú vyvodené ďalšie 

platby pre zväz 

p. Godiška – propagácia SRZ nielen počas jedného dňa ale po celý rok 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 152/2015 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o sponzoringu na rok 2016 medzi Radou SRZ a MO SRZ 

Banská Štiavnica a dodávku pstruha dúhového v množstve 250 kg za podmienok navrhnutých 

Radou SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           MVDr. Bilik 

           p. Kopčo 

           p. Kozub 

 

7.6.2. Žiadosť MO SRZ Bytča – kúpa nehnuteľnosti 

prezident SRZ – na minulom zasadnutí bolo prijaté uznesenie č. 118/2015, ktorým bol schválený 

odpredaj domu v Bytči s prednostným právom kúpy pre MO SRZ Bytča; ide len o informáciu, že 

MO SRZ Bytča prijala ponuku na kúpu nehnuteľnosti za sumu 22 500 EUR 

tajomník SRZ – pracuje sa na kúpnej zmluve a na vypratávaní nehnuteľnosti 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 153/2015 

Rada SRZ berie na vedomie prijatie ponuky MO SRZ Bytča na kúpu nehnuteľnosti. 

 

7.6.3. Ing. Peter Makara – odkúpenie nehnuteľnosti  

tajomník SRZ – znalecký posudok bol vypracovaný 16.7.2015 na sumu 8 800 EUR – jedná sa iba 

o stavbu domu a pozemok pod ním, k pozemku okolo domu nie je urobený geometrický plán; 

nehnuteľnosť je nevyužiteľná, je staticky porušená; je potrebné vypracovanie nového znaleckého 

posudku a geometrického plánu nezávislým znalcom 

MVDr. Bilik – či existuje na stredisku Košarovce byt pre vedúceho strediska – tajomník SRZ – nie 

je zabezpečené – MVDr. Bilik – ak sa toto predá, tak nebudeme vedieť zabezpečiť ubytovanie pre 

vedúceho strediska, je to potrebné vyriešiť 

Ing. Staško – ak je nehnuteľnosť v takom zlom stave, tak nech sa to predá, ponechajme si nejaký 

pozemok, na ktorom sa postaví montovaný dom 

tajomník SRZ – ide o rekreačnú oblasť v Novej Kelči, nie na stredisku 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 154/2015 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ zabezpečiť vypracovanie nového geometrického plánu 

a znaleckého posudku nezávislým znalcom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           MVDr. Bilik 

           PhDr. Fraňa 

 

7.6.4. Žiadosť MO SRZ Svit – dotácia na MS v prívlači v roku 2016 

- bolo prijaté uznesenie č. 144/2015 



 

7.6.5. Žiadosť MsO SRZ Levice – dotácia na prvotné zarybnenie z dôvodu zaradenia revírov 

do ZKP 

- bolo prijaté uznesenie č. 143/2015 

 

7.7. Limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2016; Limity rýb na reprezentačné 

účely pre rok 2016 

prezident SRZ – prezídium odporúča schváliť limity reprezentačných povolení 

tajomník SRZ – návrh limitov tak isto ako v roku 2015 – 246 ks pre členov Rady, Prezídia a KK 

SRZ, hospodári a RS v počte 89 ks – upravuje sa na základe požiadavky na 80 ks, čo sa týka OŠČ, 

p. Hromek uviedol, že nie je možné predloženie zoznamu na dnešné zasadnutie; čestní členovia sú 

variabilný údaj, teraz ide o 116 ks, pre policajtov spolupracujúcich s RS v počte 72 ks, osobitné 

účely ako je ministerstvo, Moravský rybársky zväz, SVP a iné – celkovo vydaných 

reprezentačných povolení 2 138 ks, pokles o 900 povolení v porovnaní s minulým rokom 

p. Kopčo – treba dať tieto informácie von, pretože sme obviňovaní, že rozdávame bezplatne 

povolenia kade-tade 

p. Godiška – v predchádzajúcich zápisniciach je to uvedené, rybárska verejnosť si to vysvetľuje 

štýlom, že ich rozdáva tajomník SRZ – treba dané čísla zverejniť aj s komentárom 

MVDr. Bilik – bývalý tajomník aj s prezidentom mali 500 ks povolení na reprezentačné účely, 

terajší majú 9 ks 

Ing. Kalus – či sa nebudú schvaľovať aj pre predsedu predstavenstva a predsedu dozornej rady 

Slovryb – tajomník SRZ – nie je nutné, obaja dostanú povolenie ako čestní členovia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 155/2015 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2016 podľa predloženého 

návrhu takto: 

 

Prezident:      9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:       9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a      6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

predseda KK SRZ:     2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Rady SRZ a KK SRZ:   3 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Prezídia, Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú nárok na ich 

výmenu za povolenia lipňové. 

Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu 

dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Funkcionári ZO SRZ: 

- do 500 členov     5 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- do 1000 členov    10 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- do 1500 členov     15 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- do 2500 členov    20 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- nad 2500 členov     25 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

 

Funkcionári Českého rybárskeho zväzu: bude pridelené podľa požiadavky z fondu Rady SRZ 



Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu:  bude pridelené podľa požiadavky z fondu Rady 

SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

Hospodári a členovia RS na revíroch Rady: 1 ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 

odsúhlaseného zoznamu 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   1 ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 

1 ks zväzové povolenie na vody lipňové, alebo 1 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení 

na medzinárodnej súťaži podľa odsúhlaseného zoznamu, povolenie na rybolov na VN Dedinky 

a VD Bešeňová 

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks doplnkové zväzové povolenie na vody 

kaprové alebo lipňové 

 

Fond pre osobitné účely Rady:   podľa potreby, použitie bude evidované a bude 

o nich informovaná na zasadnutiach Rada 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – je potrebné schváliť aj limity rýb na reprezentačné účely: pre členov Rady a KK 

SRZ  - 2 kg  Pd filet údený v cene 5,00 Eur/kg s DPH +5 kg Pd mrazený v cene 2,00 Eur/kg 

s DPH,  pre zamestnancov Sekretariátu 2 kg  Pd filet údený v cene 5,00 Eur/kg s DPH alebo údený 

filet s kožou za 3,30 Eur/kg s DPH  

tajomník SRZ – minulý rok boli pre zamestnancov náklady 13 740 EUR vo forme deputátov, tento 

rok sa náklady znížili, ide o úspory vo výške 8 350 EUR 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 156/2015 

Rada SRZ schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely podľa predloženého návrhu takto: 

2 kg Pd filet údený – pre členov Rady a KK SRZ v cene 5 EUR/kg s DPH 

5 kg Pd mrazený – pre členov Rady a KK SRZ v cene 2 EUR/kg s DPH 

2kg Pd filet údený – pre zamestnancov Sekretariátu v cene 5 EUR/kg s DPH alebo údený filet 

s kožou za 3,30 EUR/kg s DPH. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.8. Informácia o čerpaní dotácií 

-prerokované po bode programu 7.5. 

 

7.9. Správa zo školenia vedúcich rybárskych krúžkov 

prezident SRZ – túto správu predložil na zasadnutí prezídia p. Jaroslav Mužík; prezídium po veľkej 

diskusii a kritike zo strany ZO SRZ prijalo uznesenie a odporúča Rade schváliť ukončenie 

spolupráce s OZ Euroinkubátor, ktoré školenie začalo robiť 

Ing. Kalus – či bola uzatvorená nejaká dohoda o vykonaní diela, pretože je tu pozvánka, na ktorej 

sa uvádza SRZ – Rada Žilina a OZ Euroinkubátor; ja som s ním osobne hovoril a povedal som mu, 

že naňho podávam trestné oznámenie 

tajomník SRZ – konanie p. Mužíka sme napadli, pretože si osvojil niektoré veci podľa seba, 



ohradil sa tým, že konal na základe dohody s minulým vedením SRZ, a preto sa aj moje meno 

spájalo s jeho aktivitami, s ktorými som nemal nič spoločné, preto navrhujeme spoluprácu ukončiť; 

ZO SRZ, ktoré na školenie vynaložili už nejaké prostriedky, celkovo ide o 1 020 EUR, môžu 

požiadať o kompenzáciu, pričom sa nájde forma ako sa im to vráti 

 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 157/2015 

Rada SRZ schvaľuje ukončenie spolupráce s OZ Euroinkubátor. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.10. Žiadosť MO SRZ Veľký Krtíš – žiadosť o pôžičku na zakúpenie pozemkov 

tajomník SRZ – ide o pôžičku 10 000 EUR; bude to už len na tri roky, do konca volebného 

obdobia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 158/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Veľký Krtíš z dôvodu kúpy 

pozemku nachádzajúceho sa pod funkčnými objektmi a časťou vodnej plochy Vodného diela 

Rybník Sklabiná. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8. Rôzne 

tajomník SRZ – informoval o stave bankových účtov; celkovo ku dňu 10.12. vo výške 96 315 EUR 

a o vykonaných opravách a investíciách na jednotlivých strediskách 

Mgr. Bíziková – informovala o súdnych konaniach – súdne pojednávanie vo veci žaloby p. 

Tkáčika sa konalo dňa 19.11.2015, pojednávanie bolo odročené na január z dôvodu, že našej strane 

ako odporcovi neboli zo strany navrhovateľa doručené všetky dôkazy, nebolo možné sa dostatočne 

pripraviť na pojednávanie; súdne pojednávanie vo veci žaloby p. Hidašiho zatiaľ nebolo vytýčené; 

dňa 11.12.2015 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby p. Szeghyho z Prievidze – 

disciplinárne rozhodnutie bolo súdom zrušené z dôvodu jeho nepreskúmateľnosti – z tohto dôvodu 

odporúčam, aby boli disciplinárne komisie ZO SRZ poučené, čo všetko treba uvádzať 

v disciplinárnom rozhodnutí, či vo výroku alebo v odôvodnení – tajomník SRZ – vo veci žaloby p. 

Tkáčika zastupuje SRZ advokátska kancelária p. JUDr. Kvasnicu, s odôvodnením, že doteraz si 

SRZ neuplatňoval náhradu škody pri súdnych konaniach, v tomto prípade na tom trváme, pretože 

ide o poškodenie dobrého mena SRZ; zatiaľ nebola p. JUDr. Kvasnicom vystavená žiadna faktúra; 

je si vedomý toho, že sme OZ a bude sa fakturovať za reálny výkon 

MVDr. Bilik – na základe rozhodnutia súdu vo veci p. Szeghyho nebolo by zlé, keby sa to dalo do 

vestníka a dať disciplinárnym orgánom nejaké usmernenie  - Mgr. Bíziková – treba počkať na 

písomné rozhodnutie súdu, v ktorom budú uvedené naše pochybenia, aby sme na základe toho 

mohli dať usmernenie na čo si treba dávať pozor 

tajomník SRZ – informoval o tlačivách a ceninách – zdržanie z dôvodu, že firma, ktorá 

zabezpečuje tlač mala objednaných málo platov na tlač a bolo potrebné ich doobjednať, rozvoz pre 

organizácie začne v utorok, presný harmonogram ešte nie je stanovený; tabuľka tlačív a cenín bude 

zaslaná organizáciám, bilancia cien časti tlačív je na základe nových cenových ponúk nasledovná: 

Ostatné tlačivá                2015 2016 

Zväzový rybársky poriadok kaprový 0,33 €/kus 0,12 €/kus 

Zväzový rybársky poriadok lipňový 0,42 €/kus 0,35 €/kus 



Záznam o dochádzke k vode a 
úlovkoch 0,26 €/kus 0,09 €/kus 

Členský preukaz dospelý 0,51 €/kus 0,12 €/kus 

Brigádnický preukaz 0,08 €/kus 0,04 €/kus 

Stanovy SRZ - A5 1,52 €/kus 0,34 €/kus 
Zákon 139/2002 Z. z. + Vyhláška 
185/2006 0,69 €/kus 0,21 €/kus 

 Čo v medziročnom porovnaní nákladov predstavuje úsporu cca. 40 000 EUR, pre všetky 

organizácie za tlačivá. 

 

Mgr. Jankovičová – ešte v auguste bola podávaná organizáciou Bratislava V. žiadosť ohľadom 

prístupu autom k rybárskemu revíru – vyvolať rokovanie s MŽP SR so sekciou vôd, doteraz 

nevyriešené – tajomník SRZ – žiadosť preveríme a dáme odpoveď  

prezident SRZ – podal informáciu o zasadnutí prezídia – dovolanie Kiss, rozhodnutie potvrdené; 

dovolanie Horník, rozhodnutie zrušené; zrušenie uznesenia prezídia č. 43/2015 prijatého na 

minulom zasadnutí z dôvodu právoplatne ukončeného disciplinárneho konania; žiadosti 

o vyradenie zo zoznamu osôb, ktorým nemôžu byť vydané povolenia – schválené; žiadosti na 

udelenie vyznamenaní; návrh na vyplatenie odmeny tajomníkovi SRZ za tretí štvrťrok 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 159/2015 

Rada SRZ schvaľuje za splnenie uložených úloh za tretí štvrťrok vyplatenie kvartálnej odmeny pre 

tajomníka SRZ vo výške 1591,83 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Kopčo 

           tajomník SRZ 

 

prezident SRZ – treba odhlasovať vykonanie členských schôdzí a mestských konferencií do 

30.4.2016 s výnimkou termínov kedy sú zasadnutia Prezídia a Rady; účasť zástupcov Rady 

v zmysle pridelenia je povinná, bude vypracované odporúčanie, ktoré môžete využiť pri svojom 

výstupe na schôdzi 

Mgr. Jankovičová – či už všetci odovzdali správy o účasti na týchto schôdzach za minulý rok – 

tajomník SRZ – odovzdala iba tretina; chceli by sme, aby každý z členov vystúpil na schôdzi, bude 

poskytnutý materiál, v ktorom bude uvedené, čo sa všetko urobilo tento rok, aby sa to ľahšie 

prednášalo 

Ing. Jančuška – ako je to s hosťovacími povoleniami, doteraz boli kartičky pre členov aj nečlenov 

tajomník SRZ – pre členov budú hosťovacie známky, pre nečlenov budú naďalej hosťovacie 

kartičky, preto je potrebné si ich objednať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 160/2015 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ do 30.4.2016 uskutočniť členské schôdze a mestské konferencie 

s výnimkou plánovaných termínov zasadnutí Prezídia a Rady SRZ a zástupcom Rady zúčastniť sa 

na členských schôdzach a mestských konferenciách v zmysle  navrhnutého prerozdelenia ZO SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – do vestníka sa dá informácia pre ZO SRZ ohľadom programu – je potrebná voľba 

delegáta na mimoriadny snem 2016 

p. Kopčo – treba dať do pracovných náplní zamestnancov, že ryby sa majú voziť na tú nádrž, do 

ktorej sú určené, aby sa nestávalo, že ryba pôjde niekde inde 



tajomník SRZ – preverí sa to, na autách je GPS systém; v prípade nutnosti sa to dá do zmlúv 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – problematika v MsO SRZ Piešťanoch – KK SRZ rieši už od 

apríla, štatutárni zástupcovia organizácie sa nezúčastnili na žiadnom termíne kontroly, na ktorý 

boli predvolaní; na veľké problémy prišli dňa 11.12. a priviedli si so sebou advokátku – žiadali 

sme od nich všetky dokumenty na objasnenie situácie – dokumenty nepredložili s tvrdením, že 

všetky zhoreli pri požiari miestneho Indiana pub-u, a zároveň tvrdili, že nikto si na nič nepamätá; 

dňa 20.10. sme si vyžiadali stanovisko náčelníka mestskej polície v Piešťanoch – stanovisko bolo, 

že k požiaru skutočne došlo, organizácia má spoločnú stenu so šatňami polície; šatňa bola ihneď 

vyprataná pri spozorovaní požiaru, iné miestnosti poškodené neboli, na polícií nebola organizáciou 

nahlásená žiadna škoda; ďalej predložil na schválenie Rade návrh na zmenu disciplinárneho 

poriadku – Mgr. Bíziková – návrh na zmenu sa berie na vedomie, bude sa ním zaoberať 

disciplinárna komisia pri Rade SRZ, teraz je možné prijať len zmeny v súlade so Stanovami; kým 

však nie je schválený, je možné, aby KK SRZ informovala disciplinárnu komisiu o zistených 

skutočnostiach, ktorá môže následne začať disciplinárne konanie z vlastného podnetu, nakoľko KK 

SRZ nie je oprávnená dávať podnety - predseda KK SRZ Ing. Trokan – Stanovy hovoria, že KK 

SRZ má vlastnú smernicu, ktorou sa riadi, preto nie je problém zmeny prijať – Mgr. Bíziková – 

treba potom prijať smernicu o činnosti KK SRZ, pretože v platnosti žiadna nie je 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – každému je určite známa stránka www.rybka.pe.hu; KK SRZ sa 

zaoberala informáciami, ktoré sú na tejto stránke – zistenie, že obsahujú množstvo klamlivých 

informácií o štatutároch SRZ, vrátane tajomníka SRZ; podľa nášho názoru došlo k naplneniu 

skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, navrhujeme, aby bolo podané trestné oznámenie na 

neznámeho páchateľa – musíme si uvedomiť, či je to možné, pretože stránka je vraj registrovaná 

na Cypre, musí sa s tým niečo urobiť, pretože verejnosť to číta a nevie, či ide o pravdivé 

informácie – JUDr. Kabáč – neviem, či má význam dávať trestné oznámenie, keď páchateľ aj tak 

nebude vypátraný – p. Orovčík – keby sme zverejňovali všetky informácie tak ako treba, táto 

stránka by možno nebola vznikla; nech ale urobíme čokoľvek, vždy tu bude skupina ľudí, ktorá 

bude očierňovať SRZ; môže sa to dať do médií a časopisov a spropaguje sa to medzi ľuďmi, ktorí 

na to nemajú dosah – JUDr. Kabáč – za minulé vedenie tu už bol takýto problém, dali sa aj trestné 

oznámenia a nikdy sa nič nevyriešilo – tajomník SRZ – urobí sa prierez celého roka a dá sa to von 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – vykonaná kontrola aj na sekretariáte – kontrola príjmov určených 

na zarybňovanie, v porovnaní s rozpočtom pre rok 2015 je plnenie plánovaného zarybnenia ku 

koncu októbra na úrovni 71,22%; kontrola OŠČ – prekročenie ročných nákladov o 15 632 EUR; 

odporúčame vypracovanie smernice pre športovú činnosť a odporúčame vytvorenie športovej 

komisie, ktorá bude vypracovávať návrh rozpočtu a predkladať správu o činnosti OŠČ, potreba 

sprehľadniť financovanie; aby sa nedávali jednotlivým členom OŠČ veľmi vysoké zálohy na 

ubytovanie a stravovanie, treba to dávať na faktúry; p. Hromek tvrdil, že niektorí pracujú za 500 

EUR, tak sa pýtam, kto z členov Rady má toľko – p. Pavelka – mňa by zaujímalo kto z členov 

OŠČ má 500 EUR, pretože neviem o tom, že by niekto dostával iba toľko 

tajomník SRZ – navrhol, aby bola vypracovaná smernica o činnosti športového odboru 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 161/2015 

Rada SRZ ukladá vedúcemu OŠČ a tajomníkovi SRZ vypracovať Smernicu pre činnosť 

a financovanie odboru športovej činnosti.     Termín: 30.4.2016 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Mgr. Bíziková – v súvislosti s prenájmom stroja truxor pre iné subjekty je potrebné rozšíriť 

predmety podnikania v živnostenskom registri o voľné živnosti s označením „prenájom hnuteľných 

vecí a poskytovanie služieb v rybárstve“; je potrebný súhlas štatutárneho orgánu 

 

 

 

http://www.rybka.pe.hu/


Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 162/2015 

Rada SRZ schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina 

o voľné živnosti o „prenájom hnuteľných vecí a poskytovanie služieb v rybárstve“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Mgr. Bíziková – na Radu sa obrátili Ing. Meszárosová a Tibor Meszáros so žiadosťou o odňatie 

rybárskeho revíru Štrkovisko RT Nové Zámky, nakoľko sú vlastníkmi 90% pozemkov pod vodnou 

plochou; odňatie revíru nie je možné, keďže je rybársky revír prideľovaný MŽP SR; zo strany 

vlastníkov bol záujem o uzatvorenie bezplatnej nájomnej zmluvy s tým, že organizácia bude platiť 

daň, organizácia Nové Zámky nesúhlasila; organizácia bola požiadaná aj o uzatvorenie dohody 

o finančnom vyrovnaní, ich požiadavka bola pre vlastníkov neakceptovateľná; zo strany vlastníkov 

bola podaná žaloba; je potrebné upozorniť organizáciu, že je nutné uzatvoriť dohodu o finančnom 

vyrovnaní; ak nebude možné sa dohodnúť iným spôsobom, a ak dohodu nebudú chcieť uzatvoriť, 

v krajnom prípade je možné podľa smernice uzatvoriť dohodu aj bez súhlasu organizácie 

 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ s tajomníkom SRZ ukončili zasadnutie 

Rady, poďakovali za účasť a popriali krásne vianočné sviatky a úspešný rok 2016. 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 12.12.2015 

 

 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 122/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov č. 2302/473/15-Sekr. v zmysle prijatých uznesení na septembrovom zasadnutí v Košiciach. 

Uznesenie č. 123/2015 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie Prehľadu druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016 v časti 2. 

B/Zväzové povolenia – Pstruhové vody/ o Ročné povolenie na VN Dedinky v hodnote 100 EUR 

a Ročné povolenie na VVN Bešeňová „chyť a pusť“ v hodnote 60 EUR. 

Uznesenie č. 124/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 700 EUR za rybársky revír č. 3-

3180 Rašeliny Dvorec, medzi Slovenským rybársky zväzom – Miestnou organizáciou Turčianske 

Teplice a Mgr. Róbertom Novákom. 

Uznesenie č. 125/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní za rybársky revír č. 3-5620-1-2 VN 

Prestavlky, medzi Slovenským rybárskym zväzom – Miestnou organizáciou Žiar nad Hronom 

a Občianskym združením Rybolov Prestavlky. 

Uznesenie č. 126/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní za rybársky revír č. 2-4290-1-1 Štrkovisko 

Želiezovce, medzi Slovenským rybárskym zväzom – Miestnou organizáciou Želiezovce 

a Poľnohospodárskym družstvom POHRONIE ŽELIEZOVCE. 

Uznesenie č. 127/2015 

Rada SRZ schvaľuje Dohodu o finančnom vyrovnaní vo výške 1200 EUR za rybársky revír č. 2-

5380-1-1 VN Topoľčianky, medzi Slovenským rybárskym zväzom – Miestnou organizáciou Zlaté 

Moravce a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky. 

Uznesenie č. 128/2015 

Rada SRZ schvaľuje nájomnú zmluvu s Mikulášom Hruštincom na prenájom 2 sádok spoločne 



s dvoma miestnosťami v čase od 10.12.2015 do 24.12.2015 za nájomné vo výške 1 500 EUR na 

vianočnú distribúciu kapra.  

Uznesenie č. 129/2015 

Rada SRZ schvaľuje presun 3. bodu programu - Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 na 

februárové zasadnutie Rady SRZ. 

Uznesenie č. 130/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali JUDr. Kabáč a Ing. 

Kalus. 

Uznesenie č. 132/2015 

Rada SRZ schvaľuje Disciplinárnej komisii pri Rade predĺženie termínu na predloženie návrhu 

Disciplinárneho poriadku SRZ do 30.4.2015. 

Uznesenie č. 133/2015 

Rada SRZ schvaľuje na základe predložených žiadostí s por.č. 1-16 priznať ZO SRZ finančné 

prostriedky z Fondu podielu zaplatených daní na osobitné účely podľa navrhovanej čiastky 

a zostatok na úhradu vynaložených a preukázaných nákladov pre odbor športovej činnosti, 

prednostne na mládežnícke akcie. 

Uznesenie č. 134/2015 

Rada SRZ schvaľuje, na základe žiadosti p. Gajdošíka zmenu v osobe predsedu ekonomicko-

výrobnej komisie z p. Gajdošíka na Ing. Mišecha. 

Uznesenie č. 135/2015 

Rada SRZ schvaľuje zaslanie „Analýzy hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013“ všetkým 

členom Rady SRZ a jej prerokovanie na februárovom zasadnutí Rady SRZ. 

Uznesenie č. 137/2015 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2016 s doplnením programu na 

februárové a aprílové zasadnutie Rady SRZ. 

Uznesenie č. 139/2015 

Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na rybolov pre rok 2016 členom reprezentačných družstiev 

a členom sekcií a prezídia  odboru športovej činnosti. 

Uznesenie č. 142/2015 

Rada SRZ schvaľuje Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2015 a Koncepciu rybárskej stráže, 

v zmysle prijatých pripomienok, ktorá bude dopracovávaná a jej plnenie bude predkladané na 

každé zasadnutie  Prezídia a Rady. 

Uznesenie č. 143/2015 

Rada SRZ schvaľuje dotáciu na mimoriadne zarybnenie pre rybárske revíry VN Tekov, VN Kalná 

nad Hronom a VN Turá v zmysle návrhu ichtyológa. 

Uznesenie č. 144/2015 

Rada SRZ schvaľuje pre MO SRZ Svit dotáciu vo forme Pp2 v množstve 500 kg v sume 4 950 

EUR na podporu zarybnenia rybárskych revírov z dôvodu organizovania MS v LRU-prívlač 

v zmysle návrhu ichtyológa. 

Uznesenie č. 145/2015 

Rada SRZ schvaľuje, aby ZO SRZ Šamorín a Dunajská Streda patrila pod správu bratislavského 

ichtyológa a hospodára. 

Uznesenie č. 147/2015 

Rada SRZ schvaľuje návrh novely zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky, ktorý bude 

predložený na MŽP SR do pripomienkového konania. 

Uznesenie č. 148/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o vedení evidencie osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na 

rybolov spolu s navrhovanými zmenami s účinnosťou od 12.12.2015. 

Uznesenie č. 149/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov do zarybňovacích fondov. 

Uznesenie č. 150/2015 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov v zmysle prijatých zmien navrhnutých Prezídiom a Radou SRZ. 



Uznesenie č. 152/2015 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o sponzoringu na rok 2016 medzi Radou SRZ a MO SRZ 

Banská Štiavnica a dodávku pstruha dúhového v množstve 250 kg za podmienok navrhnutých 

Radou SRZ. 

Uznesenie č. 155/2015 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2016 podľa predloženého 

návrhu takto: 

 

Prezident:      9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:       9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a      6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

predseda KK SRZ:     2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Rady SRZ a KK SRZ:   3 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Prezídia, Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú naŕok na ich 

výmenu za povolenia lipňové. 

Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu 

dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Funkcionári ZO SRZ: 

- do 500 členov     5 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- do 1000 členov    10 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- do 1500 členov     15 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- do 2500 členov    20 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

- nad 2500 členov     25 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

 

Funkcionári Českého rybárskeho zväzu: bude pridelené podľa požiadavky z fondu Rady SRZ 

Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu:  bude pridelené podľa požiadavky z fondu Rady 

SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

Hospodári a členovia RS na revíroch Rady: 1 ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 

odsúhlaseného zoznamu 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   1 ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 

1 ks zväzové povolenie na vody lipňové, alebo 1 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení 

na medzinárodnej súťaži podľa odsúhlaseného zoznamu, povolenie na rybolov na VN Dedinky 

a VD Bešeňová 

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks doplnkové zväzové povolenie na vody 

kaprové alebo lipňové 

 

Fond pre osobitné účely Rady:   podľa potreby, použitie bude evidované a bude 

o nich informovaná na zasadnutiach Rada 



Uznesenie č. 156/2015 

Rada SRZ schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely podľa predloženého návrhu takto: 

2 kg Pd filet údený – pre členov Rady a KK SRZ v cene 5 EUR/kg s DPH 

5 kg Pd mrazený – pre členov Rady a KK SRZ v cene 2 EUR/kg s DPH 

2kg Pd filet údený – pre zamestnancov Sekretariátu v cene 5 EUR/kg s DPH alebo údený filet 

s kožou za 3,30 EUR/kg s DPH. 

Uznesenie č. 157/2015 

Rada SRZ schvaľuje ukončenie spolupráce s OZ Euroinkubátor. 

Uznesenie č. 158/2015 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre MO SRZ Veľký Krtíš z dôvodu kúpy 

pozemku nachádzajúceho sa pod funkčnými objektmi a časťou vodnej plochy Vodného diela 

Rybník Sklabiná. 

Uznesenie č. 159/2015 

Rada SRZ schvaľuje za splnenie uložených úloh za tretí štvrťrok vyplatenie kvartálnej odmeny pre 

tajomníka SRZ vo výške 1591,83 EUR. 

Uznesenie č. 162/2015 

Rada SRZ schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina 

o voľné živnosti o „prenájom hnuteľných vecí a poskytovanie služieb v rybárstve“. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

 

Uznesenie č. 136/2015 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2015; Plán a skutočnosť 

k 31.10.2015 a Odhad predbežného hospodársky výsledok k 31.12.2015. 

Uznesenie č. 138/2015 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti OŠČ za rok 2015 a súhrn výsledkov 

medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2015. 

Uznesenie č. 146/2015 

Rada SRZ berie na vedomie predbežnú bilanciu produkcie výrobných stredísk za rok 2015 

a vyhodnotenie kŕmnych pokusov na vybraných výrobných strediskách Rady SRZ. 

Uznesenie č. 151/2015 

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

Rady SRZ. 

Uznesenie č. 153/2015 

Rada SRZ berie na vedomie prijatie ponuky MO SRZ Bytča na kúpu nehnuteľnosti. 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

 

Uznesenie č. 131/2015 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ doplniť Rokovací poriadok o podmienky a pravidlá 

elektronického hlasovania, ktoré budú následne schválené na februárovom zasadnutí Rady SRZ. 

Uznesenie č. 140/2015 

Rada SRZ ukladá: 

1. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných družstiev pre vydanie 

povolení na rybolov pre rok 2016 a predložiť tajomníkovi SRZ s tým, že v ďalších rokoch sa bude 

vždy predkladať na decembrové zasadnutie Rady SRZ. 

Termín: 20.12.2015  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

2. Vypracovať plán práce OŠČ na rok 2016. 

Termín: 28.2.2016  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

3. Zabezpečiť výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO SRZ. 

Termín: 15.2.2016  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

4. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2016 do federácií FIPSed (plávaná, 

prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting). 

Termín: 30.3.2016  Zodpovedný: tajomník SRZ 



5. Zabezpečiť prípravu konania XIV. MS v LRU – prívlač, ktoré sa budú konať 25.-30.5.2016 vo 

Svite. 

Termín: priebežne  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

6. Zahájiť prípravu konania MS seniorov v LRU – mucha. ktoré sa budú konať v roku 2017 na 

Slovensku. 

Termín: priebežne  Zodpovedný: vedúci OŠČ 

Uznesenie č. 141/2015 

Rada SRZ ukladá odboru športovej činnosti doplniť návrh rozpočtu XIV. MS v LRU prívlač 2016 

komentárom s podrobným rozpisom jednotlivých položiek na februárové zasadnutie Rady SRZ. 

Uznesenie č. 154/2015 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ zabezpečiť vypracovanie nového geometrického plánu 

a znaleckého posudku nezávislým znalcom. 

Uznesenie č. 160/2015 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ do 30.4.2016 uskutočniť členské schôdze a mestské konferencie 

s výnimkou plánovaných termínov zasadnutí Prezídia a Rady SRZ a zástupcom Rady zúčastniť sa 

na členských schôdzach a mestských konferenciách v zmysle  navrhnutého prerozdelenia ZO SRZ. 

 

Uznesenie č. 161/2015 

Rada SRZ ukladá vedúcemu OŠČ a tajomníkovi SRZ vypracovať Smernicu pre činnosť 

a financovanie odboru športovej činnosti.     Termín: 30.4.2016 
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