
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 10. decembra 2016 v Žiline 

       

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 10. decembra 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. Hlavatý J. – vedúci RS, 

Sprušanská M. – samostatný referent pre športovú činnosť, Pavelková M. – vedúca 

sekcie LRU – plávaná, Ing. Seman A. – predseda MO SRZ Šamorín 

 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2015 

a 1-10/2016; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov k 12/2016, Predbežný HV SRZ Rady za rok 

2016 

3. Návrh plánu investícií na rok 2017 

4. Plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2017 

5. Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2016 

6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016 

7. Správa o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ 

 7.1. Návrh cenníka násadových rýb pre rok 2017 

8. Správa o činnosti oddelenia tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady SRZ 

9. Iné 

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

rybolov 

 9.1.2. Návrh smernice pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek 

SRZ 

 9.1.3. Návrh Disciplinárneho poriadku SRZ 

 9.2.1. Žiadosť MsO SRZ Michalovce o súhlas s usporiadaním preteku na Zemplínskej 

Šírave pod názvom “Zemplínsky kapor” 

 9.2.2. Žiadosť Rossa Honey-ho (World Carp Classic – zakladateľ a výkonný riaditeľ) o 

organizáciu preteku WCC na Zemplínskej Šírave 

 9.2.3. Žiadosť MsO SRZ Prešov o odklad úhrady za predaj povolení 

 9.2.4. Finančné vyhodnotenie Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia SRZ 

10. Rôzne 

Záver 

 

V dňoch od 10.11.2016 do 15.11.2016 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 138/2016 

Rada SRZ schvaľuje návrh smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 

povolení na rybolov, tak ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: (nehlasovalo 15 členov) 

Za – 15     Proti – 4    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 139/2016 

Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi MO SRZ Žiar nad Hronom, SRZ – 

Rada Žilina Ing. Miroslavom Dominikom, týkajúcu sa rybárskeho revíru č. 3-4880-1-1 Veterník – 

Kremnica. 



Hlasovanie: (nehlasovalo 15 členov) 

Za – 16     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

 

V dňoch od 16.11.2016 do 21.11.2016 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 140/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania takto: 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Rimavská Sobota – JUDr. Igor Borlok – pri príležitosti 90. výročia založenia SRZ. 

 

Hlasovanie: (nehlasovalo 14 členov) 

Za – 20     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

V dňoch od 29.11.2016 do 02.12.2016 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 141/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie čestného členstva Ing. Jozefovi Dvorštiakovi pri príležitosti 90. 

výročia založenia SRZ. 

 

Hlasovanie: (nehlasovalo 12 členov) 

Za – 21     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 142/2016 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Mikulášom Hruštincom na sádky a ďalšie 

priestory nachádzajúce sa v rybničnom hospodárstve Bytča za účelom sádkovania rýb určených na 

vianočnú distribúciu. 

 

Hlasovanie: (nehlasovalo 13 členov) 

Za – 19     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

 

(zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 33 členov Rady SRZ, neprítomný JUDr. Borlok) 

Otvorenie 

Pred otvorením rokovania tajomník SRZ v mene všetkých členov Rady SRZ pogratuloval p. 

Dimitrovi k 70. narodeninám. 

 

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

Navrhol zmenu programu, a to bod 5 prerokovať ako bod 3, pri správe o činnosti RS prerokovať 

usmernenie pre činnosť RS; doplniť bod návrh smernice o vedení evidencie osôb, ktorým nemôže 

byť vydané povolenie na rybolov, odvolanie Bc. Selešiho z funkcie, žiadosť o odkúpenie bytu, 

Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. – žiadosť o uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní, návrhy 

vyznamenaní 

- pred samotným hlasovaním navrhol za overovateľov zápisnice p. Pavelku a Ing. Stanku 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 143/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Pavelka a Ing. 

Stanko. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0  Zdržal sa – 2 

         p. Pavelka Ing. Stanko 



Uznesenie č. 144/2016 

Rada SRZ schvaľuje zmenu programu tak ako bola navrhnutá prezidentom SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – na úvod zasadnutia prehral demo nahrávku piesne „Pod vodou, vodou“, ktorú 

naspievala Sima Martausová; podľa toho, či bude záujem, z piesne môže byť oficiálna hymna, 

ktorá by sa nahrala v orchestrálnej podobe 

p. Pavelka – hymna pre SRZ by mala byť dynamickejšia, predložená verzia je príliš pomalá 

Ing. Mihalda – malo by to byť niečo podobné ako je „Nech Bože dá“ 

 

prezident SRZ informoval o zasadnutí Prezídia Rady SRZ, o schválených uzneseniach 

a odporúčaných uzneseniach; Rade SRZ navrhuje Prezídium schváliť limity reprezentačných 

povolení na rybolov a limity rýb na reprezentačné účely v takom rozsahu ako boli schválené 

v 2015 a tiež schváliť pokračovanie spolupráce s Ing. Roobom na správe webovej stránky 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 145/2016 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2017 podľa predloženého 

návrhu takto: 

 

Prezident:      9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:       9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a      6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

predseda KK SRZ:     2 ks zvláštne povolenie 

 

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

       2 ks zvláštne povolenie 

 

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

výmenu za povolenia lipňové. 

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

dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Funkcionári ZO SRZ: 

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

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

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

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

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

 

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

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

SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

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



odsúhlaseného zoznamu 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   45 ks zväzové povolenie na vody kaprové, 17 

ks zväzové povolenie na vody lipňové, 14 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na 

medzinárodnej súťaži a pre vedúcich sekcií podľa zoznamu + povolenie na rybolov na VN 

Dedinky a VD Bešeňová 

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 

lipňové 

 

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

o nich informovaná na zasadnutiach Rada 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 146/2016 

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

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

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

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

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 147/2016 

Rada SRZ schvaľuje pokračovanie v zmluvnej spolupráci so živnostníkom Ing. Patrikom Roobom, 

Žilina v správe obsahu webovej stránky srzrada.sk do 31.12.2017 s možnosťou predčasného 

ukončenia spolupráce pri nesplnení zmluvne stanovených podmienok. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Polák 

           p. Kozub 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

tajomník SRZ – materiál bol predložený, žiadame o predĺženie lehoty na rokovanie so ZMOS-om 

z dôvodu pracovnej vyťaženosti nebolo možné stretnutie uskutočniť; vypracovanie geometrického 

plánu v Novej Kelči sa predlžuje, nakoľko kataster neodstránil chyby v katastrálnom operáte 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 148/2016 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie termínu pre plnenie uznesenia č. 135/2016 do konca januára 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Mgr. Jankovičová – z kontroly uznesení vypadlo uznesenie č. 140/2015 – bod 6, treba zaradiť 

medzi splnené 

 

 



Uznesenia splnené: 

140/2015-6, 129/2016 

Uznesenia trvajúce: 

19/2013, 27/2013, 36/2013 - nezvýraznená časť, 89/2013, 90/2013, 35/2014, 5/2015-bod 1, 

9/2015-sčasti bod 4, 36/2015, 37/2015, 41/2015, 154/2015, 20/2016-písm. f) a h), 33/2016, 

74/2016-2, 132/2016 

Uznesenia nesplnené: 

161/2015, 135/2016 

 

K bodu 2: 

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

10/2015 a 1-10/2016; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov k 12/2016, Predbežný HV SRZ 

Rady za rok 2016 

- materiál predložil Ing. Šátek – hospodárenie za obdobie 1-10/2016 veľmi priaznivé, nárast tvorby 

hospodárskeho výsledku oproti rovnakému obdobiu roku 2015 je vyšší o 239 351 EUR; navrhol 

schváliť rozdelenie podielu zaplatených daní 

 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – plnenie rozpočtu berieme na vedomie a dúfame, že budeme 

pokračovať v narastajúcom tempe 

Ing. Mišech – pripomienka k inventarizácií; ohľadom podielových daní netreba nič schvaľovať, 

nakoľko sa musí postupovať v zmysle zákona 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 149/2016 

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

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2015 a 1-10/2016; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov k 12/2016, 

Predbežný HV SRZ Rady za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 150/2016 

Rada SRZ berie na vedomie rozdelenie podielu zaplatených daní a ich využitie v zmysle 

zákonných ustanovení. 

 

K bodu 5: 

Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2016 

p. Sprušanská – materiál ste obdŕžali, nebudem sa k nemu opätovne vyjadrovať, takže ak máte 

nejaké otázky a dotazy, môžete sa pýtať; privítala aj p. Pavelkovú – vedúcu sekcie LRU – plávaná 

MVDr. Bilik – prečo vo výsledkových listinách je všade uvedená organizácia a iba pri nás je SK 

muškár a nie organizácia Rožňava 

p. Sprušanská – ide o preklep, ktorý odstránime 

Mgr. Jankovičová – opraviť vo výsledkov RT, Vanessa Staršicová obsadila 4. miesto, nie 8. miesto 

p. Tomko – ohľadom detí, či funguje ešte Zlatý blyskáč 

P. Sprušanská – prestáva fungovať; kedysi boli okresné a krajské kolá; tento rok sa zapojili len 4 

družstvá; rozhodli sme sa zmeniť fungovanie Zlatého blyskáča, pretože prestal mať ten zmysel aký 

mal v minulosti 

Mgr. Jankovičová – ako to vyzerá so športovou činnosťou, nakoľko bol prijatý nový Zákon o 

športe 

p. Pavelková – nový zákon nám upravuje nové podmienky, na základe ktorých môžeme fungovať 

ako národný športový zväz, musí mať nové IČO, aby sme mohli dostávať dotácie 

p. Sprušanská – a chceme byť národný športový zväz, aby sme mi boli tí, kto bude zastupovať SR 

Mgr. Jankovičová – budúci rok máme dve majstrovstvá sveta, ako sa to bude riešiť, ak nebudeme 

mať dotácie; navrhujete mimoriadnu známku, čo však nepripadá do úvahy, treba hľadať iné 

riešenia 

p. Sprušanská – žiadosť si máme poslať a určite dostaneme príspevok, ale nevieme v akej výške 

MVDr. Bilik – takže bude vytvorená nová právnická osoba, pričom SRZ bude nový subjekt 



dotovať, takže Rada SRZ bude zakladateľom 

Ing. Mišech – podľa mňa občianskej združenie nemôže založiť iné občianske združenie 

Mgr. Roobová – SRZ je vytvorený za účelom fungovania v zmysle zákona o rybárstve a teda aj 

Stanovy sú prispôsobené tomuto zákonu; zákon o športe upravuje podmienky pre vznik 

organizácie a stanovy úplne na inej báze, preto je nutné vytvorenie nového občianskeho združenia, 

ktoré bude združovať športové organizácie, kluby a športovcov; v stanovách športovej organizácie 

by sa upravilo prepojenie so SRZ; zakladať toto združenie nemôže Rada SRZ, ale vytvorí sa ako 

samostatný právny subjekt 

Ing. Kalus – či máme nejaký ekonomický nástrel koľko to bude SRZ stáť 

tajomník SRZ – občianske združenie bude fungovať samostatne, budú si musieť vytvoriť vlastný 

aparát a budú mať vlastnú ekonomiku, takže budú mimo SRZ 

Mgr. Roobová – Rada SRZ schváli návrh Stanov nového združenia, ale predkladateľmi budú 

osoby zakladajúce toto združenie 

p. Pavelková – my chceme naďalej fungovať pod SRZ, takže keď nám to neschválite, tak 

nebudeme môcť dať žiadosť na ministerstvo 

Ing. Mihalda – prečo sme na toto neboli upozornení pred mimoriadnym snemom, kde sme mohli 

stanovy zmeniť 

p. Pavelka – ja som na to upozorňoval na prvom zasadnutí Legislatívnej komisie  

Mgr. Roobová – je jedno, či by sa to na sneme predložilo, pretože stanovy SRZ sa nedajú upraviť v 

zmysle zákona o športe; SRZ bolo založené za iným účelom a taktiež delegáti nechceli stanovy 

meniť, takže by bolo jedno, či by sme nejaký návrh predložili alebo nie; terajšie stanovy SRZ sú v 

rozpore so zákonom o rybárstve, vyhláškou, či inými predpismi, a to nikoho z delegátov vtedy 

nezaujímalo, že sú stanovy v rozpore 

MVDr. Bilik – stanovy sú zmluva a ako sa dohodneme my, tak budeme robiť – Mgr. Roobová – 

stanovy musia byť v súlade s predpismi 

Ing. Mihalda – prečo nás ministerstvo ignoruje v tomto smere, máme silnú členskú základňu, boli 

oslavy 90. výročia a ministerstvo nás nepodporuje; zamestnanci pre športovú činnosť nám zoberú 

všetky peniaze 

tajomník SRZ – nové združenie bude fungovať cez svojich ľudí a zamestnancov, budú mať svoj 

pracovný aparát a SRZ sa môže podieľať len formou dotácie a spoluprácou, ale nebude 

administratívne riadiť činnosť združenia 

 

p. Pavelková – informovala i činnosti LRU – plávaná; 1. krát v histórii sme skončili na 

medailovom umiestnení na majstrovstvách sveta – Rastislav Dudr 3. miesto v jednotlivcoch a 

takisto na 8. mieste Tomáš Mindák; zúčastnili sme sa viacerých šampionátov aj za finančnej 

pomoci SRZ a iných sponzorov 

prezident SRZ – predložil návrh uznesenia OŠČ 

Mgr. Jankovičová – technická pripomienka, zoznam pre vydávanie reprezentačných povolení na 

rybolov predkladať vždy na zasadnutie Rady 

p. Sprušanská – navrhujú zvláštne povolenie aj pre p. Mindáka, ktorý obsadil 8. miesto, ale keďže 

OŠČ udeľuje len osobám s medailovým umiestnením, tak návrh predkladáme na Radu 

prezident SRZ – rozumieme návrhu, ale máme danú smernicu, ktorá by sa nemala porušovať 

Mgr. Jankovičová – povolenie pre seniorov, ktorý sa v RT umiestnili na 3. mieste, či im bude 

vydané 

p. Sprušanská – osoby reprezentovali Slovenský zväz RT a nie SRZ ako jeho členovia, preto 

juniori reprezentujú SRZ a seniori Slovenský zväz RT, preto návrh nebol predkladaný; do zoznamu 

dávame len osoby, ktoré zastrešuje SRZ 

PaedDr. Čerešňák – oddeliť hlasovanie o vytvorení nového občianskeho združenia 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – v uznesení nejde o vznik nového združenia, ale o komisiu, ktorá 

to bude riešiť 

 

 

 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 151/2016 

Rada SRZ: 

A. berie na vedomie: 1. Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2016 

   2. Súhrn výsledkov medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 

2016.  

B. schvaľuje:  1. Vydanie reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2017 členom 

reprezentačných družstiev a členom sekcií a prezídia odboru ŠČ na základe vypracovaného 

zoznamu. 

C. ukladá:  1. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných 

družstiev pre vydanie reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2017 a predložiť tajomníkovi 

SRZ na ich vydanie.  

Termín: zasadnutie Rady SRZ      Zodpovedný: referent OŠČ  

   2. Vytvoriť samostatnú komisiu k vypracovaniu možnosti fungovania OŠČ v 

prípade ako si to budú vyžadovať podmienky pre splnenie všetkých kritérií nového Zákona o 

športe.  

Termín: 31.12. 2016 – vytvorenie komisie     Zodpovedný: tajomník SRZ  

31.5. 2017 – splnenie podmienok MŠVVaV SR  

   3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2017.  

Termín: 28.2. 2017        Zodpovedný: referent OŠČ  

   4. Zabezpečiť výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO.  

Termín: 15.2. 2017        Zodpovedný: referent OŠČ  

   5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2017 do 

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

Termín: 31.3. 2017        Zodpovedný: referent OŠČ  

   6. Zabezpečiť prípravu a konanie 37. MS v LRU - mucha, ktoré sa budú 

konať v dňoch 5.-11.9.2017 na Slovensku.  

Termín: ako v texte       Zodpovedný: tajomník SRZ  

   7. Zabezpečiť prípravu a konanie MS juniorov v RT, ktoré sa budú konať v 

dňoch 20.-23.7. na Slovensku.  

Termín: ako v texte        Zodpovedný: tajomník SRZ  

 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 6 

           Ing. Kalus  

           p. Antal 

           PaedDr. Čerešňák 

           Mgr. Jankovičová 

           Ing. Mišech 

           p. Tomanovics 

 

9.2.7. Návrh na odvolanie Bc. Milana Selešiho z funkcie vedúceho komisie rozhodcov OŠČ 

prezident SRZ – predložil návrh na odvolanie z funkcie Bc. Selešiho 

p. Pavelková – toto rozhodnutie musíme zobrať na vedomie a kooptovať nového člena 

Mgr. Roobová – Bc. Seleši bol uznesením č. 8/2015 zvolený za vedúceho komisie rozhodcov OŠČ, 

takže len Rada ho môže odvolať; nakoľko bol disciplinárne vylúčený z členstva SRZ na dobu troch 

rokov nemôže zastávať funkciu vedúceho komisie rozhodcov v zmysle predpisov OŠČ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 152/2016 

Rada SRZ schvaľuje odvolanie Bc. Milana Selešiho z funkcie vedúceho komisie rozhodcov OŠČ s 

účinnosťou od 01. januára 2017 z dôvodu uloženého disciplinárneho opatrenia, dočasné vylúčenie 

z členstva na dobu troch rokov. 



Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

(neprítomní pri hlasovaní – 7) 

 

K bodu 3: 

Návrh plánu investícií na rok 2017 

- materiál predložil Ing. Kuric - Pri stanovovaní plánu investícií pre rok 2017 vychádzame z 

osobných obhliadok jednotlivých stredísk, nahlásení požiadaviek zo strany vedúcich stredísk, ktoré 

neboli plnené v minulosti a zo zámeru investíciami posilniť hlavne výrobnú oblasť čo do rozšírenia 

objemu, intenzity a kvality chovu a dodávky rýb konečným odberateľom; konečná výška investícií 

bude závisieť od výšky finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii po stanovení rozpočtu 

Mgr. Jankovičová – či bol návrh prerokovaný s investično-majetkovou komisiou 

Ing. Kuric – ide iba o návrh, jednotlivé práce a investície budú prerokovávané s komisiou, aj v 

zmysle smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 

p. Estergájoš – Nové Zámky sú pred dokončením, či nie je lepšie investovať len do jedného 

strediska, aby fungovalo v plnej miere a nečiastkovalo sa to 

Ing. Cintula – v Nových Zámkoch ide o obrovský projekt, na ktorý budeme potrebovať dotácie; 

môžeme urobiť nevyhnutné práce 

Mgr. Jankovičová – vybudovanie kruhovej odchovne na Liptovskej Mare 

Ing. Cintula – nie je to ešte vykalkulované, nemáme ešte výsledok, ale je určite dobrý, pretože sa 

vyprodukovalo skoro 36 ton pstruha dúhového, predaj externým cudzím ľuďom; musíme sa 

rozhodnúť, či do toho pôjdeme 

Ing. Mišech – týchto vecí by mala byť účastná aj ekonomicko-výrobná komisia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 153/2016 

Rada SRZ berie na vedomie návrh plánu investícií na rok 2017. 

 

K bodu 4: 

Plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2017 

tajomník SRZ – ospravedlnil sa za pár preklepov v návrhu, termíny boli stanovené s prihliadnutím 

na všetky udalosti, ktoré nás v roku 2017 čakajú 

Ing. Kalus – prečo sú do bodu iné zaradené dôležité materiály; nemali by byť na konci, keďže 

vtedy sú už členovia nesústredení a ponáhľajú sa; mali by sa dostať do programu a nemali by byť 

v bode iné 

Ing. Mišech – všetky prerokovávané body sú dôležité, nech teda určí v akom poradí by mali byť 

jednotlivé materiály 

p. Šaffa – požiadal zmeniť termín v septembri – tajomník SRZ – v tom čase budú aj MS v LRU – 

mucha; nie je možné v krátkom časovom rozpätí urobiť aj MS aj zasadnutie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 154/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

K bodu 5: 

Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2016 

- vyhodnotenie bolo prerokované po bode 2 

 

 

 



K bodu 6: 

Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016 

materiál predložil Ing. Hlavatý – v roku 2016 bola zvýšená kontrola rybárov na revíroch Rady 

SRZ, o 14 000 viac kontrolovaných rybárov; väčšina previnení sa riešila dohovorom; 

zdokumentovaných previnení bolo menej ako v roku 2015; osvedčila sa spolupráca na ochrane 

revírov s organizáciami, najmä na VN Kráľová s Galantou, Šaľou, Sereďou a Šoporňou, na VN 

Zemplínska Šírava s Michalovcami a na VN Dedinky s Košicami 

- dal návrh na vydanie reprezentačných povolení na rybolov v počte 90 ks pre členov RS za ich 

činnosť 

prezident SRZ – prečo len jeden termín školenia RS – Ing. Hlavatý – len jeden z dôvodu, že sa robí 

nový zákon o rybárstve 

MVDr. Bilik – výkon na VN Dedinky zabezpečuje MsO SRZ Košice, či to nie je nákladné – Ing. 

Hlavatý – nie je s tým problém, plánujeme dohodu len na sezónu; žiadne ubytovanie sa 

nepreplácalo, ale môže sa to riešiť s miestnymi organizáciami 

p. Kopčo – na revíroch do 500 ha mať zabezpečenú ochranu a hospodárenie organizáciami, nie je 

nutné mať zamestnancov 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – KK SRZ vykonala kontrolu RS, konštatuje, že spolupráca 

s organizáciami je efektívnejšia; najväčšie výdavky tvoria mzdové náklady – takto funguje napr. 

VN Teplý Vrch – MsO SRZ Rimavská Sobota a VN Kráľová – MsO SRZ Galanta 

p. Kopčo – navrhuje uznesenie, aby od 1.1.2018 na revíroch Rady SRZ do 500 ha uskutočňovali 

ochranu organizácie – tajomník SRZ – na nádržiach sú platení zamestnanci a nie je jednoduché len 

tak ukončiť pracovné vzťahy, takže berieme to na vedomie a budeme na tom pracovať 

Ing. Staško – zdôvodnenie zvýšenia nákladov na PHM na Dunaji 

Ing. Hlavatý – minulý rok sa zakúpilo nové vozidlo pre p. Machalu; mesačne má od 3 000 do 4 

5000 km, robím analýzu; pravdepodobne sa stanovia mesačné limity 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – kontrola knihy jázd, kontrola bola zameraná najmä na spotrebu p. 

Machalu; počet odjazdených kilometrov je detailne vedený, ale je nedostatočný účel jazdy, nie je 

možné dedukovať, či ide o súkromnú alebo pracovnú cestu; upozorňujeme na nutnosť úplnej 

presnej evidencie účelu jazdy v knihe jázd v kolónke poznámka; potrebné zhodnotiť možnosť 

šetrenia finančných prostriedkov 

p. Kopčo – treba dať do áut merače, ktoré podrobne zaznamenávajú spotrebu, najazdené km 

MVDr. Bilik – čo ste robili, keď ste videli akú spotrebu má jeden z členov rybárskej stráže – Ing. 

Hlavatý – spotreba bola zdôvodňovaná najmä jazdou v teréne 

p. Tomko – je treba to kontrolovať, ale zároveň treba poznamenať, že robota na Dunaji je náročná, 

nakoľko je plný pytliakov, tam sa dávajú siete, takže nie je to jednoduché a netreba niekoho 

odsudzovať kým to nie je overené – p. Kopčo – treba to posilniť ďalšími ľuďmi 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 155/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2016. 

 

9.2.6. Návrh usmernenia pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ 

prezident SRZ – usmernenie pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ; je to potrebné, tak 

pre RS ako aj pre funkcionárov, aby zbytočne nedochádzalo k protichodným rozhodnutiam 

Ing. Hlavatý – usmernenie nahrádza pôvodnú smernicu, hlavnou spracovateľkou bola Mgr. 

Roobová, ja som ju pripomienkoval 

Mgr. Roobová – navrhované znenie je o polovicu kratšie ako bola predchádzajúca smernica, ktorá 

len kopírovala zákon a vyhlášku a v niektorých ustanoveniach bola v rozpore so zákonom, čím 

dochádzalo k porušovaniu práv a povinností, ktoré členovia RS majú; zvyšuje sa počet trestných 

oznámení na RS, a preto je nutná táto zmena 

p. Tomko – prečo sú v usmernení povinnosti, napr. v čl. IV sa uvádza, že člen RS musí 

spolupracovať s príslušníkmi PZ najmä oznamovať im všetky skutočnosti odôvodňujúce 

podozrenie zo spáchania trestného činu a odovzdávať im odňaté rybárske náradie a povolenie na 

rybolov; mne z toho jednoznačne vyplýva, že každé podozrenie ide na políciu a ja si neviem 



predstaviť ako bude člen RS na základe tohto usmernenia pracovať a budeme tu “naháňať” 

policajtom, pretože podľa tohto usmernenia musí ísť všetko na políciu 

Mgr. Roobová – uvedené povinnosti nie sú naším výmyslom, ide o konkrétnu povinnosť v zmysle 

§ 22 zákona o rybárstve, ktorú každý člen RS musí dodržiavať a my sme k týmto povinnostiam len 

urobili stručný výklad ako by RS mala postupovať; keby členovia RS ovládali zákon a vyhlášku, 

tak by nebolo nutné takéto usmernenie vydávať, a preto je potrebné im poskytnúť výklad 

p. Tomko – ako mi potom vysvetlíte, že člen RS, keď odníme narádie, lístok alebo povolenie, je 

povinný ho vždy odovzdať na políciu a nie je oprávnený tieto doklady odovzdať na ZO SRZ alebo 

Sekretariát 

Mgr. Roobová – v zmysle zákona môže člen RS odobrať napr. povolenie na rybolov len vtedy, ak 

je osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu pytliactva (§ 22 ods. 1 písm. d) zákona o rybárstve), 

to znamená, že člen RS musí podať trestné oznámenie, keďže má podozrenie zo spáchania 

trestného činu pytliactva a všetky podklady musí odovzdať na políciu 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – treba vedieť rozoznať, čo je trestný čin, čo priestupok a čo 

previnenie, pretože RS berie povolenie za čokoľvek, za čo môže byť trestné stíhaná 

Mgr. Roobová – ak RS nemá podozrenie zo spáchania trestného činu, tak spíše len záznam o 

previnení, ktorý postúpi na disciplinárnu komisiu, ale odobratím povolenia na rybolov sa dopúšťa 

neoprávneného zásahu, ak nie sú odovzdané na políciu 

prezident SRZ – ja plne podporujem dané usmernenie 

Ing. Kalus – prečo sa v evidencii majú viesť výsledky pravidelného preskúšania, kto to robí – Ing. 

Hlavatý – má to robiť vedúci RS z danej organizácie 

Ing. Kalus – doteraz sme mali, že môže RS kontrolovať batohy, a teraz len pri podozrení, čo je 

vlastne podozrenie; doteraz to mohli a teraz im tú možnosť berieme – Mgr. Roobová – to je ale ten 

problém, že RS to brala ako samozrejmosť, ale bolo to v rozpore so zákonom, mnohí členovia RS 

sa považujú za takých, ktorí si môžu robiť čo chcú – Ing. Kalus – ale v zákone je, že majú na to 

oprávnenie – Mgr. Roobová – toto oprávnenie majú len ak je podozrenie z trestného činu 

pytliactva a toto podozrenie musí vychádzať z trestného zákona a RS musí poznať znenie tohto 

trestného činu, nepostačuje len si povedať “ja si myslím”, ale to podozrenie je potrebné odôvodniť; 

toto usmernenie má byť nápomocné pre členov RS, aby sa vyhli trestným stíhaniam; ak totiž člen 

RS odoberie povolenie, podá trestné oznámenie, ale povolenie odovzdá na Sekretariát a polícia 

rozhodne, že sa osoba nedopustila trestného činu, tak rybár automaticky podáva trestné oznámenie, 

že mu bolo neoprávnene odobraté povolenie pre niečo, čo nespravil 

Ing. Kalus – takže môžeme očakávať, že nám rapídne klesne počet členov RS, pretože mi 

naznačili, že budú rad radom odchádzať; neverím, že toto usmernenie robila nejaká legislatívna 

komisia, treba to posúdiť 

prezident SRZ – toto usmernenie len vychádza zo zákona 

JUDr. Kabáč – možno Ing. Kalus narážal na povinnosti člena SRZ, pretože člen v rámci Stanov je 

povinný sa podrobiť kontrole a ukázať batoh; nie je to povinnosť v zákone, ale v stanovách, ktorú 

sa zaviazal dodržiavať; technická pripomienka – Mgr. Roobová – nemôžeme operovať tým, že člen 

vstúpil do SRZ a sa niečomu zaviazal; občianske združenie musí byť v súlade s predpismi, 

obzvlášť keď je to v stanovách uvedené; ak sa dá do stanov niečo, čo je v rozpore so zákonom, 

automaticky je tu odvolanie na ústavu, že nikto nie je povinný konať niečo, čo zákon neukladá a 

stanovy nie sú zákon; člen SRZ sa zaviazal, že bude rešpektovať Stanovy, ale člen RS nekoná ako 

člen SRZ ale ako verejný činiteľ a teda v zmysle zákona, preto aj kontrolovaný člen sa riadi 

zákonom; preto som aj uviedla, že usmernenie by nebolo potrebné, ale žiaľ členom RS samotný 

zákon nestačí, keďže nie všetci si ten výklad vedia urobiť; a keď to niekto nebude rešpektovať, tak 

sa vystaví trestnému stíhaniu 

p. Dimitrov – treba si uvedomiť, že členmi RS nie sú právnici, ale obyčajní ľudia a môžeme byť 

vďační, že túto robotu robia; je to však začarovaný kruh, pretože keď nezoberieme povolenie, 

rybár sa nedostaví na DK a bude si chytať ďalej 

Ing. Hlavatý – vôbec neobmedzujeme členov RS, práve naopak im chceme napomôcť pri výkone 

p. Šaffa – bohužiaľ roky bolo zaužívané, že člen RS bral povolenia a považoval sa za “majstra 

sveta”; budú si však na to musieť zvyknúť  

MVDr. Bilik – najskôr hovoríme, že je to usmernenie, potom, že je to smernica, tak či to je alebo 



nie je záväzné; nazvime to teda smernicou – Mgr. Roobová – nie je podstatný názov, ale 

schválenie, Rada môže prijímať usmernenia, smernice, nariadenia – MVDr. Bilik – usmernenie 

nemá takú záväznosť ako smernica; Ing. Kalus – odložiť na ďalšie zasadnutie 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 156/2016 

Rada SRZ schvaľuje premenovanie usmernenia pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ na 

smernicu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 1    Zdržal sa – 2 

      p. Tomko    Ing. Kalus 

           p. Kopčo 

 

Uznesenie č. 157/2016 

Rada SRZ schvaľuje smernicu pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho 

zväzu s účinnosťou od 01. januára 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 4    Zdržal sa – 2 

      p. Tomko    p. Dimitrov 

      Ing. Kalus    MVDr. Bilik 

      p. Kopčo 

      p. Kozub 

 

PaedDr. Čerešňák – zabudlo sa hlasovať o návrhu uznesenia p. Kopču ohľadom činnosti členov RS 

na revíroch do 500 ha – tajomník SRZ – zrušenie pracovných miest nie je jednoduchá záležitosť, 

bude sa to riešiť a následne sa to bude schvaľovať 

 

K bodu 7: 

Správa o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ 

Ing. Cintula predložil sumár výrobných stredísk – Nové Zámky naplnili rozpočet, Lučenec – 

dvojročný systém, potrebné zmeniť, v Uzovskej Panici nie sú zaúčtované ešte štyri rybníky, ale 

opäť dobrý hospodársky výsledok, Kľúčovec – výpadok produkcie z dôvodu prítomnosti dravcov 

v množstve 20 až 25 ton, výpadok sme pokryli rybami od p. Viteka a p. Gyürkyho, Brzotín, Paríž 

Ľubá, Malé Zálužie, Bytča – splnený rozpočet, Trstená – malý mínus, Košárovce – prekročenie 

v množstve krmiva, ale je to v produkcii; najlepšie je na tom Slovianska dolina – už teraz ma 

naplnený rozpočet a to zatiaľ nemá nahodené žiadne ikry, plôdik, problémom je tu odber vody, 

pretože došlo k odkúpenie pozemkov pod našim prameňom a nárokujú si predaj strediska, príp. 

dohodu alebo súdnou cestou; Považská Bystrica – vyskladnili sme gro produkcie a v decembri sa 

tam urobí riadna fyzická inventúra; Liptovská Mara – bola tam spôsobená škoda, ale rozpočet by 

mal byť splnený, rovnako aj Svit 

- zúčastnili sme sa výlovov na všetkých strediskách 

- čo sa týka plnenia zarybňovania, tak je splnené na 98,16%, a z toho 99% je plnených bez dotácie; 

lipňová rezerva by bola celá splnená, keby Humenné a Ružomberok neodmietli na jeseň rybu 

prezident SRZ – myslím, že môžeme byť veľmi spokojný s robotou Ing. Cintulu a aj všetkých 

stredísk 

p. Sieglová – len jedna kritika, keď nám p. Vitek viezol rybu, tak nám len zavolal, že si máme 

pripraviť podberáky a koše, lebo on ide iba s vlečkou; mal by byť týmito vecami vybavený – Ing. 

Cintula – sú to malé chyby, dali sme príkaz, aby boli vozidlá vybavené všetkými vecami 

a nedochádzalo k takýmto nedorozumeniam 

Ing. Mišech – keď máme inventarizáciu rýb, najmä čo sa týka jesenných násad do chovných 

rybníkov; keď máme toto podchytené, tak vieme stavať na reálnych číslach a mať reálny plán 

Ing. Cintula – ja by som poprosil o súčinnosť KK SRZ, pretože ja tých strediskárov potrebujem, 



a keď im budem jeden deň „stúpať“ na hlavu, tak mi na druhý deň môžu odmietnuť pomôcť; 

snažíme sa držať spolu, aby všetko fungovalo 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 158/2016 

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

 

7.1. Návrh cenníka násadových rýb pre rok 2017 

tajomník SRZ – cenník nebol súčasťou zasielaných materiálov; nechceli sme, aby sa dostal vonku 

skôr ako bude prerokovaný 

Ing. Cintula – predložil návrh cenníka pre rok 2017 aj s odôvodnením zmeny cien niektorých násad 

Ing. Kalus – keď sa objedná nejaká ryba, tak by mala byť aj dodaná – Ing. Cintula – za vlastné 

finančné prostriedky sa ťažko spĺňa, a niekedy nie sme schopní dodať z vlastných zásob 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 159/2016 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2017 tak ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Cintula – členov Rady SRZ informoval ohľadom zvýšenia platov pre radových zamestnancov 

na výrobných strediskách, pred dvomi rokmi boli zvyšované platy pre vedúcich stredísk; chceme 

zamestnancov motivovať k práci 

 

K bodu 8: 

Správa o činnosti oddelenia tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady SRZ 

Ing. Strihová informovala o plnení uznesenia č. 129/2016 – miestny rybársky poriadok zaslalo 56 

organizácií, čo je 46 % všetkých ZO SRZ; kontrola bola zameraná na poriadky, ktoré boli zmenené 

v rámci trojročného obdobia; z Bratislavského kraja boli zaslané všetky rybárske poriadky a všetky 

boli v poriadku; aj napriek tomu, že sa snažíme so ZO SRZ spolupracovať, tak naďalej 

nachádzame nedostatky; bude vykonaná aj kontrola webových stránok, keďže na nich sa 

mnohokrát nachádzajú obmedzenia v rozpore s predpismi 

p. Sieglová – v januári bude porada nitrianskeho kraja, požadujeme, aby sa jej zúčastnil aj nový 

ichtyológ Ing. Hajňuk, nakoľko ho mnohí nepoznáme 

Ing. Strihová – ďalšia vec sa týka uznesenia č. 92/2016 – žiadam jeho zrušenie, bol tam podaný 

podnet na nelegálny chov rýb, ktorý nebol do dnešného dňa ukončený; možnosť poskytnutia 

prostriedkov z environmentálneho fondu nie je možná aj z dôvodu, že dotácia bola zameraná na iné 

druhy rýb; navrhujeme, aby to riešil OTV s organizáciou, vyvolať pracovné rokovanie, chceli by 

sme prispieť z fondu ichtyológa 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 160/2016 

Rada SRZ zrušuje uznesenie Rady SRZ č. 92/2016 z dôvodu jeho neaktuálnosti a nemožnosti jeho 

plnenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      p. Pavelka 

 

Ing. Strihová – informácia o žiadosti z Partizánskeho; riešil sa spor medzi Partizánskym 

a Prievidzou; nesúhlasia s uznesením č. 88/2016; opätovné stretnutie dňa 06.12.2016 v Prievidzi 

a dohodli sme, že bude vykonaný ichtyologický prieskum 

- 07.09.2016 sa konal seminár k problematike lipňa, kde sme v závere uviedli, že by mala byť 



vypracovaná komplexná štúdia a túto úlohu uložiť uznesením, mala by byť spolupráca aj s inými 

odborníkmi 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 161/2016 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd v súčinnosti s odborom výroby vypracovať komplexnú 

štúdiu zameranú na obhospodarovanie lipňových vôd v spolupráci s odborníkmi s oblasti rybárstva 

so SR a ČR. 

Termín: december 2017 

 

Hlasovanie: (neprítomný pri hlasovaní Ing. Mihalda) 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Hesek 

           Ing. Mišech 

 

Ing. Strihová – zúčastnili sme sa medzirezortného pripomienkového konania k zákonu 

o posudzovaní vplyvov na ŽP; časť pripomienok bola akceptovaná; v novembri bol schválený 

vládny návrh, že zisťovacie konanie sa bude robiť k MVE už od 0,1 MW a povinné hodnotenie nad 

0,1 MW; kritériá by mali byť prísnejšie; pripomienkové konanie aj k aktualizácii využitia HEP-u 

- k problematike MVE sa vyjadril aj Ing. Staško – orgány sa vôbec nezapodievajú návratnosťou 

MVE a samotná výroba MVE nemôže zaplatiť to, čo sa do jej vybudovania dalo a podľa mnohých 

právnikov to hraničný so subvenčným podvodom – Ing. Strihová – plánujeme uskutočniť aj 

seminár o MVE; riešime výnimku z bivakovania na Orave, ktorá nám skončila; program 

sumarizácie je zastaraný – budúci rok by sa malo začať pracovať na komplexnej elektronizácii 

Mgr. Jankovičová – posielali sme na Sekretariát škody, ktoré boli spôsobené bobrom a posielalo sa 

to na ministerstvo, či je nejaká odozva – Ing. Strihová – zatiaľ nie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 162/2016 

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

SRZ. 

 

K bodu 9: 

Iné 

9.2.9. Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. – žiadosť o uzatvorenie dohody o finančnom 

vyrovnaní a stanovisko MO SRZ Šamorín 

Ing. Seman (predseda MO SRZ Šamorín) sa vyjadril k problematike rybárskeho revíru č. 2-0520-

1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál – časť Čilistovský kanál II. Lagúna; na základe 

leteckej snímky poukázal na to, že predmetná časť revíru je vodným tokom; bolo vydané 

rozhodnutie krajského úradu Bratislava o tom, že sa nejedná o vodný tok; SRZ nebol pripustený do 

konania ako účastník, potvrdené aj rozhodnutím Najvyššieho súdu SR; nemali sme žiadnu 

možnosť vstúpiť do konania, následne Hotel Kormorán požiadal o pridelenie vodnej plochy; 

pozemky sú vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š.p., ktorá uzatvorila nájomnú zmluvu 

s hotelom; hotel na pozemkoch pri vode vybudoval tenisový areál, bol však postavený na 

súkromných pozemkoch tak ako rekreačný areál, išlo o nepovolenú stavbu, takže je to 

nedokončené; je tam stavidlo, ktoré je manipulovateľné a reguluje sa ním hladina vody; trváme na 

to, že je to vodný tok, spĺňa definíciu zákona, a preto budeme robiť všetko preto, aby sme revír 

zachovali pre SRZ; Hotel Kormorán sa opiera najmä o skutočnosť, že to bolo v minulosti chybne 

zaevidované ako štrkovisko Čilistov; bola uzatvorená aj zmluva o spolupráci, ktorú hotel tento rok 

vypovedal a bez nášho súhlasu nám zamedzili v prístupe k vode; vo veci už začalo správne 

konanie, boli už podniknuté nejaké kroky 

Mgr. Roobová – vo veci sme začali konať; čo sa týka rozhodnutia krajského úradu vydaného 

v 2012 – bola možnosť podať podnet na prokuratúru, ale nevyužilo sa to, lehota je len tri roky; vo 

veci sme preto podali žiadosť na okresný úrad, aby vydal rozhodnutie v zmysle zákona o vodách, 



či sa jedná o vodný tok, nakoľko sú tu pochybnosti; existujú dve stanoviská SVP, š.p. aj 

Vodohospodárskej výstavby, š.p., pričom v jednom je tvrdené, že sa jedná o vodný tok a v druhom 

nie; stanovisko Vodohospodárskej výstavby, š.p., že sa jedná o vodný tok bolo vydané až po 

rozhodnutí krajského úradu, pričom sa v stanovisko uvádza, že predmetné vyjadrenie je 

bezpredmetné, napriek tomu sa rozhodlo na základe tohto neplatného vyjadrenia; rovnako boli 

podané námietky k začatému správnemu konaniu, keďže máme za to, že spoločnosť nespĺňa všetky 

podmienky v zmysle zákona o rybárstve; Vodohospodársku výstavbu, š.p. sme požiadali 

o predloženie nájomnej zmluvy, zatiaľ nám poskytnutá nebola; uvidíme ako sa k tomu postaví 

ministerstvo, pretože v mnohých prípadoch sú tam silné politické tlaky a nie je možné, aby sme 

boli úspešní 

Ing. Mišech – v rámci porady trnavského kraja organizácie vyjadrujú podporu MO SRZ Šamorín 

za zachovanie rybárskeho revíru 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 163/2016 

Rada SRZ neschvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi Slovenským rybárskym zväzom – 

Rada Žilina a spoločnosťou Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. za revír č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – 

ľavostranný priesakový kanál – časť Čilistovský kanál II. Lagúna. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Mihalda a Ing. Jančuška) 

 

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

rybolov 

prezident SRZ – návrh ste obdŕžali, osobne som dostal pripomienky od tajomníka z MO SRZ 

Bánovce nad Bebravou; poprosím, aby Mgr. Roobová pripomienky skomentovala 

Mgr. Roobová – predložila pripomienky z Bánoviec a odôvodnila ich akceptovanie alebo 

neakceptovanie 

čl. IV bod 7 a čl. V. bod 11 – určiť jednotný termín – ide o preklep, zosúladené na 30. september 

čl. V bod 1 – vydávanie povolení aj deťom do 6 rokov – doplní sa 

čl. VI. bod 2 bod g) – vypustiť, keďže zväzové povolenie vydáva príslušná organizácia – 

neodporúčame meniť, v praxi sa stáva, že organizácia, v ktorej je osoba členom ukončí vydávanie 

povolení a člen nemá možnosť si zakúpiť zväzové povolenie 

čl. XII bod 4 – zmeniť, hosťovacie platí v zmysle vyhlášky – denný čas lovu – nemeniť, hosťovacie 

povolenie na jeden deň nemôže platiť počas dvoch dní 

čl. XII bod 6 – doplniť slovíčko „alebo“ – nie je nutné meniť, slovo už použité 

čl. XIII bod 2 – zmeniť v súlade s uznesením č. 57/2013 – nemeniť; predmetné uznesenie nebolo 

použiteľné v praxi, keďže neurčovalo o aké povolenie sa jedná, použité len slovo „tohto“, preto 

nutné zakomponovať do jednotlivých poriadkov; v závere smernice je jasne ustanovené, že sa rušia 

všetky uznesenia, ktoré by boli v rozpore s touto smernicou 

čl. XIII bod 7 – ponechať len prvú vetu, ostatné zrušiť; keď zaraďujeme deti do vyššej kategórie, 

mali by mať možnosť aj loviť – v tomto prípade sú stanovy v rozpore s vyhláškou; aj napriek tomu, 

že v zmysle stanov sa dieťa vo veku 5 rokov, ktoré dosiahne 6 rokov k 31.12. daného roka 

zaraďuje medzi deti od 6 rokov, nie je možné, aby mohlo loviť ako 6 ročné, je to v rozpore 

s vyhláškou; nemeniť 

čl. XVI bod 5 – zmeniť, vydanie duplikátu nie je zaťažené odvodmi, ak bolo dokladované 

odcudzenie – nemeniť, jedná sa o členský preukaz; každá organizácia vedie evidenciu, a preto 

vydanie takéhoto duplikátu je bezplatné 

čl. XVI bod 7 – predĺžiť lehotu do 31.08. – neodporúčame meniť, termín je zneužívaný; rybár po 

privlastnení 50 ks ryby príde s tým, že mu bolo ukradnuté povolenie a chce vydať duplikát; môže 

sa zrušiť úplne 

čl. XVI bod 8 – zmeniť – k duplikátom bude viac pripomienok, takže sa nimi budeme ešte zaoberať  



p. Orovčík – v čl. XV bod 2 doplniť aj pstruha a lipňa, nakoľko zvláštne povolenie platí na všetky 

vody; čl. XIV bod 4 – zmeniť, že ZO SRZ rozhodne o vydaní povolenia; čl. XVI bod 7 a 8 – buď 

sa dodrží 30.6. alebo to bude na organizácii, pretože pri strate išlo o benevolenciu a rybári pri 

krádeži často krát špekulovali; pričom by bolo na organizácii, či takéto povolenie vydá alebo nie 

JUDr. Kabáč – v čl. XIV bod 1 nahradiť slovo „ponechať“ za slovo „privlastniť“  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 164/2016 

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

rybolov v zmysle navrhovaných pripomienok s účinnosťou od 01. januára 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 5 

           Ing. Kalus 

           p. Antal 

           MVDr. Bilik 

           p. Polák 

           p. Hesek 

 

9.1.2. Návrh smernice pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek 

SRZ 

Mgr. Roobová – predložené dve smernice; jedna sa týka činnosti KK SRZ, ktorá Vám bola 

zasielaná len na vedomie; KK SRZ ako najvyšší kontrolný orgán SRZ si pre svoju činnosť 

schvaľuje vlastnú smernicu; druhá smernica sa týka kontrolných komisií ZO SRZ, ktorú schvaľuje 

Rada SRZ 

- smernica bez pripomienok 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 165/2016 

Rada SRZ berie na vedomie smernicu pre činnosť Kontrolnej komisie Slovenského rybárskeho 

zväzu. 

 

Uznesenie č. 166/2016 

Rada SRZ schvaľuje smernicu pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek 

SRZ s účinnosťou od 01. januára 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      p. Kopčo 

 

9.1.3. Návrh Disciplinárneho poriadku SRZ 

JUDr. Kabáč – v § 6 ods. 3 písm. d) vypustiť – riadnym členom je osoba, ktorá dosiahne 18 rokov 

alebo dať do poriadku, že pre disciplinárne konanie sa mladistvý považuje za člena – Mgr. 

Roobová – uvedené by muselo byť priamo v stanovách; mladistvý si tiež platí členské; ak nie je 

vylúčenie možné, bod vypustiť 

JUDr. Kabáč – v § 21 ods. 7 – doplniť „ústne do zápisnice“; § 22 ods. 1 písm. d) – pri dovolaní 

disciplinárne rozhodnutie je už právoplatné; vypustiť dovolací orgán – Mgr. Roobová – v danom 

prípade ide o rozhodnutie dovolacieho orgánu a aj to musí mať svoju právoplatnosť 

predseda KK SRZ Ing. Trokan - § 24 ods. 7 – vec by sa mala vrátiť na nové prerokovanie a nielen 

rozhodnutie zrušiť – Mgr. Roobová – toto by bolo možné, keby to umožňovali stanovy, ale žiaľ tie 

ustanovujú, že prezídium rozhodnutie buď zruší alebo zmení, vrátenie veci neupravujú; preto bola 

aj táto zmena navrhovaná na mimoriadnom sneme 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – v tejto veci aj Najvyšší súd rozhodol, že podliehame správnemu 

poriadku ako orgán verejnej správy – Mgr. Roobová – je to  riešení, chceme podať podnet na 



výklad, či sme orgánom verejnej správy alebo nie, pretože v jednotlivých oblastiach sa robia 

rozdiely, pri disciplinárnom konaní sme orgánom verejnej správy, ale keď bojujeme proti MVE, 

tak sme len verejnosť a občianske združenie, názory sú rôzne podľa toho ako to iným osobám 

„vyhovuje“; ak by sme boli orgánom verejnej správy, v rámci celoslovenskej pôsobnosti by sme 

mohli riešiť aj nečlenov, ktorí do SRZ nepatria a takisto by nám musela byť vyčlenená časť 

štátneho rozpočtu 

predseda KK SRZ Ing. Trokan - § 25 ods. 2, či sa považuje za doručiteľnú, aj keď osoba zomrela 

alebo má iné trvalé bydlisko – Mgr. Roobová – zmena adresy by musela byť disciplinárnemu 

orgánu známa, pretože ak by niekto zmenil bydlisko, tak nie je možné doručiť ani predvolanie 

  

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 167/2016 

Rada SRZ schvaľuje Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle 

navrhovaných pripomienok s účinnosťou od 01. januára 2017. 

 

Hlasovanie: (neprítomný pri hlasovaní Ing. Kalus) 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

     

9.2.1. Žiadosť MsO SRZ Michalovce o súhlas s usporiadaním preteku na Zemplínskej Šírave 

pod názvom “Zemplínsky kapor” 

- žiadosť predložil p. Šaffa – na základe vyhodnotenia VIII. ročníka preteku v love kaprov by 

chceli uskutočniť aj ďalší ročník; sú to prestížne preteky, ktoré mnohí považujú za neoficiálne 

majstrovstvá Slovenska; v budúcom roku by sme chceli združiť všetkých kaprárov a urobiť na 

Zemplínskej Šírave Cenu pre majstra Slovenska v love kaprov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 168/2016 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie IX. ročníka preteku v love kaprov na VN Zemplínska Šírava 

pod názvom „Zemplínsky kapor“ v dňoch 16. – 23. septembra 2017, ktorého hlavným garantom 

bude Rada SRZ. 

 

Hlasovanie: (neprítomný pri hlasovaní Ing. Kalus) 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Šaffa 

 

9.2.2. Žiadosť Rossa Honey-ho (World Carp Classic – zakladateľ a výkonný riaditeľ) o 

organizáciu preteku WCC na Zemplínskej Šírave 

p. Šaffa – zo žiadosti vyplýva, že chcú mať revír neobmedzene k dispozícií počas niekoľkých dní, 

pri preteku použiť až 4 udice a iné podmienky, ktoré sú nesplniteľné; nemôžeme obmedziť našich 

rybárov; sú v tom obrovské peniaze za štartovné; Radu SRZ aj MsO SRZ Michalovce obišli a išli 

rovno na mestské zastupiteľstvo v Michalovciach, ktoré sa toho hneď chytilo; Zemplínska Šírava 

nie je vhodná na takýto pretek; štartovné je tam 1 800 EUR 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 169/2016 

Rada SRZ neschvaľuje usporiadanie preteku World Carp Classic v roku 2017 na Zemplínskej 

Šírave na základe žiadosti Rossa Honeyho. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

      

 

9.2.3. Žiadosť MsO SRZ Prešov o odklad úhrady za predaj povolení 

p. Orovčík – odporúčam tejto žiadosti vyhovieť, organizácia sa pustila do investičných činností, 



ktoré sú nad rámec jej finančných možností 

Ing. Staško – treba si rozmyslieť, čo schválime, pretože bol by to precedens pre ostatné 

organizácie, že je možný odklad úhrad 

p. Estergájoš – môže sa im poskytnúť bezúročná pôžička – tajomník SRZ – už jedna pôžička im 

bola schválená a meškajú s jednou splátkou vo výške 2 500 EUR 

MVDr. Bilik – schváliť to, ale s tým, že je to poslednýkrát a nabudúce, keď sa niečo vyskytne, tak 

to riešiť dopredu a nepúšťať sa do niečoho, na čo organizácia nemá prostriedky 

tajomník SRZ – na odklad úhrady by sa im mohla dať podmienka na založenie nehnuteľnosti, aby 

sme mali zabezpečenú úhradu 

p. Orovčík – nemusíme takýmto spôsobom konať a vyvolávať nepokoje v tomto roku, pretože 

budúci rok by tie prostriedky mali mať z príspevkov a povolení, a ak nedôjde k úhrade, až potom 

to riešiť 

p. Farský – ja by som to schválenie nadviazal na kontrolu rozpočtu organizácie – predseda KK 

SRZ Ing. Trokan – rozpočet musí byť schválený VČS a to bude až budúci rok 

Mgr. Roobová – rozdeliť zaplatenie na dve splátky, jedna by bola pred marcovým zasadnutím 

Rady SRZ, keďže v tom čase už musia byť vybraté finančné prostriedky za členské príspevky 

a povolenia na rybolov, pričom na zasadnutí by bolo možné opätovne posúdiť ako si organizácia 

plní svoje záväzky a v prípade potreby by sa mohli podniknúť kroky 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 170/2016 

Rada SRZ schvaľuje Mestskej organizácii SRZ Prešov mimoriadny odklad úhrady za predaj 

povolení na rybolov v dvoch splátkach, s tým že prvú splátku vo výške 5 000 EUR uhradí do 

15.03.2017 a druhú splátku vo výške zvyšnej sumy uhradí do 15.04.2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 1    Zdržal sa – 5 

      p. Godiška    PeadDr. Čerešňák 

           p. Tomanovics 

           p. Gajdošík 

           p. Hesek 

           p. Néveri 

 

9.2.4. Finančné vyhodnotenie Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia SRZ 

tajomník SRZ – celkové náklady mimoriadneho snemu SRZ boli vo výške 8 393,36 EUR, z toho 

finančné prostriedky Rady SRZ vo výške 5 485,97 EUR; celkové náklady osláv 90. výročia SRZ 

boli vo výške 39 409,89 EUR, z toho finančné prostriedky Rady SRZ vo výške 33 923,92 EUR; na 

mimoriadny snem ani na oslavy sa nevyberala mimoriadna známka tak ako to bolo 

v predchádzajúcich rokoch 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 171/2016 

Rada SRZ berie na vedomie finančné vyhodnotenie Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia 

založenia SRZ. 

 

9.2.5. Návrh smernice o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe 

disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní 

Mgr. Roobová – tohto smernicou sme sa zaoberali z dôvodu, že nebola v súlade s predpismi; 

zmena sa týka nečlenov, ktorí nie sú viazaní vnútornými predpismi SRZ, a preto nemôžeme 

striktne rozhodovať, že im nemôže byť vydané povolenie na rybolov; ak je uložené disciplinárne 

opatrenie vylúčenie z členstva, osoba vystupuje ako nečlen a môže jej byť vydané povolenie pre 

nečlena SRZ; striktný zákaz nevydať povolenie na rybolov bol istým spôsobom druhým 

disciplinárnym opatrením a Disciplinárny poriadok neumožňuje uložiť dve disciplinárne opatrenia 

MVDr. Bilik – čo v prípade zákazu činnosti zo súdu – Mgr. Roobová – v prípade zákazu činnosti 



nie je možné vydať povolenie na rybolov, ale to už sa nepostupuje v zmysle smernice ale je 

potrebné rešpektovať dané rozhodnutie; ale to rozhodnutie musí byť k dispozícii 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 172/2016 

Rada SRZ schvaľuje smernicu o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na 

základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní s účinnosťou 

od 01. januára 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

9.2.6. Návrh usmernenia pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ 

- návrh prerokovaný v rámci bodu 6 

 

9.2.7. Návrh na odvolanie Bc. Milana Selešiho z funkcie vedúceho komisie rozhodcov OŠČ 

- návrh prerokovaný v rámci bodu 5 

 

9.2.8. Žiadosť o odkúpenie bytu vo Svite – Liana Arvayová 

prezident SRZ – v tejto veci odporúčame vypracovať znalecký posudok a kúpnu cenu predložiť na 

ďalšie zasadnutie Rady SRZ 

MVDr. Bilik – posúdiť, či máme záujem byt odpredávať – p. Godiška – treba zistiť v akom stave 

sa byt nachádza 

Mgr. Roobová – p. Arvayová je nájomníčkou od roku 2003, predchádzajúcim vlastníkom bol p. 

Šoltýs, ktorý byt prenajímal najskôr Slovrybu, a.s., následne v roku 2003 byt odkúpil Slovenský 

rybársky zväz – Rada Žilina za sumu 650 000 Sk; p. Arvayová dala žiadosť o odkúpenie bytu už v 

roku 2004, kedy Rada SRZ prijala uznesenie, že súhlasí s odpredaním bytu, ale nie za cenu nižšiu 

ako bol byt kúpený; kúpna cena bola navrhnutá 800 000 Sk, strany sa nedohodli, v roku 2007 p. 

Arvayová opätovne požiadala o odkúpenie bytu za 700 000 Sk, kedy jej bolo odpovedané iba 

listom, že cena je neprimerane nízka a nie je možné žiadosti vyhovieť 

Ing. Mišech – nevieme aké sú podmienky nájmu – tajomník SRZ – všetky materiály môžeme 

zhromaždiť a opätovne sa zaoberať žiadosťou na ďalšom zasadnutí Rady SRZ 

 

9.2.9. Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. – žiadosť o uzatvorenie dohody o finančnom 

vyrovnaní a stanovisko MO SRZ Šamorín 
- žiadosť prerokovaná v úvode bodu 9 

 

9.3.1. Návrhy na udelenie vyznamenaní 

prezident SRZ – prezídium schválilo čestných členov, Rade sú predložené návrhy na udelenie 

odznaku 1. stupňa a medaile 

Mgr. Roobová – materiály Rada SRZ v tejto veci nedostala, pretože doteraz vyznamenania vždy 

schvaľovalo prezídium v zmysle smernice; žiadosti som prvý krát spracovávala ja a pri tvorbe 

kompletného návrhu bolo zistené, že smernica, ktorú vypracovali iní zamestnanci Sekretariátu, 

a ktorú Rada SRZ schválila vo februári, je v rozpore so stanovami a to z dôvodu, že v zmysle 

stanov čestné členstvo udeľuje prezídium a ostatné vyznamenania Rada; po preštudovaní 

predchádzajúcich uznesení až do roku 2000 (v elektronickej podobe) bolo zistené, že sa 

vyznamenania už od tohto roku udeľovali v rozpore so stanovami; preto bola vypracovaná nová 

smernica, ktorú je potrebné schváliť; v tejto veci je potrebné so spätnou účinnosťou schváliť všetky 

vyznamenania, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch udelené a takisto schváliť uznesenia prezídia 

s výnimkou disciplinárnych rozhodnutí, nakoľko prezídium predkladá svoje uznesenia na 

schválenie Rade SRZ; návrhy vyznamenaní, ktoré boli doručené na Sekretariát odporúčame 

schváliť an block v zmysle stanov všetkým osobám a od roku 2017 by sa išlo podľa smernice 

 

 



Boli prijaté: 

Uznesenie č. 173/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ v zmysle § 21 ods. 

2 písm. o) Stanov SRZ týmto osobám: 

MO SRZ Kysucké Nové Mesto – Ľubomír Mičian 

MO SRZ Spišská Nová Ves –Martin Grečko 

MsO SRZ Komárno – Attila Fuisz, Peter Gabriel 

MO SRZ Žarnovica – Július Pukan, Dušan Fabrika, Jaroslav Nemčík 

MO SRZ Turčianske Teplice – Ing. Rastislav Štálik 

MsO SRZ Považská Bystrica – Milan Bajzík 

MsO SRZ Trnava – PaedDr. Čerešňák 

MsO SRZ Bratislava II. – Milan Stríž, Ivan Polák, Pavol Plaskura, Juraj Plaskura 

MsO SRZ Žilina – Ladislav Prášek 

MsO SRZ Michalovce – Michal Demčák, Ján Sisák. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 174/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu 

v rybárstve“ 1. stupňa v zmysle § 21 ods. 2 písm. o) Stanov SRZ týmto osobám: 

MO SRZ Spišská Nová Ves – Ivan Bežila 

MsO SRZ Komárno - Tibor Benedek, Tibor Szegi, Ján Horváth, Július Károly ml., Koloman Nagy 

MsO SRZ Bratislava V. – Miroslav Jankovič 

MO SRZ Topoľčany – Peter Omelka 

MO SRZ Žarnovica - Ing. Štefan Foltán, Bc. Miroslav Obrtlík, Pavel Ozank, Peter Šimo 

MO SRZ Želiezovce - Alexander Gyürky 

MsO SRZ Trnava - Ing. Ladislav Glinda 

MsO Bratislava II. - Kornélia Dekyská, Dušan Zimčák, Branislav Ivančík, Vladimír Herák, Dušan 

Bórik, René Záhorský, Marián Uriča, Peter Roller, Helmut Mičudík, Jaroslav Nagy, Roman 

Sztranyovszký, Marek Belančík, Vavrinec Rácz, Ing. Tibor Dányi, Milan Bacigál 

MsO SRZ Michalovce – JUDr. Marián Tomko, Dušan Volovár, Tibor Balint, Gabriel Brindzák. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 175/2016 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle Stanov SRZ an block uznesenia Prezídia Rady SRZ o udelení 

medailí a odznakov 1. stupňa, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch so spätnou účinnosťou. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 176/2016 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle Stanov SRZ an block všetky uznesenia Prezídia Rady prijaté 

v predchádzajúcich rokoch so spätnou účinnosťou, s výnimkou uznesení, ktoré boli prijaté v rámci 

disciplinárneho konania. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0  Zdržal sa – 5 

         Mgr. Jankovičová  

         p. Gajdošík MVDr. Bilik 

         p. Pavelka p. Orovčík 

 



9.3.2. Návrh smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ 

prezident SRZ – materiál bol predložený, v čl. III ods. 7 vypustiť „na návrh Rady SRZ“, v ods. 8 

vypustiť „pri dosiahnutí veku najmenej 60 rokov“ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 177/2016 

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

v zmysle navrhovaných pripomienok s účinnosťou od 01. januára 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 4 

           Mgr. Jankovičová 

           Ing. Staško 

           p. Antal 

           p. Godiška 

 

K bodu 10: 

Rôzne 

tajomník SRZ – informoval o čerpaní dotácií, zatiaľ preplatili 225 153,93 EUR, očakáva sa ešte 

platba vo výške 136 444,03 EUR  

navrhujem odsúhlasiť uznesenie o uskutočnení členských schôdzí a konferencií do 30. apríla 2017 

s výnimkou zasadnutí Rady a Prezídia 

p. Orovčík – na základe požiadavky organizácie Vranov nad Topľou, aby Rada zaviazala OTV, 

aby pomohol organizácii vyriešiť problém – majú jednokilometrový lipňový úsek, lipeň ubúda, za 

vlastné prostriedky sa to snažia udržať, je to vo zväzovom povolení, lipeň veľmi trpí, aj keď je to 

chyť a pusť,  chceli by revír vypustiť zo zväzového povolenia – tajomník SRZ – netreba 

schvaľovať, nech organizácia písomne požiada OTV o spoluprácu a pomoc 

Ing. Mišech – v rámci porady trnavského kraja organizácie navrhujú, aby sa na členských 

schôdzach a mestských konferenciách prerokoval rozsah povolení na rybolov 

tajomník SRZ – je na každej organizácii, čo si dá do programu členskej schôdze alebo mestskej 

konferencie 

prezident SRZ – dal hlasovať o návrhu Ing. Mišecha; za návrh hlasovalo 5 členov Rady SRZ, jeden 

bol proti, ostatní sa zdržali, návrh neprešiel 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 178/2016 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ uskutočniť členské schôdze a mestské konferencie do 30. apríla 2017, 

s výnimkou plánovaného zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 25. marca 2017, 

a zástupcom Rady SRZ zúčastniť sa na členských schôdzach a mestských konferenciách, prípadne 

delegovať členov KK SRZ, ak sa zástupca Rady SRZ nebude môcť zúčastniť. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – 2 roky nerobíme nič pre deti a mládež, je nutné, aby sme sa s tým začali zaoberať, 

a preto navrhujem prijať uznesenie na vypísanie výberového konania; ešte nie je jasné, či by išlo 

o zamestnanca alebo dohodára alebo inú pozíciu – p. Pavelka – malo by to byť v podmienkach 

stanovené 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 179/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ vypísať do 31.01.2017 výberové konanie na obsadenie 

pozície pre prácu s deťmi a mládežou, kde výberovú komisiu budú tvoriť členovia dočasnej 

komisie pre prácu s deťmi a mládežou. 



Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

tajomník SRZ – predložil žiadosť p. Vicenu o predĺženie nájomnej zmluvy na stredisko v Kubrici, 

požaduje dlhodobý prenájom, odporúčame len do konca volebného obdobia; ročný nájom má vo 

výške 8 500 EUR 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 180/2016 

Rada SRZ schvaľuje p. Jánovi Vicenovi predĺženie nájomnej zmluvy na dobu dvoch rokov na 

stredisku v Kubrici. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – informoval o stretnutí v RTVS; predložili sme projekt na vlastnú TV reláciu; boli 

sme vybraní s ďalším záujemcom do užšieho výberového konania; vyrozumenie by sme mali 

dostať do týždňa; ak to nebude RTVS máme ešte ďalšie médium; náklady sme zahrnuli aj do 

žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu; v rámci relácie sa nebude riešiť komercia, pôjde 

o čisto nekomerčný záber 

p. Tomko – žiadal o informáciu ohľadom nového zákona a vyhlášky – tajomník SRZ – neviem, či 

ste zaregistrovali, ale každý týždeň pridávame na web report, čo sa urobilo počas pracovného 

týždňa, informovali sme aj zákone a vyhláške; expertná komisia zasadala k zákonu a vyhláške 2-

krát, teraz sa pracuje na dôvodovej správe; ďalšie zasadnutie by sa malo uskutočniť ešte 

v decembri; v prípade, že by mal byť zmenený § 4 v neprospech SRZ, tak nový zákon a vyhláška 

sa robiť nebude; termín na predloženie je február 2017 – Ing. Mišech – zákon a vyhlášku môžeme 

navrhnúť, pripomienkovať ju, ale v rukách to má niekto iný a to sú poslanci NR SR; SRZ urobí 

maximum, aby sa naše požiadavky zapracovali do návrhu 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Dimitrov) 

 

tajomník SRZ – informoval o stave bankových účtov, k 09.12.2016 je stav 624 574,89 EUR, 

v porovnaní s minulým rokom k 09.12.2015 bol stav 81 199,62 EUR, zlepšenie 8 – násobne; nárast 

počtu členov SRZ, najmä detí – 119 510, nárast oproti minulému roku cca o 1 500 dospelých 

členov; predaj povolení na rybolov sa zvýšil cez p. Galbavú – medziročný nárast o 14 000 EUR; 

informácia o envirofondoch – žiadosti sme podávali cez externú firmu Eubico, s.r.o., 63 % 

z celkového balíka je určených pre organizácie; podanie žiadostí nás stálo 1 800 EUR; bolo to 

rýchlejšie, kvalitnejšie a ušetrili sa finančné prostriedky, nakoľko to nešlo cez zamestnanca; 

informácia o výstavách 

Ing. Kalus – ako to vyzerá s Piešťanmi – tajomník SRZ – všetky informácie sú na webovej stránke; 

zverejňujeme súdne spory, zmluvy; treba to len sledovať 

p. Gajdošík – súd ohľadom neplatnosti volieb – tajomník SRZ – naposledy ste boli požiadaní, aby 

ste vstúpili do súdneho konania, odvtedy sa zatiaľ nič zo strany súdu nedeje; pre úplnosť 

informácií dodávame, že spoločnosti HRIVIS sa za správu webovej stránky počas jedného roka nič 

nezaplatilo, nakoľko sme nesúhlasili s ich návrhom vyrovnania; z ich strany nebola vystavená ani 

faktúra, a preto odmietame požadovanú sumu vyplatiť; terajší správca robí webovú stránku takmer 

za tretinovú cenu oproti tomu, čo je na trhu, sadzba je 10EUR/hod a nie je platcom DPH; bežná 

cena je 25 EUR/hod + DPH; mesačne je to v priemere od 300 EUR do 500 EUR; do obehu budeme 

dávať aj e-shop, na ktorom sa už pracuje 

p. Šaffa – po facebook-u sa šíria informácie ohľadom hornej miery kapra na 70 cm, oslovuje s tým 

organizácie – tajomník SRZ – riešime to a určite sa k tomu vydá stanovisko 

Mgr. Roobová – informoval o tom, že na fóre sa opäť objavil link na celý materiál na Radu SRZ; aj 

napriek tomu, že nejde o materiály, ktoré by boli tajné, aby ste neposkytovali iným osobám, ako 



napr. štatutárnym zástupcom, či hospodárom, celý link, ale len určitý materiál, nakoľko 

v niektorých materiáloch sa nachádzajú osobné údaje, a ak sa dostanú von, môžu byť tieto osobné 

údaje zneužité; aby sme sa vyhli zbytočným problémom, odporúčam, aby bol link s materiálom 

určený len per členov Rady SRZ a zasielal sa v zaheslovanej podobe – JUDr. Kabáč – treba to 

označiť, aby sme vedeli odkiaľ to išlo 

 

prezident SRZ -  navrhol odmenu pre tajomníka SRZ vo výške 1 386,15 EUR za tretí kvartál 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 181/2016 

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

odmenu vo výške 1 386,15 EUR. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný tajomník SRZ a p. Farský) 

Za – 25     Proti – 2    Zdržal sa – 1 

      p. Polák    Ing. Kalus  

      p. Kozub      

 

prezident SRZ – doplatok za rok 2016 pre členov Rady SRZ bude zasielaný spolu s vyúčtovaním 

cestovného ešte v decembri 

 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – kontrola úhrad za povolenia na rybolov, okrem Prešove je tu viac 

organizácií, ktoré sú po termíne, odporúčame ich zverejniť na webovej stránke; je daná smernica 

a treba to dodržiavať; nákup násad – zistené, že sa nakúpilo drahšie ako je cenníková cena, 

navrhujeme, aby tieto drahšie nákupy boli vždy prerokované na zarybňovacej komisii 

a zdôvodnené; kontrola mimoriadneho snemu, vyhodnocovanie spotreby – o tých sme už 

informovali, treba s tým niečo spraviť; prerokovávali sme odpočet toho čo sa urobilo od roku 2014 

na základe našich pripomienok, bolo by dobré mať nejaké stanovisko k § 21 ods. 11 Stanov SRZ; 

nebola urobená skartácia cenín za rok 2015, s Ing. Šátekom sme sa dohodli, že sa uskutoční 

najneskôr do konca marca 2017 za účasti člena KK SRZ; momentálne prebieha kontrola v MsO 

SRZ Trenčín; výsledky kontroly budú prerokované so štatutárnymi zástupcami organizácie 

 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ poďakoval za doterajšie dvojročné 

fungovanie, ktoré nebolo ľahké a uviedol, že sa urobil veľký kus dobrej a poctivej práce. 

Prezident SRZ s tajomníkom SRZ poďakovali za účasť a popriali krásne vianočné sviatky 

a úspešný rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 10.12.2016 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 138/2016 

Rada SRZ schvaľuje návrh smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 

povolení na rybolov, tak ako bol predložený. 

Uznesenie č. 139/2016 

Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi MO SRZ Žiar nad Hronom, SRZ – 

Rada Žilina Ing. Miroslavom Dominikom, týkajúcu sa rybárskeho revíru č. 3-4880-1-1 Veterník – 

Kremnica. 

Uznesenie č. 140/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania takto: 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Rimavská Sobota – JUDr. Igor Borlok – pri príležitosti 90. výročia založenia SRZ. 

Uznesenie č. 141/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie čestného členstva Ing. Jozefovi Dvorštiakovi pri príležitosti 90. 

výročia založenia SRZ. 

Uznesenie č. 142/2016 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Mikulášom Hruštincom na sádky a ďalšie 

priestory nachádzajúce sa v rybničnom hospodárstve Bytča za účelom sádkovania rýb určených na 

vianočnú distribúciu. 

Uznesenie č. 143/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Pavelka a Ing. 

Stanko. 

Uznesenie č. 144/2016 

Rada SRZ schvaľuje zmenu programu tak ako bola navrhnutá prezidentom SRZ. 

Uznesenie č. 145/2016 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2017 podľa predloženého 

návrhu takto: 

 

Prezident:      9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:       9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a      6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

predseda KK SRZ:     2 ks zvláštne povolenie 

 

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

       2 ks zvláštne povolenie 

 

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

výmenu za povolenia lipňové. 

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

dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Funkcionári ZO SRZ: 

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

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

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

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

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



 

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

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

SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

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

odsúhlaseného zoznamu 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   45 ks zväzové povolenie na vody kaprové, 17 

ks zväzové povolenie na vody lipňové, 14 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na 

medzinárodnej súťaži a pre vedúcich sekcií podľa zoznamu + povolenie na rybolov na VN 

Dedinky a VD Bešeňová 

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks doplnkové zväzové povolenie na vody 

kaprové alebo lipňové 

 

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

o nich informovaná na zasadnutiach Rada 

Uznesenie č. 146/2016 

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

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

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

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

Uznesenie č. 147/2016 

Rada SRZ schvaľuje pokračovanie v zmluvnej spolupráci so živnostníkom Ing. Patrikom Roobom, 

Žilina v správe obsahu webovej stránky srzrada.sk do 31.12.2017 s možnosťou predčasného 

ukončenia spolupráce pri nesplnení zmluvne stanovených podmienok. 

Uznesenie č. 148/2016 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie termínu pre plnenie uznesenia č. 135/2016 do konca januára 2017. 

Uznesenie č. 151/2016 

Rada SRZ: 

B. schvaľuje:  1. Vydanie reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2017 členom 

reprezentačných družstiev a členom sekcií a prezídia odboru ŠČ na základe vypracovaného 

zoznamu. 

Uznesenie č. 152/2016 

Rada SRZ schvaľuje odvolanie Bc. Milana Selešiho z funkcie vedúceho komisie rozhodcov OŠČ s 

účinnosťou od 01. januára 2017 z dôvodu uloženého disciplinárneho opatrenia, dočasné vylúčenie 

z členstva na dobu troch rokov. 

Uznesenie č. 154/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2017. 

Uznesenie č. 156/2016 

Rada SRZ schvaľuje premenovanie usmernenia pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ na 

smernicu. 

Uznesenie č. 157/2016 

Rada SRZ schvaľuje smernicu pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho 

zväzu s účinnosťou od 01. januára 2017. 

Uznesenie č. 159/2016 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2017 tak ako bol predložený. 

Uznesenie č. 164/2016 

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



rybolov v zmysle navrhovaných pripomienok s účinnosťou od 01. januára 2017. 

Uznesenie č. 166/2016 

Rada SRZ schvaľuje smernicu pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek 

SRZ s účinnosťou od 01. januára 2017. 

Uznesenie č. 167/2016 

Rada SRZ schvaľuje Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle 

navrhovaných pripomienok s účinnosťou od 01. januára 2017. 

Uznesenie č. 168/2016 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie IX. ročníka preteku v love kaprov na VN Zemplínska Šírava 

pod názvom „Zemplínsky kapor“ v dňoch 16. – 23. septembra 2017, ktorého hlavným garantom 

bude Rada SRZ. 

Uznesenie č. 170/2016 

Rada SRZ schvaľuje Mestskej organizácii SRZ Prešov mimoriadny odklad úhrady za predaj 

povolení na rybolov v dvoch splátkach, s tým že prvú splátku vo výške 5 000 EUR uhradí do 

15.03.2017 a druhú splátku vo výške zvyšnej sumy uhradí do 15.04.2017. 

Uznesenie č. 172/2016 

Rada SRZ schvaľuje smernicu o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na 

základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní s účinnosťou 

od 01. januára 2017. 

Uznesenie č. 173/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ v zmysle § 21 ods. 

2 písm. o) Stanov SRZ týmto osobám: 

MO SRZ Kysucké Nové Mesto – Ľubomír Mičian 

MO SRZ Spišská Nová Ves –Martin Grečko 

MsO SRZ Komárno – Attila Fuisz, Peter Gabriel 

MO SRZ Žarnovica – Július Pukan, Dušan Fabrika, Jaroslav Nemčík 

MO SRZ Turčianske Teplice – Ing. Rastislav Štálik 

MsO SRZ Považská Bystrica – Milan Bajzík 

MsO SRZ Trnava – PaedDr. Čerešňák 

MsO SRZ Bratislava II. – Milan Stríž, Ivan Polák, Pavol Plaskura, Juraj Plaskura 

MsO SRZ Žilina – Ladislav Prášek 

MsO SRZ Michalovce – Michal Demčák, Ján Sisák. 

Uznesenie č. 174/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu 

v rybárstve“ 1. stupňa v zmysle § 21 ods. 2 písm. o) Stanov SRZ týmto osobám: 

MO SRZ Spišská Nová Ves – Ivan Bežila 

MsO SRZ Komárno - Tibor Benedek, Tibor Szegi, Ján Horváth, Július Károly ml., Koloman Nagy 

MsO SRZ Bratislava V. – Miroslav Jankovič 

MO SRZ Topoľčany – Peter Omelka 

MO SRZ Žarnovica - Ing. Štefan Foltán, Bc. Miroslav Obrtlík, Pavel Ozank, Peter Šimo 

MO SRZ Želiezovce - Alexander Gyürky 

MsO SRZ Trnava - Ing. Ladislav Glinda 

MsO Bratislava II. - Kornélia Dekyská, Dušan Zimčák, Branislav Ivančík, Vladimír Herák, Dušan 

Bórik, René Záhorský, Marián Uriča, Peter Roller, Helmut Mičudík, Jaroslav Nagy, Roman 

Sztranyovszký, Marek Belančík, Vavrinec Rácz, Ing. Tibor Dányi, Milan Bacigál 

MsO SRZ Michalovce – JUDr. Marián Tomko, Dušan Volovár, Tibor Balint, Gabriel Brindzák. 

Uznesenie č. 175/2016 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle Stanov SRZ an block uznesenia Prezídia Rady SRZ o udelení 

medailí a odznakov 1. stupňa, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch so spätnou účinnosťou. 

Uznesenie č. 176/2016 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle Stanov SRZ an block všetky uznesenia Prezídia Rady prijaté 

v predchádzajúcich rokoch so spätnou účinnosťou, s výnimkou uznesení, ktoré boli prijaté v rámci 

disciplinárneho konania. 

 



Uznesenie č. 177/2016 

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

v zmysle navrhovaných pripomienok s účinnosťou od 01. januára 2017. 

Uznesenie č. 180/2016 

Rada SRZ schvaľuje p. Jánovi Vicenovi predĺženie nájomnej zmluvy na dobu dvoch rokov na 

stredisku v Kubrici. 

Uznesenie č. 181/2016 

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

odmenu vo výške 1 386,15 EUR. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č. 149/2016 

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

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2015 a 1-10/2016; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov k 12/2016, 

Predbežný HV SRZ Rady za rok 2016. 

Uznesenie č. 150/2016 

Rada SRZ berie na vedomie rozdelenie podielu zaplatených daní a ich využitie v zmysle 

zákonných ustanovení. 

Uznesenie č. 151/2016 

Rada SRZ: 

A. berie na vedomie: 1. Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2016 

   2. Súhrn výsledkov medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 

2016.  

Uznesenie č. 153/2016 

Rada SRZ berie na vedomie návrh plánu investícií na rok 2017. 

Uznesenie č. 155/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2016. 

Uznesenie č. 158/2016 

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

Uznesenie č. 162/2016 

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

SRZ. 

Uznesenie č. 165/2016 

Rada SRZ berie na vedomie smernicu pre činnosť Kontrolnej komisie Slovenského rybárskeho 

zväzu. 

Uznesenie č. 171/2016 

Rada SRZ berie na vedomie finančné vyhodnotenie Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia 

založenia SRZ. 

 

III. Rada SRZ ukladá: 
Uznesenie č. 151/2016 

Rada SRZ: 

C. ukladá:  1. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných 

družstiev pre vydanie reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2017 a predložiť tajomníkovi 

SRZ na ich vydanie.  

Termín: zasadnutie Rady SRZ      Zodpovedný: referent OŠČ  

   2. Vytvoriť samostatnú komisiu k vypracovaniu možnosti fungovania OŠČ v 

prípade ako si to budú vyžadovať podmienky pre splnenie všetkých kritérií nového Zákona o 

športe.  

Termín: 31.12. 2016 – vytvorenie komisie     Zodpovedný: tajomník SRZ  

31.5. 2017 – splnenie podmienok MŠVVaV SR  

   3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2017.  

Termín: 28.2. 2017        Zodpovedný: referent OŠČ  

   4. Zabezpečiť výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO.  



Termín: 15.2. 2017        Zodpovedný: referent OŠČ  

   5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2017 do 

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

Termín: 31.3. 2017        Zodpovedný: referent OŠČ  

   6. Zabezpečiť prípravu a konanie 37. MS v LRU - mucha, ktoré sa budú 

konať v dňoch 5.-11.9.2017 na Slovensku.  

Termín: ako v texte       Zodpovedný: tajomník SRZ  

   7. Zabezpečiť prípravu a konanie MS juniorov v RT, ktoré sa budú konať v 

dňoch 20.-23.7. na Slovensku.  

Termín: ako v texte        Zodpovedný: tajomník SRZ  

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 161/2016 

Rada SRZ ukladá odboru tečúcich vôd v súčinnosti s odborom výroby vypracovať komplexnú 

štúdiu zameranú na obhospodarovanie lipňových vôd v spolupráci s odborníkmi s oblasti rybárstva 

so SR a ČR. 

Termín: december 2017 

Uznesenie č. 178/2016 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ uskutočniť členské schôdze a mestské konferencie do 30. apríla 2017, 

s výnimkou plánovaného zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 25. marca 2017, 

a zástupcom Rady SRZ zúčastniť sa na členských schôdzach a mestských konferenciách, prípadne 

delegovať členov KK SRZ, ak sa zástupca Rady SRZ nebude môcť zúčastniť. 

Uznesenie č. 179/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ vypísať do 31.01.2017 výberové konanie na obsadenie 

pozície pre prácu s deťmi a mládežou, kde výberovú komisiu budú tvoriť členovia dočasnej 

komisie pre prácu s deťmi a mládežou. 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 
Uznesenie č. 163/2016 

Rada SRZ neschvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi Slovenským rybárskym zväzom – 

Rada Žilina a spoločnosťou Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. za revír č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – 

ľavostranný priesakový kanál – časť Čilistovský kanál II. Lagúna. 

Uznesenie č. 169/2016 

Rada SRZ neschvaľuje usporiadanie preteku World Carp Classic v roku 2017 na Zemplínskej 

Šírave na základe žiadosti Rossa Honeyho. 

 

V. Rada SRZ zrušuje: 
Uznesenie č. 160/2016 

Rada SRZ zrušuje uznesenie Rady SRZ č. 92/2016 z dôvodu jeho neaktuálnosti a nemožnosti jeho 

plnenia. 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Roman Pavelka   ................................. 

 

 

Ing. Ľubomír Stanko       ................................. 

 

 

 

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

 tajomník                prezident   


