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Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 10. júna 2017 

v hoteli Perla v Novom Meste nad Váhom 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

výroby, Klučiar M. – vedúci strediska Lučenec, Ing. Mesiarik R. – vedúci strediska 

Uzovská Panica, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, Pavelková M. – vedúca 

sekcie LRU – plávaná, zástupcovia spoločnosti RENTINVEST, s.r.o. 

 

 

 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom; Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2017 

a 1-4/2016; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

3. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2018; Návrh zmien k Záznamu o dochádzke k vode 

a úlovkoch na rok 2018; Hlavátkové povolenia na rok 2017; Prerozdelenie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu – prvotné + ekologické havárie  

4. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2017; Informácia vedúceho výroby o činnosti 

výrobných stredísk od posledného zasadnutia Rady SRZ; Prezentácia výrobných stredísk 

v Uzovskej Panici a Lučenci vedúcimi stredísk Ing. Mesiarikom a p. Klučiarom 

5. Návrh smernice o podpore športového rybárstva 

6. Iné 

 6.1 Vyznamenania 

 6.2 Žiadosť o odkúpenie majetku v PB od firmy RENTINVEST, s.r.o. 

 6.3 Informácia k výberovému konaniu na elektronizáciu SRZ 

 6.4 MO SRZ Dunajská Lužná - Žiadosť o poskytnutie podpory z pridelených prostriedkov 

7. Rôzne  

Záver 

 

 

(zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 29 členov Rady SRZ, neprítomní p. Godiška, p. Pavelka, Ing. 

Kalus, PhDr. Fraňa a p. Tomanovics) 

 

 

Otvorenie 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ – privítal členov Rady SRZ a KK SRZ; na úvod tajomník SRZ 

najskôr pogratuloval k narodeninám p. Sieglovej, p. Orovčíkovi a p. Farskému 

 

prezident SRZ – navrhol doplnenie programu o bod 6.5. Žiadosť MsO SRZ Zvolen o darovanie 

hosťovacích povolení na VN Ružiná pre účastníkov detského rybárskeho tábora, 6.6. Žiadosť ŠOP 

SR o odkúpenie alebo prenájom pozemkov v Ústi nad Priehradou; bod 5 zaradiť za bod 2 

- za overovateľov zápisnice navrhol p. Kopču a Ing. Gajdošíka 

- za skrutátorov boli určení Ing. Stanko a p. Dimitrov 
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Boli prijaté: 

Uznesenie č. 29/2017 

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

Gajdošík. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Kopčo 

           Ing. Gajdošík 

           p. Antal 

 

 

Uznesenie č. 30/2017 

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

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – informoval o konaní zasadnutia Prezídia Rady SRZ dňa 09.06.2017; priebežná 

správa o výstavách 2017 a MS v LRU-mucha a MS juniorov RT; v rámci disciplinárnych 

rozhodnutí bola prerokovaná sťažnosť p. Oravca na MsO SRZ Sereď, sťažnosť bola postúpená KK 

SRZ; čestné členstvo bolo schválené všetkým osobám, ktoré splnili podmienky, s výnimkou 

jedného člena z Podbrezovej nakoľko boli navrhovaní dvaja členovia, p. Gajdošíkovi bola 

navrhnutá medaila a v prípade p. Vetráka je nutné preveriť splnenie podmienok; bol predložený 

návrh zmeny organizačnej štruktúry, ktorý bol schválený s účinnosťou od 1. júla 2017 z dôvodu 

doplnenia náplní práce; tajomník SRZ – bližšie informoval o zmene organizačnej štruktúry, ktorá 

vzišla z dôvodu potreby nových zamestnancov aj pre odchod Ing. Strihovej na vlastnú žiadosť 

a z dôvodu potreby spolupráce medzi odborom tečúcich vôd a odborom výroby 

prezident SRZ – návrh Prezídia zvýšiť cenu hosťovacieho týždenného povolenia na rybolov pre 

nečlenov, zaviesť hosťovacie detské denné povolenie na pstruhové a lipňové vody, vydávať prvé 

miestne povolenie deťom vo veku 6 – 14 rokov zdarma; prerokovaný aj predaj nehnuteľností 

v Považskej Bystrici a nájom pozemku v Ústi nad Priehradou 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali; v apríli sa podarilo odrokovať stretnutie so ZMOS-om, na 

ktorom sme sa zaoberali deviatimi témami, ktoré boli akceptované, 12.6. bude ďalšie stretnutie, 

následne by sme dali informáciu aj všetkým ZO SRZ 

Mgr. Jankovičová – k uzneseniu 178/2016 čo sa týkalo vyhodnotenia ČS/MK, tak je tam 

nesprávny údaj, nakoľko Bratislava II. podklady odovzdala, takže prosím preveriť – tajomník SRZ 

– z organizácie volali aj na Sekretariát, p. Schwarz sa ospravedlnil, že ich zabudol zaevidovať; 

posielali sme to len organizáciám, aby mali možnosť nahlásiť chybné údaje, resp. doplniť 

podklady, nakoľko v niektorých prípadoch sa podklady zasielali obyčajne a neboli doručené na 

Sekretariát, po aktualizácii bude vyhodnotenie ČS/MK zavesené na webovú stránku 

Mgr. Jankovičová – požiadala dať uznesenie 151/2016/bod C5 medzi splnené, nakoľko členské 

príspevky už boli uhradené 

p. Sieglová – čo sa týka správy z konania ČS/MK, potrebné správne uvádzať počet členov, 

nakoľko sa duplicitne udávajú tie isté údaje, niektoré ZO SRZ uvádzajú zvlášť počet žien a potom 

uvádzajú ženy aj v rámci dospelých 

Mgr. Roobová – p. Schwarz na rok 2017 vypracoval nové tlačivo „Správa o konaní výročnej 

členskej schôdze-mestskej konferencie“, v ktorej je jasne stanovený počet dospelých a z toho počet 

muži, počet ženy a počet dôchodcovia; ak organizácie uvádzali počty inak, použili pravdepodobne 

staré tlačivo 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 31/2017 

Rada SRZ schvaľuje v rámci kontroly uznesení zaradenie uznesení č. 27/2013, 36/2013, 89/2013, 

90/2013, 5/2015/bod 1, 36/2015, 33/2016, 151/2016/bod C5, 135/2016 medzi splnené z dôvodu ich 

úpravy vo vnútorných predpisoch SRZ alebo z dôvodu ich splnenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenia splnené: 

9/2015-sčasti bod 4, 178/2016, 5/2017-C1, 5/2017-C2, 27/2013, 36/2013 - nezvýraznená časť, 

89/2013, 90/2013, 5/2015-bod 1, 36/2015, 33/2016, 151/2016/bod C5, 135/2016 

 

Uznesenia trvajúce: 

19/2013, 35/2014, 37/2015, 41/2015, 154/2015, 20/2016-písm. f) a h), 74/2016-2, 132/2016, 

151/2016/bod C6, 151/2016/bod C7, 161/2016, 5/2017-C1, 5/2017-C2, 9/2017 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom; Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-

4/2017 a 1-4/2016; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

- materiál predložil Ing. Šátek – za obdobie 1-4/2017 je hospodársky výsledok 2 320 230 EUR, ten 

je momentálne spôsobený najmä sezónnosťou výroby; spotreba materiálu je podhodnotená 

nakoľko prebieha chov na pstruhových strediskách a kaprové sa rozbiehajú, takže spotreba krmív 

narastie; spotreba rýb len z titulu predaja ZO SRZ; spotreba PHM v podstate predstavuje ¼ 

ročného rozpočtu na rok 2017, pričom podstatný nárast tejto položky očakávame až pri jesenných 

výlovoch 2017; nakupované služby – plnenie 15,98 % z rozpočtu vychádza hlavne z plnenie plánu 

opráv a udržiavania a drobných režijných nákladov. Nárast tejto položky predpokladáme až počas 

zúčtovania nákladov pri organizácii MS juniorov v RT a MS seniorov v LRU – mucha (ubytovanie 

a stravovanie); položka nákladov spotreba predaného materiálu je síce prekročená, no plne vykrytá 

vo výnosoch 

Mgr. Jankovičová – čím je spôsobená taká vysoká spotreba energií – Ing. Šátek – energia sa platí 

zálohovo, bude aktualizovaná po celkovom vyúčtovaní spotreby 

Mgr. Jankovičová – poštovné je dosť vysoké, až 42% z rozpočtu – tajomník SRZ – spôsobené tým, 

že organizácie si po malých množstvách objednávajú tlačivá a ceniny, tlačoviny sa posielajú ako 

balíky 

p. Orovčík – ekonomika je nastavená dobre, nemôžu byť všetky položky plusové, dôležitý je 

konečný výsledok, a to je za obdobie 1-4/2017 +250 000 EUR v porovnaní s rovnakým obdobím 

roka 2016 

p. Farský – z akých prostriedkov bol zarybnený Dunaj jeseterom, nakoľko to malo byť 

z prostriedkov dotácie – Ing. Šátek – to ide z balíka z nadplánu; to sú finančné prostriedky cca. 

výške 300 000 EUR, ktoré tvorili ku koncu roka príjem z povolení na rybolov z dôvodu ich 

navýšenia. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 32/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom, plán  

a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2017 a 1-4/2016 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

K bodu 5: 

Návrh smernice o podpore športového rybárstva 

- návrh predložila p. Pavelková – vedúca sekcie LRU – plávaná – tento bod bol prerokovávaný aj 

v decembri a marci; je potrebné sa rozhodnúť, či sa smernica schváli, aby sme vedeli, či budeme 

pokračovať ďalej ako OŠČ alebo samostatné združenie 
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JUDr. Kabáč – treba to podporiť 

Mgr. Jankovičová – ide o seriózny dokument, drobné pripomienky k článkom I., IV. a VI., ktoré 

jej boli vysvetlené p. Pavelkovou 

MVDr. Bilik – či už je založené občianske združenie – p. Pavelková – na založení združenia sa 

bude pracovať až po schválení smernice a pôjde to cez Radu 

Ing. Mihalda – bolo by dobré keby sme videli znenie Stanov, na základe ktorých má byť založené 

združenie – p. Pavelková – my sme nevedeli, či nám schválite smernicu, ale samozrejme návrh 

stanov vám zašleme na pripomienkovanie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 33/2017 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o podpore športového rybárstva s účinnosťou od 1. júla 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 4 

           p. Antal 

           JUDr. Borlok 

           p. Kozub 

           p. Broniš 

 

tajomník SRZ – informoval o príprave 37. MS v LRU-mucha 2017 a MS juniorov v RT 2017; na 

MS v LRU-mucha je prihlásených 30 krajín, Japonsko a Mongolsko bude spojené do jedného 

družstva, problémom je nedostatok rozhodcov, oslovené boli okolité ZO SRZ, rokuje sa s VÚC, 

mestami a obcami, rokovanie aj ohľadom priameho prenosu v televízii; na MS juniorov v RT 2017 

máme tiež sponzorov, finančne vychádzajú obe podujatia priebežne v súlade s rozpočtom 

JUDr. Kabáč – otázka ohľadom možných MS v roku 2018 – tajomník SRZ – oficiálnu žiadosť sme 

ešte nedostali, išlo by ale o náročný projekt, treba to prehodnotiť, pretože už ťaháme štvrtý rok 

MS, a zároveň budeme mať riadny snem, voľby do orgánov zväzu aj nové stanovy 

p. Orovčík – či bude možnosť zakúpenia nejakých výrobkov, napr. tričiek s logom MS cez e-shop 

tajomník SRZ – časť reklamných predmetov dávame teraz juniorom; ostatné sú dostupné cez web, 

resp. ZO SRZ môže zvlášť zaslať objednávku 

prezident SRZ – predložil návrh uznesenia OŠČ 

p. Farský – mal pripomienku, že o zaplatení štartovného nemajú žiadne potvrdenie  

p. Orovčík – mala by sa poslať faktúra, príp. nejaký doklad o zaplatení; ZO SRZ, ktorá usporadúva 

preteky, by sa mal automaticky zasielať príslušný počet hosťovacích povolení na pretek, aby sme 

dodržali zákon, že loviť môže len osoba s povolením alebo vytvoriť samostatné povolenie len pre 

pretekára – tajomník SRZ – túto požiadavku preveríme 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 34/2017 

Rada SRZ: 

A. berie na vedomie informačnú správu z prípravy 37. MS seniorov v LRU- mucha a MS 

juniorov v RT. 

B. schvaľuje zmenu Predpisov pre športovú činnosť 2012, Registračný poriadok odboru pre 

športovú činnosť, bod 3.6. v znení: „Za účasť družstva v dlhodobej postupovej súťaži SRZ 

v súťažiach LRU-P, LRU-M, LRU-PR a LRU-F je stanovené štartovné: 1. liga 180,00 

EUR, 2. liga 180,00 EUR, divízia  140,00 EUR a za účasť družstva v lige RT je stanovené 

štartovné vo výške 100,00 EUR.“ 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Mgr. Jankovičová 

           Ing. Gajdošík 
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           p. Tomko 

 

K bodu 6.2: 

Žiadosť o odkúpenie majetku v Považskej Bystrici od firmy RENTINVEST, s.r.o. 

prezident SRZ – nakoľko prišli zástupcovia zo spoločnosti RENTINVEST, s.r.o., navrhol 

prerokovať bod 6.2 programu 

tajomník SRZ - odpredaj majetku sa rieši už od roku 2003; schválený odpredaj aj v roku 2011 

konkrétnej osobe 
(zasadnutie Rady SRZ zo dňa 26.03.2011: 
Uznesenie č. 12/2011: 

Rada schvaľuje predaj nehnuteľností v čiastke 2 323 600 € v kat. území Považská Bystrica v KN evidovaných na LV č. 

5590, a to: 

- KN – C par. č. 1581/1 – vodné plochy o výmere 35113 m2 

- KN – C par. č. 1581/2 – trvalé trávne porasty o výmere 3963 m2 

- KN – C par. č. 1581/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2 

- KN – C par. č. 1581/4 – vodné plochy o výmere 3100 m2 

- KN – C par. č. 1581/5 – vodné plochy o výmere 53 m2 

- KN – C par. č. 1581/6 – vodné plochy o výmere 43 m2 

- KN – C par. č. 1581/7 – vodné plochy o výmere 488 m2 

- KN – C par. č. 1581/8 – trvalé trávne porasty o výmere 2125 m2 

- KN – C par. č. 1581/9 – trvalé trávne porasty o výmere 71 m2 
- KN – C par. č. 1581/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 

- expedovňa rýb čs. 779 na KN – C par. č. 1581/3 

- hospodárska budova čs. 2997 na KN – C par. č. 1581/10 

firme FASTAV DEVELOPMENT-AOC s.r.o., ktorá ponúkla najvyššiu kúpnu cenu.) 

tajomník SRZ – stredisko je dlhodobo stratové, je tam pokles produkcie, pokles vody a celkovo 

problém s odberom vody, parazity a rybožravé predátori, stredisko si vyžaduje veľkú investíciu; na 

predmetných pozemkoch aj zmenený územný plán, čím sa zvýšila cena pozemkov, jedná sa 

o priemyselnú oblasť; v prípade, že by sa odsúhlasil predaj, finančné prostriedky by sa použili na 

vybudovanie nového strediska ako náhrada tohto pstruhového strediska a na obnovu strediska 

v Nových Zámkoch 

prezident SRZ – treba prijať nové uznesenie, nakoľko uznesenie z 2011 sa vzťahovalo na 

konkrétneho žiadateľa, prípadne toto uznesenie zrušiť 

Ing. Cintula – stredisko má dlhodobo zlé hospodárske výsledky, problém s odberom vody a aj 

potrubie je v havarijnom stave, kedykoľvek môžeme byť od vody „odstrihnutí“, musel by sa meniť 

aj územný plán, aby to bolo vedené ako pozemok na chov 

Ing. Staško – otázkou nie je zmena územného plánu, nakoľko cenovo je to teraz výhodnejšie, 

takisto ak nie možné zabezpečiť prívod vody, treba prehodnotiť cenu; mali by sme mať nejakú 

predstavu, ale treba vychádzať z reálnych a objektívnych čísel 

prezident SRZ privítal zástupcov firmy RENTINVEST, s.r.o. p. Barteka a p. Vojteka 

p. Bartek – máme investora, ktorý by mal záujem vybudovať na pozemkoch nákupné centrum 

alebo oddychovú zónu; naša predstava je taká, že ak by ste to odsúhlasili, uzatvorili by sme zmluvu 

o budúcej zmluve, preverili by sme si všetky skutočnosti ohľadom možnosti vybavenia všetkých 

druhov povolení, ktoré by boli potrebné; čo sa týka ceny, tak tá je o dohode; samotný pozemok je 

podlhovastý, sú tam nejaké ochranné pásma 

prezident SRZ – v akom časovom horizonte by ste v prípade dohody odkúpili majetok 

p. Bartek – preverili by sme všetky skutočnosti a ak všetko pôjde, tak do polroka až roka by sme sa 

vedeli dohodnúť 

p. Estergájoš – do roka by to bolo pre nás neskoro, nakoľko musíme prihliadať na využitie 

strediska v rámci chovu na ďalší rok, takže by sme museli mať rozhodnutie do polroka, aby sme sa 

vedeli pripraviť 

Ing. Staško – nie sme developeri, aby sme stanovovali cenu, môžeme vychádzať z nejakej cenovej 

mapy a posudku, ale nejakú cenu by ste mali navrhnúť, aby obe strany mali predstavu v akých 

číslach sa budeme prípadne pohybovať – p. Bartek – počítame s cenou okolo 50 EUR/m2 

Ing. Cintula – z hľadiska výroby vieme výlov všetkých rýb zabezpečiť v októbri, resp. novembri 

p. Bartek – v prípade dohody by sme zaplatili 10% z ceny ako zálohu a vlastníctvo by prešlo až po 

zaplatení celej kúpnej ceny 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 35/2017 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica evidovaných 

na LV č. 5590 za dohodnutia najlepších podmienok. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 4 

           p. Antal 

           p. Broniš 

           Ing. Mihalda 

           JUDr. Borlok 

 

K bodu 3: 

Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2018  

Návrh zmien k Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2018  

Hlavátkové povolenia na rok 2017 

Prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu – prvotné + ekologické havárie 

prezident SRZ – materiály ste dostali, navrhuje sa doplnenie hosťovacích detských povolení pre 

nečlenov; Prezídium Rady SRZ sa návrhom tiež zaoberalo a odporúča schváliť zvýšenie ceny 

hosťovacieho týždenného povolenia na rybolov pre nečlenov na kaprové vody na 80 Eur; schváliť 

doplnenie jednotlivých druhov povolení na rybolov o hosťovacie detské denné povolenie na 

rybolov pre členov SRZ na pstruhové vody a lipňové vody v hodnote 3 Eurá a schváliť vydávanie 

prvého miestneho povolenia na rybolov deťom vo veku 6 – 14 rokov zdarma za splnenia ostatných 

podmienok v zmysle Stanov SRZ 

p. Šiška – prečo Rada nemôže dať aj prvé zväzové povolenie zdarma – prezident SRZ – ide len 

o návrh 

p. Tomko – nemalo by to byť ukladacie uznesenie, ale organizácia by si sama mala schváliť, či 

bude vydávať prvé povolenie zdarma 

p. Sieglová – každé dieťa by malo absolvovať školenie, splniť si všetky podmienky v zmysle 

Stanov SRZ, nie je dôvod dávať povolenie zdarma 

Ing. Mihalda – ceny povolení pre deti sú všeobecne veľmi nízke 

p. Šaffa – bránime sa tomu, pretože takéto vydávanie povolení by bolo zneužité 

p. Antal – prečo sú aj detské povolenia pre nečlenov, takéto osoby nemá kto preškoliť 

MVDr. Bilik – urobme z toho len odporúčací charakter a schváľme to 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – niektoré organizácie to už dávno robia, je zbytočné to schvaľovať, 

ak pôjde len o odporúčanie 

p. Šaffa – či by sa nedalo, aby deti mali len jednu kartičku, na základe ktorej by boli oprávnené na 

rybolov, teraz im musíme vydávať všetko tak ako dospelým 

 

prezident SRZ – zopakoval uznesenia Prezídia Rady SRZ ohľadom povolení na rybolov 

p. Farský – navrhol rozšíriť hosťovacie denné povolenie na rybolov pre nečlenov aj na 10 EUR 

p. Dimitrov – potom by malo byť aj detské hosťovacie povolenie na rybolov za nižšiu cenu, keďže 

jeho hodnota je tiež 10 EUR, potom bude stáť povolenie pre dospelého aj dieťa rovnako 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 36/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie jednotlivých druhov povolení na rybolov o hosťovacie denné 

povolenie na rybolov pre nečlenov SRZ v hodnote 10 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 
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prezident SRZ – predložil návrhy schválené Prezídiom Rady SRZ 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 37/2017 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie ceny hosťovacieho týždenného povolenia na rybolov pre nečlenov 

SRZ na kaprové vody na 80 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Mgr. Jankovičová 

           p. Dimitrov 

           Ing. Staško 

 

Uznesenie č. 38/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie jednotlivých druhov povolení na rybolov o hosťovacie detské 

denné povolenie na rybolov pre členov SRZ na pstruhové vody a lipňové vody v hodnote 3 Eurá. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 39/2017 

Rada SR schvaľuje návrh cien a druhov povolení na rybolov pre rok 2018 tak ako bol predložený 

aj so schválenými doplnkami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Mgr. Jankovičová 

           Ing. Staško 

 

tajomník SRZ – čo sa týka návrhu zmien k Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2018, 

je potrebné zaslať svoje pripomienky na Sekretariát, aby sme ich mohli zapracovať do konečného 

návrhu 

p. Šiška – navrhol, aby sa na titulku nepísal rok, keďže organizácie nakupujú väčšie množstvo 

záznamov, aby boli použiteľné pre ďalší rok 

p. Dimitrov – nemať zapisovanie úlovkov rozdelene, ak aj niekto chytá na hosťovacie povolenie, 

pokračovať v písaní v zázname, je to jednoduchšie aj pre RS aj pre evidenciu 

p. Šaffa – vložiť do tlačiva mapku Zemplínskej Šíravy aj s označením rezervácie 

p. Orovčík – evidenciu na hosťovacie povolenia na rybolov dať nakoniec, hneď pre sumár 

prezident SRZ – pripomienky treba zaslať na Sekretariát, aby sa mohli spracovať; ďalej predložil 

návrh hlavátkových povolení na rok 2017 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 40/2017 

Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na lov hlavátky pre rok 2017 v počte 727 kusov pre členov 

SRZ a 350 kusov pre nečlenov SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – predložil návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

prvotné zarybnenie + ekologické havárie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 41/2017 
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Rada SRZ schvaľuje dotácie z rezervného zarybňovacieho fondu na ekologické havárie, prvotné 

zarybnenie a dorybnenie takto: 

ZO SRZ revír účel 
druh a 

vek. kat. MJ množstvo  cena € SPOLU € 

Hurbanovo Štrk. Vlkanovo kyslík. deficit K2 kg 200 500 500 

Vlčany Jazero Vlčany II. kyslík. deficit K2 kg 550 1375 1375 

Partizánske Vyčoma č.1 MZV Pp1 13cm ks 2000 390 1815 

      Pp2 kg 150 1425   

Partizánske 
VN Veľké 
Uherce 

Prvotné 
zarybnenie 

K2 (500-

700g) kg 
1000 

2500 6700 

      Ab2 kg 400 1320   

      L2-3 kg 400 2000   

      Pl2-3 kg 400 880   

Veľké Kapušany Jazero Ortov kyslík. deficit K2 kg 1000 2500 8000 

      Ab2 kg 500 1650   

  OR Mitro kyslík. deficit K2 kg 380 950   

  OR Oborín kyslík. deficit K2 kg 380 950   

  
OR Vysoká nad 
Uhom 

kyslík. deficit 
K2 kg 

400 
1000   

  OR Zugó kyslík. deficit K2 kg 380 950   

Streda n. Bodrogom 
OR Zsilip - 
Csárda 

kyslík. deficit 
Ab2 kg 

460 
1518 2518 

  OR Išky   K2 kg 400 1000   

Kráľovský Chlmec 
Somotorský 
kanál 

kyslík. deficit 
Ab2 kg 

818 
2699,4 2699,4 

Moldava nad Bodvou VN Paňovce kyslík. deficit K2 kg 470 1175 1175 

Stará Ľubovňa Jakubianka MZV 
Pp1 
11cm ks 

10200 
3478,2 3478,2 

Stará Ľubovňa 
Poprad č.1, 
Poprad č.3a, 3b, 
3c 

ľadochod Pds2 nad 
13cm ks 

15000 
4830 7982 

      Li2 kg 140 2408   

      H2 kg 40 744   

Orlov Poprad č. 2a, 2b ľadochod 
Pds2 nad 
13cm ks 

15000 
4830 7982 

      Li2 kg 140 2408   

      H2 kg 40 744   

Kežmarok VN Vrbov č.1 Dorybnenie Ab2 kg 300 990 2790 

      K2 kg 750 1800   

      SPOLU 47 014,60 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 4: 

Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2017 

Informácia vedúceho výroby o činnosti výrobných stredísk od posledného zasadnutia Rady 

SRZ 

Prezentácia výrobných stredísk v Uzovskej Panici a Lučenci vedúcimi stredísk Ing. 
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Mesiarikom a p. Klučiarom 

Ing. Mesiarik ako vedúci predstavil stredisko v Uzovskej Panici, ktoré sa nachádza v okrese 

Rimavská Sobota; odchov nížinných druhov rýb ako je šťuka a kapor, momentálne máme 

v liahňach odchov jesetera asi 7 cm v počte cca 6 000 ks; výťažníky 1. radu, 3 rybníky a mimo 

strediska obhospodarujeme vodné nádrže v správe povodia Slanej – Bottovo, Martinová, Hostice, 

Radnovce a Chrámec; 2 zamestnanci na dobu neurčitú a dvaja zamestnanci na 10 mesiacov; 

kapacita rybníkov je využitá na 60%; do budúcnosti plánujeme zmodernizovanie liahne, potreba 

traktora, sú tu rozpadávajúce sa sádky; je tu kvalitný prítok vody 

Ing. Gajdošík – čím sú rybníky zarastené, keď je ich využitie na 60% - Ing. Mesiarik – zarastené 

pálkou a rákosím; uhniezdila sa tam kaňa močiarna, ochranári nám to nechcú dovoliť vykosiť 

p. Klučiar predstavil stredisko v Lučenci, ktoré pozostáva z 5 sádok, bytovky a hospodárskej 

budovy, na stredisku sú traja zamestnanci; medzi jednotlivými rybníkmi je vzdialenosť cca 300 

km, takisto máme problém s ochranármi, ktorí nám neumožňujú pokosenie rybníkov 

Ing. Viktorín – poďakoval sa zamestnancom zo strediska Lučenec, ktorí pomáhajú organizácii pri 

výlovoch a taktiež z tohto strediska berie organizácia násadu, veľmi dobrá spolupráca 

Ing Cintula predložil výrobno-finančný plán na rok 2017, v Trstenej treba urobiť novú liaheň, ktorá 

je v katastrofálnom stave; bola vyplatená zamestnancom na strediskách odmena za minuloročný 

hospodársky výsledok aj ako motivácia s výnimkou Považskej Bystrice, na ktorej stále prebieha 

inventúra 

Ing. Staško – akú má predstavu o spojení dvoch odborov – Ing. Cintula – máme nejaký plán, treba 

hlavne spolupracovať a uvidíme ako sa to ujme; potrebujeme ešte jedného človeka, pretože nám 

chýbajú zamestnanci; čo sa týka zarybňovania, celá západná oblasť je zarybnená zubáčom 

rýchleným; ešte nie je zarybnená Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Ružín a Zemplínska Šírava; 

služobne sme boli v Čechách, kde sme zazmluvnili pre SRZ zubáča jednoročného 12-16 cm 

v počte 400 000 ks; cena je výhodná aj s dopravou, je pod cenou v našom cenníku, je to priamy 

dodávateľ; stále chýba K3 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 42/2017 

Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2017, informáciu 

vedúceho výroby o činnosti výrobných stredísk od posledného zasadnutia Rady SRZ a prezentáciu 

výrobných stredísk v Uzovskej Panici a Lučenci vedúcimi stredísk Ing. Mesiarikom a p. 

Klučiarom. 

 

K bodu 5: 

Návrh smernice o podpore športového rybárstva 

- bod bol prerokovaný po bode 2 v zmysle schválenej zmeny programu 

 

K bodu 6: 

Iné 

6.1 Vyznamenania 

prezident SRZ – predložil návrh na udelenie vyznamenaní, informoval o jeho doplnení o medailu 

pre Ing. Gajdošíka, nakoľko nespĺňal podmienky pre čestné členstvo 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 43/2017 

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: 

MO SRZ Revúca – Ing. Miroslav Hlávek, Jaroslav Duda 

MsO SRZ Prešov – Jozef Malinovský 

MsO SRZ Martin – Drahomír Mistrík 
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MO SRZ Podbrezová – Dezider Gromus, Milan Motyčka, Vladimír Dančík, Ľubomír Peťko, 

František Potočár 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MsO SRZ Bratislava I. – Ing. Pavel Gajdošík 

MsO SRZ Martin – Justín Bakoš 

MO SRZ Bánovce nad Bebravou – Marián Hluch, Anton Struhár 

MO SRZ Podbrezová – PaeDr. Jozef Chlebovec. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

6.2 Žiadosť o odkúpenie majetku v PB od firmy RENTINVEST, s.r.o. 

- bod bol prerokovaný po bode 5 

 

6.3 Informácia k výberovému konaniu na elektronizáciu SRZ 
tajomník SRZ – v zmysle prijatého uznesenia sa uskutočnilo výberové konanie, prihlásilo sa 12 

uchádzačov, podľa ceny a projektu sa vybralo 6 uchádzačov, v 2. kole zasadala osobitná komisia 

zložená zo 7 zástupcov ZO SRZ+jeden bol ešte doplnený, vybraní boli dvaja uchádzači; 

momentálne komisia spracúva pripomienky a v ďalšom kole vybraní uchádzači vypracujú 

prezentáciu v hodnote 250 EUR a na základe tej sa vyberie konečný uchádzač, ktorého následne 

odsúhlasí Rada 

p. Tomko – koľko to bude stáť organizácie – tajomník SRZ – elektronizácia ide na náklady Rady, 

rokujeme aj ohľadom sponzorstva a dotácií, tá nám zatiaľ nebola schválená z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov; je možné, že pre tento rok dotácia už dodatočne schválená nebude, 

a preto je nutné informovať aj ZO SRZ, ktoré mali mať bakteriálne odbahňovanie, bude sa musieť 

dohodnúť priamo s dodávateľom a z vlastných finančných prostriedkov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 44/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu k výberovému konaniu na elektronizáciu SRZ. 

 

6.4 MO SRZ Dunajská Lužná - Žiadosť o poskytnutie podpory z pridelených prostriedkov 

tajomník SRZ – táto žiadosť už bola podávaná niekoľkokrát; Ing. Krajč bol poverený, aby sa touto 

žiadosťou zaoberal, podpora je možná cez fond ichtyológa aj z dôvodu, že dotáciu 

z Environmentálneho fondu sme nedostali, žiadosť preverí p. Seemann, predloží sa zarybňovacej 

komisii na posúdenie a následne to môže Rada schváliť 

 

6.5. Žiadosť MsO SRZ Zvolen o darovanie hosťovacích povolení na VN Ružiná pre 

účastníkov detského rybárskeho tábora 

prezident SRZ – žiadosť MsO SRZ Zvolen o darovanie hosťovacích povolení na VN Ružiná v 

počte 6 kusov pre dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať aktivity súvisiace s programom 

pobytového tábora, títo dobrovoľníci majú zakúpené len miestne povolenie na rybolov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 45/2017 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie hosťovacích týždenných povolení na rybolov pre členov SRZ na 

VN Ružiná na reprezentačné účely v počte 6 kusov pre účastníkov zabezpečujúcich aktivity na 

detskom rybárskom tábore v termíne od 2. júla do 8. júla 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 1    Zdržal sa – 6 

      p. Tomko    p. Farský 

           Ing. Mihalda 
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           Ing. Gajdošík 

           Mgr. Jankovičová 

           p. Šaffa 

           p. Hesek 

 

6.6. Žiadosť Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky o odkúpenie alebo prenájom 

pozemkov v Ústi nad Priehradou 

tajomník SRZ – ide o pozemky v Ústi nad Priehradou; ešte v roku 2005 na októbrovom zasadnutí 

Rada odsúhlasila spoluprácu so ŠOP SR za účelom vybudovania Informačného centra  
(zasadnutie Rady SRZ zo dňa 15.10.2005: 

Tajomník informoval o súvislosti s pripravovaným zákonom o integrovanej stráži ako aj využitia podpory EÚ v tejto 
oblasti sa na Ministerstve životného prostredia SR uskutočnilo rokovanie o možnosti užšej spolupráce na úseku 

ochrany medzi SRZ a ŠOP SR. Výsledkom rokovania bola aj možnosť vzájomnej spolupráce v oblasti vybudovania 

spoločného informačného centra v lokalite VN Orava. Nakoľko SRZ v kat. území Ústie nad Priehradou vlastní 

pozemok vhodný na vybudovanie takéhoto centra a ŠOP SR prostredníctvom eurofondov získala finančné prostriedky 

na jeho realizáciu, obrátila sa na SRZ s ponukou na spoločnú realizáciu uvedeného projektu. Vo vybudovanom objekte 

by boli vybudované: informačné centrum, lodenica na zimovanie lodí, kancelárie pre rybársku stráž a stráž ochrany 

prírody, sociálne zariadenie ako i ubytovacie priestory. Nato bolo prijaté:  

Uznesenie č.32/05 

Rada schvaľuje vzájomnú spoluprácu SRZ a ŠOP SR, Správou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava vo forme 

vybudovania Informačného centra v kat. území Ústie nad Priehradou ŠOP SR na pozemkoch par. č. 89/9, 89/10 

a 89/11 vo vlastníctve SRZ s tým, že túto nehnuteľnosť budú spoločne užívať. 

Hlasovanie: Za - optická väčšina) 

tajomník SRZ – išlo o bezplatnú spoluprácu, následne v rolu 2014 sa uzatvorila nájomná zmluva 

na dva roky, v zmysle ktorej ŠOP SR bezplatne užívala pozemky a SRZ platilo nájom a náklady za 

užívanie zamestnancom SRZ, ktorý zároveň robil správcu Informačného centra bezodplatne; pre 

nás ide o zbytočné náklady, a preto navrhujeme, aby sa pozemok prenajal; bol vypracovaný ZP na 

určenie ceny pozemku na predaj (v hodnote 9 700 EUR) alebo prenájom (v hodnote 580 EUR/rok) 

Ing. Staško – čo sa týka hospodára na VN Orava, kde má on všetky veci – tajomník SRZ – všetky 

veci sa nachádzajú v rekreačnom zariadení SRZ, v ktorom je možné aj ubytovanie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 46/2017 

Rada SRZ schvaľuje Štátnej ochrane prírody SR prenájom pozemkov na KN-C parcelách č. 89/9, 

89/10 a 89/11 v katastrálnom území Ústie nad Priehradou, na ktorých sa nachádza Informačné 

centrum VN Orava. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

  

7. Rôzne  

tajomník SRZ – informoval o verejnej súťaží VÚC na prenájom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku za účelom zabezpečenia prevádzky rybného hospodárstva, umožnenie výkonu výchovno – 

vzdelávacieho procesu a odbornej praxe pre žiakov Spojenej školy, Červenej armády 25, Martin 

a zachovávanie a šírenie osvety v oblasti rybárstva; výška nájmu za majetok 13 790 EUR bez 

DPH/rok + náklady na energie; bude uzatvorená zmluva na 6 rokov 

- na minulom zasadnutí požiadavka v akých výškach boli vyplácané odmeny členom Rady, 

Prezídia a KK SRZ, od roku 2010 bola všetkým členov vyplácaná rovnaká odmena; bola 

podpísaná kolektívna zmluva (zmena týždenného pružného pracovného času na mesačný, väčšie 

časové rozpätie na uplatnenie si obednej prestávky; odmeňovanie upravené priamo v kolektívnej 

zmluve a nie po jednotlivých smerniciach; zvýšenie štvrťročných odmien cca o 3%; úprava platov 

zamestnancov na výrobných strediskách a iné) 

- za obdobie do dnešného dňa bolo z repre. fondu Rady vydaných 1656 zväzových kaprových 

povolení na rybolov na reprezentačné účely, 243 zvláštnych povolení na rybolov na reprezentačné 

účely, 38 zväzových lipňových povolení rybolov na reprezentačné účely, 1641 miestnych 

kaprových povolení na rybolov na reprezentačné účely, 4 povolenia na rybolov na VN Dedinky a 1 

povolenie na rybolov na VN Bešeňová v súlade so Smernicou o platení zápisného, členských 
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príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov; predalo sa historicky prvé zvláštne povolenie na 

rybolov pre nečlena SRZ v hodnote 1 000 EUR; informácia o poskytnutých pôžičkách ZO SRZ – 

zostatok 41 000 EUR; priebežný stav na účtoch SRZ Rada cca 1,9 mil. EUR, aj vďaka lepšej 

finančnej disciplíne ZO SRZ 

- od 10.5. je na Sekretariáte nový zamestnanec pre prácu s deťmi a mládežou, ktorý uspel v rámci 

výberového konania; jeho prvou úlohou bolo nastavenie nových podmienok pre pretek Zlatý 

Blyskáč, bude viacero disciplín, bohatší program 

- vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na 

pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí bolo 1.6. pojednávanie, na ktorom súd rozhodol o 

zamietnutí žaloby, momentálne čakáme na rozsudok a prípadné odvolanie žalobcu 

Ing. Mišech – na minulom zasadnutí som povedal, že urobím analýzu zarybňovania a úlovkoch; 

vypracoval som Domašu, Liptovskú Maru a Sĺňavu; z vypracovanej tabuľky je napr. vidieť, že 

Domaša bola zarybnená K2 a K3 v počte 20 000 kg, pričom úlovky sa pohybovali na úrovni 21 000 

kg; čo sa týka úlovkov zubáča, tak sa pohybujú na úrovni 1% toho čo sme nasadili 

prezident SRZ – ako informácia je to dobrá, ale treba to prerokovať s príslušným odborom, aby sa 

touto vecou zaoberal 

Ing. Mišech – urobil som to preto, pretože na minulom zasadnutí som žiadal, aby sa takáto 

štatistika urobila a nebolo to odsúhlasené; sú tu zaujímavé údaje, vôbec nenastavujeme podľa toho 

výrobu a nakupujeme krížom-krážom; treba sa na to pozerať aj z pohľadu návštevnosti; napr. 

úlovky šťúk na Sĺňave sa pohybujú na úrovni 0,004%, pričom hospodár na to poukázal a nikto ho 

nepočúval; treba sa týmito štatistikami naozaj zaoberať 

Ing. Mihalda – tak ako zamestnanci prezentujú strediská, mali by aj hospodári predstaviť revíry 

Rady SRZ 

Ing. Staško – či sa urobili nejaké kroky vo veci úhynu v Želiezovciach a dôvod odchodu Ing. 

Strihovej – tajomník SRZ – z úhynu máme dokumentáciu, Odbor tečúcich vôd pripraví návrh 

akým spôsobom sa to bude riešiť; Ing. Strihová odišla na vlastnú žiadosť s odôvodnením, že 

dostala lepšiu pracovnú ponuku 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Kozub, JUDr. Borlok, p. Polák a Ing. Staško; prítomných 25) 

 

Ing. Mihalda – požiadal o informáciu ohľadom návrhu nového zákona o rybárstve a vyhlášky 

prezident SRZ – informoval o stretnutí v Bratislave, na ktorom sa bude rokovať priamo o zákone 

a vyhláške 

Ing. Mišech – predkladateľom návrhu je MŽP SR; SRZ mal dvoch zástupcov na základe 

vymenovania ministrom do expertnej skupiny a môžeme byť radi, že sme tam vôbec boli; 

pripomienky, ktoré boli vypracované legislatívnou komisiou pri Rade SRZ neboli akceptované 

- v rámci diskusie vystúpili viacerí členovia Rady SRZ, v ktorej sa najmä prerokovali a vysvetlili 

znenia niektorých ustanovení návrhu zákona a vyhlášky 

prezident SRZ – vyzval všetkých členov Rady SRZ, aby písomne zaslali na Sekretariát 

pripomienky, ktoré boli predložené na dnešnom zasadnutí ako aj ďalšie, k návrhu zákona a 

vyhlášky pre potreby spracovania hromadnej pripomienky 

 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – informoval o vykonaných kontrolách v Bánovciach nad 

Bebravou, Trenčíne, ide o spory vzniknuté z medziľudských vzťahov; podnet, ktorý sa týkal OŠČ, 

zistili sme nezrovnalosti, doteraz žiadne vyrozumenie, žiadame, aby bola KK SRZ informovaná 

ako sa OŠČ vysporiadal s výsledkom kontroly; vo veci odpredaja majetku v Považskej Bystrici 

odporúčame, aby sa zrušili predchádzajúce uznesenia, aj keď boli na konkrétnu osobu, aby sa 

predišlo zbytočným nedorozumeniam; čo sa týka odmeňovania, tak členom Rady SRZ a KK SRZ 

by mali byť vyplatené odmeny za vykonanú prácu v zmysle platnej smernice  

prezident SRZ – všetkým som poslal mail ohľadom nového návrhu odmeňovania, vyjadrili sa asi 

piati členovia; po dohode s tajomníkom SRZ návrh smernice o odmeňovaní pripraví sekretariát 

a predloží Rade SRZ na schválenie 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 47/2017 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica evidovaných 

na LV č. 5590 za dohodnutia najlepších podmienok s tým, že všetky predchádzajúce platné 

uznesenia týkajúce sa odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

evidovaných na LV č. 5590 sa týmto uznesením zrušujú.  

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Mgr. Roobová – požiadala o schválenie účtovnej závierky za rok 2016 z dôvodu, že v zmysle 

Stanov SRZ sa schvaľuje a na marcovom zasadnutí bola vzatá iba na vedomie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 48/2017 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Antal 

           MVDr. Bilik 

 

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

zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 49/2017 

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

uložených úloh za prvý štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 563,75 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný tajomník SRZ) 

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Antal 

           MVDr. Bilik 

           p. Néveri 

 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ poďakoval členom Rady SRZ a KK SRZ za 

účasť a poprial ešte príjemný oddych a šťastnú cestu. Zasadnutie ukončil o 15:30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 10.06.2017 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 29/2017 

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

Gajdošík. 

Uznesenie č. 30/2017 

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

Uznesenie č. 31/2017 

Rada SRZ schvaľuje v rámci kontroly uznesení zaradenie uznesení č. 27/2013, 36/2013, 89/2013, 

90/2013, 5/2015/bod 1, 36/2015, 33/2016, 151/2016/bod C5, 135/2016 medzi splnené z dôvodu ich 

úpravy vo vnútorných predpisoch SRZ alebo z dôvodu ich splnenia. 

Uznesenie č. 33/2017 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o podpore športového rybárstva s účinnosťou od 1. júla 2017. 

Uznesenie č. 34/2017-B 

Rada SRZ schvaľuje zmenu Predpisov pre športovú činnosť 2012, Registračný poriadok odboru 

pre športovú činnosť, bod 3.6. v znení: „Za účasť družstva v dlhodobej postupovej súťaži SRZ 

v súťažiach LRU-P, LRU-M, LRU-PR a LRU-F je stanovené štartovné: 1. liga 180,00 EUR, 2. liga 

180,00 EUR, divízia  140,00 EUR a za účasť družstva v lige RT je stanovené štartovné vo výške 

100,00 EUR.“ 

Uznesenie č. 35/2017 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica evidovaných 

na LV č. 5590 za dohodnutia najlepších podmienok. (zrušené uznesením č. 47/2017) 

Uznesenie č. 36/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie jednotlivých druhov povolení na rybolov o hosťovacie denné 

povolenie na rybolov pre nečlenov SRZ v hodnote 10 EUR. 

Uznesenie č. 37/2017 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie ceny hosťovacieho týždenného povolenia na rybolov pre nečlenov 

SRZ na kaprové vody na 80 EUR. 

Uznesenie č. 38/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie jednotlivých druhov povolení na rybolov o hosťovacie detské 

denné povolenie na rybolov pre členov SRZ na pstruhové vody a lipňové vody v hodnote 3 Eurá. 

Uznesenie č. 39/2017 

Rada SR schvaľuje návrh cien a druhov povolení na rybolov pre rok 2018 tak ako bol predložený 

aj so schválenými doplnkami. 

Uznesenie č. 40/2017 

Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na lov hlavátky pre rok 2017 v počte 727 kusov pre členov 

SRZ a 350 kusov pre nečlenov SRZ. 

Uznesenie č. 41/2017 

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

zarybnenie a dorybnenie takto: 

ZO SRZ revír účel 
druh a 

vek. kat. MJ množstvo  cena € SPOLU € 

Hurbanovo Štrk. Vlkanovo kyslík. deficit K2 kg 200 500 500 

Vlčany Jazero Vlčany II. kyslík. deficit K2 kg 550 1375 1375 

Partizánske Vyčoma č.1 MZV Pp1 13cm ks 2000 390 1815 

      Pp2 kg 150 1425   

Partizánske 
VN Veľké 
Uherce 

Prvotné 
zarybnenie 

K2 (500-

700g) kg 
1000 

2500 6700 

      Ab2 kg 400 1320   

      L2-3 kg 400 2000   
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      Pl2-3 kg 400 880   

Veľké Kapušany Jazero Ortov kyslík. deficit K2 kg 1000 2500 8000 

      Ab2 kg 500 1650   

  OR Mitro kyslík. deficit K2 kg 380 950   

  OR Oborín kyslík. deficit K2 kg 380 950   

  
OR Vysoká nad 
Uhom 

kyslík. deficit 
K2 kg 

400 
1000   

  OR Zugó kyslík. deficit K2 kg 380 950   

Streda n. Bodrogom 
OR Zsilip - 
Csárda 

kyslík. deficit 
Ab2 kg 

460 
1518 2518 

  OR Išky   K2 kg 400 1000   

Kráľovský Chlmec 
Somotorský 
kanál 

kyslík. deficit 
Ab2 kg 

818 
2699,4 2699,4 

Moldava nad Bodvou VN Paňovce kyslík. deficit K2 kg 470 1175 1175 

Stará Ľubovňa Jakubianka MZV 
Pp1 
11cm ks 

10200 
3478,2 3478,2 

Stará Ľubovňa 
Poprad č.1, 
Poprad č.3a, 3b, 
3c 

ľadochod Pds2 nad 
13cm ks 

15000 
4830 7982 

      Li2 kg 140 2408   

      H2 kg 40 744   

Orlov Poprad č. 2a, 2b ľadochod 
Pds2 nad 
13cm ks 

15000 
4830 7982 

      Li2 kg 140 2408   

      H2 kg 40 744   

Kežmarok VN Vrbov č.1 Dorybnenie Ab2 kg 300 990 2790 

      K2 kg 750 1800   

      SPOLU 47 014,60 

Uznesenie č. 43/2017 

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: 

MO SRZ Revúca – Ing. Miroslav Hlávek, Jaroslav Duda 

MsO SRZ Prešov – Jozef Malinovský 

MsO SRZ Martin – Drahomír Mistrík 

MO SRZ Podbrezová – Dezider Gromus, Milan Motyčka, Vladimír Dančík, Ľubomír Peťko, 

František Potočár 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MsO SRZ Bratislava I. – Ing. Pavel Gajdošík 

MsO SRZ Martin – Justín Bakoš 

MO SRZ Bánovce nad Bebravou – Marián Hluch, Anton Struhár 

MO SRZ Podbrezová – PaeDr. Jozef Chlebovec. 

Uznesenie č. 45/2017 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie hosťovacích týždenných povolení na rybolov pre členov SRZ na 

VN Ružiná na reprezentačné účely v počte 6 kusov pre účastníkov zabezpečujúcich aktivity na 

detskom rybárskom tábore v termíne od 2. júla do 8. júla 2017. 

Uznesenie č. 46/2017 

Rada SRZ schvaľuje Štátnej ochrane prírody SR prenájom pozemkov na KN-C parcelách č. 89/9, 

89/10 a 89/11 v katastrálnom území Ústie nad Priehradou, na ktorých sa nachádza Informačné 



 

17 

centrum VN Orava. 

Uznesenie č. 47/2017 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica evidovaných 

na LV č. 5590 za dohodnutia najlepších podmienok s tým, že všetky predchádzajúce platné 

uznesenia týkajúce sa odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

evidovaných na LV č. 5590 sa týmto uznesením zrušujú. 

Uznesenie č. 48/2017 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2016. 

Uznesenie č. 49/2017 

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

uložených úloh za prvý štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 563,75 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č. 32/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom, plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-4/2017 a 1-4/2016 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 34/2017-A 

Rada SRZ berie na vedomie informačnú správu z prípravy 37. MS seniorov v LRU- mucha a MS 

juniorov v RT. 

Uznesenie č. 42/2017 

Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2017, informáciu 

vedúceho výroby o činnosti výrobných stredísk od posledného zasadnutia Rady SRZ a prezentáciu 

výrobných stredísk v Uzovskej Panici a Lučenci vedúcimi stredísk Ing. Mesiarikom a p. 

Klučiarom. 

Uznesenie č. 44/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu k výberovému konaniu na elektronizáciu SRZ. 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Pavel Gajdošík   ................................. 

 

 

p. Štefan Kopčo       ................................. 

 

 

 

 

 

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

        tajomník                         prezident  
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