
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 13. februára 2016 v Žiline 

       

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 13. februára 2016 v Žiline 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: Mgr. Bíziková B.– právny a organizačný referent, Ing. Strihová M. – vedúci odboru 

tečúcich vôd, Ing. Košťan B. – odbor výroby, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického 

odboru, Sprušanský R. – vedúci odboru správy majetku 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015 

 2.1. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 a k 31.1.2016 

3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 s komentárom 

 3.1. Metodika tvorby rozpočtu Rady SRZ 

 3.2. Prerokovanie analýzy hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 

 3.3. Správa o činnosti ekonomického odboru od posledného zasadnutia Rady SRZ 

4. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2015 

5. Návrh plánu zarybnenia na rok 2016 

 5.1. Správa o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady SRZ 

6. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2015 a plán investícií na rok 2016 

 6.1. Správa o činnosti odboru správy majetku od posledného zasadnutia Rady SRZ 

7. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2016 a priebežná správa o príprave XIV. MS v LRU-

prívlač 2016 

8. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov – bilancia roka 2015 

9. Iné 

 9.1. Žiadosti a podnety ZO SRZ – prehodnotenie uznesenia č. 105/2015 

 9.2. Návrh podpory petície „Za živé rieky“ 

 9.3. Návrh koncepcie zarybnenia lipňom tymianovým 

 9.4. Návrh cenníka násadových rýb  

 9.5. Bilancia výroby lososovitých výrobných stredísk Rady SRZ 

 9.6. Správa o činnosti odboru výroby 

 9.7. Rokovací poriadok Rady SRZ – návrh 

 9.8. Smernica o udeľovaní vyznamenaní – návrh 

 9.9. Žiadosť – Ing. Makara – odpustenie nájomného 

 9.10. Žiadosť MO SRZ Veľké Kapušany – finančná výpomoc a nenávratná pôžička 

10. Rôzne 

Záver 

 

Otvorenie 

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

úvod udelil slovo tajomníkovi SRZ, ktorý v mene všetkých členov Rady SRZ a KK SRZ 

pogratuloval PhDr. Fraňovi k 50. narodeninám. 

 

Na úvod p. prezident odporučil zmenu programu, s tým, že body 9.3. až 9.6. by sa presunuli za bod 

5.1. z dôvodu urýchlenia jednania, a zároveň na základe rozhodnutia Prezídia SRZ do bodu iné 

doplniť ďalšie body.  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 1/2016 

Rada SRZ schvaľuje program rokovania s navrhovanými zmenami. 

 



Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ oboznámil prítomných o zasadnutí Prezídia konaného dňa 12.02.2016 – riešili sa 

disciplinárne rozhodnutia, informácia o čerpaní dotácií a eurofondov, vyznamenania, návrh Stanov 

SRZ, účasť na výstavách, informácia o činnosti Sekretariátu, informácia o priebežnom plnení 

koncepcie rybárskej stráže, výklad pojmov, prerokované boli aj niektoré materiály určené na 

zasadnutie Rady SRZ 

 

prezident SRZ – za skrutátorov boli navrhnutí Ing. Gajdošík a Ing. Viktorín 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 2/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu skrutátorov vykonávali Ing. Gajdošík a Ing. Viktorín. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Gajdošík 

           Ing. Viktorín 

 

prezident SRZ – za overovateľov zápisnice odporúčame PhDr. Fraňu a p. Orovčíka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 3/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 13.02.2016 vykonávali PhDr. 

Fraňa a p. Orovčík. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           PhDr. Fraňa 

           p. Orovčík 

 

- na základe ústne podanej pripomienky p. Pavelku k zápisnici zo zasadnutia konaného dňa 

12.12.215, v ktorej bolo jeho vyjadrenie obsahovo zmenené, sa jeho výrok mení nasledovne: 

 

- v bode 8 v závere diskusie sa uvádza: p. Pavelka – mňa by zaujímalo kto z členov OŠČ má 500 

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

- oprava výroku, ktorý v skutočnosti p. Pavelka povedal - ja by som chcel vedieť kto v tom 

športovom odbore pracuje za také peniaze, lebo neviem o tom, že by niekto tam pracoval za toľko 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

 

Uznesenia splnené: 

9/2015-body 2, 3, sčasti 4 (odrážka 2, 3, 4 a 5); 131/2015, 140/2015-body 1, 3, 4, 141/2015  

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, 140/2015-bod 2, 5, 6, 

154/2015, 160/2015, 161/2015 

 

- ku kontrole uznesení neboli žiadne pripomienky 

 

prezident SRZ – potrebné upraviť uznesenie č. 155/2015, ktorým sa schválili limity 

reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2016; prezídium odporúča zmenu v časti zamestnanci 



Sekretariátu Rady SRZ, ktorým bol schválený 1 ks doplnkového zväzového povolenia – vypustiť 

slovo „doplnkové“ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 4/2016 
Rada SRZ schvaľuje v uznesení č. 155/2015  v časti Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ vypustiť 

slovo „doplnkové“ a ponechať iba „1ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo lipňové“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 2: 

Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015 

- materiál predložil Ing. Šátek – tento stav, ktorý Vám bol predložený je predbežný pred auditom, 

audit začína od 1.3. 

Ing. Kalus – nerozumiem prečo predbežný, vôbec to nesúvisí s auditom, dnes mala byť predložená 

ročná účtovná závierka 

Ing. Šátek – daňové priznanie sa podáva do 31.3., môže sa stať, že audit niečo nájde a my to 

budeme potrebovať opraviť, preto hovorím o predbežnom stave 

p. Farský – v tých prijatých príspevkoch je porovnaný rok 2014 a 2015, ale oproti rozpočtovému 

plánu tam nie je rozdiel 56 000 ale 125 000 EUR, čo s tým – Ing. Šátek – toto sa bude riešiť na 

aprílovom zasadnutí, kedy ja presne vyčíslim ako sa minuli príjmy z povolení, budete mať presné 

náklady na zarybnenie, náklady na rybársku stráž, drobné náklady a na konci bude urobený rozdiel 

a súčet – p. Farský –a budú tam aj nedodané násady – Ing. Šátek – to sa bude riešiť práve z tých 

nevyčerpaných prostriedkov 

tajomník SRZ – bilancia nedodaných násad sa bude riešiť ešte v rámci výstupu odboru výroby a to 

čo sme nedodali, sme povinní presunúť do roku 2016 a dodať organizáciám, čiastku spresní Ing. 

Strihová  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 5/2016 

Rada SRZ berie na vedomie predbežnú účtovnú závierku Rady SRZ za rok 2015. 

 

2.1. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 a k 31.1.2016 

Ing. Šátek – ide o rýdzo pracovný materiál, presný podklad bude urobený pre audítora do konca 

februára, ide o informáciu o aktuálnom stave 

p. Kopčo – sme na zozname dlžníkov, prečo – Ing. Šátek – nemáte uhradenú rybu, ktorá bola 

dodaná v decembri 

Mgr. Jankovičová – prečo je na zozname Rohožník – Ing. Šátek – bolo neskoro urobené 

vyúčtovanie, takže to bude doplnené 

tajomník SRZ – vyjadril sa k cenníku násadových rýb, finančná správa bola požiadaná o 

vyjadrenie ešte v roku 2015 ohľadom zmeny DPH na základné druhy potravín, či aj my ako 

občianske združenie spadáme do tejto podmienky a musíme znižovať DPH – bolo nám potvrdené, 

že každá ryba, aj plôdik, čiže aj násadové ryby spadajú pod 10% DPH; ak ide o spracovanú rybu, 

napr. údenú, tak DPH je 20%, všetko ostatné podlieha 10% DPH; podnikateľské subjekty takisto 

znižujú o 10 %, takže náš cenník by nebol konkurencieschopný voči vonkajšiemu prostrediu – bolo 

potrebné znížiť ceny násad, ktoré sú hlavným ukazovateľom poklesov výkonov; zníženie 

medziročnej ceny je započítané do celkového rozpočtu, takže v rozpočte už máte upravené ceny 

násad v prepočte do 7%; zohľadnili sa aj informácie zvonka, ale ťažko sa získavajú podklady od 

producentov zo Slovenska, každý čaká s čím príde SRZ; zníženie DPH spôsobilo pokles výkonov 

odboru výroby, pri medziročnom znížení ceny násady o 1%  je vo finančnom vyjadrení čiastka 

14 000 EUR, stratu výroby sa pokúsime zvýšiť vyššou produkciou 

Ing. Staško – technická poznámka, pri reofilných a lososovitých rybách je chyba v desatinnej 

čiarke – tajomník SRZ – už opravené 



Ing. Staško – na poslednej Rade sme chceli, aby boli na zasadnutiach prítomní aj vedúci odborov 

a práve tu by som privítal, keby sa k tomu vedúci vyjadril – tajomník SRZ – Ing. Petija je po 

operácii a včera mu vyberali klince, takže sa ospravedlnil, ale môže sa k tomu vyjadriť Ing. Košťan 

Ing. Mihalda – bolo by dobré keby sme ako členovia Rady mali tento cenník skôr, nepáči sa mi to 

a mali by sme to mať – tajomník SRZ – môže sa Vám hneď rozdať, ešte do poslednej chvíle sa 

riešila cenotvorba a bolo potrebné to vyriešiť, preto ste cenník neobdŕžali skôr, nebolo to 

jednoduché, keďže chceme byť konkurencieschopný; vy už ale rozhodnete, či súhlasíte alebo nie 

Ing. Šátek – v minulosti boli na mňa pripomienky, že nebolo jasné, čo je uvedené v tabuľkách, tak 

som Vám vypracoval metodiku tvorby rozpočtu, takže keď Vám dám účtovnú závierku a celkové 

výnosy a náklady a Vy si potom podľa tabuľky pozriete, čo v tých výnosoch a nákladoch je 

tajomník SRZ – do tvorby rozpočtu sme na základe pripomienky, ktorá vyplynula z analýzy 

hospodárenia SRZ za roky 2010-2013, ktorá ešte bude predložená, nezahrnuli predaj nehnuteľného 

majetku, pretože ide o fiktívnu položku a dotácie 

Ing. Staško – včera som dostal mail od p. Hurčalu, v ktorom spochybňuje výpočet cenotvorby, 

takže by bolo dobré, aby bol najskôr súlad medzi pracovníkmi výroby, pretože ak bude rozpor 

medzi zamestnancami, tak si nemyslím, že je dobré, aby sme schvaľovali nepripravenú vec, ktorú 

nemajú vydiskutovanú 

tajomník SRZ – je dosť podstatné, že p. Hurčala poslal mail o 04:46, mesiac sa to riešilo a my 

nemôžeme za to, že vedúci stredísk nebudú reagovať 

Ing. Košťan – mail som včera obdŕžal a k tým cenám by som povedal toľko, že základný princíp 

tvorenia cien má historické jadro, nemá to presne vypočítaný ekonomický podklad; pozeral som aj 

archívy cenníkov a spravil som graf, v ktorom vidno, že ceny stúpajú a cena lipňa je jediná cena, 

ktorá sa od roku 2004 umelo mení a zdražuje bez zdôvodnenia – tie ceny musíme nejako 

dopracovávať, hlavným dôvodom bolo, že v určitom období nastal problém medzi Slovrybom 

a Radou a zo Slovrybu sa prestali ryby nakupovať, takže vznikol problém s lipňom, a preto sa 

umelo zdvihla cena, aby sa znížil tlak organizácií na Radu a toto sa s nami vlečie – keď sa robil 

nový návrh, tak sme zobrali do úvahy aj naše dlhodobo evidované hmotnostné - dĺžkové vzťahy 

medzi násadami, pretože to je základný problém, pretože aj to čo spomína v maily p. Hurčala je 

vedomosť a prepočty jednotlivých dĺžok rýb a hmotnosti a tieto vzťahy vieme oveľa presnejšie 

určiť ako p. Hurčala, jeho správa je podľa môjho názoru skreslená, všetky čísla, ktoré uvádza nie 

sú presné, ja vám čísla viem podložiť, aj ceny krmív má úplne mimo, ale táto debata nie je na Radu 

Ing. Mišech – analýza hospodárenia hovorí o tom, že má byť vypracovaná kalkulácia všetkých 

merateľných činností SRZ a výroba je z môjho pohľadu najdôležitejšia; my sme si to samy 

odsunuli, čo sme už mohli mať tú vnútropodnikovú kalkuláciu za čo vieme tú rybu vyrobiť, aké sú 

skutočné náklady, čiže toto sa tu vôbec nemuselo riešiť, keby sa to zapracovalo už v decembri 

a mohli sme sa posunúť ďalej, takže každý má svoj uhol pohľadu, ale my stále nevieme za čo 

vieme ten malý kúsok ryby vyrobiť a aké sú skutočné náklady 

Ing. Košťan – my kalkulačný vzorec máme ale tie čísla do vzorca nemáme z čoho vybrať, pretože 

tam sú aj činnosti, to nie je len chov lipňa, ale máte rybníky, na ktorých robia ľudia, kto koľko na 

čom robí, koľko krmiva, náklady na elektriku a to sú čísla, ktoré sa nedajú len tak určiť 

tajomník SRZ – počkáme aj na audítora, je ale potrebné komunikovať s jednotlivými vedúcimi 

stredísk, aby sme vedeli odhadnúť to percento nákladov – ako príklad Liptovská Mara, kde bola 

v roku 2015 produkcia 34 400 kg, náklady 139 000 EUR, prepočítaná hrubá cena 4,06 EUR 

a predávame za 3,50 EUR, takže strata cca 20 000 EUR 

p. Godiška – ťažko je nám zaujať stanovisko, keď tu máme dva protichodné odborné názory, 

navrhujem, aby sme v polovici júna išli k p. Hurčalovi, odvážili a zmerali lipne a uvidíme, ktoré 

stanovisko bolo reálnejšie – Ing. Košťan – to vyplýva aj z našej činnosti, pretože v tom období 

pôjde lipeň von a my ho musíme zmerať aj odvážiť 

p. Farský – je jedno aká cena sa schváli, výrobcovia idú vždy pod našu cenu 

p. Dimitrov – treba poukázať aj na to, že vstup bude nižší z hľadiska kalkulácie, napr. pri kúpe K2 

bude 10% DPH, doteraz sme platili 20% 

V diskusii k danej problematike sa ďalej vyjadrili p. Kopčo, tajomník SRZ, MVDr. Bilik a 

predseda KK SRZ Ing. Trokan. 

prezident SRZ – dal hlasovať o cenníku násadových rýb, ktorý Prezídium SRZ odporúča schváliť 



 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 6/2016 

Rada SRZ berie na vedomie stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 a k 31.1.2016. 

 

Uznesenie č. 7/2016 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb na rok 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 4    Zdržal sa – 1 

      p. Kopčo    Ing. Kalus 

      p. Polák 

      p. Kozub 

      p. Farský 

 

K bodu 3: 

Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 s komentárom 

- materiál predložil Ing. Šátek – tento rozpočet vychádza najmä z celkových potrieb nákladov – 3 

veľké akcie, a to mimoriadny snem, oslavy 90. výročia a MS v prívlači; predpokladané úspory sú 

v mzdových prostriedkoch, na poistnom a v cene povolení, je pravdepodobné, že v priebehu roka 

bude zmena rozpočtu 

p. Tomko – rozpočet na snem je počítaný pre jedného alebo dvoch delegátov – Ing. Šátek – počítal 

som dvoch ako maximálny náklad 

Ing. Kalus – vieme porovnať náklady na mimoriadny snem a na oslavy 90. výročia – Ing. Šátek – 

máte to v materiáloch – Mgr. Jankovičová – to sa riešilo ešte v septembri 

Mgr. Jankovičová – v návrhu rozpočtu sa uvádza, že predpokladaný príjem z povolení bude 

2 030 000 EUR a tieto prostriedky majú byť použité na zarybnenie vo výške 1 624 000 EUR a vo 

výške 406 000 EUR na činnosť RS, ichtyologické prieskumy, nákup pozemkov a vyrovnanie 

a finančná rezerva v prípade nadhodnotenia rozpočtu; osobne si myslím, že niektoré položky 

v rámci sumy 406 000 EUR by tu vôbec nemali byť ako napr. odpisy áut, člny a motory pre RS vo 

výške 27 000 EUR, čiastka 10 250 EUR na publikáciu „Metodika na zisťovanie škôd v rybárstve“ 

a rezerva vo výške 95 250 EUR v prípade nadhodnotenia rozpočtu; toto všetko by malo ísť na 

náklady Sekretariátu; ďalej je tu položka 1 500 EUR na ichtyologické prieskumy, pričom 

v predchádzajúcich rozpočtoch bola táto čiastka vyše 60 000 EUR; samotný audítor v analýze 

hospodárenia uvádza, že by sme mali postupovať v zmysle Stanov SRZ podľa § 26 ods. 14; 

doteraz sme ani raz neobdŕžali aké ichtyologické prieskumy sa vykonali, kto ich vykonal, kedy 

a za akú sumu 

Ing. Šátek – položka 60 000 EUR na ichtyologické prieskumy v predchádzajúcom volebnom 

období – to boli náklady na ichtyológov, mzdy, pohonné hmoty, elektrika, plyn a cestovné, takže to 

sa dalo z rozpočtu von – tajomník SRZ – máme model 20% a 80%, rezerva 95 250 EUR je tam 

preto, pretože ak by sme išli len podľa smernice, tak veľa financií priradíme organizáciám, ktorým 

sa už teraz medziročne navyšuje rezervný fond o 60 000 EUR a toto je rezerva, ktorú môžeme 

použiť na zarybnenie revírov Rady a v skutočnosti bude konečné čerpanie 15% a 85% 

p. Kopčo – je tu čiastka na odkúpenie pozemkov, prečo je to v tom rozpočte – Ing. Šátek – 

v Stanovách je jasne stanovené, že načo idú členské príspevky, a prípadný zvyšok sa môže použiť 

na odkúpenie pozemkov – p. Kopčo – takže to zaplatia rybári, ale je to majetok SRZ – MVDr. 

Bilik – je to majetok všetkých rybárov, netreba oddeľovať majetok SRZ od majetku rybárov 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – KK SRZ pre jednala návrh rozpočtu a odporúča ho schváliť  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 8/2016 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2016. 

 



Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Ing. Gajdošík 

           Mgr. Jankovičová 

           p. Pavelka 

 

3.1. Metodika tvorby rozpočtu Rady SRZ 

- materiál predložil Ing. Šátek v rámci bodu 2.1. 

 

3.2. Prerokovanie analýzy hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 

- materiál bude predložený Ing. Mišechom 

 

3.3. Správa o činnosti ekonomického odboru od posledného zasadnutia Rady SRZ 

- správu predložil Ing. Šátek – ekonomický odbor od posledného zasadnutia – klasická pokladničná 

agenda, vyfakturovanie všetkých násadových rýb, zúčtovanie všetkých rýb určených na zarybnenie 

a všetkých rýb mimo organizácií, zúčtovanie nákladov a výnosov spojených s vianočnou rybou, 

príprava inventúry a vypracovanie príkazného listu, zabezpečenie inventúr, príprava účtovníctva 

pre audit, ktorý začne 1.3.2016, odstránenie všetkých chýb, ktoré boli zistené auditom na základe 

analýzy hospodárenia 

Ing. Mišech – mala analýza hospodárenia pre Vás nejaký význam, čo sa týka práce 

Ing. Šátek – audit riešil veci, o ktorých som si nebol istý a stanovil ako to mám robiť, takže je to 

prínos 

Mgr. Jankovičová – návrh rozpočtu na MS v prívlači – zvýšenie o 9 000 EUR, nejaký komentár 

treba – tajomník SRZ – PaedDr. Hromek písal sms, že je na pohotovosti, takže sa ospravedlnil zo 

svojej neúčasti 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 9/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti ekonomického odboru od posledného zasadnutia 

Rady SRZ. 

 

K bodu 4: 

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2015 

- materiál predložila Ing. Strihová – zarybnenie bolo vyhodnotené podľa systému kodas, tabuľky 

sú urobené tak ako v minulom roku, je tam plán a skutočnosť v roku 2015 – celková sumarizácia – 

nevyčerpané prostriedky vo výške 46 469 EUR; najhoršie dopadli lipňové revíry, keďže 

prechádzame na iný typ zarybňovania; revíry Rady boli mierne prekročené, a to preto, že sa 

Zemplínska Šírava zarybnila nadplán na základe uznesenia Rady SRZ; fond ichtyológa bol dvakrát 

doplnený finančnými prostriedkami ušetrenými dôsledkom zmeny cenníka na základe uznesení 

Rady SRZ; nad rámec plánu bol ďalej Deň sv. Huberta, MS v Žiline; celkovo plán nebol 

prekročený; nedodané násady vyšli až vo výške 62 476 EUR – nie sú v tom zahrnuté kaprové 

revíry Rady, keďže tie dostávajú pravidelne dotáciu a boli viac-menej splnené; našou prioritou je 

dodať násady organizáciám, keďže odvádzajú na Radu SRZ časť príjmov; je tu problém s Teplým 

Vrchom, kde bol z dôvodu vypustenia zakázaný rybolov a dodala sa tam násada vo výške 13 000 

EUR, úlovky a návštevnosť tam bude takmer nulová, takže možnosť podpory je najlepšia v jeseni; 

zarybňovacia komisia odporúča Rade schváliť použitie nevyčerpaných prostriedkov z predaja 

povolení na rybolov v roku 2015 na dodanie nedodaných násad a prioritne sa budú plniť nedodané 

násady lipňa v roku 2015 prezimovaným lipňom prípadne 2-ročnou násadou 

Ing. Staško – technická pripomienka 

JUDr. Borlok – aby ryba, ktorá nebola dodaná v roku 2015 na Teplý Vrch, aby bola dodaná 

v jesenných mesiacoch, pretože už teraz sa rybári vypytujú, či bude nejaké prvotné zarybnenie – 

Ing. Strihová – v rozpočte sa teraz odsúhlasili finančné prostriedky vo výške 95 250 EUR, ktoré sa 

nechali v rezerve, ak sa očakávaný príjem naplní, dohodli sme sa, že v jeseni na zasadnutí Rady 



SRZ sa zistí aktuálny stav, a ak tie financie budú, tak sa určite násada dodá 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 10/2016 

Rada SRZ schvaľuje použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov v roku 2015 na dodanie nedodaných násad podľa tabuľky vo výške 62 472 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 11/2016 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie zarybňovania za rok 2015. 

 

K bodu 5: 

Návrh plánu zarybnenia na rok 2016 

- materiál predložila Ing. Strihová – komentár k týmto materiálom ste dostali, postup bol približne 

rovnaký ako v roku 2015, keďže Rada zasadá skoro a nedajú sa čiastočne naplánovať rezervy pre 

organizácie, tak sa naplánovalo len jarné zarybnenie; ostatné revíry a fondy sa naplánovali 

celkovo; v rozpočte sa schválila rezerva 95 250 EUR, ktorá by sa prioritne použila na zarybnenie 

v jeseni; očakávané príjmy z predaja povolení boli prerozdelené podľa smernice a a celkový pomer 

sa kvôli rezerve zmení na 15% pre rybársku stráž a 85% na zarybnenie; zmenou cien povolení 

dostanú viac kaprové revíry organizácií; v budúcnosti potrebné upraviť, pretože sa ochudobňujú 

revíry Rady SRZ 

p. Kopčo – keď sa prepočítali hektáre vody, tak nám vyšlo, že 48 EUR máme na hektár vody a na 

RS máme niekde aj 160 EUR na základe informácie od Ing. Hlavatého – Ing. Strihová – náklady sa 

snažíme postupne znižovať – prezident SRZ – na Prezídiu SRZ bola k tomuto široká diskusia, 

s tým, že tie náklady treba znižovať – p. Kopčo – každá VN by sa mala urobiť zvlášť aké má 

náklady – tajomník SRZ – sme na začiatku procesu zmien, všetko spolu súvisí a nedá sa urobiť 

všetko zo dňa na deň, našou snahou je znižovať náklady a nie mrhať peniazmi rybárov 

p. Tomko – aký bol dôvod na zníženie pre Zemplínsku Šíravu – Ing. Strihová – zarybňovací plán 

nebol znížení, minulý rok bolo schválené navýšenie uznesením Rady SRZ len pre rok 2015, išlo 

o jednorazové navýšenie – p. Šaffa – takže sa bude každý rok schvaľovať pre Zemplínsku Šíravu – 

Ing. Strihová – je potrebné pre Zemplínsku Šíravu určiť zarybnenie na revíroch „chyť a pusť“, aby 

sme neboli stále na minime, preto by bolo dobré vypracovať nejakú metodiku na kaprové revíry 

„chyť a pusť“ – p. Godiška – je pravda, že navýšenie pre Zemplínsku Šíravu bolo schválené len pre 

rok 2015, ale bolo by dobré prijať celkové riešenie nielen pre ZŠ, ale pre všetky revíry „chyť 

a pusť“ a uznesením uložiť vypracovanie metodiky 

PaedDr. Čerešňák – technická pripomienka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 12/2016 

Rada SRZ ukladá OTV vypracovať metodiku pre zarybňovanie revírov Rady SRZ z účelom bez 

privlastnenia si úlovku, ktorá bude tvoriť prílohu Smernice na prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov a stanoviť výšku zarybnenia 

pre Zemplínsku Šíravu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Strihová – potrebné schváliť zarybňovací plán na rok 2016 - PaedDr. Čerešňák – ako môžeme 

schvaľovať celoročné zarybnenie, keď v tabuľkách je iba jarné – p. Dimitrov – celoročné 

zarybnenie je pre revíry Rady a jarné zarybnenie sú dané lokality organizácií, pričom v apríli sa 

doplnia – prezident SRZ – návrh na uznesenie, že Rada schvaľuje zarybňovacie plány – Ing. 



Mihalda – nie plány, ale rozpočet na zarybnenie – Ing. Strihová – rozpočet už máte schválený, 

schváliť musíte zarybňovacie plány, aby sa mohli plniť z rozpočtu - predseda KK SRZ Ing. Trokan 

– dajte do uznesenia, že Rada schvaľuje zarybňovacie plány s tým, že sa organizácie doplnia na 

aprílovom zasadnutí 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 13/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán zarybnenia na rok 2016, ktorý bude na aprílovom zasadnutí doplnení 

o ostatné zarybňovacie fondy v zmysle rozpočtu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

5.1. Správa o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady SRZ 

Ing. Strihová – v decembri zasielanie štatistických výkazov organizáciám, spracovanie týchto 

štatistík, predaj vianočných rýb, inventarizácia, správa za rok 2015, kontrola zarybnenia, oprava 

chybne zaúčtovaných údajov, hosťovacie povolenia pre nečlenov do tlače, príprava rozpočtu, 

postery na výstavu, stretnutie s SVP na VN Ružín, česká rybárska a ichtyologická konferencia – 

účasť raz za rok, získavanie nových informácií, výnimka na plašenie a odstrel kormoránov, ktorá 

platí do konca marca – odstrelených bolo zatiaľ 206 ks, pričom ročne môžeme až 1 300 ks 

a sčítanie sa bude zasielať na Štátnu ochranu prírody SR 

p. Orovčík – jeden ornitológ sa vyjadril, že toto sčítanie je aj na to, aby sa mohli vytipovať lokality 

kde sú ich nocoviská a mohli ich vyhlásiť za chránené zóny – Ing. Strihová – je to naša povinnosť 

robiť toto sčítanie v zmysle vydanej výnimky 

Ing. Strihová – uskutočnilo sa pripomienkovanie Vodného plánu SR, tento Vodný plán SR bol 

schválený v januári vládou; čo sa týka Koncepcie využitia HEP-u, tak platí z roku 2011 – zatiaľ je 

ticho, ale určite to príde, naše šance na presadenie zmien tam nevidíme, preto by som predložila 

petíciu „Za živé rieky a čistú vodu“ 

p. Tomko – či na stretnutí s SVP sa riešil aj výrub drevín a krovín, pretože na východe sa to všetko 

reže – Ing. Strihová – zaoberali sme sa skôr údržbami, ťažbami štrkov, vypustenými VN – p. 

Tomko – verejnosť je z toho pobúrená, pretože čoskoro tam nič neostane – Ing. Strihová – žiaľ nie 

je to v našich kompetenciách, preto je tu tá petícia 

p. Orovčík – mám prosbu, neviem, či žiadosť zaslať na Sekretariát ohľadom vodnej politiky, ale 

potrebovali by sme preveriť MVE Miľava na rieke Poprad, ktorá je postavená minimálne 8 rokov 

a do dnešného dňa neprodukuje ani jeden kW, je tam nefunkčný rybovod, prekážka v toku, aj keď 

nám to finančne čiastočne kompenzujú, je to zdevastované, aká je vízia a čo sa s tým dá urobiť, je 

tam problém aj medzi majiteľmi pozemkov a majiteľmi elektrárne 

Ing. Staško – doplnil by som, že na realizáciu MVE je poskytovaná dotácia; ak je tu nejaká MVE, 

ktorá nefunguje, tak to považujeme za trestný čin, ide o subvenčný podvod, pretože išlo len 

o postavenie za účelom získania finančných prostriedkov; takže by bolo dobré, keby sa začalo 

pracovať na analýze ako napadnúť takéto MVE, ktoré nevyrábajú a sú nefunkčné, takže Ing. 

Strihová, ak by to bolo možné za spolupráce s právnym oddelením 

tajomník SRZ – poprosím p. Orovčíka, aby poslal svoju požiadavku písomne, aby sme sa ňou 

mohli zaoberať 

p. Šaffa – či sa na stretnutí s SVP riešil aj neporiadok, ktorý prichádza do VN, ktorý je na 

pozemkoch povodia – Ing. Strihová – bavili sme sa o tom, ale riešenie žiadne, všetko je 

o financiách 

Mgr. Jankovičová – buduje sa diaľnica D4, rýchlostná cesta R7, obchvat Bratislavy a tento most 

má ísť aj ponad rybársky revír Veľký Zemník, čo je aj vo zväzovom povolení, či sa SRZ 

zúčastňuje nejakých konaní a aký dopad to bude mať na výkon rybárskeho práva – Ing. Strihová – 

zatiaľ neviem o ničom, neboli sme prizvaní do žiadneho konania, preverí sa to 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 14/2016 



Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady 

SRZ. 

 

Ing. Strihová – informovala o petícii „Za živé rieky a čistú vodu“ – keďže naše pripomienky 

k Vodnému plánu SR zostali viac menej nevypočuté, tak sme sa rozhodli spojiť s inými 

odborníkmi do petície, v minulosti sme robili petície len za SRZ, lepšie je spojiť sa; spolupráca s p. 

Pavlíkovou s OZ Slatinka a ďalšími odborníkmi – snaha dosiahnuť zlepšenie súčasného stavu, 

dodržiavanie rámcovej smernice o vode, zmenu vodnej politiky a pod. – petícia je do konca júna 

2016 a chceli by sme schválenie od Rady, že sa môžeme do toho zapojiť – spôsoby šírenia 

prostredníctvom členských schôdzi, webových stránok organizácií, petičné hárky môžem aj dnes 

namnožiť – táto petícia sa má predložiť pri predsedníctve SR v Európskej Komisii 

p. Godiška – treba sa tomu naozaj venovať, má to väčší potenciál, ak sa zapojíme ako členovia 

Rady SRZ – tajomník SRZ – aby to malo nejakú váhu, tak potrebujeme schválenie Rady SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 15/2016 

Rada SRZ schvaľuje petíciu „Za živé rieky a čistú vodu“ a vyzýva základné organizácie SRZ, aby 

sa do tejto petície zapojili. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

  

Ing. Staško – bolo by dobré, že keď je nejaké vodoprávne, územné alebo iné konanie, tak daný 

úrad nemusí osloviť aj organizáciu, aby Sekretariát Rady spätne informoval organizáciu o týchto 

konaniach a zasielal im pozvánku – Mgr. Bíziková – vypracoval sa návrh usmernenia v rámci 

správnych konaní, ktorý by išiel do vestníka, len je potrebné ho schváliť – tajomník SRZ – tento 

materiál sa bude ešte schvaľovať v závere zasadnutia – Ing. Strihová – niekedy o týchto konaniach 

nevieme, práve naopak organizácie nás neinformujú, takže aj z ich strany je potrebná súčinnosť 

 

prezident SRZ – pokračovali by sme v programe, tak ako sme ho schválili, takže sa bude 

prejednávať bod 9.3. a 9.6. 

 

9.3. Návrh koncepcie zarybnenia lipňom tymianovým 

- materiál predložil Ing. Košťan – po porade sme pristúpili k určitým zmenám a urobili sme návrh, 

ktorý obdŕžali všetci členovia Rady SRZ, takže nie je nutné ho čítať a skôr odporúčam diskusiu 

tajomník SRZ – len doplním, že Český rybársky zväz robí opatrenia v súvislosti s lipňom a zvýšil 

lovnú mieru na 40 cm 

MVDr. Bilik – táto koncepcia je v rozpore s uznesení Rady SRZ č. 37/2015, pretože na revíry 

„chyť a pusť“ máme inú smernicu, takže navrhujem toto uznesenie č. 37/2015 bod 3 zrušiť; ako 

náhle ho vyradí organizácia zo zväzového, tak ho zarybňuje za vlastné prostriedky – Ing. Košťan – 

v apríli bolo uznesenie prijaté bez pripomienok, nerozumiem v čom je problém – MVDr. Bilik – je 

to v rozpore so smernicou, navrhujem dať iný revír, je to v rozpore, pretože je to revír „chyť 

a pusť“, bol vyňatý zo zväzového povolenia a je to revír organizácie – Ing. Košťan – ale Rada tieto 

finančné prostriedky schválila, tak to nemôžeme akože realizovať – MVDr. Bilik – nie je lepšie 

vybrať nejaký revír Rady 

p. Godiška – je to uznesenie, ktoré bolo prijaté v určitom kontexte, bola vysvetlená celá 

problematika lipňa a bolo to podporené bez pripomienok, takže nie je dôvod toto uznesenie zrušiť 

Ing. Košťan – nerozumiem o čo teraz ide, pretože sa vybral revír nie kvôli vzťahom, ale kvôli 

tomu, že je to najvhodnejší revír; neviem, na ktorom inom revíre by sa to dalo overiť; my to 

potrebujeme dať do praxe, na báze teórie sa to nedá robiť, je to dlhodobý proces, ryby sú už 

nachystané a bolo by ideálne uskutočniť to ešte tento rok 

Ing. Mišech – o ktorý úsek ide – prezident SRZ - Váh č. 19b, číslo revíru 3-4701-4-4 

Ing. Staško – treba si uvedomiť, že ideme zachraňovať lipňa, nie je tu čo riešiť 



 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 16/2016 

Rada SRZ berie na vedomie koncepciu zarybnenia lipňom tymianovým. 

 

9.6. Správa o činnosti odboru výroby 

Ing. Košťan – čo sa týka splnenia zarybňovacích plánov a bilancie produkcie ohľadom ekonomiky, 

tak ste boli informovaný ekonomickým odborom, a čo sa týka výsledkov zarybnenia, tak ste boli 

informovaný odborom tečúcich vôd a bilancovali sme to aj na komisiách, zarybňovací plán 

splnený na 97%, obchodná činnosť v rámci nevyhnutných nákupov, ktoré nie sme schopní 

zvládnuť z vlastnej produkcie, eliminácia nákupov od priekupníkov a dôsledne sa riešili ponuky 

v rámci výberového konania 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 17/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru výroby. 

 

tajomník SRZ – predložil materiál bilanciu výroby lososovitých výrobných stredísk Rady SRZ, 

nakoľko Ing. Petija je PN; ide o bilanciu stavu zásob a skutočného predaja podľa jednotlivých 

druhov rýb a z tohto sa bude vychádzať pri výslednej aspoň čiastočnej kalkulácii 

p. Godiška – pozrel som si to uznesenie č. 37/2015, čo sa týka toho lipňa a je dosť všeobecné, 

koncepciu zarybnenia sme zobrali iba na vedomie, či nie je potrebné prijať uznesenie – Ing. 

Košťan – toto je návrh, tam sú aj ďalšie body týkajúce sa prejdenia na jarný systém zarybňovania, 

veci týkajúce sa časti produkcie na dvojročnú rybu a pod. – p. Godiška – niektoré body si vyžadujú 

dlhodobejšie riešenie, ale v rámci uvoľnenia finančných prostriedkov pre ten revír v Ružomberku 

to vieme riešiť a treba to riešiť uznesením – Ing. Košťan – násada je zazimovaná v rybníku na 

Bielom Potoku  a má asi 14-15 cm 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 18/2016 

Rada SRZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 9 000 EUR z nevyčerpaných 

prostriedkov na nákup prezimujúcej násady lipňa v množstve 25 000 ks na revír č. 3-4701-4-4 Váh 

č. 19B v súlade s koncepciou zarybnenia lipňom tymianovým na zvýšenie stavu lipňa pre rok 

2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Košťan – tie ostatné body som dal, aby sa prerokovali, my to ešte môžeme upraviť, ak budú 

nejaké pripomienky a a dali to von; problematický je pravdepodobne ten návrh na zvýšenie lovnej 

miery na 35 cm 

p. Orovčík – tá lovná miera nie je až taký problém, pretože sa to môže dať ako odporúčanie 

a každá organizácia má právo zvýšiť lovnú mieru 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 19/2016 

Rada SRZ odporúča v lovných lipňových revíroch zvýšiť lovnú mieru lipňa na 35 cm od roku 2017 

a neodlovovať žiadne ryby z revírov CHRO a CHAP za účelom umelého výteru. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 6 

           JUDr. Borlok 

           MVDr. Bilik 



           p. Kopčo 

           p. Kozub 

           p. Valent 

           Ing. Viktorín 

 

3.2. Prerokovanie analýzy hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 

- materiál predložil Ing. Mišech – materiál bol prerokovaný sčasti v decembri; zaoberala sa ním 

ekonomicko-výrobná komisia, ktorá prijala návrh opatrení na zamedzenie nedostatkov 

konštatovaných v analýze, rozdelili sme to do dvoch častí, pričom v jednej konštatujeme a v druhej 

odporúčame ukladacie uznesenie; analýzou sa zistila strata 200 000 EUR za štyri roky, čo je 

hodnota jednoročného zarybnenia revírov Rady SRZ, preto odporúčame zastaviť tento trend 

a uložiť ukladacie uznesenia od a) po j) s nasledujúcimi zodpovednými a termínmi:  

a) a b) – vedúci EO, do 29.2. 

c) až e) – vedúci EO a vedúci výroby v súčinnosti s ekonomicko-výrobnou komisiou, do 30.4.  

f) – júnové zasadnutie, vedúci EO a vedúci výroby v súčinnosti s ekonomicko-výrobnou komisiou 

g) tajomník SRZ a vedúci výroby, do 30.4.  

h) tajomník SRZ, priebežne 

i) tajomník SRZ, do 31.3. 

j) stanovisko KK SRZ – toto sme zrušili 

k) zaslanie analýzy po schválení organizáciám – zodpovedný tajomník 

prezident SRZ – prezídium odporúča analýzu hospodárenia schváliť 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 20/2016 

Rada SRZ ukladá opatrenia na zamedzenie nedostatkov konštatovaných v analýze výsledkov 

hospodárenia Rady SRZ za účtovné obdobie 2010-2013 nasledovne: 

 

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:  vedúci EO     Termín: 29.02.2016 

    

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.     

Zodpovedný:  vedúci EO    Termín: 29.02.2016 

  

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. 

Zodpovední: vedúci EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 

        

d) Na základe vypracovaných výrobných kalkulácií zaviesť systém hmotnej zainteresovanosti  

výrobných pracovníkov s cieľom dosiahnutia porovnateľnej efektívnosti výroby s ostatnými 

výrobcami. 

Zodpovední: vedúci  EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 

        

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 EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 

                                                               
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 EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia          Termín: júnové zasadnutie 

 

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. 

Zodpovední: tajomník SRZ a vedúci výroby   Termín: 30.04.2016 

      

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 SRZ   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 SRZ    Termín: 31.03.2016 

 

j) Správu audítora postúpiť spolu so stanoviskom Rady SRZ mestským a miestnym organizáciám. 

Zodpovedný: tajomník  

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 6: 

Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2015 a plán investícií na rok 2016 

- materiál predložil p. Sprušanský – materiál ste obdŕžali, máte tam rozpracovanie ohľadom 

dopravy, investícií, úspor, poistení, majetok – najmä nákup pozemkov – takže skôr, ak máte nejaké 

otázky v rámci diskusie; prezentácia fotografií, čo sme spravili na jednotlivých strediskách – 

Brzotín (odbahnenie), Nové Zámky (nová strecha), Malé Zálužie (filtrácia vody do liahne), 

Slovianska Dolina (rekonštrukcia elektrických rozvodov), Paríž-Ľubá (stav na základe TBD bol 

nevyhovujúci, potreba vyčistenia), Príbovce (výmena strechy, dverí), Svit (nevyhovujúci strop); 

máme záujem ľudí o truxor na kosenie a odbahňovanie 

tajomník SRZ – rokujeme aj s SVP o zapožičaní stroja pre kosenie kanálov a takisto bude na 



výstave v Trenčíne 

p. Sprušanský – predložil tabuľku vykurovania, bolo by dobré urobiť nejaký energetický audit; 

vytipovať nejaké budovy, čo sa týka spotreby, rozsiahlosti, aby bolo možné určiť cenu tohto 

auditu; strediská sú vykurované aj elektrikou, najmä Malé Zálužie; investície na rok 2016 – 

požiadavky, ktoré vyplynuli z TBD – stav nie je až taký zlý, ale potrebné uskutočniť opravy, aby 

sa stav nezhoršil, zakrytie šácht, opravy ohľadom bezpečnosti a iné 

Ing. Gajdošík – či by nebolo lepšie investovať do stredísk, ktoré majú vysokú spotrebu elektriky – 

p. Sprušanský – dobrým príkladom je Slovianska Dolina, kde je 16 panelov; prebudovanie stojí 

nemalé prostriedky, napr. v Malom Záluží treba 9 000 EUR na zateplenie podkrovia – Ing. 

Gajdošík – čo výmena vykurovania – p. Sprušanský – nie je jednoduché, napr. v Malom Záluží je 

plyn príliš ďaleko, alternatívou je tuhé palivo 

prezident SRZ – Brzotínom sa zaoberalo aj Prezídium, ktoré schválilo odbahnenie rybníka 

Čremošňa spoločnosťou ExTrans 

Ing. Staško – chýba tu nejaká analýza a koncepcia do budúcna ako znižovať náklady, ako 

opravovať veci, ktoré sú v havarijnom stave, včasnou analýzou a údržbou sa tie náklady môžu 

znížiť, takže by bolo dobré na najbližšie zasadnutie Rady predložiť nejakú koncepciu 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 21/2016 

Rada SRZ ukladá vedúcemu odboru správy majetku vypracovať analýzu a koncepciu reálneho 

stavu a návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 22/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán investícií na rok 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Staško 

           Ing. Gajdošík 

 

6.1. Správa o činnosti odboru správy majetku od posledného zasadnutia Rady SRZ 

p. Sprušanský – to hlavné v rámci činnosti bolo povedané v predchádzajúcom bode, spracovaná aj 

prezentácia 

 

Uznesenie č. 23/2016 

Rada SRZ berie na vedomie bilanciu investícií a opráv majetku SRZ za rok 2015 a správu 

o činnosti odboru správy majetku od posledného zasadnutia Rady SRZ. 

 

V diskusii vystúpila Mgr. Jankovičová – čo máme porovnanie najazdených kilometrov v roku 2014 

a 2015, tak by som očakávala nejaký komentár, prečo to bolo prekročené, máme predsa GPS – p. 

Sprušanský – GPS sú postupne odstavované, pretože náklady sú vysoké, až 15 EUR/mesačne 

a monitorujeme 23 vozidiel, GPS sa zapínajú do kamiónov v čase zarybňovania; máme knihu jázd 

a iné formy kontroly, takže GPS nie je až tak potrebné – tajomník SRZ – rokovali sme aj 

s Galimexom; GPS má príliš slabý výstup; zapína sa len, keď to má naozaj význam a to pri 

zarybňovaní, aby bola zabezpečená kontrola, že ryba ide tam kde má 

Ing. Gajdošík – nám ide o komentár k zvýšeným nákladom, nie či je alebo nie je GPS 

Ing. Mihalda – technická pripomienka 

PaedDr. Čerešňák – či budú hlasovacie zariadenia – tajomník SRZ – cenové ponuky sú, stojí to od 

3 500 EUR do 5 000 EUR; pokiaľ bude dostatok financií, tak sa to bude riešiť, teraz sme ale 

v úspornom režime 



  

7. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2016 a priebežná správa o príprave XIV. MS 

v LRU-prívlač 2016 

prezident SRZ – ospravedlnil PaedDr. Hromeka pre jeho neprítomnosť, materiál predložila Mgr. 

Jankovičová – niektoré materiály treba presunúť na ďalšie zasadnutie Rady, nakoľko k nim 

potrebujeme aj stanovisko PaedDr. Hromeka; návrh rozpočtu MS V LRU prívlač – 

v predchádzajúcom materiály boli náklady 52 850 EUR a a žiadali sme vybilancovanie 

jednotlivých nákladov, a teraz máme návrh rozpočtu, v ktorom sú náklady navýšené takmer 

o 9 000 EUR, preto navrhujem posunúť tento materiál na ďalšie zasadnutie; zarazila ma položka 

vlajky – tie predsa musia byť, keďže sme už MS niekoľkokrát organizovali, perá 150 EUR, tričká 

1 000 EUR; treba nám nejaké podklady, na základe ktorých to bolo spracované – presunutie na 

aprílové zasadnutie; čo sa týka návrhu uznesenia OŠČ, tak potrebné schváliť, aby sa mohlo 

pokračovať v činnosti OŠČ – plán práce, vykonanie školenia rozhodcov v Trnave a Ružomberku, 

schválenie nového zloženia sekcie rybolovnej techniky, účasť reprezentačných družstiev na MS 

a na ME; čo sa týka ukladacieho uznesenia, tak v bode c) vyškrtnúť zaplatenie členských 

poplatkoch, nakoľko už boli zaplatené; ostatné ukladacie úlohy sa môžu schváliť alebo presunúť 

tajomník SRZ – doplnenie uznesenia, p. Sprušanská ma informovala, že v mesiaci apríl sa 

uskutoční volebný kongres CIPS, kde by sme mali mať zástupcov; požiadavka je troch, ja by som 

dal dvoch, je to v Portugalsku a aj z hľadiska úspor je to nad rámec, bude sa konať 21.-24.4.2016 

prezident SRZ – predložil návrh uznesenia na schválenie – tajomník SRZ – bod c) ukladacie 

uznesenie sa posúva na aprílové zasadnutie 

p. Tomko – navrhujem p. Pavelku ako zástupcu do Portugalska – prezident SRZ – OŠČ si sám 

zvolí svojich zástupcov podľa toho, čoho sa bude kongres týkať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 24/2016 

Rada SRZ: 

A. Berie na vedomie plán práce OŠC na rok 2016. 

B. Schvaľuje 

 1. Plán práce OŠČ na rok 2016 – termínový kalendár, nasadenie družstiev do postupových 

súťaží SRZ, rozpočet OŠC a plán činnosti OŠČ. 

 2. Vykonanie školenia rozhodcov pod vedením vedúceho komisie rozhodcov. 

 3. Nové zloženie sekcie RT, na základe uznesenia z výročného zasadnutia sekcie RT, 

konaného dňa 10.01.2016 v Žiline: vedúci sekcie – Pavol Konkoľ, členovia – Lenka Durdiaková, 

Václav Ledvoň, Marián Lepko, Karol Michalík. 

 4. Účasť reprezentačných družstiev na MS, ME v súlade s uznesením OŠČ a v rozsahu 

pridelených finančných prostriedkov na rok 2016, pričom účasť reprezentačných družstiev nad 

rámec prideleného rozpočtu sa môže realizovať len za predpokladu samofinancovania. 

 5. Účasť dvoch zástupcov SRZ na volebnom kongrese CIPS v Portugalsku, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 21.-24. apríla 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 8: 

Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov – bilancia roka 2015 

- informáciu podal tajomník SRZ – kompletne bol materiál prebratý na Prezídiu; dotácie, o ktoré 

sme požiadali v roku 2015, tak už boli finančné prostriedky presunuté na naše účty; vzhľadom na 

pretrvávajúce vládne audity, nám chýba preplatenie financií z druhej časti operačného programu 

rybné hospodárstvo, bola tam akceptovaná pripomienka auditu a bude nám dotácia krátená o 25%, 

čo je 21 000 EUR - z dôvodu, že sme boli prísnejší ako ukladá zákon o verejnom obstarávaní; na 

tento rok sú schválené tri projekty (propagácia a vzdelávanie v SRZ, odbahňovanie - zo 420 000 

EUR ide 300 000 EUR pre ZO SRZ, zarybňovanie) – rozhodnuté by malo byť do konca februára; 

program LIFE – vybudovanie strediska v Nových Zámkoch na jeseterové druhy rýb, sme v ročnom 



sklze, investícia 3 až 5 miliónov, financie sú z európskych peňazí a zo štátneho rozpočtu; dotácia 

z Ministerstva školstva SR vo výške 35 515 EUR, z toho 12 700 EUR ide na MS v LRU-prívlač 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 25/2016 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácií a eurofondov – bilancia roka 2015. 

 

K bodu 9: 

Iné 

9.1. Žiadosti a podnety ZO SRZ – prehodnotenie uznesenia č. 105/2015 

prezident SRZ – materiál bol prerokovaný na Prezídiu, ktoré neodporúča schváliť zmenu účasti 

jedného delegáta na dvoch delegátov na Mimoriadnom sneme 2016 – zdôvodnenie – členské 

schôdze aj voľba delegátov už prebieha, a zároveň o zmenu požiadalo len 10% organizácií 

(Bardejov, Martin, Holíč, Liptovský Mikuláš, Podbrezová, Šamorín, Skalica, Stropkov, Brodské, 

Štúrovo, Púchov, Dubnica nad Váhom, Bratislava II., Piešťany) 

p. Estergájoš – máme členskú základňu 112 000 členov, uskutoční sa mimoriadny snem z hľadiska 

prijatia dokumentu, ktorý je veľmi dôležitý pre organizácie, a to Stanov SRZ a my, neviem, či 

z dôvodu financií, aj keď v tom problém nevidím, pretože priestory treba tak či tak, dokonca 

v rámci diskusie na minulom zasadnutí sa hovorilo, že organizácie si budú niesť náklady samy, 

sme rozhodli o účasti len jedného delegáta; nie je to dôstojné voči aktu, ktorý má byť prijímaný; 

treba to prehodnotiť 

p. Dimitrov – v roku 2003 bol tiež mimoriadny snem, kvôli novele Stanov SRZ a takisto tam bol 

len jeden delegát, vtedy tiež nebol dôvod na dvoch delegátov, prečo by mal byť teraz; každá 

organizácia má možnosť zaslať svoje návrhy a zmeny písomnou formou, ktoré budú spracované 

legislatívnou komisiou a na sneme sa už predložia zmeny, je jedno, či to odsúhlasí jeden alebo 

dvaja delegáti 

Ing. Staško – vzhľadom na citlivosť problematiky som urobil prieskum medzi organizáciami, ktoré 

zastupujem – Martin a Žilina chcú dvoch delegátov, Turčianske Teplice súhlasia s jedným; nie 

z vlastného presvedčenia, ale morálne som viazaný ich názorom, aj keď vnútorne súhlasím s p. 

Dimitrovom, je tu však obava z ich strany, že sa snem doplní o ďalší bod 

p. Dimitrov – ten program sa nemá čo meniť, snem je zvolaný kvôli Stanovám SRZ a hotovo, 

žiaden iný program tam nemá čo byť 

Ing. Mihalda – ja sám som bola za dvoch delegátov, Ing. Staško v podstate naznačil o čo tu ide, je 

tu partia ľudí, ktorá chce mimoriadne voľby a neviem, či si myslia, že keď budú dvaja delegáti, že 

sa im to podarí; ja som ale za to, aby si táto Rada spolu s tajomníkom a prezidentom „odkrútila“ 

svoje štyri roky, po tomto období dala zodpovedný výstup o svojej činnosti, ale nie tu robiť nejaké 

mimoriadne voľby 

p. Pavelka – v Stanovách SRZ je jasne napísané, či už sú to členovia Rady alebo OŠČ alebo 

ktokoľvek kto je volený, tak sú volení na štyri roky, tak prečo tam chce niekto riešiť nejaké 

mimoriadne voľby alebo prevrat alebo niečo podobné 

Ing. Kalus – neznevažujem oslavy 90. výročia, ale keď tam môžeme pozvať 400 až 500 ľudí, prečo 

by na snem nemohli ísť dvaja delegáti; nie je snem mimoriadna udalosť a my sa chceme ponížiť, 

že dáme len jedného delegáta, miestnosť treba tak či tak, organizácie si môžu hradiť náklady samy, 

tak o čo nám ide, Stanovy, ktoré ideme schvaľovať, tak by tam mali byť dvaja delegáti 

p. Farský – v 2003 sa menilo len pár vecí lebo sme dostali žiadosť z ministerstva – p. Dimitrov – 

nemáš pravdu, vtedy sa prepracovali celé Stanovy SRZ – p. Kopčo – dajme to odhlasovať 

prezident SRZ – dal hlasovať o návrhu Prezídia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 26/2016 

Rada SRZ neschvaľuje zmenu uznesenia č. 105/2015 a potvrdzuje účasť jedného delegáta na 

Mimoriadnom sneme v roku 2016. 

 



Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 2  Zdržal sa – 6 

     p. Farský  Mgr. Jankovičová p. Antal 

     Ing. Kalus  p. Sieglová  p. Estergájoš 

        Ing. Staško  p. Néveri 

 

9.2. Návrh podpory petície „Za živé rieky“ 

- petícia bola schválená v rámci bodu 5.1., petíciu predložila Ing. Strihová 

 

9.3. Návrh koncepcie zarybnenia lipňom tymianovým 

- bod bol prerokovaný po bode 5.1., koncepciu predložil Ing. Košťan 

 

9.4. Návrh cenníka násadových rýb  

- cenník násadových rýb bol schválený v rámci bodu 2.1., cenník predložil Ing. Košťan 

 

9.5. Bilancia výroby lososovitých výrobných stredísk Rady SRZ 

- bilanciu predložil tajomník SRZ v rámci bodu 9.6. z dôvodu neprítomnosti vedúceho výroby 

 

9.6. Správa o činnosti odboru výroby 

- správu predložil Ing. Košťan spolu s bodom 9.3. 

 

9.7. Rokovací poriadok Rady SRZ – návrh 

prezident SRZ – Prezídium prerokovalo Rokovací poriadok a odporúča jeho zmenu ohľadom 

elektronického hlasovania 

Ing. Kalus – táto zmena bola v podstate na môj podnet, ale ak sa dobre pamätám, tak sa dohodlo, 

že sa vymedzí nejaký okruh a teraz je to všeobecne, takže môžeme elektronicky odhlasovať aj 

rozpočet alebo jeho zmenu; toto je všeobecne, že tajomník rozhodne – Ing. Gajdošík – to nie je 

pravda – Ing. Mišech – kde je to napísané – Mgr. Jankovičová – v čl. 8 je napísané, že elektronické 

hlasovanie sa použije v prípade nutnosti atď., my máme plán práce, podľa ktorého prerokovávame 

určité materiály, takže toto je niečo navyše – Ing. Kalus – o nutnosti rozhoduje tajomník SRZ – 

prezident SRZ – ale niekto o tom musí rozhodnúť, keď sa niečo mimoriadne objaví, čo treba 

urgentne riešiť – p. Kopčo – ja by som to vôbec neriešil, je 21. storočie a elektronické hlasovanie 

patrí k súčasti dnešného života 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – v čl. 8 bod 2 je jasne uvedené, že elektronické hlasovanie sa 

použije v prípade nutnosti, ak nie je nutné vec, o ktorej sa má hlasovať, prejednať na zasadnutí 

Rady 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 27/2016 

Rada SRZ schvaľuje novelu Rokovacieho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 7      Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

9.8. Smernica o udeľovaní vyznamenaní – návrh 

prezident SRZ – návrh smernice prerokovalo aj Prezídium, ktoré odporúča smernicu schváliť 

s týmito zmenami:  - 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“ 



tajomník SRZ – doteraz žiadosti chodili od všetkých organizácií a Prezídium pravidelne robilo 

výnimky, z tohto titulu sa to nebude robiť, ale bude o tom rozhodovať Rada na návrh Prezídia, aby 

Prezídium nemalo v rukách takú právomoc, že bude udeľovať čestné členstvo hocikomu 

p. Kopčo – treba dať preč „v prípade významných udalostí“ - predseda KK SRZ Ing. Trokan – dať, 

že rada udeľuje vyznamenania a čestné členstvo na návrh Prezídia bez splnenia podmienok 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 28/2016 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva 

Slovenského rybárskeho zväzu s týmito zmenami: 

- článok 6 bod 1 písm. d) – „iným osobám – na návrh Prezídia schvaľuje Rada“    

- článok 7 za bod 3 doplniť nový bod 4 – „Rada SRZ môže na návrh Prezídia udeliť vyznamenania 

a čestné členstvo 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“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Mihalda 

 

Po hlasovaní vystúpil Ing. Mišech – v Rokovacom poriadku je potrebné opraviť číslovanie 

jednotlivých článkov; bolo by dobré do rokovacieho poriadku do čl. 2 bod 6 ešte doplniť, aby boli 

počas celého zasadnutia vždy prítomní vedúci jednotlivých odborov – tajomník SRZ – nie je 

potrebné uvedené zakotviť do Rokovacieho poriadku, na minulom zasadnutí Rady sa schválilo, že 

vedúci odborov budú na každom zasadnutí predkladať správu o činnosti odboru, čiže budú na 

zasadnutí vždy prítomní a v prípade potreby sa budú môcť kedykoľvek prizvať do zasadacej 

miestnosti 

 

9.9. Žiadosť – Ing. Makara – odpustenie nájomného 

tajomník SRZ – na minulom zasadnutí sa to riešilo, kedy Ing. Makara požadoval odkúpenie; 

spracováva sa geometrický plán aj znalecký posudok; Ing. Makara v byte dlhodobo nebýva, je 

v zlom technickom stave a nie je možné ho riadne užívať, odporúčam schváliť jedno euro ako 

požaduje Ing. Makara, teraz platí 28,95 EUR, my máme daňovú povinnosť do 50 EUR 

p. Šaffa – bol som na stretnutí rybárskej stráže vo Vranove, kde sa vyjadrili, že aj miestna 

organizácia by mala záujem o odkúpenie – tajomník SRZ – treba dať žiadosť, v rámci strediska 

Košárovce chceme vybudovať nadstavbu, kde by mal dvojizbový byt, takže sa vypracuje znalecký 

posudok a môžu požiadať o odkúpenie 

Ing. Mihalda – ak tam Ing. Makara nebýva, tak načo mu ten byt je – tajomník SRZ – nebýva tam 

z dôvodu zlého technického stavu, momentálne býva v bunke na stredisku – Ing. Mihalda – načo 

mu to ale je, keď tam nebýva, tak nech to má zadarmo – prezident SRZ – žiadosť 1 Euro dal Ing. 

Makara, takže bude sa hlasovať o tom 

Ing. Staško – kto platí elektriku a ostatné náklady – tajomník SRZ – je to neobývateľné, elektrika 

sa tam nemíňa 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 29/2016 

Rada SRZ schvaľuje nájomné vo výške 1 Euro/mesačne Ing. Makarovi za užívanie bytu v Novej 

Kelči. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0     Zdržal sa – 3 

           p. Orovčík 

           Ing. Jančuška 

           Ing. Mihalda 



 

 

 

9.10. Žiadosť MO SRZ Veľké Kapušany – finančná výpomoc a nenávratná pôžička 

prezident SRZ – žiadosť prerokovalo aj Prezídium, ktoré hlasovalo o odporučení Rade schváliť 

dotáciu, tento návrh však neprešiel pomerom 5 – 4 – 1 

V diskusii vystúpil p. Tomko, p. Kopčo, predseda KK SRZ Ing. Trokan; prezident SRZ, p. Farský 

a MVDr. Bilik – ide o VN Ortov, ktorá vysychá a je napojená na Ortovský kanál; organizácia 

spolu so ŠOP SR sa dohodli na spolupráci s tým, že ŠOP SR im poskytne stavidlo v hodnote 

28 000 EUR, týmto stavidlom sa prehradí Ortovský kanál, zdujú hladinu a zefektívnia revír; 

predtým sme schválili financie aj pre iné organizácie a aktivity; čo sa týka východného Slovenska, 

tak situácia s vodou je tam veľmi vážna, preto by sa im dali financie formou násady a ich ušetrené 

peniaze budú môcť použiť na osadenie stavidla a záchranu rybárskeho revíru 

Ing. Mihalda – dať do uznesenia, že urobia k tomu dokumentáciu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 30/2016 

Rada SRZ schvaľuje pre MO SRZ Veľké Kapušany dotáciu formou násady vo výške 3 000 EUR 

z fondu ichtyológa pre rok 2016 s tým, že organizácia predloží dokumentáciu danej činnosti. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Ing. Gajdošík 

           p. Antal 

           Ing. Stanko 

 

K bodu 10: 

Rôzne 

prezident SRZ – na Prezídiu bol prerokovaný návrh novely Stanov SRZ a odporúča zvolať 

zasadnutie Prezídia a Rady od 16.06. do 18.06.2016 tak, že dňa 16.06. o 13:00 bude zasadnutie 

Prezídia, 17.06. o 15:00 bude zasadnutie Rady SRZ o návrhu Stanov SRZ a 18.06. bude riadne 

zasadnutie Rady SRZ 

Ing. Mišech – technická pripomienka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 31/2016 

Rada SRZ schvaľuje zvolanie zasadnutia Prezídia a Rady SRZ v dňoch 16.06.-18.06.2016 tak, že 

dňa 16.06.2016 o 13.00 hod sa uskutoční zasadnutie Prezídia, dňa 17.06.2016 o 15.00 hod sa 

uskutoční zasadnutie Rady SRZ o návrhu Stanov SRZ a dňa 18.06.2016 sa uskutoční riadne 

zasadnutie Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30    Proti – 0     Zdržal sa – 2 

           Ing. Gajdošík 

           p. Godiška 

 

prezident SRZ – ďalším materiálom na schválenie je záväzný výklad pojmov, Prezídium odporúča 

tento výklad schváliť, aby to bolo oficiálne stanovisko Rady SRZ; vypracovaný z dôvodu, že sa 

rôzne vykladali pojmy na organizáciách 

Mgr. Bíziková – táto problematika vznikla na základe kontroly rybárskych poriadkov, ktorú 

vykonalo Ministerstvo životného prostredia SR, pričom v mnohých poriadkoch sa našli nedostatky 

a nesúlad prijatých obmedzení s právnymi predpismi; zo strany Sekretariátu SRZ boli organizácie 

vyzvané, aby tieto nedostatky odstránili a upozornené, že na členských schôdzach alebo výbore sa 

nesmú prijímať obmedzenia, ktoré sú v rozpore s predpismi prijatými Radou alebo Prezídiom, 



organizácie odmietli rešpektovať toto stanovisko zo Sekretariátu SRZ, a preto je potrebné, aby 

tento výklad pojmov bol schválený Radou, nakoľko všetky predpisy prijaté Radou ako ústredným 

orgánom sú záväzné pre všetky organizácie ako organizačné zložky zväzu 

RNDr. Sabo – pri pojme „denný limit rýb“ v tretej odrážke tam chýba kapra, pretože je tu uvedené, 

že „ak si loviaci privlastní napr. 2 kusy kapra, ktoré nepresahujú hmotnosť 7 kg, môže loviaci ďalej 

loviť spôsobom „chyť a pusť“, ale kapra tam chýba, pretože ak chytím 2 kaprov, ktoré majú 5 kg, 

tak môžem chytať ešte ostatné ryby do 2 kg; či sa to dá aj na webové stránky – Mgr. Bíziková – 

môže sa to dať aj na webovú stránku a pôjde to aj vestníkom 

Ing. Gajdošík – či by sa nedal urobiť nejaký legislatívny proces a dať do vyhlášky, že 

privlastnením si 2 kaprov, resp. dvoch hospodársky cenných rýb, lov končí; pretože to robí veľké 

problémy 

p. Kopčo – vyčkajme, je to otázka polroka – tajomník SRZ – žiaľ máme dva výklady a musíme 

rešpektovať výklad MŽP SR 

JUDr. Borlok – v § 19 Stanov SRZ sa uvádza, že ústredným orgánom je aj KK SRZ, treba to 

doplniť do výkladu – Mgr. Bíziková – doplní sa to 

Ing. Mihalda – treba to schváliť aj s pripomienkou RNDr. Sabu, že „chyť a pusť“ tam nie je 

opodstatnené, že do tých 7 kg môže ďalej chytať – PhDr. Fraňa – to tam ale nie je napísané, že 

môže dochytať do povolenej hmotnosti – tajomník SRZ – takže keď chytí dvoch kaprov, tak 

nemôže chytať ďalšieho - Ing. Gajdošík – ale ani ďalšiu ušľachtilú rybu nemôže uloviť, nie len 

kapra – p. Godiška – je veľmi dôležité, aby sme si to ujasnili, lebo ja rozumiem tomu tak, že kapor 

je uvedený len ako príklad, tam môžu byť uvedené aj zubáče, čiže ja keď si privlastním napr. 2 

zubáče, ktoré majú 5 kg, tak môžem pokračovať v love, ale len spôsobom „chyť a pusť“, ja si 

nemôžem privlastniť tretiu rybu – prezident SRZ – takže namiesto kapra sa tam uvedie 

hospodársky cenná ryba – Ing. Mihalda – ale treba tam uviesť, že môže chytať až do 7 kg – Mgr. 

Bíziková – nemôžeme to meniť, ide o výklad ministerstva – Ing. Mišech – to by tam malo byť 

uvedené 

Mgr. Bíziková – máme výklady ministerstva, čo sa týka denného limitu rýb, lovu z malých 

plavidiel a organizácie odmietli rešpektovať tieto usmernenia, keďže nie sú pre nás záväzné, 

a preto je dôležité, aby Rada prijala výklad pojmov, ktoré vydalo ministerstvo, ako záväzný pre 

organizácie – JUDr. Kabáč – ja by som potom navrhol tam uviesť, že ide o výklad ministerstva – 

Mgr. Bíziková – už sme to tak mali, ale nechceli to rešpektovať – Ing. Mihalda – ja za toto 

v žiadnom prípade nezahlasujem, neurobím zo seba šaša 

PhDr. Fraňa – toto je výklad zákona a vyhlášky ministerstva, že ako to má byť v praxi 

tajomník SRZ – pri kontrole rybárskych poriadkov ministerstvo našlo pochybenia a urobilo výklad 

niektorých ustanovení, sám Ing. Dobiaš priznal, že ten výklad bol predtým iný ako je teraz, takže 

máme dva výklady, ale musíme rešpektovať výklad, ktorý platí dnes – JUDr. Kabáč – ale treba to 

tam uviesť, že to nie je náš výklad – MVDr. Bilik – ale my keď ho schválime, tak bude záväzný 

pre našich členov – PhDr. Fraňa – my nemôžeme ten výklad meniť, toto je výklad ministerstva, 

ktoré nám pridelilo revír a urobilo výklad zákona a vyhlášky 

Ing. Mišech – dajme, že je to záväzný výklad pojmov na základe odporúčania MŽP SR a takto to 

schváľme 

Ing. Kalus – ak to dáme ako odporúčanie, tak to nie je výklad, takže to môžeme, ale nemusíme 

rešpektovať – Ing. Mišech – neschvaľujme to a zoberme to iba na vedomie – PhDr. Fraňa – 

ministerstvo je oprávnené dať tento výklad a bude od nás žiadať, aby sa to dodržiavalo, ja neviem 

čo tu riešite, tento výklad jednoducho musíme rešpektovať, čo tu chcete schvaľovať; aj to čo tu 

hovoríte, že keď chytí dvoch kaprov o hmotnosti 5 kg, že ešte môže chytiť 2 kg, to tu nikde nie je 

uvedené, ale keď chytí dvoch kaprov, tak loví spôsobom chyť a pusť, takže nemôže loviť do 7 kg, 

ak to tam raz nie je napísané, tak to nemôžete meniť 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – ide tu o výklad vyhlášky, ktorú vydalo ministerstvo, takže je 

oprávnené na všetky vysvetlenia a zmeny, pretože je to jeho interný predpis – PhDr. Fraňa – treba 

to zobrať na vedomie a je našou povinnosťou to rešpektovať a oboznámiť o tom organizácie 

p. Sieglová – čo sa týka lovu rýb z malých plavidiel; my máme také hrozné problémy, tak si 

predstavte na 1 ha rybníku, keď idú traja alebo štyria na plavidlách a normálny rybár bude hádzať, 

veď to je katastrofa – PhDr. Fraňa – ja chápem čo tým myslíš a súhlasím, ale zase ideme riešiť to 



isté, je to jednoducho výklad ministerstva, ktorý musíme rešpektovať, ak my niekoho potrestáme, 

tak spor prehráme, to že sa nám to morálne nepáči, neznamená, že to nemusíme dodržiavať 

prezident SRZ – jednoznačne sme potvrdili, že ide o výklad ministerstva, ktorý musíme 

rešpektovať 

PaedDr. Čerešňák – súhlasím s Ing. Trokanom, výklad vyhlášky je jedna vec, ktorý dáva 

ministerstvo, ale je tu aj výklad kto je užívateľ podľa zákona o rybárstve, toto kto vykladá; 

ministerstvo môže dávať výklad k tomu, čo vydalo, čiže vyhlášku; zákon predsa vydala NR SR, 

ktorý môže vykladať súd, nie ministerstvo 

prezident SRZ – ukončujem k tomuto bodu diskusiu a dávam hlasovať o schválení záväzného 

výkladu pojmov, ktorým sú organizácie povinné riadiť sa - predseda KK SRZ Ing. Trokan – ja by 

som navrhol uznesenie, že Rada rešpektuje výklad pojmov ministerstva a berie ho na vedomie 

Mgr. Bíziková – ak by som mohla k tomu ešte niečo povedať – v tomto výklade sú body, ktoré 

vychádzajú z výkladu ministerstva a sú tu body, ktoré vychádzajú zo Sekretariátu, ale na základe 

praxe; treba si uvedomiť, že samotný zákon jasne uvádza kto je užívateľom rybárskeho revíru, 

každá organizácia má prideľovacie dekréty, to znamená, že každá organizácia dostala revír od 

Rady ako ústredného orgánu SRZ a z toho vyplýva, že Rada ako ústredný orgán je oprávnená 

dávať nariadenia, usmernenia a iné predpisy pre organizácie, ktoré sú organizačnými zložkami; 

ako príklad dávam, že keď je jasne daná smernica o tom, že na jedno povolenie sa môže chytiť 50 

ks rýb, organizácia nemôže sama od seba znížiť limit na 25 ks, pretože organizácia je podriadená 

Rade ako ústrednému orgánu, a preto tento záväzný výklad musí byť Radou schválený a nie brať 

ho len na vedomie, pretože ak sa zoberie na vedomie, organizácia ho môže automaticky vyhodiť do 

koša a môže si naďalej robiť čo chce 

prezident SRZ – poslednýkrát dávam návrh na uznesenie, že Rada schvaľuje záväzný výklad 

pojmov, ktorým sú organizácie povinné riadiť sa – predseda KK SRZ Ing. Trokan – potom to bude 

vyzerať, že Rada akoby schvaľuje vyhlášku MŽP SR, veď tá vyhláška je záväzná stále – Ing. 

Gajdošík – ale my schvaľujeme výklad pojmov – JUDr. Borlok – keď to chceme tak, že Rada berie 

na vedomie, ale musí to byť pre organizácie záväzné 

Mgr. Bíziková – ministerstvo pri každom svojom výklade v závere uvádza, že výklad nie je 

záväzný a je irelevantný pre prípadné konania orgánov činných v trestnom konaní, ministerstvo by 

bolo oprávnené dať záväzný výklad len vtedy, ak by bol výklad súčasťou právneho predpisu, ak 

o výklad požiada iba fyzická alebo právnická osoba, výklad nemá celoslovenskú záväznosť, a preto 

je dôležité, aby ste si to tu vy odsúhlasili ako záväzné pre SRZ – Ing. Mišech – nedá sa to ešte 

nejako prekonzultovať s ministerstvom – tajomník SRZ – ministerstvo sa už raz vyjadrilo, nie je 

nutné sa k tomu opätovne vracať, veď poďme konkrétne, prečo sa PaedDr. Čerešňák ozval, lebo 

ten stanovil 25 ks v rybárskom poriadku, Trnava sem neustále píše – Ing. Gajdošík – prečo sa 

vôbec obmedzuje nad rámec zákona 

Ing. Kalus – mali by sme rozlíšiť, čo je výklad ministerstva a čo je výklad zo Sekretariátu 

Ing. Staško – je to patová situácia, p. magistra vysvetlila, že je to v podstate diktát, je to tak ako to 

je a treba to odsúhlasiť 

prezident SRZ – opäť dal hlasovať o schválení záväzného výkladu pojmov – za bolo 15 členov, 

návrh neprešiel 

Ing. Mišech – aby sme dospeli k nejakému záveru, rozdeľme to na dve časti, čo je ministerstvo 

a čo sekretariát – prezident SRZ – ide o kompletný materiál, už desať razy som dal hlasovať a furt 

máte pripomienky 

Mgr. Bíziková – čo pomôže, keď sa to dá na dve časti – Ing. Mišech – aspoň tú ľahšiu ministerskú 

budeme mať za sebou 

Mgr. Bíziková – uvedomte si, že ste ústredným orgánom SRZ, ak to vy neschválite, ak nedáte 

usmernenie pre organizácie ako majú konať, čo môžu schvaľovať na členských schôdzach alebo 

výboroch, potom je existencia SRZ zbytočná a nech každá organizácia funguje sama za seba a vy 

sa tu vôbec nemusíte stretávať a prijímať nejaké uznesenia, je to úplne zbytočné – prezident SRZ – 

chce ešte niekto diskutovať 

p. Dimitrov – uvedomte si, že toto je už medzi ľuďmi, oni budú chcieť tých 2 kaprov a budú nás 

odsudzovať, ak to neschválime – PhDr. Fraňa – budú nám vykrikovať, že ich obmedzujeme, a že 

im nechceme nič dovoliť 



Mgr. Bíziková – a keď tvrdíte, že ich obmedzujeme na základe výkladu ministerstva, prečo ich 

obmedzujete v tom, že im dáte limit 25 ks na povolenie, a potom ja tu musím 10 sťažností riešiť 

každý týždeň, čo sú rybári nespokojní s tým, aké uznesenia bývajú prijímané na výboroch 

a členských schôdzach 

p. Estergájoš – je to veľmi komplikovaná záležitosť; všetci vieme, že na organizáciách rozmýšľajú 

tak, aby eliminovali negatíva a chcú byť športoví rybári a na členských schôdzach potom prijímajú 

obmedzenia napr. hornú mieru a podobne a teraz čo, povieme tým ľuďom, že na čo to navrhovali 

lebo je to protizákonné – tajomník SRZ – na členských schôdzach môžu byť takéto dohody, ale len 

ako odporúčanie – Mgr. Bíziková – ale toto je ten problém, že mnohé organizácie to dajú ako 

obmedzenie; ako príklad poviem tých 25 ks – dajú to ako obmedzenie a tí rybári sú disciplinárne 

riešení; ja nehovorím, že sa nemôže nič schvaľovať, pre mňa za mňa si dajte lovné miery o 20 cm 

vyššie, ale musí sa jednoducho uviesť, že je to odporúčanie, a to, či to budú tí rybári dodržiavať, 

aby boli dobré vzťahy, aby to fungovalo a boli spokojní je už na nich, ale nemôže to byť ako 

direktívne obmedzenie, takže nie tento výklad je diktát, ale diktát je to, čo diktujú organizácie – 

Ing. Viktorín – súhlasím, tento výklad nič nehovorí o tom, že by obmedzoval rybárov, práve 

naopak, napr. chytí dvoch kaprov a môže loviť spôsobom „chyť a pusť“; prečo nám to robí 

problém schváliť, prekáža to len pár ľuďom a organizáciám, ktoré chcú obmedzovať 

prezident SRZ – opäť dal hlasovať o návrhu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 32/2016 

Rada SRZ schvaľuje záväzný výklad pojmov, ktorým sú základné organizácie a organizačné 

zložky povinné riadiť sa. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 2   Zdržal sa – 5 

      Ing. Mihalda   p. Néveri p. Šaffa 

      p. Kopčo   Ing. Kalus p. Kozub 

          PaedDr. Čerešňák 

 

Zo zasadnutia Rady v priebehu tohto bodu odišli JUDr. Kabáč a MVDr. Bilik. 

 

p. Sieglová – pripomienka ohľadom členských známok, pre budúci rok porozmýšľať ako sa budú 

riešiť, pretože v každej organizácii sa na to sťažujú a bude to katastrofa pri vykonávaní kontroly 

a tie záznamy sa rozpadávajú – tajomník SRZ – rešpektujeme to, je to viacero ohlasov; ja keď 

niekoho poverím, aby išiel do tlačiarne skontrolovať, či je to v poriadku a potvrdí mi to, ja 

nemôžem všade vstupovať a riešiť; vo firme, ktorá to robí sa dohodlo, že pri každej dotlači bude 

zvýraznená hodnota a bude to čiernej farby, nič iné sa s tým nedá teraz robiť 

p. prezident – na Prezídiu bola diskusia ohľadom organizačného poriadku; Prezídium uložilo 

tajomníkovi prehodnotiť súčasnú organizačnú štruktúru a predložiť návrh zmien na aprílové 

zasadnutie; bolo konštatované, že nie všetky komisie správne predkladajú správy na zasadnutia, 

preto prezídium ďalej Rade odporúča uložiť predsedom komisií  a zamestnancom predkladať 

materiály v súlade s poriadkom 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 33/2016 

Rada SRZ ukladá predsedom komisií a zamestnancom Sekretariátu SRZ predkladať materiály na 

zasadnutia Rady SRZ v súlade s Rokovacím poriadkom Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- s pripomienkou vystúpil  Ing. Kalus – zo snemu vyšla požiadavka uskutočniť personálny audit 

a z neho by vyšla zmena organizačnej štruktúry – Mgr. Jankovičová – bolo povedané, že nikto 



nechcel robiť personálny audit, ponuka bola až dvakrát, a preto je na tajomníkovi, aby to posúdil, 

keďže on s tými ľuďmi pracuje 

p. Janovič – na krajskú poradu sme mali do určité termínu priniesť pripomienky k zákonu 

a stanovám a teraz, keď sme to dostali mailom, kto dával pripomienky, tak tam nevidím ani jednu 

z našich pripomienok, pričom sme mali zaktivizovanú skupinu – tajomník SRZ – pripomienky sa 

sumarizovali na sekretariáte, vybavovala to Mgr. Waczlavová, treba ju dotazovať mailom – p. 

Janovič – ja som to dal Ing. Stankovi a ten to pred mojimi očami postúpil p. Farskému – Ing. 

Mihalda – dali sme k dispozícií ešte dva týždne na pripomienkovanie do 19.2., preveríme ale Vašu 

pripomienku; celkovo poslalo pripomienky 13 organizácií 

p. Pavelka – na poslednom zasadnutí sa riešil Euroinkubátor, ale čo bude s deťmi ďalej, treba 

rozpracovať nejakú prácu s deťmi a je najvyšší čas – tajomník SRZ – z bilancie predaja členských 

známok vyplýva, že je pokles detí, treba nájsť formu a človeka, ktorý bude chcieť s tými deťmi 

pracovať, je to aj o spolupráci s MŠ SR a o financiách; chce to intenzívnu prácu, na výstavu sme 

pozvali aj karikaturistu, ktorý môže tie deti kresliť – p. Pavelka – či by nebolo dobré zriadiť 

dočasnú komisiu pre prácu s deťmi, ktorá by niekde túto činnosť začala – p. Orovčík – na Prezídiu 

sa to prešlo, jednou z možností je vytvoriť letné školy a v tom čase mať napr. zadarmo povolenie  

V diskusii sa k danej problematike vyjadril p. Farský, Ing. Mihalda, p. Polák, p. Sieglová 

- do komisie boli navrhnutí p. Pavelka, p. Sieglová, p. Polák a p. Orovčík 

Mgr. Jankovičová – dať do vestníka, aby sa prihlásil ďalší záujemca, ktorý by chcel byť členom 

komisie a má záujem pracovať s deťmi – len jeden, tak ako sú 5-členné sekcie, tak by bola aj 5-

členná komisia – prezident SRZ – nebudeme to počtom obmedzovať, uvidíme koľkí sa prihlásia 

a podľa toho sa to zváži, je to naša priorita, ktorej sa treba venovať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 34/2016 

Rada SRZ schvaľuje dočasnú komisiu pre prácu s mládežou v zložení p. Sieglová, p. Pavelka, p. 

Orovčík, p. Polák. 

 

Hlasovanie: 

za – 29      Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Kopčo 

 

prezident SRZ – schválila sa dočasná komisia s tým, že ich prvý počin bude, že oslovia základné 

organizácie cez vestník na nomináciu členov do dočasnej komisie 

 

tajomník SRZ – predložil usmernenie pre ZO SRZ vo veciach správnych konaní; ide o informáciu 

pre organizácie ako je to so zastupovaním SRZ; chceme to poslať na organizácie, aby sa tým 

riadili, pretože sa nám stalo, že organizácia suplovala pozíciu zväzu a dohodla zlé podmienky, 

pôjde to vestníkom 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 35/2016 

Rada SRZ schvaľuje usmernenie pre základné organizácie vo veciach správnych konaní. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – ďalšia záležitosť, ktorá už bola spomínaná v súvislosti s kontrolou rybárskych 

poriadkov, ktorú vykonalo ministerstvo, my sme vyzvali organizácie, aby to dodržiavali, 

vypracovali sme návrh, aby sme preverili organizácie, či to dodržiavajú 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 36/2016 

Rada SRZ berie na vedomie upovedomenie pre základné organizácie, ktoré mali pochybenia 



v rybárskych poriadkoch. 

 

tajomník SRZ – informácia o poskytnutých bezúročných pôžičkách – v plnej výške splatila 

organizácia Levice a ostatné sa čerpajú priebežne, aktuálny stav je 54 000 EUR; stav na účtoch je 

30 531,54 EUR 

PaedDr. Čerešňák – technická pripomienka 

 

tajomník SRZ – žiadosť organizácie Bytča - bol schválený predaj nevyužívaného domu aj 

s pozemkom pod ním; teraz žiadajú o kúpu vedľajšieho pozemku, ktorý je tiež nevyužívaný vo 

výmere 2 077 m2, cez pozemok prechádza prívodné potrubie, ktoré zásobuje stredisko; z našej 

strany nie je žiadny plán alebo investícia s týmto pozemkom; p. Sadecký požiadal o odkúpenie 

tejto parcely, pričom nedali cenovú ponuku; trhová cena je okolo 20 EUR a viac, je to čisto 

priemyselná zóna – p. Farský – odpredať len s vecným bremenom kvôli prívodnému potrubiu 

prezident SRZ – odporúčam odložiť na apríl, s tým že vypracujú znalecký posudok 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 37/2016 

Rada SRZ schvaľuje odročenie žiadosti MO SRZ Bytča na aprílové zasadnutie s tým, že táto 

žiadosť bude doplnená o znalecký posudok. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – pozval na výstavu, ktorá sa uskutoční v Trenčíne v dňoch 19.-21.02.; upozornil 

členov, že povolenia, ktoré dostavajú z fondu Rady; ak ho niekomu dávajú, tak aby sa nezabúdalo, 

že dotyčný musí mať zaplatený rybársky lístok a členské 

p. Orovčík – niekoľko organizácií ma požiadalo, aby Rada vydala usmernenie ohľadom využitia 

hosťovacích povolení z minulého roka, že čo s nimi, že či ich môžu použiť – bolo by dobré dať do 

vestníka, že sa tieto povolenia rušia a treba ich zoskartovať 

 

Mgr. Bíziková – návrh na uznesenie ohľadom rozšírenia živnostenského oprávnenia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 38/2016 

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

o voľnú živnosť: Reklamné a marketingové služby. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – informoval o činnosti KK SRZ – vykonala sa analýza 

prebiehajúcich súdnych konaní – celkovo ich je 31, sme v postavení žalovaného, z toho 14 

súdnych sporov sa viaže na rok 2012 v súvislosti s Košicami – odporúčame organizácii prerokovať 

s tajomníkom ukončenie tohto sporu; vykonaná kontrola platných smerníc – od nového vedenia 

boli prijaté 3 nové a 2 boli aktualizované, celkovo je ich 23; kontrola inventarizácie a povolení pre 

zamestnancov; za rok 2015 nebola urobená skartácia cenín s objektívnych príčin, navrhujeme 

vykonať v 1. štvrťroku 2016; vo štvrtok 11.02.2016 sa uskutočnila riadna schôdza KK SRZ – 

hlavnou témou bola MsO SRZ Piešťany, riešilo sa dovolanie p. Lipku, kde Prezídium opäť 

rozhodlo, KK SRZ vydala svoje stanovisko a konštatuje, že boli porušené vnútorné predpisy, na 

základe toho Prezídium rozhodlo, že štatutárni zástupcovia organizácie a p. Lipka budú povinní 

predložiť všetky materiály, ktoré majú k tomuto sporu a podľa toho sa rozhodne, čo bude ďalej; 

ďalším bodom programu bola opätovná kontrola MsO SRZ Piešťany na podnet člena organizácie, 

ktorý sa sťažoval na priebeh členskej schôdze 2015 – p. Dekyský – kontrola začala v apríli, 

prvýkrát sme sa stretli v decembri, pretože nám dávali termíny o pol 10 večer, všetky doklady, 



ktoré sme požadovali, tak tvrdili, že zhoreli a že si nič nepamätajú 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – napísali sme organizácii o určení termínu kontroly, neprišli, bol 

druhý termín, tiež neprišli, a preto sme sa rozhodli, že požiadame Radu SRZ, aby dala podnet na 

disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ na disciplinárne stíhane štatutárnych zástupcov MsO SRZ 

Piešťany, nakoľko je dôvodné podozrenie z porušenia Stanov SRZ, čo sa týka nerešpektovania 

uznesení a nariadení vyšších zväzových orgánov, neposkytnutia súčinnosti KK SRZ 

p. Estergájoš – nebol tam delegát Rady SRZ - predseda KK SRZ Ing. Trokan – organizácia sa 

vyjadrila, že bol tam Ing. Mišech, ktorý všetko odsúhlasil, aj priebeh a že boli so všetkým 

spokojní, a že aj Ing. Mišech to odsúhlasil; vyžiadali sme si jeho stanovisko a došlo k tomu, že nič 

také nepovedal a že má aj zvukový záznam – Ing. Mišech – ja som poslal správu z členskej 

schôdze, kde som na začiatku upozornil, že členská schôdza sa musí konať v zmysle stanov, 

organizačného poriadku; treba zistiť, či organizácia poslala správu z VČS 

K problematike sa vyjadril p. Dekyský, p. Kopčo, Ing. Kalus, a Ing. Mišech. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 39/2015 

Rada SRZ schvaľuje podanie podnetu na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnym 

zástupcom MsO SRZ Piešťany z dôvodného podozrenia porušenia Stanov SRZ v termíne v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           JUDr. Borlok 

           Ing. Gajdošík 

           p. Antal 

 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – odporúčam, aby Rada delegovala aspoň dvoch členov na VČS 

MsO SRZ Piešťany – tajomník SRZ – VČS majú dňa 16. apríla 2016 – Ing. Mišech – ja by som 

tam určite poslal niekoho z KK SRZ a právne zastúpenie – Ing. Gajdošík – ale nech ide aj 

viceprezident – p. Kopčo – navrhujem Mgr. Bízikovú, Ing. Mišecha a Ing. Trokana 

Ing. Mišech – je potrebné udeliť delegačné listy, aby sme boli na schôdzu pustení 

 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 40/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby sa výročnej členskej schôdze MsO SRZ Piešťany zúčastnili ako delegáti 

Ing. Mišech, Ing. Trokan a Mgr. Bíziková s vystavenými delegačnými listami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           JUDr. Borlok 

           Ing. Gajdošík 

 

p. Tomko – Ing. Trokan navrhol, aby sa vysporiadal súdny spor s MsO SRZ Košice; bolo by dobré 

to urobiť čo najskôr - predseda KK SRZ Ing. Trokan – čaká sa na rozhodnutie krajského súdu, 

potom bude možné rokovanie 

 

tajomník SRZ – informoval o vyhodnotení mesačných hlásení rybárskej stráže na revíroch Rady 

SRZ; bola požiadavka, aby sa to uverejňovalo na webovej stránke 

 

V závere zasadnutia vystúpil Ing. Mihalda – či dostaneme nejakú správu o činnosti SRZ 

a Sekretariátu na VČS – tajomník SRZ – správa bola spracovaná, všetci ste ju obdŕžali – Ing. 

Staško – očakávali sme nejakú informáciu o tom, čo sme ušetrili, čo dobrého sme urobili, 



jednoducho pozitívne informácie, ktoré budú svedčiť o práci, ktorá bola vykonaná – Ing. Mihalda – 

myslel som nejakú správu, v ktorej by ste sa pochválili napr. v ekonomickej časti, urobili sme 

návrh zákona a pod. – tajomník SRZ – spracujem to 

 

prezident SRZ – prebiehajú členské schôdze, na ktorých majú byť delegáti Rady SRZ; v prípade, 

že sa nebudete môcť zúčastniť, tak je potrebné si odsúhlasiť, že na členských schôdzach môžu byť 

prítomní aj členovia KK SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 41/2016 

Rada SRZ schvaľuje členov Kontrolnej komisie SRZ ako delegátov za Radu SRZ na VČŠ 

základných organizácií SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – informácia ohľadom súdneho sporu s p. Tkáčikom – náš právny zástupca požiadal 

o odročenie, aby ste mohli byť vedľajšími účastníkmi; týka sa to vás všetkých, preto ste boli 

prizvaní zúčastniť sa, ale je na vás ako sa rozhodnete; reagoval som aj na mail p. Korčoka, ktorý 

dosť výrazne rieši tieto veci; ide o náročnú prácu, ale musíme ďalej bojovať; teraz je to odročené, 

čaká sa na vytýčenie ďalšieho súdneho pojednávania; 27.01. sme boli na súdnom pojednávaní 

ohľadom pána, ktorého polícia zadržala v súvislosti s výkonom rybárskeho práva na revíre Rady, 

ktorá bola v tom čase v obhospodarovaní organizácie Levice; odsedel si 24 hodín a podal žiadosť 

o oslobodenie, keďže postupoval v zmysle pravidiel, ktoré sú vo zväzovom kaprovom poriadku, 

svedčil som ja, Mgr. Waczlavová a Ing. Farský, súd ho oslobodil – aj v súvislosti s touto udalosťou 

bolo potrebné zaktualizovať zaradenie revírov do zväzového povolenia v zmysle platnej Smernice 

bez výnimiek 

 

prezident SRZ – Prezídium odporúča schváliť tajomníkovi odmenu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 42/2016 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ za splnenie uložených úloh za štvrtý štvrťrok 2015 

kvartálnu odmenu vo výške 1 572,62 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      p. Kozub 

(v čase hlasovania bol neprítomný tajomník SRZ) 

 

Záver 

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

a poprial všetko dobré a šťastnú cestu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 13.02.2016 

 

 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 1/2016 

Rada SRZ schvaľuje program rokovania s navrhovanými zmenami. 

Uznesenie č. 2/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu skrutátorov vykonávali Ing. Gajdošík a Ing. Viktorín. 

Uznesenie č. 3/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 13.02.2016 vykonávali PhDr. 

Fraňa a p. Orovčík. 

Uznesenie č. 4/2016 
Rada SRZ schvaľuje v uznesení č. 155/2015  v časti Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ vypustiť 

slovo „doplnkové“ a ponechať iba „1ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo lipňové“. 

Uznesenie č. 7/2016 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb na rok 2016. 

Uznesenie č. 8/2016 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2016. 

Uznesenie č. 10/2016 

Rada SRZ schvaľuje použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov v roku 2015 na dodanie nedodaných násad podľa tabuľky vo výške 62 472 EUR. 

Uznesenie č. 13/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán zarybnenia na rok 2016, ktorý bude na aprílovom zasadnutí doplnení 

o ostatné zarybňovacie fondy v zmysle rozpočtu. 

Uznesenie č. 15/2016 

Rada SRZ schvaľuje petíciu „Za živé rieky a čistú vodu“ a vyzýva základné organizácie SRZ, aby 

sa do tejto petície zapojili. 

Uznesenie č. 18/2016 

Rada SRZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 9 000 EUR z nevyčerpaných 

prostriedkov na nákup prezimujúcej násady lipňa v množstve 25 000 ks na revír č. 3-4701-4-4 Váh 

č. 19B v súlade s koncepciou zarybnenia lipňom tymianovým na zvýšenie stavu lipňa pre rok 

2016. 

Uznesenie č. 22/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán investícií na rok 2016. 

Uznesenie č. 24/2016-B 

Rada SRZ schvaľuje: 

 1. Plán práce OŠČ na rok 2016 – termínový kalendár, nasadenie družstiev do postupových 

súťaží SRZ, rozpočet OŠC a plán činnosti OŠČ. 

 2. Vykonanie školenia rozhodcov pod vedením vedúceho komisie rozhodcov. 

 3. Nové zloženie sekcie RT, na základe uznesenia z výročného zasadnutia sekcie RT, 

konaného dňa 10.01.2016 v Žiline: vedúci sekcie – Pavol Konkoľ, členovia – Lenka Durdiaková, 

Václav Ledvoň, Marián Lepko, Karol Michalík. 

 4. Účasť reprezentačných družstiev na MS, ME v súlade s uznesením OŠČ a v rozsahu 

pridelených finančných prostriedkov na rok 2016, pričom účasť reprezentačných družstiev nad 

rámec prideleného rozpočtu sa môže realizovať len za predpokladu samofinancovania. 

 5. Účasť dvoch zástupcov SRZ na volebnom kongrese CIPS v Portugalsku, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 21.-24. apríla 2016. 

Uznesenie č. 27/2016 

Rada SRZ schvaľuje novelu Rokovacieho poriadku. 

 

Uznesenie č. 28/2016 



Rada SRZ schvaľuje Smernicu o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva 

Slovenského rybárskeho zväzu s týmito zmenami: 

- článok 6 bod 1 písm. d) – „iným osobám – na návrh Prezídia schvaľuje Rada“    

- článok 7 za bod 3 doplniť nový bod 4 – „Rada SRZ môže na návrh Prezídia udeliť vyznamenania 

a čestné členstvo 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. 29/2016 

Rada SRZ schvaľuje nájomné vo výške 1 EURO/mesačne Ing. Makarovi za užívanie bytu v Novej 

Kelči. 

Uznesenie č. 30/2016 

Rada SRZ schvaľuje pre MO SRZ Veľké Kapušany dotáciu formou násady vo výške 3 000 EUR 

z fondu ichtyológa pre rok 2016 s tým, že organizácia predloží dokumentáciu danej činnosti. 

Uznesenie č. 31/2016 

Rada SRZ schvaľuje zvolanie zasadnutia Prezídia a Rady SRZ v dňoch 16.06.-18.06.2016 tak, že 

dňa 16.06.2016 o 13.00 hod sa uskutoční zasadnutie Prezídia, dňa 17.06.2016 o 15.00 hod sa 

uskutoční zasadnutie Rady SRZ o návrhu Stanov SRZ a dňa 18.06.2016 sa uskutoční riadne 

zasadnutie Rady SRZ. 

Uznesenie č. 32/2016 

Rada SRZ schvaľuje záväzný výklad pojmov, ktorým sú základné organizácie a organizačné 

zložky povinné riadiť sa. 

Uznesenie č. 34/2016 

Rada SRZ schvaľuje dočasnú komisiu pre prácu s mládežou v zložení p. Sieglová, p. Pavelka, p. 

Orovčík, p. Polák. 

Uznesenie č. 35/2016 

Rada SRZ schvaľuje usmernenie pre základné organizácie vo veciach správnych konaní. 

Uznesenie č. 37/2016 

Rada SRZ schvaľuje odročenie žiadosti MO SRZ Bytča na aprílové zasadnutie s tým, že táto 

žiadosť bude doplnená o znalecký posudok. 

Uznesenie č. 38/2016 

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

o voľnú živnosť: Reklamné a marketingové služby. 

Uznesenie č. 39/2015 

Rada SRZ schvaľuje podanie podnetu na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnym 

zástupcom MsO SRZ Piešťany z dôvodného podozrenia porušenia Stanov SRZ v termíne v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SRZ. 

Uznesenie č. 40/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby sa výročnej členskej schôdze MsO SRZ Piešťany zúčastnili ako delegáti 

Ing. Mišech, Ing. Trokan a Mgr. Bíziková s vystavenými delegačnými listami. 

Uznesenie č. 41/2016 

Rada SRZ schvaľuje členov Kontrolnej komisie SRZ ako delegátov za Radu SRZ na VČŠ 

základných organizácií SRZ. 

Uznesenie č. 42/2016 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ za splnenie uložených úloh za štvrtý štvrťrok 2015 

kvartálnu odmenu vo výške 1 572,62 EUR. 

 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

 

Uznesenie č. 5/2016 

Rada SRZ berie na vedomie predbežnú účtovnú závierku Rady SRZ za rok 2015. 

Uznesenie č. 6/2016 

Rada SRZ berie na vedomie stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 a k 31.1.2016. 

 

Uznesenie č. 9/2016 



Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti ekonomického odboru od posledného zasadnutia 

Rady SRZ. 

Uznesenie č. 11/2016 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie zarybňovania za rok 2015. 

Uznesenie č. 14/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady 

SRZ. 

Uznesenie č. 16/2016 

Rada SRZ berie na vedomie koncepciu zarybnenia lipňom tymianovým. 

Uznesenie č. 17/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru výroby. 

Uznesenie č. 23/2016 

Rada SRZ berie na vedomie bilanciu investícií a opráv majetku SRZ za rok 2015 a správu 

o činnosti odboru správy majetku od posledného zasadnutia Rady SRZ. 

Uznesenie č. 24/2016-A 

Rada SRZ berie na vedomie plán práce OŠC na rok 2016. 

Uznesenie č. 25/2016 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácií a eurofondov – bilancia roka 2015. 

Uznesenie č. 36/2016 

Rada SRZ berie na vedomie upovedomenie pre základné organizácie, ktoré mali pochybenia 

v rybárskych poriadkoch. 

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

 

Uznesenie č. 12/2016 

Rada SRZ ukladá OTV vypracovať metodiku pre zarybňovanie revírov Rady SRZ z účelom bez 

privlastnenia si úlovku, ktorá bude tvoriť prílohu Smernice na prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov a stanoviť výšku zarybnenia 

pre Zemplínsku Šíravu. 

Uznesenie č. 20/2016 

Rada SRZ ukladá opatrenia na zamedzenie nedostatkov konštatovaných v analýze výsledkov 

hospodárenia Rady SRZ za účtovné obdobie 2010-2013 nasledovne: 

 

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:  vedúci EO     Termín: 29.02.2016 

    

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:  vedúci EO    Termín: 29.02.2016 

  

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. 

Zodpovední: vedúci EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 



        

d) Na základe vypracovaných výrobných kalkulácií zaviesť systém hmotnej zainteresovanosti  

výrobných pracovníkov s cieľom dosiahnutia porovnateľnej efektívnosti výroby s ostatnými 

výrobcami. 

Zodpovední: vedúci  EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 

        

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 EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia  Termín: 30.04.2016 

                                                               
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 EO a výroby, ekonomicko-výrobná komisia          Termín: júnové zasadnutie 

 

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 SRZ a vedúci výroby   Termín: 30.04.2016 

      

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 SRZ   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 SRZ    Termín: 31.03.2016 

 

j) Správu audítora postúpiť spolu so stanoviskom Rady SRZ mestským a miestnym organizáciám. 

Zodpovedný: tajomník 

Uznesenie č. 21/2016 

Rada SRZ ukladá vedúcemu odboru správy majetku vypracovať analýzu a koncepciu reálneho 

stavu a návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov. 

Uznesenie č. 33/2016 

Rada SRZ ukladá predsedom komisií a zamestnancom Sekretariátu SRZ predkladať materiály na 

zasadnutia Rady SRZ v súlade s Rokovacím poriadkom Rady SRZ. 

IV. Rada SRZ odporúča: 



 

Uznesenie č. 19/2016 

Rada SRZ odporúča v lovných lipňových revíroch zvýšiť lovnú mieru lipňa na 35 cm od roku 2017 

a neodlovovať žiadne ryby z revírov CHRO a CHAP za účelom umelého výteru. 

 

 

V. Rada SRZ neschvaľuje: 

 

Uznesenie č. 26/2016 

Rada SRZ neschvaľuje zmenu uznesenia č. 105/2015 a potvrdzuje účasť jedného delegáta na 

Mimoriadnom sneme v roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Bíziková 
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PhDr. Fraňa   ................................. 
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Ing. Ľuboš Javor,  v.r.       RSDr. Rudolf Boroš, v.r. 

 tajomník                prezident   

 


