
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 27. augusta 2016 v Žiline 

       

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 27. augusta 2016 v Žiline 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

tečúcich vôd, Ing. Cintula B. – vedúci odboru výroby, Ing. Šátek P. – vedúci 

ekonomického odboru, Ing. Kuric M. – asistent tajomníka, Ing. Pika – Slovryb, a.s. 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-6/2015 

a 1-6/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 8/2016 

3. Vyhodnotenie XIV. MS v LRU-prívlač 

4. Príprava Mimoriadneho snemu SRZ 

5. Príprava osláv 90. výročia založenia SRZ 

6. Návrh marketingového plánu na rok 2017 

7. Iné 

7.1.1. Návrh smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov 

7.1.2. Návrh smernice – Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ 

7.2. Ekologické havárie 

7.3.1. SRZ MO Dolný Kubín – žiadosť o pridelenie revíru – Raciborský potok 

7.3.2. SRZ MO Veľký Krtíš – žiadosť o vyňatie VN Sklabiná zo ZKP 

7.3.3. SRZ MsO Šaľa – žiadosť o poskytnutie pôžičky 

7.3.4. SRZ MsO Prešov – žiadosť o odklad úhrady finančných prostriedkov za predaj povolení na 

rybolov 

7.4. Prezentácia výrobných stredísk Rady SRZ: Kľúčovec a Brzotín 

7.5. Martin Lipka – námietka voči vyjadreniam člena Rady p. Ing. Estergájoša 

7.6. Slovryb, a.s. – žiadosť o rozšírenie ručenia za nový strednodobý investičný úver 

8. Rôzne 

Záver 

 

V dňoch 03. – 08. augusta 2016  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 102/2016 

Rada SRZ schvaľuje pozvánku na Mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý sa bude 

konať dňa 01. októbra 2016, v znení v akom bola predložená. 

 

Za – 19     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

(nehlasovalo 15 členov Rady SRZ) 

 

Otvorenie 

Zasadnutie otvoril tajomník SRZ zablahoželaním p. Bronišovi k 70. narodeninám a MVDr. 

Bilikovi k 50. narodeninám. 

V zasadnutí ďalej pokračoval prezident SRZ, ktorý skonštatoval účasť členov Rady SRZ na 

zasadnutí v počte 28 a dal hlasovať o programe zasadnutia. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 103/2016 

Rada SRZ schvaľuje program zasadnutia tak ako bol predložený. 



Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – za overovateľov zápisnice odporúčame JUDr. Kabáča a PaedDr. Čerešňáka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 104/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 27.08.2016 vykonávali JUDr. 

Kabáč a PaedDr. Čerešňák. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0     Zdržal sa – 2 

           JUDr. Kabáč 

           PaedDr. Čerešňák 

 

prezident SRZ – za skrutátorov určujem Mgr. Jankovičovú a PhDr. Fraňu 

 

V úvode prezident SRZ informoval o zasadnutí Prezídia Rady SRZ, ktoré sa konalo pred týmto 

zasadnutím. V rámci disciplinárneho konania boli štyri podnety: p. Jozef Vígh – zmena 

rozhodnutia na pokutu 100 EUR namiesto vylúčenia na dobu troch rokov; p. Dušan Vincent – 

zrušenie disciplinárnych rozhodnutí; p. Daniel Vanek – zrušenie disciplinárnych rozhodnutí na 

základe rozsudku Slovenskej republiky; štatutárni zástupcovia MsO SRZ Piešťany – potvrdzujúce 

rozhodnutie.  

V rámci udelenia vyznamenaní: Prezídium schválilo udelenie vyznamenania p. Kupeckému; 

neschválilo udelenie vyznamenania členom, ktorí nespĺňali podmienky a v prípade 10 členov 

odporúča Rade SRZ, aby schválila udelenie vyznamenaní, a to týmto osobám: Majlender, Broniš, 

Trnka, Mravík, Sep, Ďurček, Valo, Kasan, Lipták, Ružička, tak ako navrhuje Prezídium. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 105/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní a čestného členstva takto: 

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

MO SRZ Banská Štiavnica – Mgr. Ján Mravík 

MO SRZ Nová Baňa – Ján Valo, Miroslav Kasan, Mgr. Pavol Lipták 

Medaila „Za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve“ 

MO SRZ Bánovce nad Bebravou – Marián Broniš – pri príležitosti 90. výročia  

MO SRZ Liptovský Hrádok – Ing. Jozef Trnka – pri príležitosti 90. výročia 

MO SRZ Banská Štiavnica – Vladimír Sep 

MO SRZ Nová Baňa – Jozef Ďurček 

Čestné členstvo v SRZ 

MO SRZ Spišská Stará Ves – Štefan Majlender – pri príležitosti 90. výročia 

MsO SRZ Bratislava III. – Ing. Karol Ružička – pri príležitosti 90. výročia 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali; v krátkosti k uzneseniu č. 100/2016 – na základe znaleckého 

posudku bola znalcom určená cena 31,37 EUR/m
2
, pričom bolo ponúknutých 30 EUR; je potrebné, 

aby Rada SRZ predaj odsúhlasila alebo neodsúhlasila 

 

Ing. Kalus – hrozí zánik strediska – tajomník SRZ – stredisko bude naďalej funkčné; ide 



o nepotrebný pozemok, jeho využitie pre zväz nie je žiadne; peniaze by sa následne investovali do 

stredísk 

Mgr. Jankovičová – z dôvodu prehodnotenia uznesení č. 19/2013, č. 27/2013, č. 89/2013, č. 

90/2013, č. 35/2014, č. 9/2015, ktoré je vhodné zakomponovať priamo do vnútorných predpisov 

a neaktuálne zrušiť; navrhuje prehodnotiť aj uznesenie č. 41/2015, ktoré treba zakomponovať do 

smernice a následne ho môžeme zrušiť 

tajomník SRZ – mnohé uznesenia sú staré a nie je možné neustále sledovať, ktoré platia alebo 

neplatia; efektívnejšie je ich priame zakomponovanie do smerníc a iných predpisov 

prezident SRZ – návrh je akceptovaný a bude to zakomponované do smernice – Pravidlá pre 

zarybňovanie rybárskych revírov SRZ; dal hlasovať o odpredaji pozemku 

Ing. Mišech – do uznesenia dať, že finančné prostriedky viazať na rekonštrukciu výrobných 

stredísk – tajomník SRZ – je to uznesenie Snemu, že prostriedky z predaja nehnuteľností sa 

evidujú na samostatnom účte a použijú sa na výstavbu a rekonštrukciu 

MVDr. Bilik – použiť finančné prostriedky na zasieťovanie strediska v Považskej Bystrici – Ing. 

Mišech – v PB je potrebné riešiť vodu – tajomník SRZ – odporúčame použiť v PB, určiť priority, 

použitie výlučne na rekonštrukciu výrobných stredísk 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 106/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj časti parcely č. 1581/8 a 1581/2 o výmere cca 2 000 m
2
 v Považskej 

Bystrici vo výške 31,37 EUR/m
2
 určenej znaleckým posudkom. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

K bodu 2: 

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

6/2015 a 1-6/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 8/2016 

- materiál obdŕžali členovia Rady elektronicky – predložil ho Ing. Šátek – objasnil najmä 

prekročené položky – spotreba materiálu, prekročenie z dôvodu nákupu materiálnych zmesí 

v hodnote 155 000 EUR, pričom 145 000 EUR je krytých z Environmentálneho fondu; zarybnenie 

– prekročenie v dôsledku jarného zarybnenia a MS v prívlači; zníženie v oblasti poistného -  

uzatvorené nové zmluvy; osobné náklady – prekročenie z dôvodu vyplatenia odmien pre výrobné 

strediská; chýba produkcia, ktorá sa bude zaúčtovávať až v období jesenných výlovov 

tajomník SRZ – v medziročnom porovnaní za obdobie 1-6/2015 a 1-6/2016 sme v pluse v 

hospodárskom výsledku o 134 663 EUR lepšie ako pred rokom, stále v režime konsolidácie; 

naďalej sa zlepšuje medziročná bilancia; momentálny stav na všetkých účtoch je 1 175 tis. EUR 

Ing. Mihalda – technická pripomienka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 107/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán 

a skutočnosť rozpočtu za 1-6/2015 a 1-6/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 8/2016. 

 

K bodu 3: 

Vyhodnotenie XIV. MS v LRU-prívlač 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali; neuzatvorený hospodársky výsledok je 15 000 EUR, treba 

dofakturovať poplatok FIPS, tam bude 2 250 EUR a za tlač fotografií a videí 500 EUR, takže 

celkový výsledok na úrovni cca. 12 000 EUR; nevyplácali sa ešte odmeny pre členov ústrednej 

komisie, tie až po odsúhlasení Rady; jedná sa o 10 ľudí, pričom tajomník si odmenu neuplatní; 

plán hospodárskeho výsledku bol 2 508 EUR 

p. Godiška – v rozpočte je dotácia z Prešovského samosprávneho kraja, či sa uskutočnila – 

tajomník SRZ – dotácia sa riešila medzi organizáciou Svit a VÚC 



Ing. Mišech – zachovať plán, ostatné prostriedky nech sa použitú na odmeny 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 108/2016 

Rada SRZ schvaľuje hospodársky výsledok z XIV. MS v LRU-prívlač vo výške 2 508 EUR, 

pričom zostatok finančných prostriedkov sa použije na odmeny pre členov ústrednej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

Mgr. Jankovičová – vrátila sa ku kontrole uznesení, a to č. 101/2016; návrh je oceniť víťazné 

družstvo vrátane náhradníkov a trénera zlatým odznakom/medailou/ SRZ     

p. Farský – v minulosti sa majstrom sveta dával zlatý odznak 

tajomník SRZ – majstri sveta zároveň dostanú finančnú odmenu od MŠ SR 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 109/2016 

Rada SRZ schvaľuje  udelenie vyznamenania „Čestný odznak 1. stupňa“ víťaznému družstvu v MS 

v LRU-prívlač, vrátane náhradníkov a trénera. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Borlok 

 

Ing. Mihalda – netreba zabudnúť na ľudí, ktorí pomáhajú pretekárom, ide o 20 ľudí – Mgr. 

Jankovičová – to si navrhuje odbor športovej činnosti 

 

K bodu 4: 

Príprava Mimoriadneho snemu SRZ 

prezident SRZ – materiál ste obdŕžali; zaoberalo sa ním aj Prezídium, ktoré odporúča, aby členmi 

pracovného predsedníctva boli členovia Prezídia, ktorí boli schválení ako delegáti na snem 

a prísediacimi boli prezident, tajomník, právny referent a notár; člen pracovného predsedníctva za 

Nitriansky kraj by bol navrhnutý priamo na sneme, nakoľko Ing. Stanko nebol zvolený za delegáta 

JUDr. Kabáč – ide o návrh, čiže na sneme sa to môže zmeniť, nakoľko pracovné predsedníctvo 

volí snem 

Ing. Kalus – v pracovnom predsedníctve bol vždy prezident a tajomník – prezident SRZ – je 

potrebné dodržiavať Stanovy SRZ a Organizačný poriadok; členmi môžu byť len delegáti; ja som 

dal možnosť, aby delegátom bol štatutárny zástupca organizácie, a nie ja, len preto, že som 

prezident 

tajomník SRZ – nepovažoval za vhodné, aby bol schválený ako delegát, nakoľko sa nezúčastnil 

členskej schôdze z dôvodu súkromnej zahraničnej cesty; delegátom je štatutárny zástupca 

organizácie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 110/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby za členov pracovného predsedníctva Mimoriadneho snemu SRZ boli 

navrhnutí členovia Prezídia Rady SRZ, ktorí boli riadne zvolení za delegátov a za prísediacich boli 

navrhnutí prezident SRZ, tajomník SRZ, právno-organizačný referent a notár. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 



tajomník SRZ – odporučil schváliť, aby členovia Rady SRZ a KK SRZ, ktorí neboli zvolení za 

delegátov boli prizvaní ako hostia s hlasom poradným 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 111/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby členovia Rady SRZ a KK SRZ, ktorí nie sú delegátmi na Mimoriadny 

snem SRZ, boli prizvaní ako hostia s hlasom poradným. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0     Zdržal sa – 1 

           Ing. Staško 

 

prezident SRZ – na Mimoriadnom sneme bude potrebné schváliť aj členov mandátovej a návrhovej 

komisie; návrh bol zvoliť členov Rady; volebná komisia podľa programu nie je potrebná – p. 

Sieglová – v komisiách bude za každý kraj jeden člen, pričom na sneme si každý kraj zvolí sám 

 

Ing. Mihalda – odporúča pozvať aj zástupcu z Ministerstva životného prostredia SR – MVDr. Bilik 

– neviem, či je to vhodné, ide o náš vnútorný predpis – p. Sieglová – ich treba pozvať skôr na 

oslavy 90. výročia založenia SRZ – Ing. Mišech – bolo by to zdvorilé, nakoľko sme najväčším 

občianskym združením, takže sa patrí zástupcu z MŽP SR pozvať – prezident SRZ – zabezpečí 

Sekretariát Rady SRZ pozvánku na MŽP SR 

p. Sieglová – bolo by dobré predísť tomu, aby neprišli z „Ryby, rybky, rybičky“; čo dobrého nám 

urobili – Ing. Mihalda – za posledné tri čísla časopisu sedem strán „antiradaru“ – Ing. Mišech – 

nemáme sa prečo schovávať – MVDr. Bilik – snem si to odhlasuje, či bude chcieť ich prítomnosť 

alebo nie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 112/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prípravu Mimoriadneho snemu SRZ. 

 

K bodu 5: 

Príprava osláv 90. výročia založenia SRZ 

tajomník SRZ – materiál ste písomne obdŕžali; rokuje sa s dodávateľom dramaturgie a scenáru 

z bratislavskou firmou; náklady máte predložené, boli navrhnuté tri finančné úrovne, odporúčame 

tú najúspornejšiu; moderátor je dohodnutý p. Vojtek, hudobníčka p. Martausová – z jej dielne by 

sme chceli aj hymnu SRZ, a zároveň každá organizácia obdrží zástavu SRZ 

p. Estergájoš – ktorým členom bude udelené vyznamenanie pri príležitosti 90. výročia – tajomník 

SRZ – dodatočne bude zoznam vypracovaný a zaslaný elektronicky 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 113/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prípravu osláv 90. výročia založenia SRZ. 

 

K bodu 6: 

Návrh marketingového plánu na rok 2017 

 - materiál predložil Ing. Kuric – plán zameraný na sponzoring, reklamnú činnosť a minimalizáciu 

nákladov v rámci bežnej činnosti – v rámci sponzoringu už oslovujeme klientelu dodávateľsko-

odberateľských vzťahov; ponuka reklamných plôch v rámci športových podujatí, webového sídla 

a pod.; uzatvorená zmluva s firmou Livonec, Sting Trade, pred podpisom zmluva s firmou 

Baktoma Slovakia; minimálizia nákladov – rokovania s dodávateľmi prác, tovarov a služieb 

o prehodnotení cien, o možnostiach zliav a pod.; podarilo sa dosiahnuť zľavy v oblasti dodávky 

elektrorevízií, ochranných pomôcok, oprava vozidiel 

Ing. Kalus – pripomienka k činnosti firmy Livonec; či sú kontroly robené fyzicky alebo len 



administratívne – Ing. Kuric – osobne som navštívil všetky výrobné strediská za prítomnosti 

pracovníčky firmy Livonec; všetko ide cez nás, vždy sme informovaní o ich úkonoch 

Ing. Mihalda – ako si predstavujete propagáciu SRZ – Ing. Kuric – v rámci sponzoringu my 

ponúkame dodávateľom reklamné priestory a zase oni nám ponúkajú svoje priestory – Ing. 

Mihalda – mňa zaujíma propagácia SRZ v rámci televízie, časopisov a pod.; veľmi dobre začal 

spoluprácu p. Martiš, ktorý odišiel z „Ryby, rybky, rybičky“, nakoľko nesúhlasil s ich taktikou 

a postupom; robí perfektné videá pre firmu Sports; rozbehnúť spoluprácu 

tajomník SRZ – Ing. Kuric v rámci svojej agendy momentálne rieši správu majetku a investícií, 

ktorá zaberá veľké množstvo času; propagáciu rieši zatiaľ p. Schwarz a do budúcna uvidíme, či sa 

bude na tom naďalej podieľať alebo to bude len v činnosti Ing. Kurica; veľkou zmenou je najmä 

informovanie o činnosti Sekretariátu na webovej stránke; s p. Martišom sme rátali do televíznej 

relácie v RTVS, do dnešného dňa nám neprišla odpoveď, takže aj peniaze z environmentálneho 

fondu určené na výrobu reláciu sme, po odkonzultovaní, používali na nákup modulov stánkov pre 

športové podujatia a expozíciu výstav   

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 114/2016 

Rada SRZ berie na vedomie marketingový plán na rok 2017. 

 

K bodu 7: 

Iné 

7.1.1. Návrh smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov 

tajomník SRZ – smernica sa bude schvaľovať až po Mimoriadnom sneme, nakoľko jej znenie sa 

bude odvíjať od prijatých zmien Stanov SRZ 

Ing. Kalus – tvrdil, že smernica už bola schválená – Mgr. Roobová – smernica sa aktualizuje každý 

rok, preto bude potrebné opätovné schválenie na rok 2017 

Ing. Strihová – zásadná pripomienka, a to, že hosťovacie povolenia majú formu známky, preto 

nutnosť vydávať záznam o úlovkoch každému členovi pri zaplatení členského príspevku 

tajomník SRZ – do smernice zakomponovať aj vydávanie reprezentačných povolení, aby verejnosť 

bola informovaná o vydaných povoleniach pre orgány verejnej správy, ministerstvo atď. 

p. Šaffa – technická pripomienka 

p. Šiška – pripomienka, aby sa záznamy dávali len tým členom, ktorým nebolo uložené 

disciplinárne opatrenie nevydanie povolenia na rybolov 

PaedDr. Čerešňák – pripomienka, že v každom vydanom povolení, musí byť nalepená známka, 

pretože kolujú povolenia bez známky, ktoré sú len opečiatkované a podpísané štatutárnymi 

zástupcami – JUDr. Kabáč – v smernici je jasne uvedené, že „Všetky druhy a ceny povolení na 

rybolov, ktoré boli schválené Radou SRZ, sú uvedené v „Prehľade“ a vydávajú sa na predpísaných 

tlačivách. Iné tlačivá povolení sú neplatné.“ – tajomník SRZ – prílohou smernice bude aj vzor známok  

PaedDr. Čerešňák – či by nebolo dobré umožniť organizáciám, aby si mohli ponechať niekoľko 

povolení po 30.10., keďže sa môže stať, že aj v tomto období si bude chcieť niekto povolenie zakúpiť – 

tajomník SRZ – vracajú sa nepoužité ceniny; ich zaplatením a odvedením odvodu na Radu, je na Vás, 

či si ich ponecháte alebo tie nepoužité vrátite 

 

7.1.2. Návrh smernice – Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ 

- materiál predložila Ing. Strihová – posledná aktualizácia bola v roku 2003, hlavná podstata ostala 

nezmenená; zmena – interný a externý dodávateľ, potrebné schváliť účinnosť od 1. septembra 

Ing. Mihalda – do bodu 7 pri mimoriadnych situáciách doplniť aj prítomnosť rybárskeho 

hospodára revíru – Ing. Strihová – chceli sme, aby v prvom rade rozhodoval vedúci, ide o rôzne 

mimoriadne situácie, buď rozhodne vedúci alebo hospodár, nemôžu obidvaja – Ing. Mihalda – na 

revíroch Rady nech je to vedúci, ale na miestnych vodách musí byť aj hospodár – Ing. Strihová – 

ide o zarybňovanie z fondov revírov Rady SRZ – Ing. Mihalda – hospodár má predsa právo ryby 

skontrolovať – Ing. Strihová – toto právo má, ale v prvom rade má informovať vedúceho výroby 

alebo ichtyológa; hospodár z vlastného presvedčenia rozhodne, že ryba nevyhovuje a pošle ju preč, 



a potom sa bude len posúvať; ide o zarybňovanie z fondov Rady SRZ a nie z prostriedkov 

organizácie; pri revíroch Rady je prítomný hospodár Rady alebo ichtyológ a pri revíroch 

organizácie je samozrejme prítomný hospodár organizácie 

Ing. Mihalda – nestačí len prítomnosť, ale možnosť, aby rozhodol, že rybu do vody nepustí, ak 

nevyhovuje, ale musí to zdôvodniť  

p. Estergájoš – treba upraviť tak, že ak sa hospodár rozhodne vrátiť rybu, tak za akých podmienok; 

už sa stalo, že v organizácií Stará Turá p. Antal ryby odmietol a poslali ich k nám; u nás hospodár 

povedal, že nevyhovovali miery, ale boli do kanála vypustené, následne mi to bolo „obúchané 

o hlavu“, že keby bol hospodár členom Rady, tak by mohol rybu odmietnuť – Ing. Strihová – to 

rieši bod 7, a to je reklamácia dodávok násadových rýb, pričom okamžite treba kontaktovať 

vedúceho odboru výroby 

Ing. Mihalda – navrhol hlasovať o doplnení rybárskeho hospodára – MVDr. Bilik – doplniť, že pri 

odmietnutí ryby zodpovedá za náhradu škody, tým, že ryba bude odmietnutá bezdôvodne 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 115/2016 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie na str. 10 do bodu 7 Smernice – Pravidlá pre zarybňovanie 

rybárskych revírov SRZ, a to prítomnosť rybárskeho hospodára alebo poverenej osoby príslušnej 

ZO SRZ, ktorý má právo odmietnuť prebratie dodávky násadových rýb, pričom odmietnutím ZO 

SRZ preberá zodpovednosť za náhradu škody, ak sa odmietnutie preukáže ako bezdôvodné. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 5 

           Mgr. Jankovičová 

           Ing. Viktorín 

           prezident SRZ 

           tajomník SRZ 

           JUDr. Borlok 

 

Mgr. Jankovičová – do smernice zakomponovať uznesenie č. 41/2015, následne sa môže uznesenie 

zrušiť ako neaktuálne; v úvode zmeniť na „vymedzenie pojmov“ a na str. 5 za 31. marec doplniť 

„kalendárneho roka“ 

p. Šaffa – vysoký počet úhynu rýb – ako postupovať – Ing. Strihová – problematiku bude riešiť 

pripravovaná publikácia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 116/2016 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu – Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ s navrhnutými 

pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.2. Ekologické havárie 

Ing. Strihová – v priebehu leta bolo niekoľko ekologických havárií, neboli však uzavreté 

a o dotáciu požiadal iba Bardejov za mimoriadne zhoršenie vôd vo výške 5 451 EUR; čo sa týka 

fondu, čerpalo sa už 35 610 EUR spolu s touto dotáciou; zostatok cca 34 000 EUR, ktoré by mohli 

slúžiť v jeseni na ďalšie prípadné ekologické havárie; malé úhyny sa riešili z fondu ichtyológa 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 117/2016 

Rada SRZ schvaľuje dotáciu z rezervného zarybňovacieho fondu na ekologické havárie, prvotné 

zarybnenie a dorybnenie takto: 



- SRZ MO Bardejov – 1000 ks Pds2,  265 kg Pp2  v hodnote 5 451 EUR na MZV – Topľa č. 5a. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.3.1. SRZ MO Dolný Kubín – žiadosť o pridelenie revíru – Raciborský potok 

Ing. Strihová – žiadosť bola už raž predkladaná v roku 2014, Rada s pridelením revíru nesúhlasila 

najmä z dôvodu, že tam tiahnu ryby na výter a chodí sa tam odlovovať z výrobného strediska; cca 

7 km úsek pridelený k revíru Orava č. 2; je to jeden z posledných prítokov, ktoré nám ostali; nie je 

vhodné, aby na hlavnom toku hospodáril jeden a na prítoku druhý, bol by to problém pri odlove 

generačných rýb – p. Farský – chýba tu logika, aby Orava bola Rady a prítok organizácie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 118/2016 

Rada SRZ neschvaľuje pridelenie rybárskeho revíru – Raciborský potok Slovenskému rybárskemu 

zväzu – Miestna organizácia Dolný Kubín. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 1    Zdržal sa – 4 

      JUDr. Kabáč    Mgr. Jankovičová 

           JUDr. Borlok 

           Ing. Staško 

           p. Orovčík 

 

7.3.2. SRZ MO Veľký Krtíš – žiadosť o vyňatie VN Sklabiná zo ZKP 

Ing. Strihová – zväzový rybársky poriadok sa robí na obdobie troch rokov a hovorili sme o tom, že 

budúci rok chceme robiť veľkú aktualizáciu 

p. Orovčík – v prípade žiadosti o vyňatie revíru je vhodné dať aspoň protihodnotu a navrhnúť na 

doplnenie iný revír 

prezident SRZ – pýtal som sa predsedu organizácie, ktorý uviedol, že rybník sa už dlhšie nachádza 

vo zväzovom poriadku a potrebuje si „oddýchnuť“, pričom náhradu nenavrhli 

p. Sieglová – nie je čo riešiť, poriadok je na tri roky a treba to zachovať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 119/2016 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie VN Sklabiná zo zväzového kaprového povolenia na základe 

žiadosti SRZ MO Veľký Krtíš. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 3    Zdržal sa – 0 

      JUDr. Borlok 

      p. Valent 

      PhDr. Fraňa 

 

Ing. Strihová – predložila žiadosť obce Haláčovce s podpísanou petíciou občanov o vyňatie VN 

Haláčovce zo zväzového kaprového povolenia a zaradiť VN Prusy alebo VN Brezolupy z dôvodu 

opätovných sťažností občanov, že počas rybárskej sezóny sa sústreďujú indivíduá okolo nádrže, 

ktoré znečisťujú okolie, narúšajú nočný kľud a pod.  

p. Broniš – k nádrži je 200 m prístupová cesta medzi rodinnými domami, potom je panelová cesta, 

ktorá je vo vlastníctve povodia Váhu a obec a chcú aj túto prístupovú cestu zrušiť; celú údržbu robí 

organizácia, pričom neporiadok tam robia občania obce, ktorí tam chodia na motorkách a robia 

rôzne žúry; samozrejme aj rybári robia neporiadok, ale v rámci brigád sa to dá odstrániť 

PhDr. Fraňa – nebude hádam starostka rozhodovať o tom, ktoré revíry sa budú nachádzať vo 



zväzovom povolení 

Ing. Strihová – sme ochotní ísť za pani starostkou, prerokovať to a dohodnúť sa na spolupráci 

Ing. Mišech – ak si niekto dovolí nazvať člena SRZ indivíduom ako to urobila pani starostka, 

nemáme čo riešiť; dôrazne protestujem proti takýmto žiadostiam 

p. Sieglová - poriadok je robený na obdobie troch rokov, opäť nemáme o čom hlasovať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 120/2016 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie VN Haláčovce zo zväzového kaprového povolenia na základe 

žiadosti starostky obce Haláčovce. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0     Zdržal sa – 0 

  

Ing. Strihová ďalej informovala o pracovnom stretnutí na MŽP SR, ktoré sa týkalo najmä zmien 

v revírovaní, pretože sa vždy vyskytnú opodstatnené a neodkladné zmeny – zvýšenie lovnej miery 

lipňa alebo pstruha potočného, OR Veľký Zemník – žiadosť o vyhlásenie časti CHRO bola 

odsúhlasená; ľavostranný priesakový kanál – oplotenie v areáli a prístup k vode; vytvorenie 

nového revíru Parkové jazierko Baračka; žiadosť o vytvorenie časti „CHaP“ – nie je možné 

vytvoriť „CHaP“ v lovnom revíre; dva chovné rybníky na VN Liptovská Mara 

PaedDr. Čerešňák – či je možné doplniť ešte žiadosti, a to zníženie lovnej miery amura – Ing. 

Strihová – muselo by ísť o niečo neodkladné; zmeny už boli prerokované; MŽP SR už ďalšie 

žiadosti riešiť nebude; miera amura bola schválená na trojročné obdobie, nie je dôvod na zmenu 

- v rámci činnosti prebiehali ichtyologické prieskumy, terénne prehliadky, ktoré sú uverejňované aj 

na webovej stránke; informácia o pripravovanom seminári o lipňovi, dotazník o lipňovi 

a lipňových vodách, ktorý bol všetkým zaslaný; petícia za Živé rieky – cca už 25 000 podpisov, 

predkladať sa bude pravdepodobne v decembri; informácia o aktualizácii koncepcie HEP-u – 

spracovaný materiál nie je podľa našich predstáv; je tam 60 profilov, ktoré by mali byť povolené, 

ale z tých 375 ďalších profilov nie je nikde napísané, že sa nepovolia; MŽP SR potrebuje tento 

materiál schváliť do konca roka, takže v septembri bude pravdepodobne interné pripomienkovanie 

a my sa musíme pripraviť na medzirezortné pripomienkovanie; tak ako pri Vodnom pláne, aj tu by 

sme pripomienkovali z nášho odboru a taktiež prostredníctvom hromadnej pripomienky verejnosti 

Ing. Staško – treba sledovať environmentálny portál, sledovať, čo sa plánuje a včas sa zapojiť; 

pretože tí investori vyžadujú kladné stanoviská, keď si to zaplatili; zoznam možných MVE treba 

zaslať na organizácie – Ing. Strihová – ide o pracovný materiál, ktorý nie je schválený 

MVDr. Bilik – ako príklad uvádzam vykonanie ichtyologického prieskumu na Slanej, kedy prietok 

bol 50 cm, strhávalo toho človeka v kolenách a ledva vo vode ustál, nebolo nám to ohlásené včas, 

prieskum sa urobil a nám sa povedalo, že sa s tým nedá nič urobiť, a pritom to bolo v rozpore so 

zákonom; už proti tomuto treba jasne zaujať postoj 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 121/2016 

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

SRZ. 

 

7.3.3. SRZ MsO Šaľa – žiadosť o poskytnutie pôžičky 

tajomník SRZ – v priebehu tohto týždňa prišiel email od p. tajomníčky, že svoju žiadosť sťahujú, 

nakoľko sa dohodli na ďalšom prenájme, a preto sa nie je čím zaoberať 

   

7.3.4. SRZ MsO Prešov – žiadosť o odklad úhrady finančných prostriedkov za predaj 

povolení na rybolov 

prezident SRZ – materiál ste obdŕžali, vyjadrenie členov Rady z Prešovského kraja – p. Orovčík 

a p. Godiška – o tejto žiadosti nemáme žiadne informácie; či bol navrhnutý splátkový systém – 



prezident SRZ – odklad do 15.4.2017 – p. Orovčík – potom sa im to bude neustále posúvať, keďže 

v roku 2017 budú mať už ďalšie záväzky; treba nejaký režim navrhnúť – tajomník SRZ – 

z ekonomického pohľadu je splatenie najvhodnejšie do konca roka 2016, ale nevieme akú budú 

mať bilanciu; organizácii bola schválená aj pôžička 10 000 EUR, zostáva im ešte 9 000 EUR 

MVDr. Bilik – keby sme vedeli ich ekonomiku, môžeme im vyjsť v ústrety 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 122/2016 

Rada SRZ schvaľuje odklad úhrady finančných prostriedkov za predaj povolení na rybolov vo 

výške 10 000 EUR s lehotou splatnosti do konca roka 2016 s jej možnou zmenou len za základe 

predloženia kompletnej finančnej správy. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- po prerokovanom bode nasledovala obedná prestávka, po ktorej bola predložená žiadosť 

Slovrybu, a.s. 

 

prezident SRZ – na zasadnutí privítal Ing. Piku – riaditeľa spoločnosti  

Ing. Pika – na doplnenie žiadosti uviedol, že za úver prednostne ručí Slovryb daným pozemkom, 

20% hodnoty pozemku platíme v hotovosti a na 80% sa berie úver, čiže ide o 20% preručenie, 

takže keby sa niečo stalo, zobrali by nám najskôr pozemok; o rozšírenie ručenia požiadala banka, 

aby nám úver vôbec schválila a nehnuteľnosťami, ktorými by sa malo ručiť, už sú v banke a ručí 

nimi SRZ, takže nejde o nové ručenie 

tajomník SRZ – aká je cena pozemku – Ing. Pika – 354 000 EUR, 20 EUR/m
2 

Ing. Kalus – ako to vyzerá s diaľnicami, či sa to dá zmeniť, aby nebolo stredisko narušené – Ing. 

Pika – mali sme vytipovaný pozemok povyše potoka, ale tam už bola zakreslená križovatka cesty; 

sú dva varianty, jeden variant, ktorý obchádza stredisko a druhý by ochabil činnosť strediska, ktorý 

sa snažia presadiť aj napriek postoju životného prostredia; s p. tajomníkom sme uplatnili námietky 

v posudzovacom konaní; je tam povinnosť v rámci EIA vyjsť v ústrety a prispôsobiť cestu tak, aby 

nebola narušená činnosť strediska; počkáme na rozhodnutie a následne by išiel list riaditeľovi NDS 

MVDr. Bilik – odporúča podporiť; na informovanie – akcie v Slovrybe sú neobchodovateľné; 

ziskovosť neustále narastá; Slovryb svoj dlh voči SRZ aktívne spláca a celková aktivita je 

v prospech nás 

p. Godiška – podrobnejšie vysvetliť o čo ide, nakoľko mnohí z nás neboli v predchádzajúcich 

obdobiach členmi Rady a nepoznajú históriu – Ing. Pika – jeden úver sa bral na lipňové 

hospodárstvo, jeho výška bola 230 000 EUR, zostatok je 167 000 EUR; vlastné imanie k aktívam 

je v pomere 45,1%, pričom 40% je všeobecne uznávaná hodnota zdravej ekonomickej firmy, tak 

sme 5,1% nad limitom; nové stredisko plánujeme vybudovať v rokoch 2019-2020 

tajomník SRZ – aké iné investičné činnosti sú v pláne okrem pozemku – Ing. Pika – pre tento rok 

je plánovaná skúšobná prevádzka, tretia etapa v Príbovciach a postupne tu vybudovať recirkulačný 

okysličovací systém; iné investície pre tento rok nie sú; malo by to byť v rámci operačného 

programu Rybné hospodárstvo, ale zatiaľ nefunguje; čerpanie sa dosť komplikuje a bežný chovateľ 

bez poradcu nemá šancu žiadosť podať 

p. Orovčík – odkiaľ sa získajú financie na vybudovanie strediska, keď úver je len na odkúpenie 

pozemku – Ing. Pika – toto financovanie je plánované tak, že lipňové hospodárstvo sme dotovali 

pomocou eurofondov vo výške 50%, tam sme dostali príspevok 139 000 EUR a 94 000 EUR zo 

zisku akcionári odložili na nové investície, celkovo fond zo zisku bude postačovať na vybudovanie 

strediska, čiže len z týchto dvoch zdrojov je 233 000 EUR; celkový stav účtu je cez 400 000 EUR 

a 200 000 EUR máme kontokorentný úver 

p. Kozub – či budú problémy s povoleniami na výstavu – Ing. Pika – vodohospodári súhlasia, aj 

s odberom vody; s ochranármi sa ešte jedna 

p. Farský – či sa na stredisko bude brať nový úver – Ing. Pika – z vlastných prostriedkov, investícia 

cca 500 000 EUR 



Ing. Mišech – či bude pozemok slúžiť ako náhrada za Biely Potok – Ing. Pika – dlhodobo hľadáme 

pozemky pre ďalší rozvoj; z dôvodu, že sa musia všetky povolenia na odber vody prehodnotiť, nie 

je možné povoliť vyšší odber vody, a preto v lokalitách, kde už podnikáme, nie je možné zvýšiť 

produkciu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 123/2016 

Rada SRZ schvaľuje rozšírenie ručenia majetkom SRZ – časťou spracovne rýb a k nej 

prislúchajúcimi pozemkami na stredisku Biely Potok, na zábezpeku za investičný úver, ktorý bude 

Slovryb, a.s. čerpať na kúpu pozemkov pre nové rybné hospodárstvo v lokalite Staré Hory. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 3    Zdržal sa – 3 

      p. Farský    Ing. Staško 

      p. Kozub    p. Sieglová 

      p. Polák    p. Néveri 

 

7.4. Prezentácia výrobných stredísk Rady SRZ: Kľúčovec a Brzotín 

- prezentáciu výrobných stredísk predložil Ing. Cintula a vedúci výrobného strediska Kľúčovec p. 

Dobrý 

Ing. Cintula – stredisko Kľúčovec pozostáva z dvoch objektov, a to sádky v počte 11, kde je možné 

bývanie a rybníky Číčov o počte 6 a výmere 60 ha; chov – kapor, šťuka, amur, zubáč; priority – 

odchov pre oblasť Dunaja, umožnenie odstrelu a plašenia rybožravých predátorov; výhody – 

strategická poloha pre zarybňovanie Dunaja, možnosť bývať na stredisku, vysoká hektárová 

produkcia, špeciál na prevoz rýb; nevýhody – pre tento rok zákaz plašenia o odstrelu, plytké 

rybníky a prehrievanie, nedostatok kyslíka, nutnosť čerpania vody do sádok, zvýšené pytliactvo 

p. Orovčík – čo potrebujete na zlepšenie činnosti – p. Dobrý – hlavným problémom je nemožnosť 

odstrelu; našou obavou je, že keď tam vznikne škoda, že bude príliš vysoká a uhradia nám len 

alikvotnú čiastku; už sa na životnom hovorí, že sa bude uhrádzať len skutočná škoda a nie ušlý 

zisk; zasieťovanie nie je možné, pretože ochranári sa bránia tým, že by sa tam zamotávali chránené 

živočíchy; skupina ornitológov, ktorá tvrdí, že je tam migračný ťah vtáctva, a že tam údajne 

prebývajú druhy európskeho významu, ktoré sme tam mi nikdy nevideli 

Ing. Staško – ak má niečo nadregionálny význam a ide o vzácny koridor, tak predsa nemôže nejaká 

skupina vtáčkarov rozhodnúť, že ide o chránenú časť – Ing. Cintula – je to dosť problematické; 

vhodné vypracovanie znaleckého posudku, ale je málo znalcov, pričom s niektorými z nich úzke 

vzťahy a posudok by bol spochybniteľný 

JUDr. Borlok – zo Sekretariátu vyšlo usmernenie, čo sa týka náhrady škôd, ale nedostali do 

organizácie; bolo by dobré, keby sa to dostalo aj ku nim, keďže aj ony riešia túto problematiku 

Ing. Cintula – stredisko Brzotín – v roku 2013 bolo prijaté uznesenie, ktorým sa mala vyhodnotiť 

stratovosť stredísk; odbahnenie na rybníku Čermošňa a Oko; rybníky o výmere 30 ha; dva rybníky 

– jeden novovytvorený a jeden nebol nikdy napustený, výmera by bola tak 35 – 37 ha; stredisko 

disponuje piatimi sádkami a dvoma zemnými sádkami a v jednom je generačný materiál jesetera 

malého; chov – kapor, amur, lieň, šťuka, pstruh a cez zimu prechovávame produkciu z Liptovskej 

Mary, aby bola distribúcia pre východné Slovensko; priority – oprava dvoch nefunkčných 

rybníkov; v pláne ďalšie odbahňovanie; na stredisku tzv. penzión, ktorý nebol vôbec 

zrekonštruovaný, veľké úniky tepla; možné ponúknuť ako ubytovacie zariadenie; investície – 

odbahnenie Čermošňa a Oka a dve nevyhnutné opravy rybníkov, oprava domu; výhody: 

ubytovanie vedúceho strediska, rybníky na jednom mieste, takže úspora PHM, vysoké hektárové 

výnosy, šetrné lovenie na 6 rybníkoch, možnosť zimovania, špeciál na prevoz rýb; nevýhody: 

obmedzené množstvo napúšťanej vody cez prívodné potrubie, nutnosť dobudovania rybníkov; 

zbytočne veľký dom a k tomu stará budova železnice, nie je možné oplotenie; stredisko je 

momentálne v mínuse kvôli investíciám, ale všetky by sa mali prejaviť v produkcii v tomto roku; 

bez investícií by sme boli v pluse 15 000 EUR 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 124/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk Rady SRZ: Kľúčovec a Brzotín. 

 

Ing. Cintula – v rámci odboru výrobu – príprava rozdeľovníkov na výlovy; vybavovanie povolenia 

na odber vody vo Svite, malo by byť vydané v krátkom čase, podmienkou je stále meranie vody; 

distribúcia pstruha dúhového a potočného; stretnutie na Slovrybe zamerané na lososovité ryby; 

príprava cenníka na rok 2017; distribúcia lipňa zo strediska Biely Potok – vyzerá to nádejne; 

plnenie by malo byť na 99%; 90 000 kusov lipňa sa ide zimovať na strediskách (Svit, Považská 

Bystrica a Trstená); veľký problém je nedostatok šťuky a zubáča, ostatné ryby by mali byť 

v strediskách naplnené  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 125/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ. 

 

Ing. Cintula – vyjadrenie k listu, ktorý prišiel z Púchova, pretože sme nevedeli naplniť lipňa 

v rýchlenom štádiu; nedokázali sme zabezpečiť lipňa dvojročného, tak sme Púchovu ponúkli lipňa 

jednoročného; v liste – ryby boli pekné, ale dodávka pstruha dúhového dvojročného mala dĺžku 40 

cm, namiesto deklarovaných 30 – 35 cm – SRZ v cenníku nedeklaruje centimetrovú ani 

hmotnostnú veľkosť; uvedené len Pd2 a staršia; každá ryba cez zimu inak narastie a takto neskoro 

od apríla niečo reklamovať, je to zvláštne; ak sa niečo vyskytne, treba to reklamovať bezodkladne; 

dodávka pstruha bez prsných plutiev – išlo o pstruha zo Slovianskej doliny; nešlo o genetickú 

chybu, niekde je to hustejšie a navzájom si ich obžerú a pod.; v prípade, že dostanete nejakú 

sťažnosť, treba to posunúť ďalej, pretože ak to nepríde ku nám, nevieme, čo máme riešiť 

 

7.5. Martin Lipka – námietka voči vyjadreniam člena Rady p. Estergájoša 

prezident SRZ – námietka bola predložená elektronicky; p. Lipka žiadal, aby boli členovia Rady 

o jeho stanovisku informovaní, čo sme splnili 

p. Estergájoš – nebudem to rozvíjať, ale jedna vec bola istá, a to že informácie išli odtiaľto von 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 126/2016 

Rada SRZ berie na vedomie námietku p. Martina Lipku voči vyjadreniam člena Rady p. 

Estergájoša. 

 

7.6. Slovryb, a.s. – žiadosť o rozšírenie ručenia za nový strednodobý investičný úver 

- bod programu bol prerokovaný pred bodom 7.4 a bolo prijaté uznesenie č. 123/2016 

 

K bodu 8: 

Rôzne 

prezident SRZ – na zasadnutí Prezídia boli prerokované ďalšie žiadosti, a to žiadosť z Mošoviec, 

prezídium odporúča vypracovať cenovú ponuku – tajomník SRZ – boli sme pozvaní na rokovanie 

na VÚC s p. Holeštiakom – zástupca župana, keďže sme nájomcovia rybochovného zariadenia 

Spojenej školy v Mošovciach, tak sme boli oslovení ako prvý; ide o budovy areálu školy 

a rybochovné zariadenie, ktoré nemá pre nich žiadne využitie; budova školy je pre nás nevýhodná 

investícia, ale odporúčame odkúpiť alebo pokračovať v prenájme rybochovného zariadenia – 

stredisko priamo na prameni, ktoré je napojené na Sloviansku dolinu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 127/2016 

Rada SRZ schvaľuje vypracovanie cenovej ponuky na prípadné odkúpenie alebo prenájom 

rybochovného zariadenia Strednej odbornej školy v Mošovciach. 



 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – predložil žiadosť MsO SRZ Michalovce – schváliť použitie finančných 

prostriedkov z hosťovacích povolení, na pretekoch Zemplínsky kapor, na zarybnenie Zemplínskej 

Šíravy kaprom K3 z výrobného strediska Rady; prezídium odporúča schváliť 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 128/2016 

Rada SRZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov získaných z hosťovacích povolení, 

zakúpených pri príležitosti VIII. ročníka Zemplínskeho kapra, v celej výške na zarybnenie VN 

Zemplínska Šírava násadou K3 z výrobného strediska Rady SRZ, pričom MsO SRZ Michalovce 

predloží doklad o zaplatení Rade SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Šaffa 

 

tajomník SRZ – prehľad o environmentálnych fondoch – aktuálne sme obdŕžali peniaze za 

bakteriálne odbahnenie; dotácia na propagáciu – odpoveď od RTVS sme do dnešného dňa 

nedostali; po konzultácii, použitie prostriedkov na nákup stanu a reprezentačných priestorov pre 

výstavy a športovcov a rôznych ilustračných publikácií, reklamačné predmety na snem, oslavy 

a iné; informácia o činnosti vedúceho rybárskej stráže Rady SRZ, v prípade dohôd o ochrane 

revírov sa nevyplácajú prostriedky dopredu, ale už po vykonaní činnosti; v prípade dvoch dohôd je 

potrebné zosúladenie s právnymi predpismi; aktuálny stav na účtoch SRZ Rada je 1 175 736,56 

EUR, 

- informácia o odbore športovej činnosti – pri vypracovávaní Smernice pre činnosť a financovanie 

odboru športovej činnosti bolo zistené, že odbor športovej činnosti fakticky funguje ako 

samostatný subjekt, ktorý má vlastné Prezídium, disciplinárnu komisiu, disciplinárny poriadok 

a iné predpisy; je potrebné organizáciu a fungovanie OŠČ zosúladiť s vnútornými predpismi zväzu 

- navrhujem schváliť úlohu pre ichtyológov, aby spracovali správu o vykonaní kontroly miestnych 

rybárskych poriadkov pre rok 2017 a podali ju na decembrové zasadnutie Rady 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 129/2016 

Rada SRZ ukladá ichtyológom Rady SRZ vypracovať správu o kontrole a stave miestnych 

rybárskych poriadkov pre rok 2017 na decembrové zasadnutie Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- k miestnym rybársky poriadkom podala správu Mgr. Roobová – v predchádzajúcich mesiacoch sa 

podarilo zabezpečiť zosúladenie poriadkov s právnymi predpismi; napriek tejto skutočnosti MsO 

SRZ Trnava osobitne požiadala MŽP SR o schválenie ich miestneho rybárskeho poriadku – MŽP 

SR túto žiadosť zamietlo, nakoľko poriadok bol v rozpore so zákonom o rybárstve a vnútornými 

predpismi SRZ, pričom list nám bol zaslaný na vedomie 

tajomník SRZ – informácia o stretnutí na MŽP SR – najmä ohľadom novely zákona o rybárstve – 

MŽP SR vytvorilo pracovnú komisiu pre návrh novely zákona, za SRZ bol vymenovaný tajomník 

a Ing. Mišech, celkovo má skupina 10 ľudí; našou snahou bude stretávať sa s odborníkmi rybármi, 

aby bol zákon pre rybárov a nie proti nim; návrh sa musí predložiť najneskôr do konca februára 

- na Sekretariát bola doručená pozvánka od EAF od 14. do 16.10. sa koná kongres v Záhrebe  

 

 



 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 130/2016 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú služobnú cestu v dňoch 14. – 16. októbra 2016 v Záhrebe 

v zložení štatutárny zástupca SRZ a p. Štencl ako tlmočník.  

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

         

Mgr. Jankovičová – či sa môže stať, že nové Stanovy budú v rozpore s novým zákonom – tajomník 

SRZ – už sme boli na to z MŽP SR upozornení, takže ak nastane takýto problém, bude nutné 

opätovne zvolať Mimoriadny snem 

p. Orovčík – či pridelené IČO, ktoré zaslalo MV SR môžeme používať, či by sme nemali mať 

o tom nejaké potvrdenie – Mgr. Roobová – právna subjektivita je problematická; ministerstvo sme 

požiadali o pridelenie IČO všetkým ZO SRZ, pričom nám bolo povedané, že každá organizácia má 

IČO, ktoré je riadne zaregistrované na základe priloženého zoznamu; následne sme požiadali, aby 

sme dostali pre každú organizáciu zvlášť potvrdenie, tak ako to bolo v prípade organizácií, ktoré 

menili sídlo, a na to nám bolo odpovedané, že nemajú právnu úpravu, ktorá by im umožňovala 

takéto potvrdenie vydať; napriek týmto skutočnostiam sa budeme snažiť tieto potvrdenia 

zabezpečiť, naďalej však budeme musieť fungovať na báze ako doteraz, nakoľko orgány verejnej 

správy neustále vyžadujú potvrdenia právnej subjektivity, aj napriek tomu, že sme právnickými 

osobami  

 

tajomník SRZ – otvoril uznesenie č. 31/2014, ktorým bola uložená povinnosť používať softvér na 

evidenciu členov; prijaté ešte za bývalého vedenia a teraz táto firma chce pokračovať v tejto úlohe, 

v rámci elektronizácie SRZ je potrebné poskytnúť ZO komplexnú elektronizáciu,  od viacerých 

firiem máme ponuky, ktoré ponúkajú nielen evidenciu členov, sumarizácie úlovkov ale aj revírov, 

online predaj povolení a iné evidencie; navrhujem uznesenie zrušiť a urobiť nové výberové 

konanie 

Ing. Kalus – technická pripomienka 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 131/2016 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 31/2014. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Mihalda 

(neprítomní: p. Godiška, p. Kopčo) 

 

Uznesenie č. 132/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ zabezpečiť výberové konanie na vytvorenie 

elektronického systému SRZ do konca februára 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Mihalda 

(neprítomní: p. Godiška, p. Kopčo) 

 

tajomník SRZ – v súvislosti so žiadosťou MO SRZ Dunajská Lužná o poskytnutie podpory 

z prostriedkov Environmentálneho fondu pre Štrkovisko Rovinka Veľká Voda v zmysle uznesenia 

č. 92/2016; konanie doteraz nebolo ukončené; ak sa spor nevyrieši do konca októbra, tak budú 

poskytnuté prostriedky z fondu ichtyológa 



 

Mgr. Roobová – predložila žiadosť MO SRZ Púchov o schválenie zmluvy o práve vstupu na 

rybársky revír za účelom výlovu s firmou Fish-Agro farma, s.r.o.; zmluvu sme spoločne 

konzultovali a vypracovali návrh, ktorý je v prospech organizácie – Ing. Kalus – aj napriek tomu, 

že je to miestna voda, revír nám bol pridelený Radou SRZ, a preto žiadame schválenie zmluvy 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 133/2016 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o práve vstupu medzi Fish-Agro, s.r.o. a MO SRZ 

Púchov v zmysle návrhu predloženého Sekretariátom Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           JUDr. Borlok 

           PaedDr. Čerešňák 

(neprítomní: p. Godiška, p. Kopčo) 

 

Mgr. Roobová – informácia o povinných elektronických schránkach pre právnické osoby – Úrad 

vlády SR sme požiadali stanovisko, nakoľko zo zákona nie je jasné, že sa to týka len 

podnikateľských subjektov alebo aj občianskych združení – listom nám bolo odpovedané, že 

elektronické schránky budú automaticky aktivované od 01.01.2017 aj občianskych združeniam, 

a preto je potrebné, aby si aj organizačné zložky, ktoré sú taktiež právnickými osobami, 

zabezpečili elektronické občianske preukazy; pôvodne to bolo plánované od 01.08., ale nakoľko si 

právnické osoby nevybavili občianske preukazy a bola nízka informovať, lehota bola predĺžená; 

napriek tejto skutočnosti sa orgány verejnej správy nevedia vyjadriť odkedy budú tento systém 

používať, ktorý bude slúžiť pre úradný styk medzi orgánmi verejnej správy a právnickými 

osobami; vzťahuje sa to na štatutárnych zástupcov; informácia pôjde aj vestníkom 

 

tajomník SRZ – finalizácia termínov výlovov, ktoré budú zasielané elektronicky; začíname už na 

príprave osláv 90. výročia 

p. Kozub – ako pokračuje súdny proces ohľadom neplatnosti volieb – tajomník SRZ – požiadali 

sme o doplnenie účastníkov konania; krajský súd to vrátil naspäť na okresný, nakoľko p. Tkáčik 

nesúhlasil, aby sme boli prizvaní ako účastníci do konania; súdne pojednávanie stále prebieha – p. 

Kozub – koľko to bude stáť – tajomník SRZ – právnemu zástupcovi sa zatiaľ nič neplatilo 

 

JUDr. Borlok – na Prezídiu sme sa zaoberali organizáciami, ktoré nemali voľbu delegáta na 

členskej schôdze – p. Šiška – kto bol delegátom za Radu, že nezabezpečil, aby tie voľby prebehli – 

JUDr. Borlok – odvolávali sa na to, že nedostali z Rady také podklady, na základe ktorých mali 

mať voľbu – Mgr. Roobová – podklady išli vestníkom ešte v decembri 2015 – p. Sieglová – keď to 

pochopilo 118 organizácií, nemajú sa na čo vyhovárať – JUDr. Borlok – treba im umožniť urobiť 

si mimoriadnu členskú schôdzu, aby sa mohli na sneme zúčastniť 

 

prezident SRZ – informoval o výstave Agrokomplex v Nitre; vlastný stánok s prezentáciou SRZ, 

rozšírené o aktivity pre deti a pod.; záujem bol neskutočne veľký, a zároveň možnosť diskusie na 

rôzne témy; budúci víkend účasť na Dňoch sv. Huberta vo Svätom Antone. 

 

Mgr. Roobová – odporúča schváliť zasielanie zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané 

povolenie na rybolov v elektronickej forme, nakoľko zasielanie prostredníctvom pošty predstavuje 

zbytočné výdavky a prácu navyše 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 134/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby sa zoznamy osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov 



zasielali v elektronickej forme s prístupom na heslo za predpokladu, že to bude možné technicky 

zabezpečiť. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

(neprítomní: p. Godiška, p. Kopčo) 

 

Ing. Mihalda – či sa nejako pokročilo v rokovaniach ohľadom prístupu k vode 

prezident SRZ – rokovanie so ZMOS-om sa chystá, ale musíme pripraviť konkrétne požiadavky 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 135/2016 

Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom SRZ uskutočniť pracovné stretnutie so zástupcami 

ZMOS-U v termíne do 01. novembra 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

(neprítomní: p. Godiška, p. Kopčo) 

 

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

p. Sieglová – pripomienka, či by nemali byť odmenení aj členovia Rady SRZ; proti p. tajomníkovi 

nič nemám, ale patrilo by sa, aby sme aj my niečo dostali za prvý polrok 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 136/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby členom Rady SRZ a Kontrolnej komisie SRZ boli odmeny vyplácané 

polročne. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 1    Zdržal sa – 4 

      PhDr. Fraňa    JUDr. Borlok 

           Ing. Mišech 

           PaedDr. Čerešňák 

           Mgr. Jankovičová 

(neprítomní: p. Godiška, p. Kopčo, tajomník SRZ) 

 

Uznesenie č. 137/2016 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ za splnenie uložených úloh za druhý štvrťrok 2016 

kvartálnu odmenu vo výške 1 612,37 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 2    Zdržal sa – 0 

      p. Farský 

      p. Kozub 

 

(neprítomní: p. Godiška, p. Kopčo, 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 27.08.2016 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 102/2016 

Rada SRZ schvaľuje pozvánku na Mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý sa bude 

konať dňa 01. októbra 2016, v znení v akom bola predložená. 

Uznesenie č. 103/2016 

Rada SRZ schvaľuje program zasadnutia tak ako bol predložený. 

Uznesenie č. 104/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 27.08.2016 vykonávali JUDr. 

Kabáč a PaedDr. Čerešňák. 

Uznesenie č. 105/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní a čestného členstva takto: 

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

MO SRZ Banská Štiavnica – Mgr. Ján Mravík 

MO SRZ Nová Baňa – Ján Valo, Miroslav Kasan, Mgr. Pavol Lipták 

Medaila „Za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve“ 

MO SRZ Bánovce nad Bebravou – Marián Broniš – pri príležitosti 90. výročia  

MO SRZ Liptovský Hrádok – Ing. Jozef Trnka – pri príležitosti 90. výročia 

MO SRZ Banská Štiavnica – Vladimír Sep 

MO SRZ Nová Baňa – Jozef Ďurček 

Čestné členstvo v SRZ 

MO SRZ Spišská Stará Ves – Štefan Majlender – pri príležitosti 90. výročia 

MsO SRZ Bratislava III. – Ing. Karol Ružička – pri príležitosti 90. výročia 

Uznesenie č. 106/2016 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj časti parcely č. 1581/8 a 1581/2 o výmere cca 2 000 m
2
 v Považskej 

Bystrici vo výške 31,37 EUR/m
2
 určenej znaleckým posudkom. 

Uznesenie č. 108/2016 

Rada SRZ schvaľuje hospodársky výsledok z XIV. MS v LRU-prívlač vo výške 2 508 EUR, 

pričom zostatok finančných prostriedkov sa použije na odmeny pre členov ústrednej komisie. 

Uznesenie č. 109/2016 

Rada SRZ schvaľuje  udelenie vyznamenania „Čestný odznak 1. stupňa“ víťaznému družstvu v MS 

v LRU-prívlač, vrátane náhradníkov a trénera. 

Uznesenie č. 110/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby za členov pracovného predsedníctva Mimoriadneho snemu SRZ boli 

navrhnutí členovia Prezídia Rady SRZ, ktorí boli riadne zvolení za delegátov a za prísediacich boli 

navrhnutí prezident SRZ, tajomník SRZ, právno-organizačný referent a notár. 

Uznesenie č. 111/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby členovia Rady SRZ a KK SRZ, ktorí nie sú delegátmi na Mimoriadny 

snem SRZ, boli prizvaní ako hostia s hlasom poradným. 

Uznesenie č. 115/2016 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie na str. 10 do bodu 7 Smernice – Pravidlá pre zarybňovanie 

rybárskych revírov SRZ, a to prítomnosť rybárskeho hospodára alebo poverenej osoby príslušnej 

ZO SRZ, ktorý má právo odmietnuť prebratie dodávky násadových rýb, pričom odmietnutím ZO 

SRZ preberá zodpovednosť za náhradu škody, ak sa odmietnutie preukáže ako bezdôvodné. 

Uznesenie č. 116/2016 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu – Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ s navrhnutými 

pripomienkami. 

Uznesenie č. 117/2016 

Rada SRZ schvaľuje dotáciu z rezervného zarybňovacieho fondu na ekologické havárie, prvotné 

zarybnenie a dorybnenie takto: 

- SRZ MO Bardejov – 1000 ks Pds2,  265 kg Pp2  v hodnote 5 451 EUR na MZV – Topľa č. 5a. 



Uznesenie č. 122/2016 

Rada SRZ schvaľuje odklad úhrady finančných prostriedkov za predaj povolení na rybolov vo 

výške 10 000 EUR s lehotou splatnosti do konca roka 2016 s jej možnou zmenou len za základe 

predloženia kompletnej finančnej správy. 

Uznesenie č. 123/2016 

Rada SRZ schvaľuje rozšírenie ručenia majetkom SRZ – časťou spracovne rýb a k nej 

prislúchajúcimi pozemkami na stredisku Biely Potok, na zábezpeku za investičný úver, ktorý bude 

Slovryb, a.s. čerpať na kúpu pozemkov pre nové rybné hospodárstvo v lokalite Staré Hory. 

Uznesenie č. 127/2016 

Rada SRZ schvaľuje vypracovanie cenovej ponuky na prípadné odkúpenie alebo prenájom 

rybochovného zariadenia Strednej odbornej školy v Mošovciach. 

Uznesenie č. 128/2016 

Rada SRZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov získaných z hosťovacích povolení, 

zakúpených pri príležitosti VIII. ročníka Zemplínskeho kapra, v celej výške na zarybnenie VN 

Zemplínska Šírava násadou K3 z výrobného strediska Rady SRZ, pričom MsO SRZ Michalovce 

predloží doklad o zaplatení Rade SRZ. 

Uznesenie č. 130/2016 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú služobnú cestu v dňoch 14. – 16. októbra 2016 v Záhrebe 

v zložení štatutárny zástupca SRZ a p. Štencl ako tlmočník. 

Uznesenie č. 133/2016 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o práve vstupu medzi Fish-Agro, s.r.o. a MO SRZ 

Púchov v zmysle návrhu predloženého Sekretariátom Rady SRZ. 

Uznesenie č. 134/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby sa zoznamy osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov 

zasielali v elektronickej forme s prístupom na heslo za predpokladu, že to bude možné technicky 

zabezpečiť. 

Uznesenie č. 136/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby členom Rady SRZ a Kontrolnej komisie SRZ boli odmeny vyplácané 

polročne. 

Uznesenie č. 137/2016 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ za splnenie uložených úloh za druhý štvrťrok 2016 

kvartálnu odmenu vo výške 1 612,37 EUR. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č. 107/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán 

a skutočnosť rozpočtu za 1-6/2015 a 1-6/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 8/2016. 

Uznesenie č. 112/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prípravu Mimoriadneho snemu SRZ. 

Uznesenie č. 113/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prípravu osláv 90. výročia založenia SRZ. 

Uznesenie č. 114/2016 

Rada SRZ berie na vedomie marketingový plán na rok 2017. 

Uznesenie č. 121/2016 

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

SRZ. 

Uznesenie č. 124/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk Rady SRZ: Kľúčovec a Brzotín. 

Uznesenie č. 125/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ. 

Uznesenie č. 126/2016 

Rada SRZ berie na vedomie námietku p. Martina Lipku voči vyjadreniam člena Rady p. 

Estergájoša. 



III. Rada SRZ ukladá: 
Uznesenie č. 129/2016 

Rada SRZ ukladá ichtyológom Rady SRZ vypracovať správu o kontrole a stave miestnych 

rybárskych poriadkov pre rok 2017 na decembrové zasadnutie Rady SRZ. 

 Uznesenie č. 132/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ zabezpečiť výberové konanie na vytvorenie 

elektronického systému SRZ do konca februára 2017. 

Uznesenie č. 135/2016 

Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom SRZ uskutočniť pracovné stretnutie so zástupcami 

ZMOS-U v termíne do 01. novembra 2016. 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 
Uznesenie č. 118/2016 

Rada SRZ neschvaľuje pridelenie rybárskeho revíru – Raciborský potok Slovenskému rybárskemu 

zväzu – Miestna organizácia Dolný Kubín. 

Uznesenie č. 119/2016 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie VN Sklabiná zo zväzového kaprového povolenia na základe 

žiadosti SRZ MO Veľký Krtíš. 

Uznesenie č. 120/2016 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie VN Haláčovce zo zväzového kaprového povolenia na základe 

žiadosti starostky obce Haláčovce. 

 

V. Rada SRZ zrušuje: 
Uznesenie č. 131/2016 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 31/2014. 
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