
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 12.2.2016 

Prezídium Rady SRZ: 

 

I. Schvaľuje: 
Uznesenie č. 8 /2016: 

Prezídium schvaľuje udelenie vyznamenaní takto: 

 

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

MO SRZ Námestovo – Ing. Miloslav Haluška, Mgr. Pavol Miklušičák, Ján Brňák 

MO SRZ Banská Štiavnica – Dušan Sedlák 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom – Anton Prekop, Ladislav Kučma 

MsO SRZ Michalovce – Ladislav Puskajler 

MO SRZ Rožňava – MVDr. Štefan Bilik, Vincent Bitto, Ing. Valerij Brincko, Mgr. Miroslav 

Plichta, Vladimír Hronec, Jozef Vőlgyák, JUDr. Arpád Koreň, Štefan Kočíš 

MO SRZ Sládkovičovo – Ing. Mária Pethőová 

MO SRZ Dunajská Streda – Ladislav Tuman, Ladislav Meszáros 

MsO SRZ Prešov – Milan Borodáč, Dezider Vaľko, Milan Kubánka, Juraj Smerek 

MO SRZ Stará Ľubovňa – Rudolf Smetanka, Ing. Daniel Šuťák 

MO SRZ Spišská Stará Ves – Ján Jurkovský 

MO SRZ Štúrovo – Eugen Farský, Zoltán Nemes 

MO SRZ Veľké Kapušany – Július Hudák, Milan Hami, Mikuláš Fedor, Milan Dzurko  

Medaila „Za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve“ 

MO SRZ Snina – Ján Maleš 

MO SRZ Námestovo – Ing. Tibor Pšenák, Ľudovít Planeta, Ing. Ján Žochňák, Igor Lukáčik 

MO SRZ Banská Štiavnica – Karol Ivanič 

MsO SRZ Michalovce – Vladimír Šaffa 

MO SRZ Rožňava – Mgr. Zoltán Dobranszký, Ondrej Plavucha 

MO SRZ Revúca – Ján Michalček 

MO SRZ Bánovce nad Bebravou – Peter Baláž, Dušan Čaniga, Miroslav Korbela 

Čestný člen SRZ 



MO SRZ Spišská Stará Ves – MUDr. Vojtech Kilár 

          

Uznesenie č. 7  /2016: 

Prezídium schvaľuje, aby odbahnenie rybníka Čremošňa na stredisku Brzotín  vykonala na 

spoločnosť Ex Trans, s.r.o.  

Uznesenie č. 16 /2016: 

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

rybolov vyradení bývalí členovia: MO SRZ Stropkov – Vladimír Jurovatý, Ľudovít Klika, 

Rastislav Korecký, Peter Pán, Jozef Slávik, Pavol Škublík 

 

 

Odporúča schváliť: 

Uznesenie č. 9 /2016: 

Prezídium odporúča Rade zvolať rokovanie Prezídia a Rady SRZ od 16.6. 2016 do 18.6.2016 , 

tak že dňa 16.6.2016 o 13 .00 hod bude rokovanie Prezídia, v piatok 17.6.2016  o 15.00 hod 

rokovanie Rady o návrhu Stanov a 18.6.2016 riadne rokovanie Rady.    

Uznesenie č. 10 /2016: 

Prezídium odporúča Rade  schváliť materiál – výklad pojmov  

Uznesenie č. 11 /2016: 

Prezídium odporúča Rade  schváliť materiál Cenník násadových rýb na rok 2016. 

Uznesenie č. 12 /2016: 

Prezídium odporúča Rade  schváliť materiál Návrh opatrení na zamedzenie nedostatkov 

konštatovaných v Analýze výsledkov hospodárenia SRZ za účtovné obdobie rokov 2010- 2013, 

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: 29.2.2015 

    

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: vedúci odboru výroby, vedúci ekon. odboru Termín: 30.4.2016/ 

                      ekonomicko-výrobná komisia                       

        



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, vedúci ekon. odboru Termín: 30.4.2016/ 

                      ekonomicko-výrobná komisia                       

        

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: vedúci odboru výroby, vedúci ekon. odboru Termín: 30.4.2016/ 

                      ekonomicko-výrobná komisia                       

       

                                                               
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 ekonomického odboru Termín: rokovanie Rady jún 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, vedúci výroby Termín: 30.4.2016 

 

      

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“. 

Zodpovedný: tajomník  Termín: priebežne 

     

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: 31.3.2016 



 

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

Zodpovedný: tajomník Termín: po schválení Radou  

 

Uznesenie č. 14 /2016: 

Prezídium odporúča Rade schváliť návrh zmeny Rokovacieho poriadku  čl.8 - Elektronické 

hlasovanie. 

Uznesenie č. 15 /2016: 

Prezídium odporúča Rade schváliť návrh Smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní 

a čestného členstva SRZ s týmito úpravami. 

Článok 6. bod 1  písm. d) – iným osobám – na návrh Prezídia schvaľuje Rada 

 

Článok 7. za bod 3 doplniť nový bod 4 – V  prípade významných udalostí  SRZ môže Rada 

na návrh Prezídia udeliť vyznamenania z vlastného podnetu  i  za nesplnenia podmienok 

uvedených v tejto smernici.   

Článok 6 bod. 6  preukaz doplniť o preukaz čestného člena , ktorý nahrádza členský preukaz 

Uznesenie č. 17/2016: 

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

kvartálnej odmeny pre p. tajomníka vo výške 1 572,62 Eur   

Uznesenie č. 19 /2016 

Prezídium odporúča Rade uložiť predsedom komisií a zamestnancom predkladať materiály na 

rokovanie Rady v súlade s Rokovacím poriadkom Rady SRZ.  

 

Potvrdzuje: 
Uznesenie č.1/2016: 

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

rozhodnutie disciplinárnej komisie pri MsO SRZ Ružomberok sp. zn. 5/2015 zo dňa 14.11.2015 

ako aj rozhodnutie výboru MsO SRZ Ružomberok , sp. zn. 5/2015 ,  zo dňa 11.12.2015. 

 

Zrušuje: 
Uznesenie č.2/2016: 

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

disciplinárnej veci Jozefa Kardoša, člena MO SRZ Šahy zrušuje  rozhodnutie  disciplinárnej 

komisie pri MO SRZ Šahy sp. zn. 4/2015 zo dňa 3.11.2015 a rozhodnutie výboru sp. zn. 

č.4/2015 zo dňa 26.11.2015.      

Uznesenie č. 3/2016: 

Prezídium Rady ako odvolací orgán v zmysle § 25 Disciplinárneho poriadku SRZ rozhodnutie 

výboru MO SRZ Šahy v disciplinárnej veci Pavla Szomsziho,  sp. zn. 5/2015  zo dňa 15.12.2015 

zrušuje  a vracia na nové prerokovanie a rozhodnutie. 

Uznesenie č. 5/2016: 

Prezídium Rady ako odvolací orgán v zmysle § 25 Disciplinárneho poriadku SRZ  

disciplinárnej veci proti Marekovi Šulkovi, sp. zn. MsO SRZ TT-12/DK-2015,  zo dňa 

23.11.2015  rozhodnutie výboru MsO SRZ Trnava zrušuje a vracia na nové prerokovanie a 

rozhodnutie.   

 

Mení: 
Uznesenie č. 4/2016: 

Prezídium Rady ako odvolací orgán v zmysle § 25 Disciplinárneho poriadku SRZ mení   

rozhodnutie výboru MsO SRZ Rimavská Sobota, Sp.zn. : Č.p. :DKV-33-4/2015 zo dňa 



10.12.2015 v disciplinárnej veci proti Ing. Vladimírovi Parobekovi, tak že ukladá menovanému 

disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SRZ- verejné 

pokarhanie na členskej schôdzi. 

 

Ukladá: 
Uznesenie č.6/2015 

Prezídium ukladá Sekretariátu vyžiadať od MsO SRZ Piešťany a od p. Lipku originál spisového 

materiálu  a zvukový záznam zo zasadnutia Prezídia z 9 a 12 mesiaca roku 2015 a  predvolať 

zúčastnené strany na najbližšie rokovanie Prezídia. 

Uznesenie č. 18./2016: 

Prezídium ukladá tajomníkovi prehodnotiť súčasnú organizačnú štruktúru a na  najbližšie 

zasadnutie Prezídia predložiť  návrhy jej zmien.  

 

Neodporúča: 
Uznesenie č. 13 /2016: 

Prezídium neodporúča Rade  zmeniť uznesenie č.105/2015. 
 


