
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 30. apríla 2016 v Žiline 

       

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 30. apríla 2016 v Žiline 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

tečúcich vôd, Cintula B. – vedúci na stredisku Brzotín, Ing. Šátek P. – vedúci 

ekonomického odboru, Sprušanský R. – vedúci odboru správy majetku, PaedDr. 

Hromek – vedúci OŠČ 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán a skutočnosť za 1-2/2015 a 1-

2/2016; Plán a skutočnosť za 1-3/2015 a 1-3/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 31.3.2016; 

Účtovná závierka za rok 2015 s komentárom; Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015 

3. Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2015 

4. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2016 

5. Návrh plánu celoročného zarybnenia na rok 2016 

6. Priebežná informácia o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia založenia 

SRZ 

7. Iné (informácie o práci Sekretariátu Rady SRZ od posledného rokovania Rady SRZ) 

 7.1. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

  7.1.1. MsO SRZ Považská Bystrica – žiadosť o dotáciu 

  7.1.2. Ing. Peter Bienek – žiadosť o povolenia na rybolov 

  7.1.3. MsO SRZ Bratislava II. – predloženie pripomienok 

  7.1.4. MsO SRZ Dubnica nad Váhom – žiadosť o schválenie predaja nehnuteľnosti 

  7.1.5. MO SRZ Bytča – žiadosť o prehodnotenie predajnej ceny parc. č. 2178/17 

  7.1.6. MsO SRZ Partizánske – Vrátenie Oslianskeho a Cerovského potoka 

  7.1.7. Peter Kiripolský, Ján Marko – žiadosť o prejednanie zrušenia členstva v MsO 

SRZ Senica 

  7.1.8. MsO SRZ Hlohovec – žiadosť o mimoriadne zarybnenie 

 7.2. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2016 

 7.3. Priebežná informácia o príprave XIV. MS v LRU-prívlač 2016 

8. Rôzne 

Záver 

 

Otvorenie 

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

Prezident SRZ navrhol doplniť program v bode 3 o bod 3.1. Žiadosť Slovryb, a.s. o predĺženie 

platnosti nájomnej zmluvy; bod 5 doplniť o plnenie uznesenia č. 12/2016; zaradiť bod 7.1.9. 

Žiadosť Ing. Kravca o odkúpenie nehnuteľnosti na VN Domaša; doplniť bod 8 Návrh dodatku č. 1 

Disciplinárneho poriadku SRZ, bod 9 Návrh rokovacieho poriadku, bod 10 Výstup z kontroly 

miestnych rybárskych poriadkov a bod 11 kvartálna odmena pre tajomníka 

 

Uznesenie 43/2016 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu tak ako bol predložený prezidentom SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- zo zasadnutia Rady SRZ sa ospravedlnil p. Dimitrov a p. Tomanovics 

prezident SRZ – za overovateľov boli navrhnutí p. Sieglová a p. Estrgájoš 



Uznesenie č. 44/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 30.04.2016 vykonávali p. 

Sieglová a p. Estergájoš. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Sieglová 

           p. Estergájoš 

 

prezident SRZ – podal informáciu o priebehu zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 

29.04.2016 a o prijatých uzneseniach – návrh zmeny organizačnej štruktúry; prezídium túto zmenu 

schválilo a uložilo tajomníkovi vysporiadať pracovnoprávne vzťahy v zmysle Zákonníka práce; 

schválenie udelených vyznamenaní; prerokované všetky žiadosti ZO SRZ, ktoré budú predložené 

na dnešnom zasadnutí 

p. Farský – či by sme nemali vedieť o akú zmenu organizačnej štruktúry ide – p. Kopčo – v zmysle 

Stanov SRZ je to v právomoci tajomníka a zmenu schvaľuje Prezídium 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

tajomník SRZ – uznesenia boli splnené, tak ako bolo predložené v materiáloch; požiadal 

o predĺženie termínu uznesenia č. 161/2015 do 31.7. z titulu obrovskej pracovnej vyťaženosti 

 

Uznesenie č. 45/2016 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie termínu pre plnenie uznesenia č. 161/2015 do 31.07.2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenia splnené: 

109/2015, 140/2015-2, 160/2015, 12/2016, 20/2016, 21/2016 

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, 140/2015-5 a 6, 154/2015, 

161/2015, 33/2016, 20/2016-písm. f) a h) 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán a skutočnosť za 1-2/2015 a 1-

2/2016; Plán a skutočnosť za 1-3/2015 a 1-3/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 31.3.2016; 

Účtovná závierka za rok 2015 s komentárom; Správa audítora k účtovnej závierke za rok 

2015 

- materiál bol predložený Ing. Šátekom – rybárstvo je sezónna záležitosť a v daných mesiacoch sú 

len režijné náklady (mzdy, energie, PHM,...), všetko to začne až pri zarybňovaní, do výnosov sú 

zaúčtované aj dotácie do výšky odpisov 

 

Uznesenie č. 46/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom, plán 

a skutočnosť za 1-2/2015 a 1-2/2016, plán a skutočnosť za 1-3/2015 a 1-3/2016, stav pohľadávok 

a záväzkov k 31.3.2016 a správu audítora k účtovnej závierke za rok 2015. 

 

Ing. Šátek - účtovná závierka skončila zo ziskom 6 291,66 EUR; bola podrobená auditu, správu 

z auditu máte 

p. Farský – v položke ostatné výnosy, sú aj výnosy operačného programu – prečo sú v 2015, keď 

sa dostali 2016 – Ing. Šátek – už v decembri sa vedelo, že príde dotácia, preto sa to zaúčtovalo do 

výšky výnosov 



predseda KK SRZ Ing. Trokan – KK schvaľuje účtovnú závierku a berie na vedomie správu 

audítora spolu s výrokom 

Mgr. Jankovičová – koľko sme mali členov k 31.12., keďže pokles príjmov je nižší – tajomník 

SRZ – z dôvodu, že tento rok sa nevyberali finančné prostriedky na mimoriadny snem  

 

Uznesenie č. 47/2016 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – audítor ukončil činnosť a kontrolu za rok 2015, navrhujem, aby naďalej 

pokračoval v audite aj v roku 2016 

Ing. Mišech – informovať Radu o cene po podpise zmluvy 

 

Uznesenie č. 48/2016 

Rada SRZ schvaľuje ďalšiu spoluprácu s audítorskou spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. pre 

rok 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0     Zdržal sa – 1 

           JUDr. Borlok 

 

K bodu 3: 

Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2015 

prezident SRZ privítal riaditeľa spoločnosti p. Piku a predsedu Dozornej rady p. Ružičku – za rok 

2015 dosiahla spoločnosť zisk 118 078 EUR; rástli tržby tak aj pridaná hodnota; vzrástla celková 

úroveň základného imania; záväzky boli všetky splnené; operačný program rybné hospodárstvo nie 

je zatiaľ aktivovaný a nebude ani tento rok; mohol by sa naplniť už budúci rok, a preto 

potrebujeme aj predĺženie nájomnej zmluvy 

 

Uznesenie č. 49/2016 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2015. 

 

3.1. Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 

- materiál bol predložený 

 

Uznesenie č. 50/2016 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy so Slovryb, a.s. do konca roka 2025. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Godiška  

      p. Kozub 

      p. Polák 

  

K bodu 4: 

Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2016 

tajomník SRZ predložil plán výrobných stredísk – informoval, že p. Petija k 15.5. odchádza, dostal 

lepšiu ponuku; p. Marko ponuku odmietol; za vedúceho výroby bol navrhnutý p. Cintula, vedúci 

na stredisku Brzotín 

- predpokladaná produkcia 109 410 EUR, na ďalší chov 11 570 EUR, krmivá 29 912 EUR; výnosy 

za rok 2016 sú predpokladané na 95 380 EUR 



Mgr. Jankovičová – materiály poslať všetkým členom Rady 

prezident SRZ privítal p. Cintulu, vedúceho strediska Brzotína a budúceho vedúceho odboru 

výrobu – bol som oslovený vedením dosť nečakane, ale som ochotný pomôcť, pretože fungovanie 

celého sekretariátu je postavené na výrobe; aby nedošlo k strate v Brzotíne – budem robiť aj 

v Brzotíne aj na sekretariáte – moja vízia je, aby strediská fungovali a posunúť produkciu dopredu 

tajomník SRZ – v Brzotíne sa do odbahnenia dvoch rybníkov investovalo cca 50 000 EUR – p. 

Cintula – pokračuje sa v druhej etape, plocha sa zväčšila o 2 ha, jeden hektár musí zostať 

nedotknutý kvôli vtáčiemu územiu 

Ing. Mišech – rozborová činnosť so strediskami a s vedúcim odboru výroby je veľmi dôležitá 

MVDr. Bilik – na rybníku Oko v Brzotíne je po odbahnení mnoho planktónu, je to tam veľmi 

dobré 

p. Cintula – všetky kaprové strediská sú viac menej obsadené doplna; na pstruhových strediskách 

prebehli výtery 

p. Tomko – ktoré strediská sú vlastne ziskové – p. Cintula – dlhodobo ziskové Paríž-Ľubá, Nové 

Zámky, Uzovská Panica, Lučenec, Slovianska Dolina po niekoľkých rokoch sa dostala do 

plusových čísel, Bytča, Trstená 

PaedDr. Čerešnák – kladné čísla sú v hospodárení alebo v spôsobe účtovania – p. Cintula – toto 

určite nie je v ekonomike, vidieť to v rybách; problémom sú zbytočné investície urobené 

v minulosti a odpisy sú preto vo veľkých číslach – penzión v Brzotíne, predražená oprava strechy 

a mostu v Trstenej a iné 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – hovorí sa tu o strate a zisku; bolo by dobré, aby sme už vedeli čo 

stojí jednotka výroby 

p. Farský – k danej veci nemáme materiály; nevieme kde a za koľko nakupujeme, čo je výhodné 

a čo nie; mali by sme byť informovaní – prezident SRZ – ide o materiál, ktorý berieme len na 

vedomie; daný plán je niečo, čo je stále v procese, neustále sa výroba zdokonaľuje 

- v rámci diskusie vystúpil Ing. Staško, Ing. Mihalda, Ing. Mišech, Ing. Kalus 

 

Uznesenie č. 51/2016 

Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2016. 

 

K bodu 5: 

Návrh plánu celoročného zarybnenia na rok 2016 a plnenie uznesenia č. 12/2016 

prezident SRZ – materiálom sa zaoberalo aj Prezídium, ktoré odporúča schváliť minimálne 

zarybnenie pre Zemplínsku Šíravu a zachovať súčasný stav na ostatných revíroch 

- materiál predložila Ing. Strihová - ide o návrh celoročného zarybnenia, časť plánov bola 

schválená vo februári, na schválenie zarybňovací fond pre ZO SRZ na kaprové revíry zaradené vo 

zväzovom poriadku a zarybňovací fond zo zvláštnych povolení; rezervný fond sa schvaľuje 

zásadne na júnovom zasadnutí; zmenou cien násad podľa cenníka platného od 13.2.2016 celková 

hodnota ušetrených finančných prostriedkov predstavuje 64 239 EUR, navrhujeme presunúť do 

fondu ichtyológa a použiť na zarybnenie do konca roka 2016; z dôvodu opakujúceho sa umelého 

navyšovania úlovkov v záznamoch ku zvláštnym povoleniam na rybolov vydávaných bezplatne na 

reprezentačné účely na dosiahnutie minimálnej hodnoty úlovkov v rybárskych revíroch 170 EUR 

a následnému poskytnutiu zarybnenia navrhujeme úpravu platnej Smernice na prerozdeľovanie 

finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov, a to že sa 

zarybňovanie bude posudzovať len z predaných zvláštnych povolení, na ktorých boli vykázané 

úlovky rýb v minimálnej hodnote 170 EUR 

p. Orovčík – nedodané násady v roku 2015 – prednostne dodať tým organizáciám, ktorým neboli 

dodané v roku 2015, aby boli v tomto roku riešené prednostne 

Ing. Kalus – nesúhlasil so zmenou Smernice ohľadom zvláštnych povolení; pretože aj keď je 

povolenie zadarmo, tá ryba je odtiaľ zobratá a treba to rešpektovať alebo nech sa to zruší – Ing. 

Strihová – môže sa riešiť inak, napr. z fondu ichtyológa; problém nastal z dôvodu umelého 

navyšovania úlovkov v záznamoch 

 

 



Uznesenie č. 52/2016 

1. Rada SRZ schvaľuje  

a) prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry SRZ 

a zo zarybňovacieho fondu zo zvláštnych povolení na rybolov pre rok 2016 

b) presun nenaplánovaných finančných prostriedkov v zarybňovacom fonde zo zvláštnych 

povolení v sume 9 822 EUR do fondu ichtyológa 

c) presun finančných prostriedkov ušetrených v zarybňovacích fondoch schválených na 

februárovom zasadnutí Rady SRZ spôsobených zmenou cien násad vo výške 64 239 EUR 

do fondu ichtyológa a použiť ich na zarybnenie do konca roka 2016  

d) úpravu platnej Smernice na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov do zarybňovacích fondov, tak ako bola predložená.  

2. Rada SRZ ukladá Sekretariátu v súlade s prijatým návrhom upraviť Smernicu na 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov 

s platnosťou od 1.1.2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

      JUDr. Borlok    p. Gajdošík 

     

 

- komentár k uzneseniu č. 12/2016 – p. Godiška – na minulom zasadnutí sa prijalo uznesenie, že sa 

urobí smernica najmä kvôli Zemplínskej Šírave, aby sme predišli každoročnému schvaľovaniu; 

Zemplínska Šírava je revír „CHaP“ nie z našej vôle; minimálne zarybnenie dať na 30 000 EUR po 

dobu troch rokov 

p. Kopčo – Zemplínska Šírava bola zarybnená zubáčom, ktorého je tam prebytok, bola zarybnená 

šťukou a sumcom, ktorý je tam navyše a nebol zarybnení kaprom, ktorého tam treba; schváliť 

zarybnenie 30 000 EUR a uvidíme, či sa to osvedčí 

p. Orovčík – samovýter zubáča za ideálnych podmienok postačuje, kapor je potrebný; nemrhať 

finančnými prostriedkami na rybu, ktorá je zbytočne drahá a chýba v iných ZO SRZ; má tam ísť 

kapor a prípadne amur; ak pôjdeme na 30 000 EUR je zároveň potrebné zvýšiť ochranu a kontrolu 

na Zemplínskej Šírave, aby revír bol lákavý aj pre športových rybárov z iných krajín 

p. Šaffa – cenu 35 000 EUR pre Zemplínsku Šíravu sme považovali za „hotovú vec“, že bude 

platiť počas nášho pôsobenia v Rade; dostal sa mi do rúk „panflek“ p. Krajča, ktorý si nedal za 

námahu ani len zavolať členovi Rady z okolia Zemplínskej Šíravy, aby sa poinformoval ako to tam 

naozaj je, že je tu výpustný kanál, ktorým ide všetko von; navrhujem aby sa to celé prehodnotilo 

a prijali sme uznesenie o schválení 30 000 EUR na dobu troch rokov 

Ing. Mihalda – Zemplínska Šírava je lukratívny športový revír a treba ho podporiť 30 000 EUR 

aspoň na dva roky 

Ing. Mišech – pri rozlohe Zemplínskej Šíravy a 30 000 EUR, predstavuje zarybnenie 8,50 EUR/ha, 

treba to schváliť 

Ing. Strihová – ak schválime 30 000 EUR, budeme musieť znížiť zarybňovanie na iných revíroch, 

pokým sa nezmení smernica 

p. Pavelka – na Zemplínskej Šírave som kapra nechytil 10 rokov, ten kapor tam chýba 

Ing. Kalus – voda na Zemplínskej Šírave je kontaminovaná a všetci potajomky vieme, že sa tá ryba 

odtiaľ berie aj napriek zákazu 

prezident SRZ – prezídium odporučilo schváliť variant 1, ale protinávrh bol variant 3, a preto sa 

najskôr bude hlasovať o ňom 

  

Uznesenie č. 53/2016 

Rada SRZ:  

1. berie na vedomie usmernenie k obhospodarovaniu rybárskych revírov Rady SRZ 

v režime „CHaP“ 

2. schvaľuje zarybnenie pre VN Zemplínska Šírava vo výške 30 000 EUR z finančných 



prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry Rady a obhospodarovanie ostatných 

revírov Rady SRZ v režime „CHaP“ v súlade so Smernicou na prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov v zmysle prijatého 

usmernenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 2    Zdržal sa – 3 

      p. Antal    p. Broniš 

      Ing. Stanko    Ing. Kalus 

           p. Gajdošík 

 

Ing. Strihová ďalej predložila žiadosť MsO SRZ Hlohovec o mimoriadne zarybnenie, ktorá mala 

byť prerokovaná v bode 7.1.8. a žiadosť MsO SRZ Partizánske o vrátenie Oslianskeho 

a Cerovského potoka, ktorá mala byť prerokovaná v bode 7.1.6.; mimoriadne zarybnenie pre 

organizáciu Hlohovec ichtyológ neodporúča, nakoľko ide iba o pohárový pretek, mimoriadne 

zarybnenie nie je možné v zmysle smernice, možná je len dotácia z fondu ichtyológa vo výške 2 

000 EUR, ale to sa bude riešiť na zarybňovacej komisii; čo sa týka žiadosti z organizácie 

Partizánske, tak minulý rok bola žiadosť od Prievidze na vrátenie časti Oslianskeho potoka, keďže 

teraz ho majú dve organizácie; v minulosti ho malo Partizánske, ktoré časť prenechalo Prievidzi 

prezident SRZ - prezídium neodporúča schváliť mimoriadne zarybnenie pre MsO SRZ Hlohovec 

a neodporúča schváliť zmenu hraníc revírov v organizácii Prievidza a Partizánske, pokým sa 

nedohodnú 

 

Uznesenie č. 54/2016 

Rada SRZ neschvaľuje MsO SRZ Hlohovec mimoriadne zarybnenie na pretek v LRU-feeder 

Browning feeder cup. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

            Ing. Mišech 

           p. Hesek 

 

Ing. Strihová – vo veci Oslianskeho potoka sa MsO SRZ ešte oficiálne nevyjadrila 

- k problematike sa vyjadril p. Jaššo ako predseda organizácie Partizánske 

JUDr. Kabáč – je dôležité vypočuť aj druhú stranu, následne Rada môže rozhodnúť o prerozdelení 

revírov 

 

Uznesenie č. 55/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu vyžiadať si od MsO SRZ Partizánske a MsO SRZ Prievidza 

stanoviská aj s prehľadom ich zarybnenia na predmetných revíroch, pričom žiadosť bude opätovne 

posúdená na základe stanovísk na najbližšom zasadnutí Rady. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Strihová – zarybňovacia komisia odporúča Rade riešiť nadstavbu programu Sumarizácia, 

pretože je nedostatočná; každý člen Rady požaduje iné výstupy a nie je to zvládnuteľné; komisia sa 

ďalej zaoberala zabezpečením násady pstruha potočného z dotácie MŽP SR – zohnať ju bude 

náročné; aby dotácia neprepadla, je potrebné opätovne vstúpiť do rokovaní s dodávateľmi 

prostredníctvom štatutárov a odboru výroby 

tajomník SRZ – informoval o dotáciách z envirofondu – dostali sme dotáciu v plnej výške na 

všetky tri projekty – nastala komplikácia s Pp2 a potrebujeme ho zabezpečiť, aby sme dodali, čo 

sme sľúbili – tam kde bol objednaný, tak bol predaný individuálnym subjektom 



Ing. Strihová – informácia o kormoránovi – sčítaných kusov okolo 7000, do konca roka bolo 

odstrelených 129 a tento rok 514; petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ – cca 3 000 podpisov, termín 

sa presúva na jeseň; informácia o dotazníku, čo sa týka cien povolení – komu ich zaslať a akou 

formou 

Ing. Mihalda – mapku Oravskej priehrady v rybárskom poriadku treba dať von – keď je 

v zakázanej oblasti turista, tak sa vyhovorí, že nevedel, že tam nemôže byť; keď tam prichytia 

rybára, tak mu povedia, že to vedieť mal, lebo to má v poriadku 

Ing. Strihová - informovala o ukončení pracovného pomeru s p. Farským, ktorému plynie 

dvojmesačná výpovedná lehota; náhradu zaňho zatiaľ nemáme 

Mgr. Jankovičová – kde prebehli porady hospodárov – Ing. Strihová – všade okrem Bratislavy, tam 

prebiehajú individuálne, ale môže sa to spojiť s inými poradami 

tajomník SRZ – podal podrobnejšie informácie o prepustení p. Farského – 2. a 3. zápis súvisel 

s porušením pracovnej disciplíny; služobným autom sa pohyboval mimo určených miest podľa 

žiadanky na prepravu a havaroval pri obci Trnovec – návrh na uznesenie je ako naložíme 

s havarovaným autom 

p. prezident – auto je nepojazdné, buď ho treba odpredať v stave v akom sa nachádza za cenu 

určenú znaleckým posudkom, aby to nevyzeralo, že sme ho predali za príliš nízku cenu alebo ho 

opraviť v autorizovanom servise za cenu 4 050 EUR 

p. Gajdošík – či bolo auto poistené – tajomník SRZ – nie nebolo – p. Farský – prečo bola zrušená 

havarijná poistka, je to nezodpovedné; čudujem sa, že sa odbory k tomu ešte nevyjadrili, že ľudia 

jazdia na nepoistených autách; požaduje predložiť na júnové zasadnutie Rady zoznam všetkých  

motorových vozidiel, ich poistenie spolu s odôvodnením – tajomník SRZ – poistné sa 

prehodnocuje každý rok, časť vozidiel je poistená a časť nie 

p. Valent – neoplatí sa havarijne poisťovať staré vozidlá 

p. tajomník – odporúča odpredať vozidlo za cenu určenú znaleckým posudkom 

 

Uznesenie č. 56/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie havarovaného motorového vozidla Suzuki Sx4 v stave v akom sa 

nachádza za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Ing. Mihalda 

           Ing. Kalus  

           p. Kopčo 

  

 

p. prezident – odporučil, aby sa zaoberali plnením uznesenia č. 21/2016 – analýza stavu a opatrenia 

na zníženie energetickej náročnosti budov; materiál predložil p. Sprušanský – najväčším 

problémom je vykurovanie elektrickou energiou; na zníženie nákladov na jednotlivých strediskách 

je nutné opraviť strechy, zatepliť budovy, opraviť nefunkčné hydroizolácie a podobne 

p. Gajdošík – chýba konečné číslo nákladov na energie – p. Sprušanský – nedá sa spraviť, keďže 

na niektorých strediskách chýba podvojné meranie 

 

Uznesenie č. 57/2016 

Rada SRZ berie na vedomie Analýzu stavu, koncepciu, návrh opatrení na zníženie energetickej 

náročnosti budov na výrobných strediskách. 

 

K bodu 6: 

Priebežná informácia o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia 

založenia SRZ 

- materiál bol predložený písomne – tajomník SRZ – sekretárka bola na rokovaní v Slovakii, aby sa 

dohodli nejaké detaily ohľadom sedenia, ceny, otázka prenájmu je ešte otvorená v závislosti od 



počtu ľudí, je možné, že cena bude ešte nižšia; výhodou je to, že upomienkové predmety budú 

hradené z envirofondu – oceniť všetky organizácie plaketami; uvažuje sa aj nad moderátorom a 

firmou, ktorá by zabezpečila priebeh osláv 

p. Tomko – či už je pripravený nejaký návrh Stanov SRZ, keďže sa blíži mimoriadny snem 

Ing. Mihalda – zasadnutie legislatívnej komisie bolo pred dvoma týždňami, návrh bol zaslaný 

všetkým členom komisie na pripomienkovanie; návrh sa zašle ešte právnickej firme na právne 

posúdenie; následne bude ešte jedno zasadnutie komisie, a potom sa návrh predloží na júnovom 

zasadnutí 

 

Uznesenie č. 58/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ 

a osláv 90. výročia založenia SRZ. 

 

K bodu 7: 

Iné (informácie o práci Sekretariátu Rady SRZ od posledného rokovania Rady SRZ) 

tajomník SRZ – predložil prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2016 – zachovanie priaznivého 

stavu ichtyocenóz – prebieha verejné obstarávanie; odbahnenie biologickou cestou – zahrnutých je 

25 revírov ZO SRZ, ukončený výber dodávateľa, prebieha uzatváranie zmluvy s fondom; 

propagácia SRZ – prebieha výberové konanie na dodávateľov; uvažuje sa nad kúpou trenažéru na 

zdolávanie rýb; uskutočnilo sa rokovanie s RTVS – momentálne je uzatvorená zmluva na reláciu 

„Ryby, rybky, rybičky“; komisia posúdi, či náš projekt je zaujímavejší ako relácia „Ryby, rybky, 

rybičky“ 

p. Valent – minulý rok sme schválili dotáciu pre múzeum vo Svätom Antone na Dni sv. Huberta, 

bol som v Banskej Štiavnici na členskej schôdzi, kde ako hosť prišiel Ing. Marián Číz – riaditeľ 

múzea a odovzdal mi pamätnú medailu pri príležitosti 25. výročia celoslovenských poľovníckych 

slávnostných dní sv. Huberta; odovzdal ju p. tajomníkovi, keďže by mala byť na Rade SRZ; 

informoval o pripravených podmienkach na propagáciu na Dňoch sv. Huberta 

prezident SRZ – informoval o protokol, v ktorých sa konštatujú pochybenia a porušenie zákona 

o verejnom obstarávaní – 5x pochybenia, ktoré mohli ovplyvniť poskytnutie dotácií; na prezídiu 

bolo navrhnuté, aby eurofondy spracovávala profesionálna firma, ktorá bude niesť zodpovednosť 

za prípadné pochybenia 

p. Godiška – či sa vyvodí nejaká osobitná zodpovednosť – tajomník SRZ – je to riešené v rámci 

organizačnej štruktúry, ktorá bola schválená na prezídiu 

Ing. Kalus – či by sme o zmene organizačnej štruktúry nemali vedieť – tajomník SRZ – ide 

o návrh, ktorý schválilo prezídium; nejedná sa o hromadné prepúšťanie, ale o zmenu niektorých 

funkcií a ich kumuláciu 

 

– nasledovala obedná prestávka, po ktorej sa zo zasadnutia ospravedlnil tajomník SRZ a MVDr. 

Bilik – na zasadnutí zostalo prítomných 30 členov Rady SRZ 

 

7.1. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

7.1.1. MsO SRZ Považská Bystrica – žiadosť o dotáciu 

prezident SRZ – Prezídium neodporúča schváliť dotáciu pre MsO SRZ Považská Bystrica na 

preteky „Memoriál Jozefa Kronera“; ide o pohárový pretek, na ktorom sa vyberá štartovné 

 

Uznesenie č. 59/2016 

Rada SRZ neschvaľuje dotáciu vo forme 200 kg násady pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie 

súťažnej trate pretekov „Memoriál Jozefa Kronera“ v LRU-mucha. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 1     Zdržal sa – 1 

      Ing. Kalus 

 



7.1.2. Ing. Peter Bienek – žiadosť o jednodenné povolenia na rybolov pre reprezentačné 

družstvá 

prezident SRZ – prezídium odporúča schváliť 

p. Godiška – len jednodenné – p. Orovčík – taká bola žiadosť, ale prezídium zaujalo stanovisko, že 

ak opätovne požiadajú, tak im budú poskytnuté 

 

Uznesenie č. 60/2016 

Rada SRZ schvaľuje 16 kusov jednodenných povolení na rybolov na revír Rady SRZ, VN Dedinky 

pre juniorské a seniorské reprezentačné družstvo Slovenska v LRU-mucha. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.1.3. MsO SRZ Bratislava II. – predloženie pripomienok k Smernici o vedení evidencie osôb, 

ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov 

prezident SRZ – prezídium zobralo pripomienky na vedomie, pričom sa nimi bude naďalej 

zaoberať 

 

Uznesenie č. 61/2016 

Rada SRZ berie na vedomie pripomienky MsO SRZ Bratislava II k Smernici o vedení evidencie 

osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie, pričom sa nimi bude zaoberať. 

 

7.1.4. MsO SRZ Dubnica nad Váhom – žiadosť o schválenie predaja nehnuteľnosti 

prezident SRZ – kúpna zmluva medzi mestom Ilava a MsO SRZ Dubnica nad Váhom – žiadosť 

o schválenie predaja nehnuteľnosti v zmysle Stanov SRZ; ide o dubiózny pozemok, ktorý 

organizácia nemá možnosť užívať, prezídium odporúča schváliť 

 

Uznesenie č. 62/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie pozemku na parcele KN-C č. 690/3, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 230 m
2
, ktorých výlučným vlastníkom je MsO SRZ Dubnica nad Váhom, mestu Ilava za 

kúpnu cenu vo výške 2 300 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.1.5. MO SRZ Bytča – žiadosť o prehodnotenie predajnej ceny parc. č. 2178/17 

prezident SRZ – predala sa budova, teraz žiadajú aj o odkúpenie pozemku s tým, že sa prehodnotí 

cena, určená znalcom bola 9,5 EUR, požadujú 3 EUR; ide ale o poľnohospodársku pôdu o výmere 

2000 m2, nie je možný odpredaj bez dodržania ustanovení zákona č.140/2014 Z.z. 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – treba to dať na agentúru, že sa to predáva – potrebné to ošetriť 

Ing. Staško – keď donesieme potvrdenie správcu dane, že pozemok používame na 

poľnohospodárske účely, tak katastrálny úrad odpredanie povolí 

Ing. Mihalda – ide o pozemok na okraji mesta, je to zarastené, takže je to nevyhnutné len pre 

stredisko, treba to odsúhlasiť tak ako prezídium navrhlo 

 

Uznesenie č. 63/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie pozemku na parcele č. 2178/17 v katastrálnom území Veľká 

Bytča, trvalé trávnaté porasty o výmere 2 077 m
2
 za cenu 3,00 EUR/m

2
, pričom je potrebné 

dodržanie zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 



7.1.6. MsO SRZ Partizánske – vrátenie Oslianskeho a Cerovského potoka 

- žiadosť prerokovaná v rámci bodu 5 

 

7.1.7. Peter Kiripolský, Ján Marko – žiadosť o prejednanie zrušenia členstva v MsO SRZ 

Senica 

prezident SRZ – prezídium sa zaoberalo žiadosťou, pričom dospelo k záveru, že nedošlo 

k porušeniu vnútorných predpisov 

p. Hesek – členovia chceli vystúpiť z organizácie, čo sa im umožnilo, s tým, že prestupujú do inej 

organizácie a dal som im aj sprievodný list; do 30 dní sa mali prihlásiť do inej organizácie, čo si 

nesplnili a do Vrbové prišli až po apríli, kde by ich prijali ako nových členov 

Ing. Mišech – ja som im povedal, že si majú dať žiadosť ako noví členovia, čo oni nechceli 

p. Valent – citoval Stanovy § 5 ods. 4, v zmysle ktorého pri prestupe je potrebný súhlas aj 

organizácie, do ktorej chcú členovia prestúpiť, túto povinnosť si nesplnili; na strane organizácií 

nedošlo k žiadnemu porušeniu 

 

Uznesenie č. 64/2016 

Rada SRZ konštatuje, že postup organizácií MsO SRZ Senica a MO SRZ Vrbové vo veci žiadosti 

Petra Kiripolského a Jána Marku o prestup do inej organizácie bol v súlade s vnútornými 

predpismi. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.1.8. MsO SRZ Hlohovec – žiadosť o mimoriadne zarybnenie 

- žiadosť prerokovaná v rámci bodu 5 

 

7.1.9. Ing. Dušan Kravec – odkúpenie nehnuteľnosti Domaša 

prezident SRZ – prezídium odporúča schváliť odpredaj nehnuteľnosti a pozemku v obci Nová 

Kelča za cenu určenú znaleckým posudkom za najvyššiu ponuku, pričom sa odpredá celých 2000 

m2; nejde o pozemok až k vode, takže by nedochádzalo k obmedzovaniu rybárskeho práva 

Šaffa – ide o predsedu MO SRZ Vranov nad Topľou; odkúpenie ako súkromná osoba 

 

Uznesenie č. 65/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Nová Kelča 

a priľahlého pozemku o výmere 2000 m
2
 za cenu určenú znaleckým posudkom za najvyššiu 

ponuku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 1    Zdržal sa – 2 

      Ing. Mihalda    p. Tomko 

           p. Pavelka 

 

7.2. Priebežná informácia o účasti na výstavách v roku 2016 

prezident SRZ – materiál ste obdŕžali písomne, konečne sa SRZ zúčastňuje výstav a prezentuje sa, 

treba v tom pokračovať 

p. Tomko – už rok žiadame o zástavu zväzu a doteraz sme žiadnu nedostali 

p. Orovčík – na prezídiu bol návrh, že pri 90. výročí SRZ organizácie okrem plakety dostanú 

zástavu – treba zabezpečiť fondy, aby sa to mohlo uskutočniť 

 

Uznesenie č. 66/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o účasti na výstavách v roku 2016. 

 

 



7.3. Priebežná informácia o príprave XIV. MS v LRU-prívlač 2016 

prezident SRZ – prezídium sa materiálom zaoberalo, zobralo na vedomie, pričom časť E – osobné 

náklady sa vybilancujú po MS, odmeny nebudú stanovené ešte pred MS 

Mgr. Jankovičová – PaedDr. Hromek by mal vystúpiť, vyplýva to z kontroly uznesení z č. 

140/2015, pri ktorom sa uvádza, že sa má vyjadriť; podľa plánu práce OŠČ, ktorý sme schválili sú 

určité body 1 až 9, v bode 7 je medzi úlohami začať prípravu seniorov v LRU-mucha, treba tam 

zaradiť aj ďalší bod – začať prípravu MS juniorov v rybolovnej technike, ktorých usporiadaním bol 

poverený SRZ; MS juniorov budú v roku 2017 a na základe poverenia od ICSF má byť ich 

prezentácia už v polovici novembra – PaedDr. Hromek – berie na vedomie a budú sa tým zaoberať 

PaedDr. Hromek – najskôr prečítal list o svojej abdikácii z funkcie vedúceho OŠČ k 1.9.2016, 

prípadne aj skôr z dôvodu zdravotných problémov; veci sa budem snažiť dokončiť podľa možností 

zdravotného stavu; príprava MS – materiál ste obdŕžali, dávam priestor na diskusiu; MS vo Svite 

dokončím, ak mi to môj zdravotný stav dovolí, v prípade mojej neprítomnosti ma nahradí predseda 

organizácie Svit a vedúci sekcie LRU-prívlač 

 

Uznesenie č. 67/2016 

Rada SRZ schvaľuje priebežný rozpočet MS v LRU-prívlač 2016 a  priebežnú informáciu 

o príprave XIV. MS v LRU-prívlač 2016, pričom časť E – osobné náklady sa vybilancujú a 

schvália po MS v LRU-prívlač 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Godiška 

           Ing. Mihalda 

           Ing. Mišech 

 

K bodu 8: 

Rôzne 

8.1. Návrh dodatku č. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ 

prezident SRZ – materiál ste obdŕžali písomne, prezídium sa dodatkom zaoberalo a odporúča 

schváliť 

Ing. Kalus – Disciplinárny poriadok nerieši priestupok ako je opravovanie a prepisovanie 

v záznamoch o úlovkoch; za tento priestupok nemôžeme uložiť disciplinárne opatrenie, pretože nie 

je taxatívne upravený – Mgr. Bíziková – pravdepodobne Ing. Kalus hovoril o prílohe č. 3, ktorá 

vymedzuje niektoré disciplinárne previnenia s taxatívne určenými disciplinárnymi opatreniami; 

v ostatných prípadoch treba postupovať v zmysle Disciplinárneho poriadku a posúdenie je na 

disciplinárnej komisii 

Ing. Staško – k novele sme pristupovali po viacerých konzultáciách aj s právnikmi, detaily nie je 

nutné do poriadku dávať, pretože by išlo o príliš obsiahly materiál, v ktorom by sa nemuseli 

komisie vyznať 

Mgr. Jankovičová – vypracovali sme aj úplne nový Disciplinárny poriadok, ale ten sa bude odvíjať 

od nových Stanov SRZ 

 

Uznesenie č. 68/2016 

Rada SRZ schvaľuje dodatok č. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za - 29      Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Kabáč 

 

8.2. Návrh Rokovacieho poriadku 

prezident SRZ - ide iba o organizačnú úpravu a spresnenie pojmov 

PaeDdr. Čerešňák – do čl. 4 ods. 2 za pripomienky doplniť „pozmeňujúce návrhy“ Pri schvaľovaní 



sa hlasuje najskôr o pozmeňujúcom návrhu 

Mgr. Jankovičová – technická – čl. 8 ods. 2 prejednať nahradiť slovom prerokovať, upraviť slovo 

„prejednať“ aj v ostatných ustanoveniach do správneho tvaru 

Ing. Kalus – pripomienka k elektronickému hlasovaniu – v mimoriadnych situáciách môže byť 

lehota hlasovania kratšia tri dni alebo päť dní, nie sú tam uvedené žiadne výklady – prezident SRZ 

– nie je to predmetom rokovania, elektronické hlasovanie sa schvaľovalo na minulom zasadnutí, 

Ing. Kalus na pripomienke netrval 

Ing. Mišech – mala by byť minimálna lehota a tri dni je postačujúca 

 

Uznesenie č. 69/2016 

Rada SRZ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku s pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8.3. Výstup z kontroly rybárskych poriadkov 

prezident SRZ - prezídium odporúča Rade zrušiť všetky ustanovenia v miestnych rybárskych 

poriadkoch, ktoré sú v rozpore s platnými predpismi a uložiť organizáciám, aby o danej 

skutočnosti informovali členské základne, s tým, že materiál sa uverejní aj na webovej stránke SRZ 

PaedDr. Čerešňák – vo výstupe som obvinený, že som nezaujal stanovisko na našej členskej 

schôdzi, Rada zasadala 13. februára a členskú schôdzu sme mali 14. februára, takže na reakciu som 

mal 15 hodín; pred schôdzou som oboznámil pracovné predsedníctvo o novom výklade pojmov 

a hlavne o tom, že nie sme užívateľom rybárskych revírov, ale len obhospodarovateľom, a preto 

nemáme právo meniť rozsah povolenia, doteraz sme si mysleli, že toto právo máme; aj orgány 

štátnej správy rokujú s nami ako s užívateľom; SVP nás oslovilo až v 5 vodoprávnych konaniach 

a Rada o tom ani nevedela – PhDr. Fraňa – o vodoprávnych konaniach ste povinní informovať 

Radu – PaedDr. Čerešňák -  vrátim sa k meritu veci; pracovné predsedníctvo som informoval a oni 

odmietli na takú zmenu tak rýchlo reagovať, pretože neboli o tom informovaní a nemali o tom 

žiadnu vedomosť; mrzí ho komunikácia medzi Trnavou a Radou, ale posledný list odišiel 21.3. 

2016, kde sme žiadali Radu, aby nám dala manuál ako máme zmenu uskutočniť, doteraz nemáme 

odpoveď, a ešte dôležitý dátum – výsledok kontroly z MŽP SR došiel na Sekretariát Rady 20. 

októbra, keby nám to bol Sekretariát poskytol v čase schvaľovania rybárskych poriadkov, tak by sa 

tá zmena bola urobila, takže pochybenie je na strane Sekretariátu, a preto navrhujem prijať 

uznesenie, aby zodpovedné osoby za nečinnosť v tomto prípade boli zobraté na zodpovednosť, 

pretože keby boli konali, tento problém by nemusel nastať 

PhDr. Fraňa – tento problém by nemusel byť, keby ste boli vydali rybársky poriadok v súlade 

s predpismi; takže tu netvrďte, že niekto pochybil, pretože v prvom rade ste pochybili vy, prečo je 

mnoho organizácií, ktoré ho majú v súlade s predpismi a práve vy ho nemáte 

prezident SRZ – tento materiál bol zverejnený aj na webovej stránke SRZ ešte v roku 2015, čo 

potvrdzuje Mgr. Bíziková, takže ste mali dostatok času sa s týmto materiálom oboznámiť 

Mgr. Jankovičová – pokiaľ všetci vieme, tak miestne rybárske poriadky schvaľujú miestni 

ichtyológovia, takže aj tí by mali poznať zákon a vyhlášku a je to aj ich chyba 

prezident SRZ – treba si uvedomiť, že MŽP SR prideľuje revíry Rade a tá ich následne dáva do 

obhospodarovania organizáciám  

Ing. Mihalda – problémy mohli byť dávno za nami, keby bol schválený nový zákon a vyhláška; 

radšej vyzvime MŽP SR, aby nám pomohlo presadiť nový zákon a vyhlášku 

 

Uznesenie č. 70/2016 

Rada SRZ  

1. zrušuje všetky ustanovenia v miestnych rybárskych poriadkoch, ktoré sú v rozpore 

s platnými predpismi, ktoré vyplynuli z kontroly 

2. ukladá organizáciám, aby o danej skutočnosti „zrušenie ustanovení v rybárskych 

poriadkoch, ktoré sú v rozpore s platnými predpismi“ informovali členskú základňu, 

pričom sa materiál uverejní aj na webovej stránke SRZ. 



Zodpovední: štatutárni zástupcovia      Termín: ihneď 

 

Hlasovanie: 

Za - 26      Proti – 2    Zdržal sa – 2 

      Ing. Mihalda    p. Hesek 

      PaedDr. Čerešňák   Ing. Mišech 

 

prezident SRZ – predložil návrh odmeny pre tajomníka; prezídium odporúča odmenu schváliť  

 

Uznesenie č. 71/2016 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ za splnenie uložených úloh za prvý štvrťrok 2016 kvartálnu 

odmenu vo výške 1 565,47 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      Proti – 3    Zdržal sa – 1 

      p. Farský    Ing. Kalus 

      p. Polák 

      p. Kozub 

 

prezident SRZ – otvoril diskusiu, nakoľko všetky body programu boli prerokované 

- v diskusii vystúpil p. Orovčík – požiadal o právnu pomoc pre MO SRZ Giraltovce, kde bol ich 

rybník prevedený na súkromnú spoločnosť bez ich vedomia a miestny katastrálny úrad im odmieta 

dať vysvetlenie – Mgr. Bíziková – treba zaslať písomnú žiadosť aj s podkladmi 

p. Pavelka – bol som poverený OŠČ – sekciou LRU-mucha na predloženie žiadosti - na budúci rok 

sa uskutočnia MS LRU-mucha na Slovensku a potrebujú vypracovať propagačné video, na ktorého 

výrobu potrebujú 1 000 EUR a odovzdať to už v septembri 

p. Orovčík – kto to bude realizovať, a či nie je možné videá urobiť komplexnejšie aj z ďalších vôd, 

aby sa dali použiť v budúcnosti – p. Pavelka – videá sa robia podľa jednotlivých sektorov 

Mgr. Jankovičová – to isté bude aj rybolovná technika na budúci rok, ale zatiaľ sa o nič 

nepožiadalo, ale môžem to preveriť koľko treba na propagačné video 

p. Gajdošík – treba to schváliť ako preddavok 

 

Uznesenie č. 72/2016 

Rada SRZ schvaľuje zálohu 1 000 EUR pre OŠČ – sekcia LRU-mucha na vypracovanie 

propagačného videa v súvislosti s MS v LRU-mucha 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Jančuška – v 80. rokoch nám bol Štátnymi Lesmi zobratý Čierny Váh, či sa s tým dá niečo 

urobiť – prezident SRZ – treba podať písomnú žiadosť s podkladmi na Sekretariát Rady 

p. Tomko – v poslednom čísle mesačníka „Ryby, rybky, rybičky“ je článok, ktorý uráža SRZ, či 

netreba na to zareagovať – p. Gajdošík – treba na to zareagovať, to je úloha pre Sekretariát – Mgr. 

Bíziková – kto je autorom článku, posúdi sa to a rozhodne sa o spôsobe reakcie 

Ing. Staško – netreba sa tým zaoberať dopodrobna a treba to urobiť opatrne 

Ing. Mišech – ja by som im napísal jeden list s „poďakovaním“, že 2 000 000 Sk, ktoré sa im 

poskytli na rozbeh relácie, padli na úrodnú pôdu 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – mali by sme sa už konečne začať sami chváliť tým čo robíme na 

našej webovej stránke 

 

- v diskusii ďalej vystúpil Ing. Mišech – kto tu z členov Rady chce doplácať na rybárov a bude 

robiť „politiku predsedu strany Smer“, že bude dotovať rybárske lístky; je možné za 46 eurové 

povolenie dať do vody 50 kusov rýb akejkoľvek ryby - nie je to možné, tak čo sa tu bavíme 



o nejakom zdražovaní a „poďakovaní“ za to ako robíme pre rybárov; sme v štádiu, že prirodzený 

výter je skôr raritou ako pravidlom; hospodárime akváriovým systémom, naučili sme sa dávať 

rybárom hotovú rybu a vôbec sa nezaujímame o to, čo je našou povinnosťou v zmysle zákona, a to 

je ryby chovať a chrániť – tomuto sa venujme a nie nejakým populistickým rečiam o zdražovaní 

alebo zlacňovaní povolení 

 

prezident SRZ – informoval o uznesení, ktoré prijalo prezídium ohľadom webovej stránky – nemá 

kvalitu, ktorá bola požadovaná; s firmou je veľmi zlá komunikácia; prezídium prijalo uznesenie 

a uložilo tajomníkovi vyžiadať si od spoločnosti HRIVIS, s.r.o. podrobný rozpis prác za roky 

2015-2016; vyžiadať si prístupové heslá a ukončiť administráciu webovej stránky 

 

prezident SRZ – prezídium ďalej odporúča Rade schváliť poskytnutie príspevku formou násady 

v sume 1 200 EUR pre MO SRZ Jelšava, pričom z vlastných prostriedkov si uhradia biologické 

odbahnenie; nastala tam situácia, že požiadali o odbahnenie na 0,5 ha rybníka a zistilo sa, že rybník 

má 1 hektár 

 

Uznesenie 73/2016 

Rada SRZ schvaľuje MO SRZ Jelšava poskytnutie mimoriadneho príspevku v sume 1 200 EUR 

formou násady z fondu ichtyológa, pričom z vlastných prostriedkov si organizácia uhradí 

biologické odbahnenie. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Kozub 

           PaedDr. Čerešňák 

 

- v závere prezident SRZ informoval o spore medzi p. Lipkom a MsO SRZ Piešťany vo veci 

disciplinárneho opatrenia voči p. Lipkovi – minule sme prijali uznesenie, aby obe strany poskytli 

prezídiu originály predmetných materiálov; prezídium uznesením zrušilo všetky disciplinárne 

rozhodnutia vo veci p. Lipku 

p. Orovčík – prezídium si priznalo, že pochybilo na základe nekompletných materiálov, ktoré nám 

boli predložené p. právničkou a kvôli tomu vznikol daný problém; aj napriek tomu, že Piešťanská 

organizácia tvrdila, že im všetko zhorelo, tak na zasadnutie Prezídia priniesli overené kópie 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – Piešťany nemali ani len tú slušnosť doniesť originály a ich právna 

zástupkyňa uviedla, že DK odmieta tieto materiály vydať, aby náhodou k niečomu nedošlo; ďalej 

informoval o kontrole, ktorá sa uskutočnila na Sekretariáte dňa 29.04. – kontrola násad, 

pokladničných operácií, ktoré boli v poriadku; kontrola tlačív za rok 2015 – je pripravený zoznam 

vecí, ktoré sú pripravené na skartovanie, ich nominálna hodnota je 6 000 EUR; návrh, aby sa 

nevyrábalo toľko známok, ale aby bol len jeden druh, keďže cenu povolenia si určujú organizácie; 

zbytočne je na Sekretariáte množstvo nálepiek – známok, ktoré sa na konci roka iba vyhadzujú; 

ďalej uviedol, že KK SRZ chýba spätná väzba od Sekretariátu, že keď dáme nejaké odporúčanie, 

tak nevieme ako to dopadlo, treba to prijať uznesením 

Mgr. Jankovičová – na základe uznesenia č. 39/2016 Disciplinárna komisia pri Rade SRZ mala za 

úlohu uskutočniť disciplinárne konanie voči štatutárnym zástupcom MsO SRZ Piešťany – vo veci 

bolo rozhodnuté, menovaným bude zaslané disciplinárne rozhodnutie 

Ing. Mišech – bola porada v Trnavskom kraji, ktorý mal na základe kontroly rybárskych poriadkov 

najviac pochybení; prieskum aký majú organizácie názor na množstvo rýb na jedno povolenie a iné 

obmedzenia - z 20 organizácií bolo prítomných 19, 18 sa vyjadrilo a jedna sa vyjadrila, že nemá na 

to mandát – znížiť na 25 až 30 kusov - 6 organizácií; znížiť počet a zaviesť horné miery – 4 

organizácie; znížiť počet a zarybňovať hlavne rannými štádiami rýb – 1 organizácia; ponechať 50 

ks – 4 organizácie; ponechať 50 ks a zarybňovať rannými štádiami rýb – 2 organizácie; znížiť 

počet rýb na jeden kus na jeden deň – 1 organizácia – z toho vyplýva, že 12 organizácií je za 

zníženie počtu rýb na jedno povolenie – ide o spätnú väzbu a aj o spôsob ako pracovať 

s organizáciami; bolo by dobré zistiť koľko organizácií v rámci SR sa stretáva s tým, že vydáva 



druhé povolenie po dosiahnutí limitu 50 ks rýb; druhý problém je, že u nás v kraji záhadne 

v mesiacoch august – október miznú povolenia a my sme povinní vydať duplikát bezplatne, keď 

má osoba policajné potvrdenie o odcudzení dokladov, ktoré zohnať nie je zložité; treba prijať 

stanovisko za akých podmienok je možné vydávanie duplikátov, pretože dochádza k zneužívaniu – 

prezident SRZ – nie je nutné prijímať uznesenie – Ing. Mišech – keď nie, tak je to aspoň nahraté 

p. Orovčík – prístup k VN – opakujú sa stále tie isté problémy, a to je zamykanie, súkromné 

pozemky, obmedzovanie, dokonca aj rybári, ktorí tam sú, obmedzujú druhých rybárov, treba nájsť 

v disciplinárnom poriadku riešenie, ak rybár obmedzí rybára vo výkone rybárskeho práva, je 

stíhaný, pretože tieto veci by mal poznať a mal by byť za to sankcionovaný; problém je aj to, že 

ľudia sa nevedia dostať na Domašu, Liptovskú Maru – mali by sme sa spojiť s SVP, š.p. 

a v súčinnosti s ním hľadať zákonnú normu, aby okolo každej vody bol pás využívaní 

vodohospodármi, aby mohol byť využívaní rybármi, aby sme zabránili obmedzovaniu vo výkone 

rybárskeho práva – prezident SRZ – s vodohospodármi spolupracujeme a je to ošetrené aj v zákone 

– Ing. Mihalda – je to upravené v návrhu nového zákona 

Ing. Staško – mali by sme dať do uznesenia, to čo požaduje KK, aby výstupy z ich kontrol boli 

nejakým spôsobom uskutočnené 

 

Uznesenie 74/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu zaoberať sa odporúčaniami KK SRZ z vykonaných kontrol a spätne 

informovať KK SRZ o prijatých opatreniach. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

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 30.04.2016 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie 43/2016 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu tak ako bol predložený prezidentom SRZ. 

Uznesenie č. 44/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 30.04.2016 vykonávali p. 

Sieglová a p. Estergájoš. 

Uznesenie č. 45/2016 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie termínu pre plnenie uznesenia č. 161/2015 do 31.07.2016. 

Uznesenie č. 47/2016 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2015. 

Uznesenie č. 48/2016 

Rada SRZ schvaľuje ďalšiu spoluprácu s audítorskou spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. pre 

rok 2016. 

Uznesenie č. 50/2016 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy so Slovryb, a.s. do konca roka 2025. 

Uznesenie č. 51/2016 

Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2016. 

Uznesenie č. 52/2016-1 

Rada SRZ schvaľuje  

a) prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry SRZ 

a zo zarybňovacieho fondu zo zvláštnych povolení na rybolov pre rok 2016 

b) presun nenaplánovaných finančných prostriedkov v zarybňovacom fonde zo zvláštnych 

povolení v sume 9 822 EUR do fondu ichtyológa 

c) presun finančných prostriedkov ušetrených v zarybňovacích fondoch schválených na 

februárovom zasadnutí Rady SRZ spôsobených zmenou cien násad vo výške 64 239 EUR 

do fondu ichtyológa a použiť ich na zarybnenie do konca roka 2016  

d) úpravu platnej Smernice na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov do zarybňovacích fondov, tak ako bola predložená.  

Uznesenie č. 53/2016-2 

Rada SRZ schvaľuje zarybnenie pre VN Zemplínska Šírava vo výške 30 000 EUR z finančných 

prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry Rady a obhospodarovanie ostatných 

revírov Rady SRZ v režime „CHaP“ v súlade so Smernicou na prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov v zmysle prijatého 

usmernenia. 

Uznesenie č. 56/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie havarovaného motorového vozidla Suzuki Sx4 v stave v akom sa 

nachádza za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Uznesenie č. 60/2016 

Rada SRZ schvaľuje 16 kusov jednodenných povolení na rybolov na revír Rady SRZ, VN Dedinky 

pre juniorské a seniorské reprezentačné družstvo Slovenska v LRU-mucha. 

Uznesenie č. 62/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie pozemku na parcele KN-C č. 690/3, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 230 m
2
, ktorých výlučným vlastníkom je MsO SRZ Dubnica nad Váhom, mestu Ilava za 

kúpnu cenu vo výške 2 300 EUR. 

Uznesenie č. 63/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie pozemku na parcele č. 2178/17 v katastrálnom území Veľká 

Bytča, trvalé trávnaté porasty o výmere 2 077 m
2
 za cenu 3,00 EUR/m

2
, pričom je potrebné 

dodržanie zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uznesenie č. 65/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredanie nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Nová Kelča 



a priľahlého pozemku o výmere 2000 m
2
 za cenu určenú znaleckým posudkom za najvyššiu 

ponuku. 

Uznesenie č. 67/2016 

Rada SRZ schvaľuje priebežný rozpočet MS v LRU-prívlač 2016 a  priebežnú informáciu 

o príprave XIV. MS v LRU-prívlač 2016, pričom časť E – osobné náklady sa vybilancujú a 

schvália po MS v LRU-prívlač 2016. 

Uznesenie č. 68/2016 

Rada SRZ schvaľuje dodatok č. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ. 

Uznesenie č. 69/2016 

Rada SRZ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku s pripomienkami. 

Uznesenie č. 71/2016 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ za splnenie uložených úloh za prvý štvrťrok 2016 kvartálnu 

odmenu vo výške 1 565,47 EUR. 

Uznesenie č. 72/2016 

Rada SRZ schvaľuje zálohu 1 000 EUR pre OŠČ – sekcia LRU-mucha na vypracovanie 

propagačného videa v súvislosti s MS v LRU-mucha 2017. 

Uznesenie 73/2016 

Rada SRZ schvaľuje MO SRZ Jelšava poskytnutie mimoriadneho príspevku v sume 1 200 EUR 

formou násady z fondu ichtyológa, pričom z vlastných prostriedkov si organizácia uhradí 

biologické odbahnenie. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 46/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom, plán 

a skutočnosť za 1-2/2015 a 1-2/2016, plán a skutočnosť za 1-3/2015 a 1-3/2016, stav pohľadávok 

a záväzkov k 31.3.2016 a správu audítora k účtovnej závierke za rok 2015. 

Uznesenie č. 49/2016 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2015. 

Uznesenie č. 53/2016-1 

Rada SRZ berie na vedomie usmernenie k obhospodarovaniu rybárskych revírov Rady SRZ 

v režime „CHaP“ 

Uznesenie č. 57/2016 

Rada SRZ berie na vedomie Analýzu stavu, koncepciu, návrh opatrení na zníženie energetickej 

náročnosti budov na výrobných strediskách. 

Uznesenie č. 58/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ 

a osláv 90. výročia založenia SRZ. 

Uznesenie č. 61/2016 

Rada SRZ berie na vedomie pripomienky MsO SRZ Bratislava II k Smernici o vedení evidencie 

osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie, pričom sa nimi bude zaoberať. 

Uznesenie č. 66/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o účasti na výstavách v roku 2016. 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 52/2016-2 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu v súlade s prijatým návrhom upraviť Smernicu na prerozdeľovanie 

finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov s platnosťou od 

1.1.2017. 

Uznesenie č. 55/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu vyžiadať si od MsO SRZ Partizánske a MsO SRZ Prievidza 

stanoviská aj s prehľadom ich zarybnenia na predmetných revíroch, pričom žiadosť bude opätovne 

posúdená na základe stanovísk na najbližšom zasadnutí Rady. 

 



Uznesenie č. 70/2016-2 

Rada SRZ ukladá organizáciám, aby o danej skutočnosti „zrušenie ustanovení v rybárskych 

poriadkoch, ktoré sú v rozpore s platnými predpismi“ informovali členskú základňu, pričom sa 

materiál uverejní aj na webovej stránke SRZ. 

Zodpovední: štatutárni zástupcovia      Termín: ihneď 

Uznesenie 74/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu zaoberať sa odporúčaniami KK SRZ z vykonaných kontrol a spätne 

informovať KK SRZ o prijatých opatreniach. 

 

IV. Rada SRZ zrušuje: 

Uznesenie č. 70/2016-1 

Rada SRZ zrušuje všetky ustanovenia v miestnych rybárskych poriadkoch, ktoré sú v rozpore 

s platnými predpismi, ktoré vyplynuli z kontroly. 

 

V. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 54/2016 

Rada SRZ neschvaľuje MsO SRZ Hlohovec mimoriadne zarybnenie na pretek v LRU-feeder 

Browning feeder cup. 

Uznesenie č. 59/2016 

Rada SRZ neschvaľuje dotáciu vo forme 200 kg násady pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie 

súťažnej trate pretekov „Memoriál Jozefa Kronera“ v LRU-mucha. 

 

VI. Rada SRZ konštatuje: 

Uznesenie č. 64/2016 

Rada SRZ konštatuje, že postup organizácií MsO SRZ Senica a MO SRZ Vrbové vo veci žiadosti 

Petra Kiripolského a Jána Marku o prestup do inej organizácie bol v súlade s vnútornými 

predpismi. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Bíziková 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

p. Sieglová   ................................. 

 

 

 

p. Estergájoš        ................................. 

 

 

 

 

 

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

 tajomník                prezident   

 

 



 


