
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 25. marca 2017 v Žiline 

       

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 25. marca 2017 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, Bielik V. – vedúci strediska 

Bytča, Žitnay A. – vedúci strediska Malé Zálužie, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického 

odboru, Ing. Kuric M. – asistent tajomníka, Sprušanská M. – samostatný referent pre 

športovú činnosť, PhDr. Sámela J. – vedúci sekcie LRU – prívlač, Ing. Pika J. – riaditeľ 

Slovryb, a.s.; Martiš P. – autor relácie „Na rybách – Petrov zdar“ 

 

 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2016 s komentárom a správa audítora 

3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2017 s komentárom, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov  

4. Správa o hospodárení Slovryb, a.s., za rok 2016 

5. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016 

6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2017 

7. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2016 

8. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2017 a priebežná správa o príprave 37. MS v LRU-mucha 

2017 a MS juniorov RT 2017 

9. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov – bilancia 

10. Iné 

 10.1 Informácia o ukončení výberového konania na pozíciu pre prácu s deťmi  

a mládežou 

 10.2 Priebežná informácia o výrobe relácie „Na rybách – Petrov zdar!“ 

 10.3 Žiadosť o odkúpenie budovy s dielňou a pozemku na výrobnom stredisku Bytča 

 10.4 Žiadosť MsO SRZ Považská Bystrica o dotáciu vo forme 200kg Pd2 na zarybnenie 

revírov pred pretekmi „Memoriál Jozefa Kronera“ 

 10.5 List na Radu SRZ od MsO SRZ Martin 

 10.6 Vyznamenania 

 10.7 Informácia vedúceho odboru výroby o činnosti výrobných stredísk od posledného 

zasadnutia Rada SRZ. Prezentácia výrobných stredísk v Malom Záluží a Bytči vedúcimi stredísk p. 

Žitnayom a p. Bielikom 

 10.8 Žiadosť MsO SRZ Dunajská Streda o zmenu ichtyológa 

11. Rôzne  

Záver 

 

(zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 30 členov Rady SRZ, neprítomní p. Gajdošík, PhDr. Fraňa, p. 

Valent, p. Tomanovics) 

Otvorenie 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ – navrhol zmenu programu z dôvodu vyhovenia prizvaným 

osobám pre ich ďalšie povinnosti a to nasledovne: bod 10.2 za prvým bodom, potom bod 8, potom 

bod 5 a 6 + 10.8 a následne podľa programu – Ing. Mihalda – navrhol ako druhý alebo tretí bod dať 

informáciu o stave návrhu zákona o rybárstve a návrhu vykonávacej vyhlášky 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 1/2017 

Rada SRZ schvaľuje zmenu programu tak ako bola navrhnutá prezidentom SRZ a Ing. Mihaldom. 

 



Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

  

prezident SRZ – za skrutátorov boli určení Ing. Viktorín, Ing. Mišech a p. Pavelka; za 

overovateľov boli navrhnutí Ing. Kalus a MVDr. Bilik 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 2/2017 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Kalus a MVDr. 

Bilik. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Kalus 

           MVDr. Bilik 

 

Pred samotným rokovaním tajomník SRZ v mene všetkých členov Rady SRZ pogratuloval 

prezidentovi SRZ a Ing. Jančuškovi k 70. narodeninám, všetkým Mariánom k meninám, a zároveň 

Mgr. Jankovičovej a p. Sieglovej k MDŽ, ktorý bol dňa 08. marca. 

 

Ing. Kalus – na úvod pred prerokovaním samotných bodov programu vystúpil so skutočnosťou, 

ktorá je nezlučiteľná so Stanovami SRZ, a to, že p. Kopčo ako člen Rady je konateľom spoločnosti 

MsO Košice, s.r.o. 

p. Godiška – malo by to byť v bode rôzne, nakoľko to nebolo schválené v programe 

Ing. Kalus – ja vám to potom vysvetlím, pretože minule sme rovnaký prípad riešili a tí, ktorí tu boli 

tak ja vám to na konci poviem; odcitoval § 3 ods. 7 Stanov SRZ a súčasne poukázal na § 21 ods. 

11 Stanov SRZ; podľa môjho názoru je tu stret záujmov nakoľko p. Kopčo je štatutárom MsO 

Košice, s.r.o., čo je v rozpore s § 3 nakoľko sa podieľa na riadení spoločnosti v zmysle § 21, 

a zároveň je člen Rady SRZ; v spojitosti ako som vyššie odcitoval p. Kopčo ako člen Rady SRZ 

nemôže byť štatutárom spoločnosti nakoľko to nie je prípustné a z jeho strany bezpodmienečne 

došlo k porušeniu; tento problém sme riešili aj v minulosti, bol to p. Lužák za trnavský kraj a po 

tejto informácií sa postavil a odišiel, ale samozrejme je na vás, či takýto krok spravíte a ak ho 

nespravíme tak dať podnet na DK pri Rade SRZ, takže poprosím p. Kopču, aby zaujal stanovisku; 

ešte poukázal aj na obchodný register, kde p. Kopčo figuruje 

p. Kopčo – opýtal sa, či vie kto je zakladateľom spoločnosti 

Ing. Kalus – ste konateľom tejto spoločnosti, nakupujete ryby 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – ak je niekto konateľom, tak nekoná vo svojom mene, ale v mene 

spoločnosti a ak je tá spoločnosť MsO Košice, s.r.o., tak koná v mene tejto spoločnosti, takže 

neviem aká by to mala byť konkurenčná činnosť, pretože každá ZO SRZ čo chová ryby, tak má 

založenú obchodnú spoločnosť alebo iné, takže by potom každá vykonávala konkurenčnú činnosť; 

vlastníkom tejto spoločnosti je 100% MsO SRZ Košice, takže to, že tam je p. Kopčo konateľom, 

tak to neznamená, že on sám ako osoba by konkuroval ostatným ZO SRZ; mali sme aj poradu 

ohľadom tohto nakoľko nám bol postúpený podnet na vykonanie kontroly a máme za to, že sa 

nejedná o tento prípad konkurenčnej činnosti, tak ako to bolo v prípade aj p. Pavelku a čo sa týka 

p. Lužáka, tak ten sa nepostavil a neodišiel, ale bol vyhodený – Ing. Kalus – ale Rada to schválila 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – Rada SRZ ho nevolila, takže ho nemala ani čo vyhadzovať 

p. Orovčík – je nešťastné, že si s tým vystúpil práve Ty, keď si v minulom období figuroval ako 

predseda KK SRZ a vtedy p. Korčok mal byť tiež vyhodený, keďže figuroval za stredisko Martin 

ako konateľ a toto je ten istý prípad – Ing. Stanko – on bol dokonca štátny zamestnanec – p. 

Orovčík – a ak nepodniká vo svojom záujme, ale v prospech organizácie, tak na tom nie je nič zlé 

Ing. Kalus – či p. Kopčo nakupuje ryby z Maďarska – p. Kopčo – áno a obchodujem s nimi – 

MVDr. Bilik – to znamená, že každý kto nakupuje ryby z iného zdroja ako zo SRZ, tak vytvára 

konkurenčnú činnosť, tak sa teraz prihláste, je nás 15 tak potom všetci poďme von 

Ing. Kalus – ale p. Kopčo kupuje a potom predáva – p. Dimitrov – ale p. Kopčo to dáva do vôd 



SRZ, takže nerozumiem čo tu riešite – Ing. Mišech – Stanovy SRZ jasne hovoria, že zväz môže 

zakladať obchodné spoločnosti, tak kto iný by mal byť konateľom ak nie štatutár a rovnako aj 

v Slovrybe, a.s., tam by tiež mali byť práve členovia Rady SRZ v dozornej rade a predstavenstve; 

pretože tie ryby sa kupujú a chovajú – p. Estergájoš – opýtal sa ako majú riešenú DPH – p. Kopčo 

– nakúpi „dcéra“, dá 2% na produkt a tá predáva svojej „matke“, takže je to ošetrené  

Ing. Staško – je zrejmé, že je tu cítiť ešte pôsobenie minulého vedenia, druhá vec je ekonomická 

a ak sa osoby neobohacujú, tak je to v poriadku a nemôžeme zakazovať kupovať rybu zo 

zahraničia 

prezident SRZ – k tejto veci sa vyjadrili viacerí členovia Rady SRZ aj predseda KK SRZ, takže 

nevidím dôvod na to, aby sme o tom hlasovali a podnet na DK pri Rade SRZ môže podať; ďalej 

informoval o zasadnutí Prezídia Rady SRZ a o prijatých uzneseniach, najmä v súvislosti so 

smernicou o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych 

rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, kde sa odporučil doplniť čl. IV. bod 6 

Mgr. Roobová – smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe 

disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní bola prijatá 

v decembri 2016, pričom v čl. IV. bod 6 bolo prijaté, že vyradenie je možné ex offo len v prípade 

uznesenia o osvedčení sa v skúšobnej dobe; v tejto veci navrhujeme doplniť aj osoby, ktorým 

uplynula lehota trestu zákazu činnosti výkonu rybárskeho práva 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 3/2017 

Rada SRZ schvaľuje zmenu čl. IV. bod 6 písm. c) smernice o vedení evidencie osôb a nevydávaní 

povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných 

v trestnom konaní v nasledovnom znení: „na základe doručeného uznesenia, že sa osvedčil 

v skúšobnej dobe alebo dostatočného preukázania uplynutia lehoty uloženého trestu zákazu 

činnosti výkonu rybárskeho práva, kedy sa vyradenie urobí ex offo“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – ďalej informoval o zasadnutí prezídia, o schválených vyznamenaniach, pričom 

smernica o udeľovaní vyznamenaní bude novelizovaná, informácia o liste MsO SRZ Michalovce 

ohľadom zarybňovania VN Zemplínska Šírava, v ktorom boli uvedené nepresnosti, napr. že 

zarybnenie pre rok 2017 bude vo výške 20 205 EUR, v skutočnosti však je vo výške cca 26 000 

EUR, s tým, že minulý rok bolo 36 000 EUR, takže mali sme za to, že uznesenie ohľadom 

zarybnenia vo výške 30 000 EUR sa plní; ďalej rokovanie so spoločnosťou HRIVIS engineering, 

s.r.o., kde boli niektoré porušenia z ich strany potvrdené, pričom prezídium trvá naďalej na svojej 

podmienke, že sa vyplatí len skutočne odrobená práca za obdobie 4/2015 – 5/2016 a to vo výške 

cca 5 000 EUR 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali v elektronickej forme, takže ak sú nejaké pripomienky 

k jednotlivým uzneseniam 

Mgr. Jankovičová – uznesenie č. 9/2015-sčasti bod 4 navrhla dať medzi splnené, nakoľko táto 

úloha je každoročne plnená; ďalej požadovala informáciu ohľadom uznesenia č. 151/2016/bod C2 

kto je v tejto komisii – tajomník SRZ – v komisii sú vedúci jednotlivých športových sekcií 

a právny – organizačný referent 

prezident SRZ – k uzneseniu č. 135/2016, s poľovníckou komorou sme sa stretli v Bratislave, 

dohodla sa ďalšia spolupráca najmä pri výstavách a hľadania spolupráce s ostatnými subjektmi; na 

ZMOS sme zaslali rozsah spolupráce, žiadali sme vyjadrenie + ďalší list, odozvu zatiaľ nemáme; 

bol som na stretnutí Ružiná, kde obec chce vybudovať bungalovy a zlepšiť podmienky rybolovu 

prostredníctvom podnikateľskej činnosti, pričom bolo povedané, že len rybári zo SRZ majú na 

svedomí neporiadok, takže je potrebná spolupráca 



Uznesenia splnené: 

161/2015, 132/2016, 151/2016/bod C1, 151/2016/bod C2, 151/2016/bod C3, 151/2016/bod C4, 

179/2016, 9/2015-sčasti bod 4 

 

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, 151/2016/bod C5, 151/2016/bod C6, 151/2016/bod C7, 135/2016, 161/2016, 

178/2016 

 

10.2 Priebežná informácia o výrobe relácie „Na rybách – Petrov zdar!“ 

prezident SRZ – privítal p. Martiša, redaktora relácie 

p. Martiš – predstavil reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorej názov vytvorila RTVS, je to 

prvýkrát v histórii, čo má SRZ vlastné médium, v ktorom sa venujeme aj veciam, o ktorých ľudia 

nemajú vedomosť; sledovanosť – 1. časť – 115 000 ľudí a 3. časť – 175 000 ľudí; veľmi dobré 

ohlasy z RTVS, dokonca sa nám ozvali aj tvorcovia relácie z Halali s návrhom na spoluprácu; 

prostredníctvom tejto relácie môžeme hovoriť aj o veciach, o ktorých sa nehovorilo a cez televíziu 

to má oveľa väčší význam ako cez printové médiá, v ktorých som takisto pôsobil; prístup 

zamestnancov je veľmi dobrý 

Ing. Mihalda – či nepociťujete zo strany RTVS alebo MŽP SR nejaký tlak alebo cenzúru Vašej 

relácie, a či sa budete venovať aj zákonu 

p. Martiš – zo strany RTVS je zatiaľ spokojnosť a napr. aj o ľadochody v Poprade bol záujem, 

zákonu sa určite budeme venovať, túto tému sme už začali riešiť s p. tajomníkom na výstave 

v Trenčíne; kontakt na mňa je redaktor@srzrada.sk a mobil vám môže poskytnúť aj p. tajomník 

alebo p. Schwarz, prípadne sa zverejní 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 4/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o výrobe relácie „Na rybách – Petrov zdar!“. 

 

- na základe schváleného programu tajomník SRZ informoval o tvorbe zákona o rybárstve a jeho 

vykonávacieho predpisu – na webovej stránke priebežne zverejňujeme informácie, posledné 

zasadnutie bolo 14.03., na ktorom sme sa zaoberali pripomienkami JUDr. Polakoviča, ktorého si 

Ing. Dobiaš vybral ako externú osobu na posúdenie návrhu a rovnako mu postúpil návrh vyhlášky; 

v rámci rozsahu navrhovaných zmien sa už nejedná o novelu, ale o úplne nový zákon o rybárstve; 

čo sa týka pozície SRZ, stále riešime návrh, ktorý schválila Rada SRZ, a ktorý sa snažíme 

zakomponovať do samotného návrhu; k návrhu budeme sedieť aj s ichtyológmi, nakoľko má byť 

novelizovaný aj zákon o vodách; návrh nie je z našej strany preposielaný, nakoľko členovia 

expertnej skupiny sa zaviazali, že nebudú dávať veci von, takže toto dodržiavame; uskutočnilo sa 

aj stretnutie s p. ministrom za účasti p. Zsille zo Sládkovičovo, pričom nám prisľúbil, že predtým 

ako pôjde návrh do vlády, tak ho spoločne prerokujeme; zároveň máme informáciu, že návrh by 

mal ísť do troch týždňov von, kedy pôjde na pripomienkovanie dotknutým orgánom ako je napr. 

štátna ochrana prírody, SVP, š.p. a iné a následne k tomu bude komisia ešte zasadať; dôležitá je 

z našej strany obsahová náplň a nie časový horizont, takže zákon určite nebude od 1.1.2018, ale 

v priebehu roka 

Ing. Mišech – aj napriek upozorneniam zo strany MŽP SR, aby sa pracovný materiál 

nezverejňoval, tak návrh sa vraj nachádza na internete, pričom zo strany SRZ určite nešiel von; 

treba skôr povedať, že v zákone môžu byť také ustanovenia, ktoré samo o sebe nemusia byť proti 

SRZ, ale v súvislosti s ďalšími zákonmi to tak nemusí byť a kroky, ktoré niekto v tejto veci zohral 

dopredu sú nepredvídateľné, a preto nemôžeme s istotou povedať aký môžu mať dôsledok 

tajomník SRZ – v rámci medzirezortného pripomienkovania sa treba potom spojiť a dať hromadnú 

pripomienku 

Ing. Kalus – v rámci Vášho informovania ste povedali, že keď bude zákon proti nám, tak návrh 

stiahneme, je to reálne – tajomník SRZ – z našej strany návrh určite bude stiahnutý a rázne sa voči 



nemu postavíme, ale my ako občianske združenie nemáme silu to zastaviť, to je v kompetencii 

MŽP SR 

- do diskusie sa ďalej zapojil Ing. Mihalda s návrhom na uznesenie uložiť tajomníkovi SRZ 

rokovať s ministrom a informovať ho o postupe ohľadom zákona, tento návrh následne stiahol, 

nakoľko sa rokovania uskutočňujú, Ing. Mišech, tajomník SRZ, Ing. Kalus, JUDr. Borlok, Ing. 

Staško, p. Pavelka   

 

K bodu 8: 

Návrh plánu športovej činnosti na rok 2017 a priebežná správa o príprave 37. MS v LRU-

mucha 2017 a MS juniorov RT 2017 

prezident SRZ privítal p. Sprušanskú a PhDr. Sámelu, vedúceho sekcie LRU – prívlač 

p. Sprušanská – upozornila na preklep v postupových pretekoch RT, kde pre pretek Zvolen – 

Očová má byť dátum 10. – 11.6.; informovala, že MŠVVaŠ SR nám schválilo dotáciu vo výške 

cca 35 000 EUR; všetky materiály a správa o príprave MS vám bola zasielaná elektronicky, voľba 

trénerov prebehla, uzavretá nie je voľba trénera seniorov LRU – plávaná; pripravujú sa MS v LRU-

mucha, očakávame účasť 30. družstiev, prihlásená je už Amerika, Kanada, do konca apríla je 

termín na podanie prihlášok 

p. Tomko – chcel sa informovať ohľadom odstúpenia p. Drozdíka z funkcie člena sekcie LRU-

feeder a kooptácia p. Začka; žiadal som, aby bolo zastúpenie aj za východ a bolo mi povedané, že 

to budete prerokovávať, takže či je p. Začko z východu – p. Sprušanská – voľba prebiehala na 

výročnom zasadnutí sekcie LRU-feeder, kde sa pravdepodobne prihlásil len p. Začko – PhDr. 

Sámela – je to na sekcii, nakoľko to prebieha voľbou, snažíme sa, aby bolo pomerné zastúpenie, 

ale samotnú voľbu neovplyvníme 

p. Orovčík – z rokovania prešovského kraja od športovcov RT prišla požiadavka na zavedenie 

mimoriadnej známky 1 Eur na OŠČ, či to bolo prerokované – p. Sprušanská – na prezídiu OŠČ 

sme to riešili, ale na Radu sme túto požiadavku priamo nedali, hlavne z dôvodu, že nie je jasné ako 

budeme ďalej pokračovať 

PhDr. Sámela – ohľadom nového športového zväzu ide o zásadnú vec; po prijatí nového zákona 

o športe musia byť na MŠVVaŠ SR evidované národné športové zväzy, ktoré musia v zmysle 

zákona spĺňať presne predpísané stanovy; boli len dve možnosti a to buď SRZ upraví svoje stanovy 

a prispôsobí sa zákonu o športe, ale po všetkých zdôvodneniach táto možnosť neprichádzala do 

úvahy alebo vznikne nový subjekt, nový športový rybársky zväz; tomuto sme sa chceli vyhnúť, aby 

to nevyzeralo tak, že sa chceme od SRZ odtrhnúť, ale pokiaľ zväz nezaložíme nebudeme môcť 

reprezentovať SR na medzinárodných pretekoch a rovnako nám nebudú poskytované dotácie, 

pretože tento rok nám mohla byť dotácia schválená poslednýkrát; niektorí navrhli, aby SRZ 

založila sro-čku, ale tá to podľa mňa nemôže byť, pretože tam musí byť voľba vnútorných 

orgánov; jediná možnosť je vznik nového občianskeho združenia, pričom bude potrebné zachovať 

spoluprácu so SRZ, pretože bez vás by bol vznik nového združenia likvidačný, nakoľko nám 

poskytujete právne, mdzové, ekonomické a iné služby, a preto je potrebné mať tieto veci upravené, 

preto sme požiadali Mgr. Roobovú o súčinnosť, ktorá vypracovala smernicu o spolupráci, pričom 

ide o všeobecnú úpravu a bude potrebná podrobnejšia špecifikácia v samostatnej zmluve; ešte 

dodám, že na OŠČ pracujem asi 12 rokov, vznikli nové sekcie a finančný objem prostriedkov, 

ktorý máme od vás je stále rovnaký, na druhej strane, keď boli problémy, tak Rada SRZ nás nikdy 

nenechala v „štichu“, ale chýba vedúci OŠČ ako bol napr. p. Hromek, ktorý by tú činnosť riadil 

a zastúpil tak tajomníka SRZ, ktorý z časového hľadiska má mnoho iných dôležitejších povinností 

MVDr. Bilik – pouvažovať nad tou sro-čkou alebo vznikne nové občianske združenie, do ktorého 

by sme vstúpili na základe zmluvy o združení v zmysle občianskeho zákonníka – JUDr. Kabáč – 

aké sú tie dôvody, prečo nie sro-čka – PhDr. Sámela – podľa vzorových stanov, tak najvyšší 

funkcionár aj celá štruktúra musí byť volená členskou základňou, čo v prípade sro-čky nie je 

možné 

MVDr. Bilik – ja v tom nevidím problém, aby si to sro-čka upravila a mala v oprávnení športovú 

činnosť 

Mgr. Roobová – zákon o športe v rámci pojmov upravuje, že športový zväz je športová 

organizácia, ktorá je občianskym združením, takže založenie sro-čky nie je možné; treba doplniť, 



že SRZ je športovým zväzom, len nie je uznaný za národný športový zväz nakoľko nespĺňa 

stanovené podmienky zákona o športe, takže SRZ by bol členom nového športového zväzu, ktorý 

by tak mohol byť uznaný za národný športový zväz, nakoľko SRZ je členom medzinárodnej 

športovej organizácie; samozrejme o týchto veciach je potrebné rokovať na MŠVVaŠ SR 

tajomník SRZ – my sme už aj rokovali, ale z dôvodu, že sme nespĺňali podmienky, bolo nám 

oznámené, že musíme vrátiť osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a povedali nám, že 

výnimky nie sú prípustné 

Ing. Mihalda – o rok bude snem, tak zmeňme tie stanovy aspoň v týchto bodoch – p. Sprušanská – 

športový zväz musí mať vlastné stanovy, pretože hlavnou činnosťou bude športová činnosť 

a v SRZ, ktorý koná v zmysle zákona o rybárstve, to nie je možné 

prezident SRZ – dal hlasovať o návrhu OŠČ, pričom smernicu o novom športovom zväze 

nebudeme zatiaľ schvaľovať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 5/2017 

Rada SRZ: 

A. Berie na vedomie: 

    1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2017. 

    2. Správu z prípravy MS seniorov v LRU- mucha a MS juniorov v RT. 

              

B. Schvaľuje: 

1. Plán práce odboru ŠČ na rok 2017 – termínový kalendár, nasadenie družstiev do 

postupových súťaží SRZ, predbežné zloženie reprezentačných družstiev a plán činnosti 

odboru ŠČ. 

2.   Odstúpenie pána P. Rímeša z funkcie člena komisie rozhodcov a kooptáciu nových členiek 

komisie rozhodcov pani G. Hupkovú a pani Mgr. Jankovičovú. 

3.   Odstúpenie pána G. Drozdíka z funkcie člena sekcie LRU- feeder a kooptáciu pána M. 

Začka do sekcie LRU – feeder. 

    4.   Voľbu vedúceho komisie rozhodcov, ktorou sa stala pani Gabriela Hupková. 

    5.   Účasť zástupcu OŠČ p. Sprušanskej a  p. Pavelku ako kandidáta do  FIPSed za sekciu LRU- 

plávaná na svetovom kongrese CIPS, ktorý sa bude konať v apríli v Prahe. 

    6.   Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ podľa 

množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ:  

          A) LRU – PLÁVANÁ 

      - MS národov, Belgicko 

      - MS U 25, Írsko 

                  - MS klubov, Francúzsko 

                  - MS žien, Maďarsko 

                  - ME národov, Taliansko 

       - M ČR juniorov, Česko 

B) LRU - MUCHA 

      - MS seniorov, Slovensko 

      - ME seniorov, Portugalsko 

                  - MS juniorov, Slovinsko 

C) LRU – PRÍVLAČ 
      - MS národov, Taliansko 

     - Trout Union Cup 1, Česko 

     - M ČR juniorov, Česko 

 D) RYBOLOVNÁ TECHNIKA 

      - MS juniorov, Slovensko 

      - ASKO, Rakúsko 

     7.  Účasť 2 družstiev sekcie LRU – feeder na MS klubov v Španielsku samofinancovaním. 

     8.  Voľbu reprezentačných trénerov pre roky 2017 – 2018 v sekciách a disciplínach: 

LRU - plávaná: seniori   voľba k 17.3. nebola uzatvorená 



   juniori   Martin Lipka 

   ženy   Karol Petöcz 

 LRU – prívlač: seniori   Ing. Vlastimil Těšický 

    juniori   Lukáš Hollý 

 Rybol. technika: juniori   Miroslav Jankovič 

Voľba trénera neprebehla v sekciách LRU-M a LRU – F, nakoľko sa do výberového 

konania neprihlásili žiadni kandidáti. V prípade schválenia sekciou budú navrhnutí vhodní 

kandidáti, ktorí budú po schválení Radou SRZ  dočasne menovaní na výkon trénerskej 

funkcie na obdobie prípravy a účasti na MS, ME. 

 

C. Ukladá: 

    1. Tajomníkovi RADY 

        - zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ, 

        - zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS, ISCF a KŠZ SR, 

        - zabezpečiť účasť zástupcov OŠČ na svetovom kongrese CIPS, 

        - zabezpečiť konanie MS  seniorov v LRU-M a MS juniorov v RT, 

       - zabezpečiť prípravu stanov športového zväzu SRZ v zmysle nového Zákona o športe  

 

    2. Odboru športovej činnosti  

        - zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ, 

        - zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov, 

        - zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR, 

        - zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov, 

        - zabezpečiť prípravu a priebeh MS  seniorov v LRU-M a MS juniorov v RT, 

        - zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 5: 

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016 

- materiál obdŕžali členovia Rady SRZ elektronicky, predložila ho Ing. Strihová – vypracovala som 

porovnanie plánu so skutočnosťou, plán aj skutočnosť bola nižšia a to z dôvodu schváleného 

presunu finančných prostriedkov do fondu ichtyológa z kaprových revírov Rady SRZ a zvláštnych 

povolení; väčšina fondov sa plnila na 100% a fond na ekologické havárie a prvotné zarybnenie 

zostal nevyčerpaný; na základe podkladov som vyčíslila nedodané násady za rok 2016 spolu 

s nedodanými násadami za rok 2015 podľa cenníka platného v roku 2016 aj po konzultácii so 

zarybňovacou komisiou 

p. Kopčo – návrhy boli prerokované na zasadnutí zarybňovacej komisie a odporúča schváliť 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 6/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 7/2017 

Rada SRZ schvaľuje použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov v roku 2016 na dodanie nedodaných násad podľa tabuľky vo výške 25 129 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 6: 

Návrh plánu zarybnenia na rok 2017 

Ing. Strihová – plány boli prerokovávané vždy po schvaľovaní rozpočtu, ale je potrebné ich 



schváliť a dodržiavať, nakoľko ide o minimálnu zarybňovaciu povinnosť, ktorá musí byť plnená 

- zarybňovacie plány boli vypracované v zmysle smernice na prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov; očakávané príjmy za rok 

2016 boli podhodnotené, nakoľko sme nevedeli ako rybári zareagujú na zmeny, čo sa týka 

zväzového povolenia a zrušenia niektorých druhov povolení; skutočnosť bola cca o 300 000 EUR 

vyššia; očakávané príjmy z predaja povolení na rybolov pre rok 2017 boli nastavené nižšie, pretože 

nemôžeme ísť do toho istého čísla, a je to 2 188 000 EUR, z toho v zmysle smernice 80% na 

zarybnenie a 20% na rybársku stráž, ale keďže RS ani chod OTV nespotrebuje takú sumu 

finančných prostriedkov, tak v rozpočte je návrh presunúť vyše 100 000 EUR do fondu ichtyológa, 

pretože inde nie je možný ich presun; finančné prostriedky sme prerozdelili v zmysle smernice, 

pričom sme urobili porovnanie s rokom 2016 a všetky položky boli navýšené 

p. Šaffa – opýtal sa kto rozhoduje o fonde ichtyológa, či len sám ichtyológ – p. Kopčo – ichtyológ 

dá návrh a schvaľuje ho zarybňovacia komisia – p. Šaffa – pýtam sa z toho dôvodu, lebo sa tam 

objavujú vždy tie isté organizácie – Ing. Strihová – už bolo viac dotazov, tento rok to budeme 

riešiť inak – MVDr. Bilik – pomáha sa najmä malým organizáciám – člen KK SRZ p. Šiška – nech 

si malé organizácie dajú vyššie členské príspevky a ceny za povolenia a budú mať aj na zarybnenie 

Ing. Strihová – čo sa týka plánov, tak boli prerokované zarybňovacou komisiou, ktorá ich odporúča 

schváliť aj so zakomponovanými pripomienkami, tie sa týkali VN Duchonka, kde ichtyológ 

naplánoval viac K2 nakoľko splniť K3 je problém, ale keďže je to špecifický revír, tak sme sa 

dohodli, že to pôjd pol na pol; druhý problém sa týkal VN Zemplínska Šírava, ja som vychádzala 

z novej smernice, v zmysle ktorej môžeme zo zvláštnych povolení prideľovať aj na revíry Rady 

SRZ CHaP, takže som naplánovala aj pre VN Zemplínska Šírava, pričom v súčasnosti je 

naplánovaných 25 000 EUR a a zvyšok som navrhla doplniť v zmysle prijatého uznesenia z fondu 

ichtyológa; zarybňovacia komisia však konštatovala, že z dôvodu, že skutočné zarybnenie v roku 

2016 bolo v hodnote 36 000 EUR + koná sa tam pretek, kde peniaze z hosťovacích povolení idú na 

zarybnenie, tak považuje oba roky za vyrovnané 

p. Tomko – či má ichtyológ právo zmeniť uznesenie Rady; my sme prijali zarybnenie Šíravy 

v hodnote 30 000 EUR na tri roky a ichtyológ to zmenil – Ing. Viktorín, MVDr. BIlik – komisia 

konštatovala, že minulý rok bolo prekročenie o 6 000 EUR, tak uznesenie sa považuje za splnené, 

to povedala komisia, nie ichtyológ 

p. Hesek – čím je VN Duchonka špecifická – Ing. Stanko – je to reprezentačný revír, resp. bol, 

teraz je tam K2 a nevieme o akej bude hmotnosti, tak sme dohodli s ichtyológom, že to pôjde pol 

na pol 

p. Šaffa – výška bola vysvetlená, ale prečo je tam tá druhovosť, keď sme upozorňovali, aby sa 

nedával zubáč; a prečo Kr, dávame ju preto, pretože zachraňujeme Košarovce kde mali kormorána 

a dáme ju do veľkých vôd kde sa stratí a to nás nezaujíma – MVDr. Bilik – sú tam podmienky na 

uchytenie– Ing. Strihová – sú tam podmienky, dali sme ju aj na Domašu aj na Šíravu; má to 

zmysel; čo sa týka druhovosti, minimálne zarybnenie je na tri roky, takže sme to nemohli zmeniť 

p. Godiška – dostali sme niekoľko tabuliek so stručným komentárom, v minulosti sme požadovali 

obšírnejšie informácie a zarybňovanie je jednou z najdôležitejších problematík; snažíme sa 

komunikovať s ľuďmi na revíroch Rady SRZ a viem, že hospodári posielajú v určitých časových 

intervaloch nejaké správy; očakával som, že dostaneme stručný sumár v rámci týchto ich hlásení 

a požiadaviek a máme informácie, že hospodári sú nespokojní s niektorými násadami a nemáme 

žiadne informácie, kedy prišla násada, aká násada, aký bol neres a iné; mala by to byť samostatná 

správa aspoň raz za rok, aby sme vedeli aj my posúdiť argumentáciu ichtyológov – Ing. Strihová – 

v decembri bolo zasadnutie RS a rybárskych hospodárov, z ktorej vám bol zaslaný zápis, v ktorom 

bolo kompletne vyhodnotené kto čo mal k zarybneniu, teraz sme ich opätovne vyzvali, aby nám 

zaslali akékoľvek pripomienky a z ich strany nám nič neprišlo; čo sa týka vyhodnotenia, tak Ing. 

Hlavatý, nie mesačne, ale aj dvoj-trojmesačne uverejňuje správu, ktorá sa týka aj RS aj hospodárov 

p. Farský – otázka k financiám, uviedli ste, že z príjmov povolení bolo navyše cca 300 000 EUR, 

kde sú tieto peniaze – tajomník SRZ – sú na bežnom účte 

Ing. Mišech – ako sa spolupracuje pri zarybňovaní s hospodárom, či je prítomný napr. pri 

zostavovaní plánov, mal by byť, pretože on vie najpresnejšie určiť, čo si ktorý revír vyžaduje 

a preto navrhujem na uznesenie, aby sme mali všetky údaje spracované na júnové zasadnutie a to 



od roku 2010 zarybnenie revírov Rady SRZ, aby sme sa k tomu mohli vyjadriť, a to druhovosť, 

kategória, množstvo, jednotková cena, suma a úlovky, dať do grafov, a potom budeme vedieť, či to 

čo je predkladané je naozaj oprávnené a odôvodnené, a potom budeme vedieť naozaj hospodáriť 

Ing. Strihová – chceli sme už niečo také vypracovať, ale náš počítačový program to neumožňuje 

a musíme pracne vypĺňať jednotlivo každý údaj a hovorím o tom na každom zasadnutí Rady SRZ 

Ing. Mišech – tak ako potom robíme – tajomník SRZ – takto to tu doteraz fungovalo a nikto to 

neriešil; stále hovoríme o tom v akom zlom stave je elektronizácia; načo asi robíme teraz všetky tie 

opatrenia, výberové konanie na elektronizáciu SRZ,  

prezident SRZ – dal hlasovať o návrhu uznesenia Ing. Mišecha, ktorým Rada SRZ ukladá OTV 

predložiť na júnové zasadnutie analýzu zarybnenia podľa druhov, kategórií, množstva, ceny, 

úlovkov a návštevnosti jednotlivých revírov Rady SRZ od roku 2010 

- za návrh hlasovalo 12 členov Rady SRZ, zdržalo sa 15 členov Rady SRZ a 3 boli proti, návrh 

neprešiel 

Ing. Mišech – žiadam, aby mi tie materiály boli zaslané a ja tu analýzu pripravím na júnové 

zasadnutie 

Mgr. Jankovičová – požiadavka MsO SRZ Bratislava II., aby 3 200 kg, čo má ísť do štrkoviska 

Zlaté Piesky, mohlo ísť do miestnych vôd, nakoľko do Zlatých Pieskov dávajú spolu okolo 11 000 

kg – Ing. Strihová – toto budeme riešiť v priebehu roka 

Mgr. Jankovičová – požiadala, aby sa riadne označovali revíry, hlavne Dunaj, pretože je zle 

označovaný a členovia by takisto chceli vedieť kedy sa Dunaj zarybňuje, aby to bolo v časovom 

predstihu – Ing. Strihová – oznamuje sa to zarybňovacej komisii – p. Kopčo – na starosti to majú 

jednotliví členovia komisie za kraj, ktorí sú informovaní a oni by to mali dávať na vedomie 

organizáciám  

Ing. Strihová – doplnila, že sa postará o to, aby bolo pre VN Zemplínska Šírava uznesenie plnené 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 8/2017 

Rada SRZ schvaľuje plán zarybnenia na rok 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 1    Zdržal sa – 3 

      p. Godiška    JUDr. Borlok 

           p. Tomko 

           p. Šaffa 

 

10.8 Žiadosť MsO SRZ Dunajská Streda o zmenu ichtyológa 

Ing. Strihová – žiadosť podala Dunajská Streda a Veľký Meder z dôvodu, že Dunaj č. 3 a 4 je pod 

kontrolou ichtyológa p. Seemanna, tak navrhujú, aby jeho činnosť bola rozšírená (ako ichtyológ 

a rybársky hospodár) aj na Dunaj č. 2 a bol vymenovaný za ichtyológa pre Veľký Meder – zmena 

si vyžaduje technické zabezpečenie, premyslieť celý postup, takže sa budeme touto žiadosťou 

zaoberať 

MVDr. Bilik – ono to nie je ani v našej kompetencii, rozhoduje tajomník v práci rozsahu náplne 

práce 

Mgr. Jankovičová – či bol o tom informovaný p. Seemann, a či je od neho súhlas, a zároveň by si 

to potom vyžadovalo doriešiť aj finančne 

p. Farský – nie je dôvod na finančné navýšenie nakoľko má najmenej organizácií – p. Dimitrov – 

nemalo by sa riešiť koľko má organizácií, ale koľko má kilometrov; p. Seemann má vedomosti, 

známosti, vie čo sa okolo Dunaja deje, a preto by malo byť organizáciám vyhovené – tajomník 

SRZ – doplnil, že p. Seemannovi sa upravovala zmluva a mal schválené aj finančné navýšenie 

 

Ing. Strihová – informácia ohľadom výnimky kormorána, že počet bol takmer naplnený, takže sa 

má plašiť; rokovali sme so štátnym tajomníkom a riaditeľom Štátnej ochrany prírody, kde nám 

bolo povedané, že nemáme otvárať výnimku, pretože predtým to bola mimoriadna situácia, a keby 



sme otvorili pre tento rok, tak by rozhodnutie stratilo právoplatnosť a vybavovalo by sa to viac ako 

rok, takže budeme musieť cez jeseň vydržať; ďalšia informácia o Orave, kde sme riešili výnimku 

z niektorých zakázaných činností, na ŠOP-ke nám bolo v decembri prisľúbené, že výnimka bude 

a v januári prišla pozvánka na rokovanie ohľadom pridelenia časti revíru ŠOP-ke; rokovania sa 

zúčastnil JUDr. Kabáč – nám túto pozvánku len náhodou poslal Ing. Dobiaš, dôvodom tohto 

odobratia časti revíru sú nelegálne stavby, ktoré z 99% patria rybárom a ŠOP-ka sa vyjadrila, že 

máme zabezpečiť ich odstránenie; jedným z riešení by bolo zakomponovať do predpisov, že sa to 

bude disciplinárne riešiť ako porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny – MVDr. Bilik – ako to 

môžeme riešiť my, ak je to priestupkom – JUDr. Kabáč – nejako to budeme musieť urobiť, 

prisľúbili sme, že to vyriešime; pozemky patria SVP, Lesom a urbáru – Ing. Kalus – treba dať 

požiadavku na tieto organizácie – JUDr. Kabáč – preto to ŠOP-ka chcela takto urobiť, pretože si 

s tým nevedia dať rady a Ing. Dobiaš sa vyjadril, že nie je vylúčené odobratie revíru 

Ing. Mihalda – SRZ je v hlbokej defenzíve a orgány si s nami robia čo chcú, navrhujem podať 

sťažnosť na príslušný úrad v tejto problematike – JUDr. Kabáč – nerobme si nepriateľov, v apríli 

máme stretnutie a uvidíme ako to poriešime, a ak sa to nebude hýbať, potom podnikneme kroky 

Ing. Staško – tieto stavby nie sú spojené so zemou pevným základom, nie je riešiteľné, stavebné 

úrady v týchto veciach konali aj dva roky, a potom sa pozemky dali jednoducho do prenájmu 

Ing. Strihová – pripravujú sa stretnutia, takže budeme na tom ďalej pracovať a priebežne vás 

informovať; riešia sa aj úhyny rýb a žiadosti o náhradu škody; informovala o konci trojročného 

obdobia, ktoré sa týka zmien v revírovaní, zvyšovania najmenšej lovnej miery a žiadosti 

o vyradenie revírov zo ZKP a ZLP, výnimku na skorší lov kapra len predĺžiť bez zmeny revírov, čo 

odporúča MŽP SR vzhľadom na navrhovanú novelu zákona a problematické vybavovanie 

výnimiek; žiadosti zasielať do 15. júna, pričom termín bude záväzný a na neskôr podané sa nebude 

prihliadať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 9/2017 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ v termíne do 15. júna 2017 predložiť žiadosti o zmeny v revírovaní a 

zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb. Žiadosti o vyradenie rybárskych revírov zo zväzových 

kaprových rybárskych poriadkov a zväzových lipňových rybárskych poriadkov predložiť v zmysle 

smernice o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do 

zarybňovacích fondov najneskôr do 31. augusta 2017. Na neskôr podané žiadosti sa nebude 

prihliadať. Výnimka na skorší lov kapra bez zmeny zoznamu rybárskych revírov sa iba predĺži. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 4: 

Správa o hospodárení Slovryb, a.s., za rok 2016 

prezident SRZ – po dohode s ekonomickým odborom bude najskôr správa o hospodárení Slovryb, 

a.s.; privítal Ing. Piku, riaditeľa spoločnosti 

Ing. Pika – tento rok dosiahla spoločnosť svoj najlepší hospodársky výsledok, zisk pred zdanením 

na úrovni 184,5 tis. EUR s medziročným indexom rastu 1,6; čistý obrat bol na úrovni 2 676,3 tis. 

EUR 

p. Tomko – kam sa investujú finančné prostriedky – Ing. Pika – finančné prostriedky schvaľuje 

valné zhromaždenie, časť je schválená do investičného fondu a časť na vyplatenie dividend (8% 

z nominálnej hodnoty) 

Ing. Staško – aká je úverová zaťaženosť – Ing. Pika – momentálne je to 155 000 EUR a je to za 

lipňové hospodárstvo; je to 7-ročný úver, mohli by sme ho splatiť celý z investičných peňazí, ale 

Slovryb by nemal čím ručiť, takže sme sa rozhodli peniaze odložiť na ďalšie investície; boli by 

sme už investovali, ale bohužiaľ pre operačný program rybné hospodárstvo išla len prvá výzva na 

spracovanie a nikto nevie kedy bude zverejnená prvá výzva na možnosť čerpania dotácie 

p. Godiška – ako to vyzerá s lipňových rybníkom, je tomu už tri roky čo funguje – Ing. Pika – chov 

sa dostáva na svoje maximálne kapacity, momentálne cca 800 000 ks lipňa, už je aj generačné 



stádo a je pravdepodobnosť dosiahnuť až 1 milión ikier 

PhDr. Čerešňák – koľko je zamestnancov a aké sú náklady – Ing. Pika – 35 zamestnancov, ročné 

náklady 681 992 EUR, v tom sú započítané všetky náklady, či mzdy, odvody 

prezident SRZ – poďakoval za predloženú správu a pokračoval v programe tak ako bol schválený 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 10/2017 

Rada SRZ berie na vedomie správu o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2016. 

 

K bodu 2: 

Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2016 s komentárom a správa audítora 

Ing. Šátek – materiál bol predložený elektronicky, tabuľky sú podrobné, takže ak máte 

pripomienky 

prezident SRZ – rovnako máme aj správu audítora, takže vyzývam k diskusii 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – vhodné by bolo všeobecne komentáre doplniť aj o stanovisko 

ekonomicko-výrobnej komisie, či investično-majetkovej komisie, či súhlasí alebo nesúhlasí 

s komentárom; čo sa týka plnenia rozpočtu, sú tu účelovo viazané finančné prostriedky pre 

ichtyologickú činnosť vo výške 59 449 EUR, Rada SRZ by mala rozhodnúť, či tam tie peniaze 

patria alebo nie, keďže sú to peniaze z povolení na rybolov, či ichtyologická činnosť patrí k 

ochrane revírov alebo zarybňovaniu, aby nevznikali zbytočné pochybnosti; zaujala nás spotreba 

PHM na ochranu rybárskeho revíru Dunaj, kde bolo minutých 11 000 EUR z celkového množstva 

12 000 EUR, odporúčame, aby bolo do služobného vozidla a člna nainštalované GPS, aby bolo 

jasné, čo sa minie na súkromné účely – tajomník SRZ – tieto opatrenia boli urobené ku koncu 

januáru, takže GPS je nainštalované 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – ďalej navrhujeme, aby sa ekonomická komisia zaoberala 

výrobnými strediskami, ktoré neustále dosahujú stratu, čo sa s tým bude robiť 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – v 2013 bolo uznesením č. 34 uložené Sekretariátu zmeniť 

štruktúru ekonomického výkazníctva, ktorého základom bude ukazovateľ nákladová cena na 

jednicu výroby dominantného druhu na stredisku, doteraz máme staré výsledky a nič sa nezmenilo; 

zaujalo nás, že v PB je prirodzený úbytok rýb 21 633 EUR, na tom nie je nič prirodzené; stále sa 

dáva preradenie skladových zásob rýb + prírastok do jednej kolónky, 118 000 EUR je zmena stavu 

zásob a prírastok a z toho 21 000 EUR je prirodzený úhyn; treba špecifikovať, čo to bolo; komisia 

kladne hodnotí dosiahnuté výsledky 

MVDr. Bilik – mne tu chýba tých 300 000 EUR, čo sme vybrali navyše na povoleniach na rybolov 

– Ing. Šátek – prostriedky sú na účte vo výške 800 000 EUR – tajomník SRZ – sú to kumulované 

prostriedky, ktoré na zväze už dva roky konsolidujeme, ide o úspory; treba zdôrazniť výrazné 

zlepšenie peňažného toku CASH FLOW, keď zostatok zdrojov finančného majetku  prestavoval ku 

koncu roku 2016 čiastku 848 825,13 Eur čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 574 211 Eur, čo 

potvrdzuje efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami členov SRZ; a tieto prostriedky, 

okrem príjmov z povolení, ktoré sú viazané, budú použité na investície a opravy; čakáme na 

schválenie rozpočtu, aby sme mohli rozbehnúť investície 

MVDr. Bilik – čo sa týka mzdových prostriedkov, tak je tu nárast – Ing. Šátek – ešte v decembri 

ste boli informovaní o zvýšení platov pre radových zamestnancov na výrobných strediskách 

Ing. Mišech -  potrebuje zozbierať všetky podklady, vedieť za čo nakupujeme, aké sú množstvá, 

násady pre výrobné strediská, to čo som uviedol aj pri bode ohľadom návrhu plánu zarybnenia 

a ekonomicko-výrobná komisia sa tým bude môcť zaoberať 

MVDr. Bilik – takisto pripomienka k RS, tam to vyzerá tak, akoby si vedúci RS Rady SRZ 

nesledoval svoje náklady, rozpočet má len tak a viacej položiek bolo presiahnutých, ušetril akurát 

na mzdách, tak sa pýtam kto je zodpovedný za čerpanie rozpočtu a či boli vyplatené plné prémie – 

tajomník SRZ – prémie ešte neboli vyplácané; doplnil hospodárenie za dva roky a čo sa za to 

obdobie urobilo: 

HLAVNÉ ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016 (pôsobenie novej Rady)  
A. Konsolidácia zverených finančných prostriedkov rybárov vyústila do kladného výsledku 

hospodárenia počas rokov 2015 a 2016 SRZ Rada Žilina 



B. Efektívne a hlavne transparentné hospodárenie zabezpečilo po dvoch rokoch výrazne 

rastový finančný majetok zväzu oproti roku 2014 o viac ako 10-násobok z 82.000 Eur na 

848.247 Eur k 31.12.2016 

C. Úpravou ceny zväzových povolení (á.35 Eur) sa zabezpečila jednotnosť ceny povolenia, + 

zavedenie ochranných prvkov na ceniny a došlo oproti roku 2015 k zvýšeniu celkových 

príjmov z predaja povolení o 273.603 Eur. 

D. Počas dvoch rokoch boli rozpočty SRZ Rada zostavené tak, že nevyžadovali počas tohto 

obdobia žiadne úpravy (korekcie). 

E. Podarilo sa dosiahnuť stabilné ekonomické prostredie hospodárenia SRZ Rada Žilina bez 

negatívnych výsledkov celkového hospodárenia zväzu 

F. Dosiahla sa výborná bilancia v získavaní dotácií z Enviromentálneho Fondu cez 800.000 

Eur za 2 roky a hlavne z celkovej finančnej podpory v roku 2016 bolo 60% dotácií 

smerované ako fin. podpora pre základné organizácie – bakteriálne obahnenie (od bahnená 

výmera 62,24 ha na 26 revíroch ZO SRZ) + podpora zarybnenia pri úhyne rýb - extrémne 

teploty v letných mesiacoch v roku 2015 

G. Oproti minulým rokom sme dosiahli na OŠČ kladné hospodárske výsledky pri organizovaní 

MS-LRU plávaná v roku 2015 a MS LRU – prívlač v roku 2016 bez podpory vydania 

mimoriadnej známky od členov SRZ 

H. Aj napriek úpravám cien násad z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20% z roku 2015 na 10% v 

roku 2016 dosiahli výrobné strediská Rady SRZ kladný HV cez 119.000 Eur. 

I. Prijaté úsporné opatrenia (postupné znižovanie hlavne prevádzkových nákladov) 

zabezpečili kumuláciu fin. prostriedkov na účtoch SRZ Rada čo deklaruje stav finančného 

majetku na konci roku 2016 cez 848.000 Eur. 

 

 Ing. Mišech – v minulosti sa riešilo, na čom nám je audit a teraz je cash flow cca 850 000 EUR; 

znamená to len jedno, že doteraz Rada nerozumne riešila veci 

tajomník SRZ – informoval o činnosti audítora a navrhol pokračovať v ďalšej spolupráci, pričom 

z efektívneho hľadiska a z dôvodu zjednodušenia postupov odporúča do konca roka 2018; za audit 

platíme 3 300 EUR vrátane DPH 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – súhlasíme s pokračovaním auditu na ďalšie roky 

 

       

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 11/2017 

Rada SRZ berie na vedomie účtovnú závierku Rady SRZ za rok 2016 a správu audítora. 
(aj napriek skutočnosti, že Rada SRZ zobrala na vedomie účtovnú závierku Rady SRZ za rok 2016 bez 

výhrad, v súlade so Stanovami SRZ bude členmi Rady SRZ schválená) 

 

Uznesenie č. 12/2017 

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

roky 2017 a 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Kozub 

 

K bodu 3: 

Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2017 s komentárom, Aktuálny stav pohľadávok a 

záväzkov  

Ing. Šátek – návrh vychádza najmä z plánov zarybnenia a zo skutočností za rok 2016, materiály ste 

obdŕžali, takže ak máte otázky 

p. Tomko – či sú vysporiadané pohľadávky za rok 2016, napr. predajca povolení na rybolov na 

V Zemplínska Šírava má dlh cez 6 000 EUR – Ing. Šátek – bol mu navrhnutý splátkový kalendár, 

zatiaľ nie je podpísaný; povolenia nepredáva a nebola podpísaná dohoda ani na rok 2017 



predseda KK SRZ Ing. Trokan – komisia sa návrhom zaoberala, je navrhnutý ako vyrovnaný 

a odporúčame zapracovať naše pripomienky, klane hodnotíme nárast rozpočtovaných finančných 

prostriedkov na zarybnenie revírov Rady SRZ a odporúčame schváliť 

p. Godiška – rozprával som sa s p. Gemzickým, mal mať v rámci investícií motorku a v rozpočte 

som to nenašiel, oslovil som Ing. Hlavatého, ten ma odporučil na Ing. Strihovú, tá na Ing. Šáteka 

a ten na Ing. Kurica – tajomník SRZ – je to plánované v rámci investícií z povolení na 

zabezpečenie činnosti RS 

MVDr. Bilik – prečo stále rastú mzdové náklady – Ing. Šátek – to je spôsobené organizáciou MS, 

kde sa uzatvárajú dohody, cca v hodnote 35 000 EUR, následne sa to preklenie do výnosovej časti, 

všetko je uvedené v komentári 

Ing. Mihalda – vraj sú poddimenzované náklady na výrobu – tajomník SRZ – riešilo sa to na 

poradách s vedúcimi výrobných stredísk a vedúcim výroby, celé sa to naprojektovalo, takže si to 

určila samotná výroba; v tejto veci sa bude meniť aj odmeňovací poriadok, aby neboli odmeňovaní 

podľa toho koľko vyrobia, podľa HV, ale aby sa ich činnosť odrazila v produkcii, nie za cenu 

nárastu nákladu; jediné čo si sledovali bol HV a nikto na strediskách nechcel investovať do opráv, 

nakoľko by tam nemali odmeny 

 

Boli prijaté: 

 

Uznesenie č. 13/2017 

Rada SRZ berie na vedomie aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

Uznesenie č. 14/2017 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           JUDr. Borlok 

           MVDr. Bilik 

K bodu 4: 

Správa o hospodárení Slovryb, a.s., za rok 2016 

- bod bol prerokovaný pred bodom 2 

 

K bodu 5: 

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016 

- bod bol prerokovaný po bode 8 v zmysle schválenej zmeny programu 

 

K bodu 6: 

Návrh plánu zarybnenia na rok 2017 

- bod bol prerokovaný po bode 8 v zmysle schválenej zmeny programu 

 

K bodu 7: 

Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2016 

prezident SRZ – materiál ste obdŕžali elektronicky; bol bez pripomienok 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 15/2017 

Rada SRZ berie na vedomie bilanciu investícií a opráv majetku SRZ za rok 2016. 

 

K bodu 8: 

Návrh plánu športovej činnosti na rok 2017 a priebežná správa o príprave 37. MS v LRU-

mucha 2017 a MS juniorov RT 2017 

bod bol prerokovaný po bode 10.2 v zmysle schválenej zmeny programu 

 



K bodu 9: 

Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov – bilancia 

tajomník SRZ – čo sa týka dotácií za rok 2016, všetko bolo zaúčtované, bola ukončená 

administrácia roku 2016 aj refundácia finančných prostriedkov jednotlivých projektov; na rok 2017 

máme opäť tie isté projekty, a to zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz na rybárskych revíroch 

SRZ, odbahnenie revírov SRZ biologickou cestou a environmentálna propagácia SRZ; celú agendu 

spravuje firma Eubico, s.r.o.; všetko budeme robiť elektronickou formou, aj verejné obstarávanie 

cez elektronický kontraktačný systém a za dva týždne bude vyhlásenie po vyhodnotení týchto 

ponúk a žiadostí 

Ing. Mihalda – informácia o operačnom programe – tajomník SRZ – kontaktovalo nás niekoľko 

firiem v rámci externých dodávateľov; je potrebné aktualizovať projekt v Nových Zámkoch, ktorý 

sa riešil ešte v rokoch 2011 – 2012; máme taktiež zástupcu, ktorý bude v komisii pre operačný 

program rybné hospodárstvo; zatiaľ sa zverejnila len jedna výzva, rokuje sa s ľuďmi z južného 

Slovenska a Bratislavy o čo najlepších podmienkach pre SRZ, pretože je to o tom, koľko 

finančných zdrojov dokážeme naakulumovať, keďže to treba najskôr preinvestovať a následne nám 

môže byť uznaný podiel z fondu; dôležité je to, aby sa navrhol taký spôsob financovania, ktorý by 

nám na ročnej báze garantoval to, že keď preinvestujeme napr. 200 000 EUR, a z EUfondov nám 

dokážu poslať garantovaných 50%, pretože aj ušetrené finančné prostriedky v rámci cash flow sú 

práve na tieto väčšie investície; ak dostaneme zaujímavú ponuku, tak určite bude predmetom 

rokovania na Rade 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 16/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácií a eurofondov. 

 

K bodu 10: 

Iné 

10.1 Informácia o ukončení výberového konania na pozíciu pre prácu s deťmi  

a mládežou 

tajomník SRZ – bolo vypísané výberové konanie na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a 

mládežou cez webovú stránku v zmysle prijatého uznesenia; 10.3. zasadala dočasná komisia (p. 

Pavelka, p. Orovčík, p. Sieglová a p. Polák – ospravedlnil sa z neúčasti), ktorá vyhodnotila 7 

žiadostí a vypracovala poradie jednotlivých uchádzačov, pričom za najvhodnejšieho kandidáta 

stanovila p. Jaššu z MO SRZ Kysucké Nové Mesto, dlhé roky pracuje s deťmi; mal by pracovať so 

ZO SRZ, riešiť pretek Zlatý Blyskáč a získanie finančných prostriedkov na prácu s deťmi; 

predbežný termín nástupu od 1.5.; potrebné schváliť nakoľko to bolo podmienkou výberového 

konania 

Ing. Mihalda – informoval, že p. Jaššo to berie ako výzvu, chce sa do toho pustiť a uvidíme aké 

budú výsledky 

p. Sieglová – nebude sa zaoberať len športovou činnosťou, ale bude napomáhať ZO SRZ, získavať 

dotácie a výber nebol len podľa podieľania sa na športovej činnosti 

Ing. Mišech – ako postupovala komisia a aká bude vlastne náplň práce 

p. Orovčík – vyberali sme podľa veku, aby mala osoba blízko k deťom; podľa vzdelania 

a doterajšej praxe, bola navrhnutá aj verzia dvoch ľudí na polovičný úväzok, to by sa však nedalo 

vzájomne zosúladiť; taktiež akú mal víziu a podľa referencií – tajomník SRZ – náplň práce bude 

predmetom rokovania, pričom bola zadefinovaná v rámci podmienok výberového konania 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 17/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre prácu 

s deťmi a mládežou a schvaľuje obsadenie tejto pozície p. Dušanom Jaššom v zmysle 

vyhodnotenia výberového konania na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomní p. Estergájoš, MVDr. Bilik a p. Broniš) 



Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

10.2 Priebežná informácia o výrobe relácie „Na rybách – Petrov zdar!“ 

- bod bol prerokovaný po bode 1 v zmysle schválenej zmeny programu 

 

10.3 Žiadosť o odkúpenie budovy s dielňou a pozemku na výrobnom stredisku Bytča 

tajomník SRZ – doručená žiadosť od p. Tichého, rokovali sme o tom s Ing. Šátekom; jedná sa 

o pozemok, ktorý sa nachádza vedľa pozemku, ktorý sme odpredali MO SRZ Bytča; o odkúpenie 

žiada kvôli investíciám, v prenájme to má od SRZ od roku 1991, ročne platí cca 5 000 EUR; čo sa 

týka investovania, tak v rámci účtovníctva si môže investíciu zadefinovať aj tak, že požiada nás, že 

náklady súvisiace s investíciou si bude odpisovať, resp. sa upraví nájom, takže odporúčame 

pokračovať v nájme a ponúknuť mu túto ekonomickú alternatívu, že môže investovať, a zároveň sa 

zhodnotí majetok zväzu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 18/2017 
Rada SRZ neschvaľuje odkúpenie budovy s dielňou a pozemku na výrobnom stredisku Bytča p. 

Ľubošom Tichým s podmienkou, že sa navrhne forma spolupráce v rámci investovania. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomní p. Estergájoš, MVDr. Bilik a p. Broniš) 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

10.4 Žiadosť MsO SRZ Považská Bystrica o dotáciu vo forme 200kg Pd2 na zarybnenie 

revírov pred pretekmi „Memoriál Jozefa Kronera“ 

prezident SRZ – predložil žiadosť a otvoril diskusiu 

p. Orovčík – táto žiadosť sa opakuje každoročne; majú prostriedky zo štartovného, potom by sa 

malo dávať každej organizácii 

Ing. Kalus – nie je to bežný pretek, v minulosti sa mu to schvaľovalo a treba prihliadnuť na to aj 

z dôvodu, ako sami uvádzajú, výšky odvedených finančných prostriedkov za zväzové povolenia 

(32 335,00 EUR) a na odvody do rezervného fondu Rady SRZ z členských príspevkov a MK a MP 

(5 200 EUR); treba to schváliť 

Mgr. Jankovičová – nemôžu sa odvolávať na odvedené prostriedky, pretože každá organizácia 

odvádza prostriedky na Radu aj vo vyšších čiastkach 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – každé zasadnutie sa to rieši, tak spravte smernicu za akých 

podmienok sa to dá a za akých nie 

p. Godiška – nie je potrebná žiadna smernica, pretože každá organizácia si potom tie podmienky 

prispôsobí, výnimka len na Dni sv. Huberta, kde sú zadarmo priestory na výstavu – MVDr. Bilik – 

dotujú sa len ligové preteky 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 19/2017 

Rada SRZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z rezervného fondu Rady SRZ vo forme 200 kg násady 

pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie súťažnej trate pretekov „Memoriál Jozefa Kronera“ 

v LRU-mucha pre MsO SRZ Považská Bystrica. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 4    Zdržal sa – 3 

      p. Antal    JUDr. Borlok 

      p. Kopčo    p. Tomko 

      Ing. Kalus    Ing. Mišech 

      MVDr. Bilik  

  

10.5 List na Radu SRZ od MsO SRZ Martin 

prezident SRZ – predložil list zo strany MsO SRZ, odpovede boli vypracované 



Ing. Staško – tieto otázky boli štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Martin predložené na krajskej 

porade Žilinského kraja v Trstenej, na ktorej sa to nestretlo so súhlasným stanoviskom, odpoveď je 

vecná a stručná 

Ing. Kalus – je to v odpovediach okomentované, ale mrzí ma, že 2% z podielových daní majú ísť 

cez MsO SRZ Žilina; v budúcnosti si na to treba dať pozor – tajomník SRZ – urobili sme 

opatrenia,  aby zväz neprišiel o finančné prostriedky, jedná sa o 9 organizácií, ktoré išli cez nás; 

tento rok sa to neurobilo z titulu návalu práce a z dôvodu, že to mala na starosti, podľa vyjadrenia 

Ing. Šáteka, Mgr. Waczlavová, ktorá bola dlhodobo PN a p. ekonóm sa touto vecou vôbec 

nezaoberal, a preto sa to urobilo prostredníctvom MsO SRZ Žilina 

prezident SRZ – nakoľko MsO SRZ Martin žiadal, aby otázky prerokovala Rada SRZ, odporúčam 

odpovede schváliť 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 20/2017 

Rada SRZ schvaľuje odpovede na otázky MsO SRZ Martin podaných na základe žiadosti 

o poskytnutie informácií členom ZO SRZ od vyšších orgánov zväzu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

10.6 Vyznamenania 

prezident SRZ  - materiál ste obdŕžali s tým, že máte uvedené kto spĺňa a kto nespĺňa podmienky; 

zároveň by som chcel doplniť za MO SRZ Veľký Krtíš – p. Marián Líškay, nar. 1965, žiadosť 

o odznak 1. stupňa, odznak 2. stupňa udelený v roku 2006; riešiť budeme len tých, ktorí spĺňajú 

podmienky, nakoľko postupujeme v zmysle smernice; bude vypracovaná nová smernica; 

podmienky spĺňajú členovia zo ZO SRZ Prievidza, Bardejov, Bratislava IV., Zlaté Moravce, 

Švedlár, Stará Ľubovňa; podmienky nespĺňajú členovia zo ZO SRZ Nálepkovo, Bytča, Dunajská 

Streda, Spiššká Stará Ves 

p. Tomko – posledný člen p. Líškay by nemal byť schvaľovaný, keďže to nebolo v programe, je to 

v rozpore s rokovacím poriadkom – MVDr. Bilik – ak dodatočne dávame niečo do programu, mali 

by sme to dodatočne schváliť – prezident SRZ – dal hlasovať o doplnení návrhu a následne 

o udelení vyznamenaní 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 21/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie návrhu na udelenie vyznamenaní o žiadosť MO SRZ Veľký Krtíš 

o udelenie vyznamenania čestný odznak 1. stupňa p. Mariánovi Líškayovi. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Hesek 

           p. Godiška 

 

Uznesenie č. 22/2017 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 

č. 2604/676/16-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ 

nasledovne: 

1. Udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. 

stupňa: 

MsO SRZ Prievidza – Ervín Geier, Pavol Suchý 

MsO SRZ Bratislava IV. – Pavel Trubela 

MO SRZ Zlaté Moravce – Dušan Antalík, Ján Šutka, Miroslav Jánoš, Ján Hanko, Pavel Bolla 

MO SRZ Stará Ľubovňa – Ľudomír Bucha, Vladimír Fidzina, Mikuláš Guzlej 



MO SRZ Veľký Krtíš – Marián Líškay 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Bardejov – Jozef Kšonžek 

MsO SRZ Bratislava IV. – Anton Švec 

MO SRZ Stará Ľubovňa – Ivan Orovčík, Miroslav Timčák, Karol Malý, MVDr. Miloš Bodnár. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

  

(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Hesek) 

 

10.7 Informácia vedúceho odboru výroby o činnosti výrobných stredísk od posledného 

zasadnutia Rada SRZ. Prezentácia výrobných stredísk v Malom Záluží a Bytči vedúcimi 

stredísk p. Žitnayom a p. Bielikom 

prezident SRZ – privítal vedúceho odboru výroby Ing. Cintulu a vedúcich stredísk p. Žitnaya 

v Malom Záluží a p. Bielika v Bytči 

p. Žitnay – predložil členom Rady SRZ prezentáciu o výrobnom stredisku Rady SRZ v Malom 

Záluží; všetky nádrže čo máme sú zabahnené a sú pod správou SVP, š.p., treba ich odbahňovať; 

Ing. Cintula – vybudovaná liaheň, sú tam štyria zamestnanci, dvaja bývajú priamo na stredisku; na 

liaheň bola investícia 40 000 EUR, má význam ju dorobiť, keď ZO SRZ nemajú záujem o ranné 

štádia rýb; nádrže sú veľmi ďaleko od seba. otázka je, či nádrže, ktoré sú nerentabilné, či ich 

nevypustiť; strata bola cca – 17 000 EUR, prekročené krmivá, mzdy; hospodáril s kladným 

výsledkom, ale započítané škody spôsobené kormoránom 

- plán bol nastavený a plán zarybnenia sa nastavil len teraz, takže ten plán je už minimálne 

v 12 000 nereálny len na šťuke, ZO SRZ a hospodári nechcú ranné štádia, ale všetci chcú 

prirodzený neres; všetci chcú veľké ryby a strediská tak trpia na svojej produkcii – p. Godiška – 

toto je to, čo sa povedalo, že nemáme žiadnu analýzu od hospodárov 

MVDr. Bilik – máme na revíroch platených zamestnancov, takže keď sa im povie, že sa dá do vôd 

ranné štádium, tak budú povinný ho rozviesť po vodnej ploche 

- do diskusie sa zapojil p. Estergájoš, p. Farský, tajomník SRZ, MVDr. Bilik 

- po diskusii bolo prezentované výrobné stredisko Rady SRZ Bytča 

p. Bielik – hospodárim na 0,9 ha; zaoberám sa chovom podustvy, a začal som aj s chovom jalca 

a mreny; s odlovom v Štúrove mi pomáha p. Farský aj so synom a s výterom p. Vitek, takže aj im 

patrí vďaka; prítok roky každý rok klesá, takže teplota vody je 23 stupňov v lete, pre lipňa je to 

nevhodné prostredie; za 8 rokov, čo so vedúcim strediska, tak sme v pluse, rybníky boli postavené 

v roku 1958, máme 13 rybníkov, 6 sádok a starú liaheň, ktorá sa ešte neobnovovala 

Ing. Cintula – potrebné investície do nových liahní, výmena panelov, ktoré sa prepadávajú a v zime 

ich ľady vytláčajú; na stredisku sú dvaja zamestnanci, jeden mladý, ktorý začal jazdiť na kamióne, 

bude sa kupovať aj nový, takže p. Bielik ostane na stredisku sám a budú potrební brigádnici, najmä 

pri výlove a vytieraní – Ing. Mihalda – kvitoval, že sa p. Bielik venuje chovu jalca a mreny 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 23/2017 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk Rady SRZ v Malom Záluží a Bytči 

vedúcimi stredísk p. Žitnayom a p. Bielikom. 

 

Ing. Cintula – predložil hospodárenie na výrobných strediskách, na škodách sme získali 85 000 

EUR, sú do stredísk zaúčtované všetky náklady; najlepšie dopadli Nové Zámky; v Lučenci sa lovili 

Tachty, mal byť dobrý výsledok, ale nie je, pretože polovica výsledku sa dala ešte do roku 2015, 

len preto, aby bol kladný HV a vyplatená odmena, Uzovská Panica rozdiel 3 000 EUR v porovnaní 

s navrhnutým rozpočtovaním, Kľúčovec – škoda priznaná 25 000 EUR, Brzotín – tam je veľká 

investícia na odbahňovanie rybníka, Košárovce mali historicky najlepší rok, Slovianska dolina tiež 

dobrý výsledok, Bytča tesne nesplnila naplánovaný rozpočet, Považská Bystrica mala plánovaných 

– 59 000 EUR, spravilo sa na – 15 000 EUR, spravila sa tam inventúra, ku každému 



preskladňovaniu chodí p. Marko, aby sme vedeli, či naozaj sedia čísla s rybami, pretože je 

pravdepodobné, že suma preradenia skladových zásob je len imaginárna a nie reálna; teraz sa 

zakázalo ekonómovi preraďovať zásoby, pretože vedúci na strediskách to robili fiktívne len pre 

vyplatenie odmien; čo sa týka úhynu v Považskej Bystrici, p. Hraško aj hovoril, že nechce 

nasádzať lipňa a na pokyn p. Košťaňa sa tak urobilo, a toto je to, čo spôsobilo úhyn – 20 000 EUR, 

zistili sme, že sa dvojito účtovali položky do nákladov aj do odpisov, čím sa umelo získali peniaze, 

ktoré ostali niekde inde a nešli do výrobu, išlo o položku 100 000 EUR; v Považskej Bystrici je 

problém s odberom vody, je potrebné zasieťovanie kvôli predátorom, bude sa robiť aj kamerový 

systém z dôvodu, že ten čo tam je, je neefektívny a zabráni sa tým krádežiam; celkový zisk na 

strediskách je 120 000 EUR, ktoré by sa mali vrátiť do výroby, ale v rozpočte sa to nenachádza; do 

stredísk sa nevracajú ani odpisy – tajomník SRZ – je potrebné predložiť investičný zámer, 

návratnosť, ak ide o väčšiu investíciu, ktorý bude predložený na Radu, podlieha to schváleniu 

a rozpočet sa robil tak, aby bol vybilancovaný, ale nemôžeme ísť len tak do veľkých výdavkov 

p. Orovčík – treba hľadať riešenia, pretože je zbytočné dávať peniaze tam, kde nie je návratnosť, 

treba to celé posúdiť 

Ing. Staško – nech sa urobí analýza, na ktorých strediskách sú nutné opravy, aby sme to mohli celé 

posúdiť – Ing. Mišech – cieľom má byť zvýšenie produkcie, musí byť investičný zámer 

a návratnosť – MVDr. Bilik – musí to byť za primeranej efektivity 

- v závere Ing. Viktorín poďakoval za technickú pomoc zo strediska v Lučenci, najmä za odvoz rýb 

do chovných rybníkov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 24/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu vedúceho odboru výroby o činnosti výrobných stredísk od 

posledného zasadnutia Rada SRZ. 

 

10.8 Žiadosť MsO SRZ Dunajská Streda o zmenu ichtyológa 

- bod bol prerokovaný po bode 6 v zmysle schválenej zmeny programu 

 

K bodu 11: 

Rôzne 

prezident SRZ – predložil stanovisko MsO SRZ Trenčín, ktoré bolo prerokované na porade 

Trenčianskeho kraja k Smernici pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ; ktoré všetci 

členovia obdŕžali v písomnej forme 

p. Antal – stanovisko na porade vzišlo najmä z dôvodu, že sa konalo za účasti Ing. Hlavatého 

a zástupcov Environmentálnej kriminálnej polície, ktorí majú na starosti aj rybárstvo a z porady 

vzišlo, že smernica nemá svoje opodstatnenie, pretože rybárska stráž sa musí riadiť zákonom 

Ing. Kalus – čo je podstatné, že výklad zákona môže robiť len najvyšší súd a ústavný súd; nechcem 

znevažovať prácu, ale či je namieste mať takúto smernicu, zvlášť ak je v rozpore so zákonom, 

JUDr. Hanniker sa vyjadril, že životnosť tejto smernice je časovo limitovaná, nakoľko bude nový 

zákon o rybárstve a tomu smernica nebude zodpovedať; máme zákon a treba sa ním riadiť 

Mgr. Roobová – roky tu platila smernica, ktorá upravovala činnosť RS a jej ustanovenie a nikto 

s tým doteraz nemal problém; nikto nebral do úvahy ani to, že smernica pred rokom 2017 bola 

v rozpore so zákonom – Ing. Kalus – a táto je tiež – Mgr. Roobová – keď mi poviete Ing. Kalus, 

ktoré ustanovenia sú v rozpore, tak nemám problém Vám to vyvrátiť; čo sa týka samotného 

stanoviska MsO SRZ Trenčín, tak nie je podstatné, či to pomenujeme slovom výklad alebo iným 

slovom, tak je to len hra so slovíčkami a nie je to podstatné, pretože je to smernica, ktorá upravuje 

vnútorný chod SRZ, je to smernica, ktorá má napomôcť členom RS ako majú postupovať pri 

kontrole členov SRZ ako i nečlenov SRZ; keď mi zavolajú štatutári z organizácie, že ako sme si 

dovolili obmedziť členov RS v tom, že nemôžu odoberať povolenia kedykoľvek a akokoľvek a ja 

im poviem, že zákon to tak ustanovuje, že je to povinnosť alebo oprávnenie člena RS a uvediem 

konkrétne ustanovenie, ktoré to upravuje a aj napriek tomu mi povedia, že je to nezmysel, tak si 

myslím, že v takomto prípade je vhodné smernicu mať, pretože potom si členovia RS budú robiť 

čo chcú, a keď budú podávané trestné oznámenia na členov RS, tak tu nebudeme od toho, aby sme 



to riešili 

p. Estergájoš – tí ľudia z environmentálnej polície sú fundovaní ľudia a my sme sa dozvedeli také 

veci, že keď si niekoho odfotíte alebo natočíte pri vode, tak to nesmiete použiť ako dôkazový 

materiál, ale ak člen RS natáča druhého člena RS, tak to môžete použiť; upozornili nás aj na to, že 

člen RS môže zobrať papiere, ale musí ich oficiálne odovzdať polícii, lebo len oni majú právo 

rozhodnúť, či bol spáchaný trestný čin pytliactva – Mgr. Roobová – ale presne toto, čo hovoríte je 

v smernici upravené, ale sú osoby, ktoré povedia, že prečo má dávať trestné oznámenie, prečo to 

dávať na políciu, lebo ona to odovzdá iba disciplinárnej komisii 

MVDr. Bilik – zákon si môže vykladať každý, nie je to zakázané; aj my v rámci našej internej 

smernice môžeme vykladať zákon a zaväzovať našich členov, a teda aj RS, aby v zmysle tej 

smernice konala; a aj keď by som bol tiež za to, aby to bolo usmernenie, tak musím dať v tomto 

prípade za pravdu Mgr. Roobovej, pretože z tohto hľadiska má pravdu, že môžeme v zmysle 

smernice zaväzovať; aj štátna správa má svoje interné smernice, ktoré ustanovujú ako má úradník 

konať a spresňujú jeho činnosť – Ing. Kalus – ja som nepovedal, že nemá byť smernica, ale nesmie 

byť v rozpore so zákonom – MVDr. Bilik – v čom je v rozpore, spýtala sa ťa  

prezident SRZ – vypočuli sme si niekoľko názorov; v stanovisku je jednoznačne výzva, aby Rada 

SRZ prehodnotila obsah a ukončila platnosť smernice, a zároveň metodickým usmernením sa 

zaoberala až po schválení novely zákona; týmto sa riadiť nemôžeme, pretože zákon je 

v rozpracovaní, a zatiaľ platí ten čo je a myslím si, že smernicu potrebujeme, pretože je dobré, že 

sme konečne RS začali školiť; dal hlasovať o návrhu ZO SRZ Trenčianskeho kraja, a to ukončiť 

platnosť smernice pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ – p. Antal – my chceme, aby to 

bolo usmernenie – Mgr. Jankovičová – vo výzve je návrh na ukončenie, takže sa toho budeme 

držať 

prezident SRZ – dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Rada SRZ schvaľuje zrušenie smernice 

pre ustanovenie a činnosť RS 

- za návrh hlasovali 4 členovia Rady SRZ (Ing. Kalus, p. Antal, p. Broniš, p. Estergájoš), zdržalo 

sa 23 členov Rady SRZ a 2 členovia Rady SRZ boli proti (p. Farský, p. Néveri), návrh neprešiel, 

bolo zamietnuté ukončenie platnosti smernice 

p. Tomko – dal návrh, aby sa smernica premenovala na usmernenie 

Mgr. Roobová – ak budete hlasovať o premenovaní smernice na usmernenie, tak pôjdete sami proti 

sebe; na decembrovom zasadnutí Rady SRZ sa to predložilo ako usmernenie, kde ste takmer všetci 

(okrem p. Tomko, Ing. Kalus, p. Kopčo) schválili, aby sa to premenovalo na smernicu a teraz, keď 

to premenujete na usmernenie, tak mi povedzte ako sa budú na vás pozerať ZO SRZ a všeobecne 

členovia SRZ, že schvaľujete veci tak ako vám vyhovuje – MVDr. Bilik – za porušenie smernice 

môžeme RS trestať, za porušenie usmernenia ju trestať nemôžeme, ale za svoje konanie aj tak člen 

RS zodpovedá sám – Ing. Mišech – my nemáme právo trestať RS, pretože ju ustanovuje okresný 

úrad v zmysle zákona o rybárstve – Mgr. Roobová – v tejto veci má Ing. Mišech pravdu, pretože 

zákon jasne hovorí, že okresný úrad ustanovuje a odvoláva členov RS na základe návrhu; tu 

doplním, že napr. pôvodná smernica hovorila o tom, že ZO SRZ mohla disciplinárne stíhať člena 

RS za to, že neodovzdal preukaz v prípade odvolania, pričom preukaz RS sa odovzdáva na okresný 

úrad, takže nebol dôvod na to, aby to riešila disciplinárna komisia; a v prípade, že člen RS poruší 

terajšiu smernicu tým, že bude konať nad rámec zákona, tak ZO SRZ ho nemá riešiť disciplinárne, 

ale dá návrh na okresný úrad na odvolanie z funkcie napr. z dôvodu, že porušil sľub, ktorý pred 

okresným úradom zložil 

prezident SRZ – dal hlasovať o návrhu p. Tomku, aby sa smernica premenovala na usmernenie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 25/2017 

Rada SRZ schvaľuje premenovanie Smernice č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť 

rybárskej stráže SRZ na Usmernenie pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný Ing. Mihalda) 

Za – 16    Proti – 2  Zdržal sa – 10 

     tajomník SRZ  Mgr. Jankovičová JUDr. Kabáč 



     Ing. Stanko  Ing. Jančuška  Ing. Mišech 

        p. Néveri  p. Dimitrov 

        Ing. Viktorín  p. Kopčo 

        Ing. Staško  p. Orovčík 

 

Mgr. Roobová – tým, že ste premenovali smernicu na usmernenie, tak ste umožnili RS, aby konala 

len podľa svojho uváženia, pretože nebude nútená dodržiavať usmernenie; keď člen podá trestné 

oznámenie na člena RS, tak ZO SRZ potom odo mňa chce, aby som si zastávala organizáciu, 

pretože som tu od toho, aby som pomáhala organizácii a zahladzovala „prúsery“ členov RS, tak 

aby bolo jasné, že toto ja robiť nebudem, pretože už to odo mňa bolo vyžadované 

 

prezident SRZ – predložil žiadosť p. Arvayovej o odkúpenie bytu vo Svite, ktorá bola 

prerokovávaná na decembrovom zasadnutí Rady SRZ 

Mgr. Roobová – sprievodný list ste obdŕžali; od roku 2001 bola p. Arvayová v nájme, v roku 2003 

sa stal vlastníkom SRZ – Rada Žilina, odkúpenie bytu za 650 000 Sk; SRZ zvýšil nájom zo 484,40 

SK na 2 000 Sk; na zasadnutí Rady SRZ bola prerokovávaná žiadosť p. Arvayovej o odkúpenie 

bytu, bolo prijaté uznesenie č. 38/2004, ktorým Rada SRZ schválila odpredaj bytu za podmienky, 

že kúpna cena nebude nižšia ako cena znaleckého posudku a zároveň nižšia ako cena, za ktorú 

SRZ tento byt nadobudol; v rámci spisového materiálu sa nenachádzal žiaden znalecký posudok 

(nemáme teda vedomosť, či bol vypracovaný alebo nie), cena bytu však bola stanovená na 800 000 

Sk, čo bolo o 150 000 Sk viac ako bola kúpna cena, za ktorú byt kúpil SRZ – Rada Žilina; pani 

Arvayová ponúkla za odkúpenie bytu sumu 700 000 Sk; táto žiadosť už nebola prerokovaná na 

zasadnutí Rady SRZ, pričom p. Arvayovej bolo odpovedané, že suma ani zďaleka nepredstavuje 

hodnotu trhovej ceny bytov v meste Svit, a zároveň, že nemôže odpredať majetok členov SRZ za 

tak nevýhodných podmienok; od roku 2007 je p. Arvayová naďalej nájomníčkou, pričom 

podmienky nájmu zostali nezmenené; samotný byt sa nachádza cca 4 km od výrobného strediska 

Rady SRZ vo Svite; jeho trhová hodnota je cca 50 000 EUR; pani Arvayová zaplatila na 

nájomnom približne 11 200 EUR 

Ing. Mišech – vo Svite má p. Hurčala byt priamo na stredisku nad liahňou, je to zavlhnuté a hľadá 

si niečo nové, takže treba si byt ponechať, pretože v budúcnosti ho možno budeme potrebovať pre 

stredisko 

prezident SRZ – dal hlasovať o návrhu, ktorým sa neschvaľuje odpredaj bytu vo Svite 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 26/2017 

Rada SRZ neschvaľuje odpredaj trojizbového bytu nachádzajúceho sa v obytnom dome č.p. 297 na 

ul. Jilemnického vo Svite na základe žiadosti p. Arvayovej. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – navrhol, aby na deň sv. Petra, ktorý je patrónom rybárov, aby sme mali deň 

otvorených dverí na vybraných výrobných strediskách Rady SRZ, vodných nádržiach a urobiť 

predstavenie SRZ aj s občerstvením a iné; ďalej poďakoval všetkým viceprezidentom krajov, 

okrem banskobystrického, že uskutočnili porady na krajskej úrovni; v rámci personálnych zmien 

ukončila PN po 11 mesiacoch Mgr. Waczlavová a na vlastnú žiadosť s ňou bude ukončený 

pracovný pomer k 31.03.; rovnako aj p. Piešťanský po 11 mesiacoch ukončil PN, požiadal 

o preradenie na inú prácu na základe lekárskej správy, preradenie nebolo možné a bola uzavretá 

dohoda o ukončení pracovného pomeru; pričom sa odmietol dostaviť na Sekretariát a odovzdať 

pridelené veci; čo sa týka ostatných zamestnancov, všetko zverejňujeme na stránke Rady SRZ, 

niekedy to mešká pre pracovnú zaneprázdnenosť; v dňoch 9. – 10. júna bude výjazdové zasadnutie 

po dohode s p. Estergájošom na Zelenej Vode v hoteli Perla 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – informácia o činnosti KK SRZ; kontrola vo februári, ktorá sa 

týkala BOZP, skartácie tlačív a cenín, už bola aj ukončená; mala byť kontrola aj na odbore 



tečúcich vôd a odbore výroby, ale neboli prítomní zamestnanci; kontrola bola vykonaná 

v Turčianskych Tepliciach, teraz chcú po nás opakovanú kontrolu, druhá kontrola v Spišskej Starej 

Vsi, kde člen chcel prestúpiť do inej organizácie, pričom bolo zistené, že nemá odpracované 

brigády; ďalšia kontrola v Košiciach ohľadom toho, čo tu bolo na úvod rozoberané, bude 

vypracované aj písomné stanovisko; čo sa týka 2% daní, tak aby sa do budúcnosti urobili 

opatrenia, aby sa nestalo, že sa SRZ nezaregistruje; ďalej uznesenie snemu týkajúce sa 

personálneho auditu, doteraz nebol vykonaný nakoľko sa nikto neprihlásil, ale myslím, že Rada 

SRZ by mala poveriť tajomníka, aby vypracoval špecifikáciu pracovných miest a prislúchajúce 

tabuľkové mzdy, aby sme toto uznesenie splnili; ďalej navrhujeme Rade SRZ, aby prehodnotila 

smernicu o náhradách cestovných výdavkov a odmenách funkcionárov ústredných zväzových 

orgánov SRZ, treba zosúladiť schvaľovanie odmien, nakoľko je napr. rozdiel odmena tajomníkovi 

a štvrťročná prémia na základe mzdy; aby odmeny boli schvaľované podľa vykonanej práce; aj 

u nás v KK SRZ máme ľudí, ktorí boli na schôdzi raz a majú rovnakú odmenu ako ostatní; upraviť 

organizačný poriadok ohľadom hlasovania, pretože sú zbytočné nedorozumenia a špekulácie  

p. Šiška – rovnako sa vyjadril k smernici, vzišlo to z toho, že v decembri sa tajomníkovi schválila 

kvartálna odmena, pričom v smernici je uvedené, že tajomníkovi sa stanovuje ročná odmena za 

mimoriadne vykonané práce vo výške 1 254 EUR a po druhé, že funkcionári, ktorí zabezpečujú 

informačný styk so ZO SRZ a Radou SRZ majú nárok len na preplatenie pohonných hmôt, nie 

kompletný cesťák, takže treba celú smernicu prekopovať tak, aby spĺňala podmienky tejto doby 

a nie roku 2010, ďalej čo sa týka Vašich odmien, tak sú menšie ako majú napr. zástupcovia ZO 

SRZ alebo obvodných organizácií 

prezident SRZ – čo sa týka odmien tajomníka, tak sa mu schvaľuje odmena ako pracovníkovi, 

zamestnancovi Sekretariátu 

Ing. Kalus – členom KK SRZ, ktorí išli na kontrolu, tak sa preplácala cesta a pod., takže nie je 

pravda, že mali všetci rovnako; mám pocit akoby sa tu hovorilo potichu aký máme nárok na 

odmeny, ale trvám na tom, aby sme sa dozvedeli ako boli ohodnotení všetci členovia Rady SRZ, či 

to bolo v súlade so smernicou a mala by byť medzi členmi informovanosť – tajomník SRZ, MVDr. 

Bilik – všetci dostávajú rovnako, o všetkom sme informovaní 

p. Kopčo – vyjadril sa a k anonymným výzvam, nemali by sme riešiť takéto bludy a listy od ľudí, 

ktorí nie sú členmi SRZ a zaoberať sa len tým, čo je podpísané; ústredné orgány SRZ sú 

v poslednom čase zahlcované množstvom návrhov, podnetov, sťažností a dopytov, ktoré sú 

mnohokrát adresované nesprávnym orgánom, sú často zmätočné, alebo nevybaviteľné z titulu 

svojej nekompletnosti alebo nekompetentnosti; takéto podnety, pri ktorých nie je možné reagovať 

tak, aby mohli byť dopytujúcemu poskytnuté informácie, ktoré požaduje, ale nedokáže ich 

naformulovať, potom často pri vybavovaní končia inak, ako by si dopytujúci predstavoval; 

výsledkom potom je, že orgány SRZ vzbudzujú dojem, že snáď odpovede a riešenie nemajú, alebo 

sa ich nebodaj snažia zakrývať, čo poškodzuje povesť SRZ ako kompetentnej a otvorenej 

organizácie, a to nielen smerom ku členskej základni, ale pri verejnom publikovaní týchto dopytov 

a odpovedí aj smerom ku širokej občianskej verejnosti; SRZ je v zmysle stanov výberovým 

občianskych združením; členom SRZ môže byť len taký občan, o ktorého prijatí rozhodne výbor 

ZO a spĺňa stanovami určené požiadavky, napríklad súhlasí so stanovami zväzu a rešpektuje ich, 

úspešne absolvuje školenia a skúšky, nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného 

trestného činu, nedopustil sa pytliactva, zaplatil v lehote členský príspevok a podobne; ako 

protihodnotu takejto „výberovosti“ poskytuje SRZ svojim členom práva, ktoré sú svojou povahou 

právami výlučnými, práva, ktoré patria len členom SRZ a nie občanom, ktorí členmi SRZ nie sú, 

prípadne svoje členstvo nechcú alebo nedokážu preukázať; myslím, že je v záujme všetkých členov 

SRZ, v záujme orgánov SRZ a v najdôležitejšom rade v záujme dopytujúcich sa členov, aby sa 

zaviedli pravidlá pri vybavovaní podnetov členskej základne; orgány SRZ by mali pri každom 

podnete v zmysle § 6 ods. 1 stanov SRZ zistiť, či dopytujúci je členom SRZ a teda či je 

hodnoverne preukázané, že práve člen SRZ je tým, kto vykonáva právo dopytovať orgány SRZ ako 

právo, ktoré patrí len členom SRZ a nie niekomu inému; len tie podnety, ktoré sú podané 

podpísaným členom SRZ, môžu pomôcť pri riešení problematiky rybárstva v SRZ; orgány SRZ 

potrebujú v tejto ťažkej spoločenskej situácii partnera, s ktorým sa dokážu spojiť a hľadať riešenia; 

o otázkach s členom diskutovať, poskytnúť mu presné a adresné informácie a to tak, aby člen bol 



spokojný s poskytnutou súčinnosťou, a aby bolo zaručené, že svoje právo mohol naplniť v súlade 

so stanovami, osobne, úplne, za vzájomného rešpektu a ku spokojnosti zúčastnených; preto 

navrhujem prijať nasledovné uznesenie, ktorým zavedieme dôslednejšie dodržiavanie stanov SRZ 

pri vybavovaní podnetov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 27/2017 

Rada SRZ schvaľuje, že v zmysle § 6 ods. 1 Stanov SRZ sa ústredné orgány SRZ zaoberajú len 

takými návrhmi, podnetmi, sťažnosťami a dopytmi, pri ktorých niet pochybností, že boli podané 

členom SRZ s platným členstvom ku dňu doručenia dopytu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

JUDr. Kabáč – požiadal, aby Sekretariát vypracoval usmernenie o prijímaní osôb za pridružených 

členov SRZ 

p. Polák – upozornil na to, že sú osoby, ktoré sú členmi v troch organizáciách, konečne by mala 

byť nejaká centrálna evidencia – tajomník SRZ – ak ste zaregistrovali, robí sa výberové konanie na 

elektronizáciu SRZ – p. Polák – upozornil na problém s prístupom k vode na Liptovskej Mare 

p. Kopčo – chcel by som sa opýtať ako išiel Ing. Kalus domov z decembrového zasadnutia Rady 

SRZ – Ing. Kalus – prišiel som autom, naspäť som išiel s p. Estergájošom – p. Kopčo – a ako 

účtoval cestovné – Ing. Kalus – tak ako vždy, tam aj naspäť – MVDr. Bilik – tak účtujeme za auto, 

že išlo alebo členovi, pretože si potom neoprávnene účtoval za cestu naspäť, aj keď išiel s p. 

Estergájošom  

tajomník SRZ – stav finančných prostriedkov na účtoch SRZ Rada k 23.2.2017 je 418 970,17 

EUR, pred rokom bol pre porovnanie 333 430,29 EUR; zatiaľ žiadna platba za ceniny a tlačivá od 

základných organizácií, pretože faktúry sa začali robiť včera; príjem za predaj povolení u p. 

Galbavej zatiaľ vo výške 68 520 EUR; pripravuje sa evidenčná tabuľka členskej základne od roku 

2006 aj s komentárom na webovú stránku 

p. Orovčík – súdne pojednávanie dňa 24.03., predvolaný p. Pinel, p. Fečko a p. Blumenstein ako 

zapisovateľ vo volebnej komisii; p. Pinel uvádzal nepravdivé skutočnosti, nikto nedával podnet na 

sneme, aby prezidentka vtedy menila priebeh snemu a p. Fečko vysvetlil, že chyba nastala iba 

v prípade Ing. Kohúta, kedy pri spisovaní zápisnice zapisovateľ uviedol výsledky z prvého kola, 

a potom sa opravovali, ale bolo priebežné informovanie, takže výsledky v notárskej zápisnici boli 

správne, rozdiel bol asi 7 hlasov, takže by nemali zásadný vplyv na výsledok volieb a pripomienky 

k ostatným kategóriám neboli; právny zástupca SRZ v rámci všetkých vyjadrení konštatoval, že 

celý podnet sa de facto týka len bratislavského kraja a toho ako oni volili, pre krátkosť času bude p. 

Blumenstein vypočutý na ďalšom pojednávaní, na ktorom budú aj záverečné reči a to dňa 27.04. 

prezident SRZ – návrh na schválenie štvrťročnej odmeny tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi 

Sekretariátu Rady SRZ – Mgr. Roobová – podlieha schváleniu, pretože tajomník schvaľuje 

štvrťročné odmeny zamestnancom a on sám sebe ako zamestnancovi nemôže schváliť odmenu 

p. Sieglová – treba urobiť novú smernicu, pretože aj my sem chodíme a strávime tu celý deň, 

hovoríme o tom už tri roky, už to dávno malo byť urobené 

prezident SRZ – všetky smernice sa postupne novelizujú a k tejto smernici o odmeňovaní si aj vy 

pripravte svoje návrhy 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 28/2017 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie 

uložených úloh za štvrtý štvrťrok 2016 kvartálnu odmenu vo výške 1 617,84 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný tajomník SRZ) 

Za – 21     Proti – 3    Zdržal sa – 4 



      p. Farský    Ing. Staško 

      p. Polák    Ing. Kalus 

      p. Kozub    p. Antal 

           JUDr. Borlok 

 

Mgr. Jankovičová – informovanie ohľadom výstavby diaľnice, nakoľko má ísť cez rybársky revír 

Veľký Zemník, ktorý je aj vo zväzovom povolení na rybolov a takisto informácia ohľadom listu, 

ktorý sa dával na MŽP SR v súvislosti s problematikou bobra – tajomník SRZ – poverím 

ichtyológa, aby sa tým zaoberal 

Ing. Jančuška, Ing. Kalus – čo Dolná Streda, dostali sme list od starostu – Mgr. Roobová – na list 

bolo odpovedané, treba čítať webovú stránku – tajomník SRZ – hájime len zachovanie revíru pre 

SRZ – Ing. Kalus – žiadal, aby sme to otvorili na zasadnutí Rady SRZ – tajomník SRZ, p. 

Dimitrov – nemáme, čo otvárať, prebieha súdne konanie 

  

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ poďakoval všetkým členom Rady SRZ 

a KK SRZ za účasť a poprial šťastnú cestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 25.03.2017 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 1/2017 

Rada SRZ schvaľuje zmenu programu tak ako bola navrhnutá prezidentom SRZ a Ing. Mihaldom. 

Uznesenie č. 2/2017 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Kalus a MVDr. 

Bilik. 

Uznesenie č. 3/2017 

Rada SRZ schvaľuje zmenu čl. IV. bod 6 písm. c) smernice o vedení evidencie osôb a nevydávaní 

povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných 

v trestnom konaní v nasledovnom znení: „na základe doručeného uznesenia, že sa osvedčil 

v skúšobnej dobe alebo dostatočného preukázania uplynutia lehoty uloženého trestu zákazu 

činnosti výkonu rybárskeho práva, kedy sa vyradenie urobí ex offo“. 

Uznesenie č. 5/2017-B 

Rada SRZ schvaľuje: 

1. Plán práce odboru ŠČ na rok 2017 – termínový kalendár, nasadenie družstiev do postupových 

súťaží SRZ, predbežné zloženie reprezentačných družstiev a plán činnosti odboru ŠČ. 

2. Odstúpenie pána P. Rímeša z funkcie člena komisie rozhodcov a kooptáciu nových členiek 

komisie rozhodcov pani G. Hupkovú a pani Mgr. Jankovičovú. 

3. Odstúpenie pána G. Drozdíka z funkcie člena sekcie LRU- feeder a kooptáciu pána M. Začka do 

sekcie LRU – feeder. 

4. Voľbu vedúceho komisie rozhodcov, ktorou sa stala pani Gabriela Hupková. 

5. Účasť zástupcu OŠČ p. Sprušanskej a  p. Pavelku ako kandidáta do  FIPSed za sekciu LRU- 

plávaná na svetovom kongrese CIPS, ktorý sa bude konať v apríli v Prahe. 

6. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ podľa 

množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ:  

          A) LRU – PLÁVANÁ 

      - MS národov, Belgicko 

      - MS U 25, Írsko 

                  - MS klubov, Francúzsko 

                  - MS žien, Maďarsko 

                  - ME národov, Taliansko 

       - M ČR juniorov, Česko 

B) LRU - MUCHA 

      - MS seniorov, Slovensko 

      - ME seniorov, Portugalsko 

                  - MS juniorov, Slovinsko 

C) LRU – PRÍVLAČ 
      - MS národov, Taliansko 

     - Trout Union Cup 1, Česko 

     - M ČR juniorov, Česko 

 D) RYBOLOVNÁ TECHNIKA 

      - MS juniorov, Slovensko 

      - ASKO, Rakúsko 

7. Účasť 2 družstiev sekcie LRU – feeder na MS klubov v Španielsku samofinancovaním. 

8. Voľbu reprezentačných trénerov pre roky 2017 – 2018 v sekciách a disciplínach: 

LRU - plávaná: seniori   voľba k 17.3. nebola uzatvorená 

   juniori   Martin Lipka 

   ženy   Karol Petöcz 



 LRU – prívlač: seniori   Ing. Vlastimil Těšický 

    juniori   Lukáš Hollý 

 Rybol. technika: juniori   Miroslav Jankovič 

Voľba trénera neprebehla v sekciách LRU-M a LRU – F, nakoľko sa do výberového konania 

neprihlásili žiadni kandidáti. V prípade schválenia sekciou budú navrhnutí vhodní kandidáti, ktorí 

budú po schválení Radou SRZ  dočasne menovaní na výkon trénerskej funkcie na obdobie prípravy 

a účasti na MS, ME. 

Uznesenie č. 7/2017 

Rada SRZ schvaľuje použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov v roku 2016 na dodanie nedodaných násad podľa tabuľky vo výške 25 129 EUR. 

Uznesenie č. 8/2017 

Rada SRZ schvaľuje plán zarybnenia na rok 2017. 

Uznesenie č. 12/2017 

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

roky 2017 a 2018. 

Uznesenie č. 14/2017 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2017. 

Uznesenie č. 17/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre prácu 

s deťmi a mládežou a schvaľuje obsadenie tejto pozície p. Dušanom Jaššom v zmysle 

vyhodnotenia výberového konania na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou. 

Uznesenie č. 20/2017 

Rada SRZ schvaľuje odpovede na otázky MsO SRZ Martin podaných na základe žiadosti 

o poskytnutie informácií členom ZO SRZ od vyšších orgánov zväzu. 

Uznesenie č. 21/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie návrhu na udelenie vyznamenaní o žiadosť MO SRZ Veľký Krtíš 

o udelenie vyznamenania čestný odznak 1. stupňa p. Mariánovi Líškayovi. 

Uznesenie č. 22/2017 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 

č. 2604/676/16-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ 

nasledovne: 

1. Udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. 

stupňa: 

MsO SRZ Prievidza – Ervín Geier, Pavol Suchý 

MsO SRZ Bratislava IV. – Pavel Trubela 

MO SRZ Zlaté Moravce – Dušan Antalík, Ján Šutka, Miroslav Jánoš, Ján Hanko, Pavel Bolla 

MO SRZ Stará Ľubovňa – Ľudomír Bucha, Vladimír Fidzina, Mikuláš Guzlej 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Bardejov – Jozef Kšonžek 

MsO SRZ Bratislava IV. – Anton Švec 

MO SRZ Zlaté Moravce – Mgr. Peter Sendlai 

MO SRZ Stará Ľubovňa – Ivan Orovčík, Miroslav Timčák, Karol Malý, MVDr. Miloš Bodnár. 

Uznesenie č. 25/2017 

Rada SRZ schvaľuje premenovanie Smernice č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť 

rybárskej stráže SRZ na Usmernenie pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ. 

Uznesenie č. 27/2017 

Rada SRZ schvaľuje, že v zmysle § 6 ods. 1 Stanov SRZ sa ústredné orgány SRZ zaoberajú len 

takými návrhmi, podnetmi, sťažnosťami a dopytmi, pri ktorých niet pochybností, že boli podané 

členom SRZ s platným členstvom ku dňu doručenia dopytu. 

Uznesenie č. 28/2017 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie 

uložených úloh za štvrtý štvrťrok 2016 kvartálnu odmenu vo výške 1 617,84 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 



II. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č. 4/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o výrobe relácie „Na rybách – Petrov zdar!“. 

Uznesenie č. 5/2017-A 

Rada SRZ berie na vedomie: 

1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2017. 

2. Správu z prípravy MS seniorov v LRU- mucha a MS juniorov v RT. 

Uznesenie č. 6/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016. 

Uznesenie č. 10/2017 

Rada SRZ berie na vedomie správu o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2016. 

Uznesenie č. 11/2017 

Rada SRZ berie na vedomie účtovnú závierku Rady SRZ za rok 2016 a správu audítora. 

Uznesenie č. 13/2017 

Rada SRZ berie na vedomie aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 15/2017 

Rada SRZ berie na vedomie bilanciu investícií a opráv majetku SRZ za rok 2016. 

Uznesenie č. 16/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácií a eurofondov. 

Uznesenie č. 23/2017 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk Rady SRZ v Malom Záluží a Bytči 

vedúcimi stredísk p. Žitnayom a p. Bielikom. 

Uznesenie č. 24/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu vedúceho odboru výroby o činnosti výrobných stredísk od 

posledného zasadnutia Rada SRZ. 

 

III. Rada SRZ ukladá: 
Uznesenie č. 5/2017-C 

Rada SRZ ukladá: 

1. Tajomníkovi RADY: 

        - zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ, 

        - zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS, ISCF a KŠZ SR, 

        - zabezpečiť účasť zástupcov OŠČ na svetovom kongrese CIPS, 

        - zabezpečiť konanie MS  seniorov v LRU-M a MS juniorov v RT, 

       - zabezpečiť prípravu stanov športového zväzu SRZ v zmysle nového Zákona o športe  

2. Odboru športovej činnosti:  

        - zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ, 

        - zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov, 

        - zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR, 

        - zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov, 

        - zabezpečiť prípravu a priebeh MS  seniorov v LRU-M a MS juniorov v RT, 

        - zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ. 

Uznesenie č. 9/2017 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ v termíne do 15. júna 2017 predložiť žiadosti o zmeny v revírovaní a 

zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb. Žiadosti o vyradenie rybárskych revírov zo zväzových 

kaprových rybárskych poriadkov a zväzových lipňových rybárskych poriadkov predložiť v zmysle 

smernice o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do 

zarybňovacích fondov najneskôr do 31. augusta 2017. Na neskôr podané žiadosti sa nebude 

prihliadať. Výnimka na skorší lov kapra bez zmeny zoznamu rybárskych revírov sa iba predĺži. 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 
Uznesenie č. 18/2017 
Rada SRZ neschvaľuje odkúpenie budovy s dielňou a pozemku na výrobnom stredisku Bytča p. 



Ľubošom Tichým s podmienkou, že sa navrhne forma spolupráce v rámci investovania. 

Uznesenie č. 19/2017 

Rada SRZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z rezervného fondu Rady SRZ vo forme 200 kg násady 

pstruha dúhového 2-ročka na zarybnenie súťažnej trate pretekov „Memoriál Jozefa Kronera“ 

v LRU-mucha pre MsO SRZ Považská Bystrica. 

Uznesenie č. 26/2017 

Rada SRZ neschvaľuje odpredaj trojizbového bytu nachádzajúceho sa v obytnom dome č.p. 297 na 

ul. Jilemnického vo Svite na základe žiadosti p. Arvayovej. 
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