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Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 23. septembra 2017 v Žiline 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: Mgr. Roobová B.– organizačno-právny referent referent, Ing. Cintula B. – vedúci 

odboru tečúcich vôd a výroby, Ing. Gulas J. – vedúci strediska Liptovská Mara, Ing. 

Makara P. – vedúci strediska Košarovce, Ing. Stanislav Géci – ichtyológ pre košický 

a prešovský kraj, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, Ing. Hlavatý J. – 

referent pre rybársku stráž, Mgr. Jaššo D. – referent pre prácu s deťmi a mládežou, Ing. 

Blažek T. – zástupca firmy Viadon, s.r.o., zástupcovia firmy Forklift group s.r.o. 

 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2017 a 1-7/2016 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2017 

4. Finančná bilancia rozpočtu 37. MS v LRU-mucha a MS juniorov RT 2017  

5. Iné 

5.1 Návrh smernice o odmenách funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a 

náhradách cestovných výdavkov 

5.2 Návrh smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho 

zväzu – Rada Žilina 

5.3 Vyhodnotenie súťaže „Zlatý blyskáč“  

5.4 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za 1-8/2017 a doplnenie návrhu koncepcie 

rybárskej stráže 

5.5 Informácia vedúceho odboru tečúcich vôd a výroby o činnosti od posledného 

zasadnutia Rady SRZ. Prezentácia výrobných stredísk v Košarovciach a klietkového 

chovu PD na Liptovskej Mare vedúcimi stredísk p. Ing. Makarom a p. Ing. Gulasom 

a prezentácia činnosti ichtyológa košického a prešovského kraja Ing. Géciho 

5.6 Prezentácia dodávateľa elektronizácie SRZ, ktorý bol určený výberovou komisiou vo 

výberovom konaní 

5.7 MsO SRZ Michalovce - Žiadosť o schválenie použitia sumy 3 360  Eur na 

zarybnenie Zemplínskej šíravy 

5.8 Informácia o možnom predaji nehnuteľností na výrobnom stredisku Rady SRZ 

v Považskej Bystrici za účasti žiadateľa  

5.9 Vyznamenania 

5.10 Návrh na doplnenie Disciplinárneho poriadku SRZ o nový vzor rozhodnutia - 

Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného 

5.11 Stanovy Slovenského zväzu športového rybolovu 

5.12 MsO SRZ Dunajská Streda – Žiadosť o schválenie dohody o finančnom vyrovnaní 

5.13 Informácia o návrhu novely zákona o rybárstva 

6. Rôzne 

Záver 

 

V dňoch 14. – 21. augusta 2017  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 50/2017 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh Smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a 

čestného členstva SRZ s účinnosťou od 1. septembra 2017. 
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Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      JUDr. Borlok 

 

(nehlasovalo 13 členov Rady SRZ – MVDr. Bilik, JUDr. Kabáč, p. Orovčík, PaedDr. Čerešňák, 

PhDr. Fraňa, p. Hesek, Ing. Jančuška, Ing. Kalus, p. Kopčo, p. Pavelka, p. Tomanovics, p. Tomko, 

Ing. Viktorín) 

 

(zasadnutia Rady SRZ dňa 23. septembra 2017  sa zúčastnilo 26 členov Rady SRZ, neprítomní 

MVDr. Bilik, JUDr. Kabáč, Ing. Stanko, p. Hesek, p. Polák, Ing. Staško, p. Šaffa, Ing. Viktorín) 

 

Otvorenie 

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

najskôr pogratuloval k narodeninám p. Gajdošíkovi 

 

prezident SRZ – navrhol doplnenie programu v bode 6 o nasledujúce body – 6.1. Priebežná 

informácia o účasti na výstavách 2017, 6.2. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov, 6.3. Návrh 

dohody o spolupráci s Central Finance spol. s r.o., 6.4. Prezentácia elektronického predaja 

hosťovacích povolení pre členov SRZ na revíroch Rady SRZ, 6.5. Informácia o činnosti KK SRZ 

- pre plynulý priebeh si vyhradzujem právo, že môže zmeniť prerokovanie jednotlivých bodov 

v prípade prítomnosti pozvaných hostí 

 

prezident SRZ navrhol, aby funkciu overovateľov vykonávali p. Sieglová a p. Antal a za 

skrutátorov boli vybraní Mgr. Jankovičová a PhDr. Fraňa 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 51/2017 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Antal a p. Sieglová. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 52/2017 

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

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ informoval o zasadnutí Prezídia Rady SRZ, na ktorom boli riešené tri dovolania 

z Prievidze, Nitry a Sečoviec; vyznamenania – udelenie čestného členstva osobám, ktoré spĺňali 

podmienky v zmysle smernice 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

tajomník SRZ – kontrolu uznesení ste obdŕžali aj so stručným komentárom, uznesenie č. 9/2017 

odporúčam prerokovať v rámci bodu 5.5 

 

Uznesenia splnené: 

154/2015, 151/2016/bod C6, 151/2016/bod C7, 9/2017 

 

Uznesenia trvajúce: 

19/2013, 35/2014, 37/2015, 41/2015, 20/2016-písm. f) a h), 74/2016-2, 161/2016, 5/2017-C1, 
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5/2017-C2 

K bodu 2: 

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

7/2017 a 1-7/2016, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

Ing. Šátek – hospodársky výsledok je cca 1 800 000 Eur, čo sa týka spotreby materiálu, je 

zaúčtovaný iba bežný prevádzkový materiál a krmivá; chýba hlavne materiál na MS v LRU mucha, 

ktorý bude doúčtovaný v septembri; v rámci spotreby rýb je zaúčtované iba jarné zarybnenie, 

jesenné zarybnenie sa premietne až po ukončení výlovov; čo sa týka vyššieho plnenia nákladov na 

energie, to je spôsobené tým, že boli zaúčtované preddavky, dôležité bude celkové vyúčtovanie 

energií za rok 2017; pokiaľ ide o zhodnotenie hospodárenia za obdobie 1-7/2017 môžeme ho 

hodnotiť ako priaznivé, keď nárast tvorby hospodárskeho výsledku oproti rovnakému obdobiu 

roku 2016 je vyšší o 394 046 Eur 

tajomník SRZ – bola oslovená audítorka na vykonanie priebežného auditu za obdobie 1-9/2017 

Mgr. Jankovičová – pozitívny vývoj hospodárenia; opravy a udržiavanie je plán 135 000 Eur 

a plnenie bolo 45 820 Eur, čo je značné neplnenie – Ing. Šátek – väčšina opráv v auguste 

a septembri, bude to zapracované v ďalšom priebežnom plnení rozpočtu 

Mgr. Jankovičová – v rámci dopravného nebol plán, ale plnenie 655 Eur – Ing. Šátek – prevoz 

pšenice 

Mgr. Jankovičová – ostatné náklady je plán 48 000 Eur a skutočnosť 18 506 Eur – Ing. Šátek – ešte 

narastie, ide o účastnícke poplatky za preteky v zahraničí 

Mgr. Jankovičová – čo sa týka rybárskej stráže, tak na služby bol rozpočet 12 500 Eur a minulo sa 

už 19 222,34 Eur – Ing. Šátek – to sú náklady za obhospodarovanie VN organizáciami 

Ing. Šátek – čo sa týka MS v RT zisk cca 2 000 Eur a MS v LRU-mucha k dnešnému dňu cca 

92 000 Eur, najväčšie položky ako ubytovanie, doprava boli zaúčtované, ešte chýba zaúčtovanie 

cestovných náhrad, odmeny, nákup materiálov pre rozhodcov, v rámci programu za hudbu a pod. 

Mgr. Jankovičová – čo sa týka MS v RT; výsledok je 2 575 Eur, navrhla, aby finančné prostriedky 

boli použité v rámci sekcie RT a nie na odmeny pre členov ústrednej komisie – prezident SRZ – 

riešiť v bode 4, ktorý sa týka MS 

Mgr. Jankovičová – pohľadávky organizácií sú stále dosť vysoké – Ing. Šátek – vysoké sú aj 

záväzky, bude sa to dobropisovať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 53/2017 

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

a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2017 a 1-7/2016 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

K bodu 3: 

Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2017 

tajomník SRZ – medziročný nárast príjmov, v roku 2015 k 31.8. 2 203 161,40 Eur, v roku 2016 bol 

príjem 2 487 276,82 Eur a v roku 2017 je to 2 575 524,97 Eur 

p. Godiška – či máme analýzu na základe čoho je nárast, či stúpol počet členov, resp. počet 

povolení alebo tým, že v minulosti bolo podozrenie, že sa predávali povolenia inou cestou bez 

evidovania – tajomník SRZ – úprava zväzového povolenia, jednotná známka, zrušili sa bezplatné 

lepky 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – vykonaná kontrola cenín, zlepšila platobná disciplína, zo 122 

organizácií má všetky pohľadávky vyplatených 87, 35 má vyplatené čiastočne a z toho 10 

organizácií má podlžnosť nižšiu ako 100 Eur 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 54/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú bilanciu predaja cenín a povolení za rok 2017. 
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K bodu 4: 

Finančná bilancia rozpočtu 37. MS v LRU-mucha a MS juniorov RT 2017 

tajomník SRZ – poďakoval sa tým, ktorí zabezpečovali MS v RT, a to p. Sprušanskej, manželom 

Jankovičovcom, p. Konkoľovi; organizované za menších rozpočtových podmienok, ale ziskové; 

zúčastnilo sa 7 štátov 

Mgr. Jankovičová – s manželom sa vzdávajú odmeny za organizáciu, odporúča odmeniť p. 

Sprušanskú a finančné prostriedky zo zisku ponechať v sekcii 

tajomník SRZ – uviedol, že obe MS sa uskutočnili bez podpory mimoriadnej známky, tak ako to 

bolo v predchádzajúcich volebných obdobiach, pričom obe boli ziskové 

p. Godiška – v minulom volebnom období sa na mimoriadnej známke vybralo cca 100 000 Eur, 

teraz sa urobilo podujatie zo ziskom momentálne 90 000 Eur a bez mimoriadnej známky, či teda 

vieme kde sú tie zásadné rozdiely, kde sa tie financie tento rok ušetrili – Ing. Šátek – musel by sa 

urobiť rozbor – tajomník SRZ – jednoducho čo sa ušetrilo, to sa minulo; uviedol, že si nenárokuje 

na žiadnu odmenu za MS 

Ing. Mihalda – odmenená by mala byť p. Sprušanská ako zamestnanec 

RNDr. Sabo, člen KK SRZ – to čo sme dostali v 2004 sme dostali aj teraz, čo sa týka ubytovania, 

stravy a pod.; na MS boli veľmi náročné prepravy autobusom, ťažko sa zamýšľať, kde sa podarilo 

tie financie ušetriť; vyzdvihol p. Sprušanskú ktorá odviedla vynikajúcu prácu, a zároveň aj 

tajomníka SRZ, ktorý odviedol kus práce, nie ako predchádzajúci tajomník, ktorý bol prítomný len 

na úvodnom, záverečnom ceremoniály a pri schvaľovaní odmien 

Mgr. Jankovičová – či zvolať ústrednú komisiu, ktorá navrhne prerozdelenie zisku z MS v RT 

a odmenu pre p. Sprušanskú, opätovne prerokované v decembri – tajomník SRZ – súhlasil, nie je 

nutné prijímať uznesenie 

p. Godiška – rovnaký postup aj v prípade MS v LRU-mucha; treba si uvedomiť, že v minulosti mal 

organizáciu na starosti p. Hromek aj p. Sprušanská, pričom tento rok obe podujatia mala na starosti 

len p. Sprušanská, ktorá odviedla kus práce, zaslúži si odmenu a výnos z MS tiež, aby ostal v sekcii 

Ing. Jančuška – rovnako sa poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh MS, či už p. 

Sprušanskej, tajomníkovi SRZ, prezidentovi SRZ a rozhodcom, ktorých sme museli zohnať, keďže 

nám chýbali vlastní 

p. Tomko – kto MS sponzoroval – tajomník SRZ – uviedol jednotlivých sponzorov, ktorí boli 

uverejnení aj na webovej stránke 

prezident SRZ – navrhol mimoriadnu odmenu tajomníkovi SRZ vo výške 500 Eur za MS v LRU-

mucha 

p. Sieglová – nemá nič proti odmene, aj 1 000 Eur by som dala, ale tak ako sa vzdala Mgr. 

Jankovičová, bolo by správne, aby sa rozhodol rovnako, čo by bolo veľkorysé – p. Pavelka – 

oponoval, to sa vzťahovalo na MS v RT, tu sa jedná o MS v LRU-mucha a neviete si predstaviť 

aké je to množstvo práce, kedysi pred týmito voľbami boli odmeny pre tajomníka 10-násobok 

toho, čo navrhujete a to tu nikto nepovedal, len sa chodí okolo horúcej kaše, a to čo teraz 

navrhujeme je len symbolické – p. Dimitrov – bývalému tajomníkovi sa schvaľovala odmena vo 

výške 2 platov a pritom bol len na úvode a závere MS 

Ing. Kalus – treba myslieť aj na trénerov, ktorí takisto odviedli kus práce 

tajomník SRZ – uviedol, že na záverečnom ceremoniály boli aj majstri MS v muškárení z 2004, 

prítomný aj p. Hromek, súčasný trener aj reprezentanti boli ocenení vecnými odmenami; ja som si 

ani za minulé roky a ani na tieto MS si neuplatňujem žiadnu odmenu a všetkých sa vzdávam 

prezident SRZ – návrh na odmenu som dal a aj napriek tomu, čo povedal tajomník SRZ, tak je na 

vás, či odmenu schválite 

p. Kopčo – odmena by mala byť minimálne 1 000 Eur, pretože je to človek, ktorý naozaj robí 

p. Godiška – mali by sme schváliť odmenu aj p. Sprušanskej – prezident SRZ – ide o zamestnanca, 

je to v kompetencii tajomníka SRZ 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 55/2017 

Rada SRZ berie na vedomie finančnú bilanciu rozpočtu 37. MS v LRU-mucha a MS juniorov RT 
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2017.  

Uznesenie č. 56/2017 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 Eur za organizáciu 37. 

MS v LRU-mucha. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           tajomník SRZ 

 

K bodu 5: 

Iné 

5.1 Návrh smernice o odmenách funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ  

a náhradách cestovných výdavkov 

prezident SRZ – navrhol dať účinnosť od 1. januára 2018; odmeny sú navrhované podľa účasti na 

zasadnutiach a komisiách; sú organizácie, s ktorými sa málo pracuje, do smernice by sa mala 

zahrnúť aj samotná práca členov Rady SRZ pre ZO SRZ, aby aj organizácie videli potrebu Rady 

SRZ ako ústredného orgánu; treba k tej smernici dať pripomienky a preložiť ju na december 

Mgr. Jankovičová – nie všetky organizácie z bratislavského kraja sú spokojné, že viceprezidentom 

je p. Gajdošík, ZO SRZ nereagujú na maily, nekomunikujú, a preto je niekedy náročné so ZO SRZ 

spolupracovať 

Ing. Mišech – keď sa robia krajské porady, tiež nie sú zúčastnené všetky ZO SRZ, mala by byť aj 

spätná väzba 

p. Dimitrov – netreba zabudnúť, že dosť roboty máme vo svojich organizáciách; ja mám 4 obvody 

a musím sa zúčastniť všetkých schôdzí, ako máme stíhať ostatné ZO SRZ 

Ing. Kalus – navrhnutá odmena 80 Eur na zasadnutie Rady po odpočítaní odvodov je málo, to sa 

neoplatí ísť ani do Žilina; zároveň sa vzdal funkcie člena investičnej komisie, nakoľko je len 

formálna a veci sa riešia len mailmi 

p. Orovčík – treba si uvedomiť, že sa riešia akútne veci a nie je možné sa za každých okolností 

stretávať, preto sa to rieši len mailom; možno dať do smernice symbolickú čiastku, ak komisia 

komunikuje len prostredníctvom mailu 

prezident SRZ – odmeňovanie by malo zahrňovať aj činnosť, pretože sú členovia Rady, ktorí si to 

tu len odsedia a majú celú odmenu, a potom sú takí, ktorí robia aj pre ZO SRZ, a keď ochorejú, tak 

odmenu nemajú 

p. Orovčík – nech sa na rovinu postavia tí, ktorí chcú pridať, podľa mňa je odmeňovanie 

primerané, nielen tak rozdeliť peniaze, ale možno na základe hospodárskeho výsledku nejakým 

koeficientom;  

Ing. Mišech – mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo každý z nás urobil, že za čo máme byť vlastne 

odmenení 

p. Sieglová – už len tým, že sem prídeme si plníme svoje povinnosti člena Rady, ak niektorí nič 

nepovedia, neznamená to, že nič nerobia, niekto hovorí stále a o ničom a niekto povie raz a niečo 

konštruktívne; v predloženom návrhu nie je správne upravené odmeňovanie 

Mgr. Roobová – len doplním prezidenta SRZ, že ak chcete smernicu o odmeňovaní, aby ste si 

zaslali svoje pripomienky; pred júnovým zasadnutím prezident SRZ rozposielal všetkým mail, aby 

ste zaslali svoje pripomienky a poslali ste asi dvaja a v júni sa povedalo, že smernicu má pripraviť 

sekretariát, ale nemožno očakávať od sekretariátu, že smernicu pripraví, ak nevie ako odmeňovaní 

chcete byť 

p. Tomko – prečo ste povedali, že smernicu chceme my, ja som zásadne proti tomu, aby sme počas 

volebného obdobia menili smernicu – tajomník SRZ – bola požiadavka smernicu zmeniť, ale od 

členov Rady neprišiel žiadny podnet – Mgr. Roobová – od vás boli návrhy, aby sa niečo zmenilo, 

ale ako mám niečo pripraviť, keď neviem, čo očakávate, a keď sa pripraví tak ste nespokojní, ale 

musel to niekto urobiť, a keďže ste nemali podnety, návrh som musela vypracovať 

Ing. Kalus – my tvoríme normy a smernice, ktoré idú aj na ZO SRZ; a vraj je toto dobrovoľná 

funkcia, tak sa vzdajme aj tých 80 Eur 
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Ing. Mihalda – nepridávajme ďalšie položky, za účasť na ČS ako delegát, nechajme len zasadnutia, 

pretože sa zbytočne rozprúdi debata 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – dať pripomienky do konca októbra a predložiť na decembrové 

zasadnutie 

p. Tomko – navrhujem, aby sa žiadna smernica nemenila 

prezident SRZ dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia: 

 

Uznesenie: 

Rada SRZ schvaľuje, aby návrh smernice o odmenách funkcionárov ústredných zväzových 

orgánov SRZ a náhradách cestovných výdavkov bol stiahnutý, a aby sa ním Rada SRZ v tomto 

volebnom období nezaoberala. 

 

Hlasovanie: 

Za – 8     Proti – 2  Zdržal sa – 16 

     p. Farský  p. Gajdošík  p. Pavelka 

     prezident SRZ  Mgr. Jankovičová Ing. Mihalda 

        Ing. Kalus  p. Broniš 

        p. Antal  Ing. Jančuška 

        PaeDr. Čerešňák p. Orovčík 

        JUDr. Borlok  Ing. Mišech 

        p. Valent  tajomník SRZ 

        p. Néveri  p. Estergájoš 

 

- návrh na prijatie uznesenia neprešiel 

 

prezident SRZ dal hlasovať o zaslaní pripomienok do 31. októbra 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 57/2017 

Rada SRZ ukladá členom Rady SRZ pripomienkovať predložený návrh smernice o odmenách 

funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a náhradách cestovných výdavkov do 31. 

októbra 2017. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania jeden neprítomný) 

Za – 18     Proti – 3    Zdržal sa – 4 

      Ing. Mihalda    p. Dimitrov  

      p. Tomko    JUDr. Borlok   

      p. Tomanovics   p. Kozub 

           p. Godiška 

 

5.2 Návrh smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu 

– Rada Žilina 

prezident SRZ – návrh bol predložený, účinnosť od 1. januára 2018; vychádzalo sa zo zákona 

o cestovných náhradách 

JUDr. Borlok – pripomienka k článku IV. bod 1 písm. b), kde sa uvádza, že členovi Rady patrí 

preplatenie cestovného lístku aj za súkromné vozidlo, aby to bolo v súlade so zákonom a uhrádzala 

sa riadna suma – tajomník SRZ – je to v súlade so zákonom, doteraz bola výška PHM, teraz len 

výška cestovného lístka; čerpanie PHM musí byť v deň konania zasadnutia 

Ing. Mihalda – v článku IV. v bode 3 vypustiť garanta zarybnenia, nemáme garantov 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 58/2017 

Rada SRZ schvaľuje návrh smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského 

rybárskeho zväzu – Rada Žilina s účinnosťou od 1. januára 2018 v zmysle predložených 

pripomienok. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania piati neprítomní) 

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

5.8 Informácia o možnom predaji nehnuteľností na výrobnom stredisku Rady SRZ 

v Považskej Bystrici za účasti žiadateľa 

prezident SRZ – zmena programu z dôvodu prítomnosti zástupcov firmy FORKLIFT GROUP 

s.r.o.; písali sa už články o tom, že sme už stredisko predali 

p. Bartek – veci máme pripravené, potrebovali by sme zmeniť uznesenie, aby bol predaj pre nás, 

ide o veľkú investíciu, potrebujeme 6-7 mesiacov 

Ing. Mišech – nebolo by dobré to riešiť na konci volebného obdobia, zároveň potrebujeme nastaviť 

výrobu, potrebujeme stanovisko, či to reálne chcete, vypracovala by sa zmluva o budúcej zmluve, 

aby sme mali istotu 

p. Bartek – je to v riešení, potrebuje vybaviť náležitosti, čo sa týka úradov, či mesta a životného 

prostredia; je tam revír, ktorý môže vyschnúť; treba to preklasifikovať na zastavané plochy 

p. Kopčo – len si treba uvedomiť, že ak to nestihnú do budúceho roka, prípadná nová rada môže 

odpredaj zrušiť 

Mgr. Jankovičová – potrebné zrušiť uznesenie č. 47/2017, ktorým bol schválený všeobecný 

odpredaj 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 59/2017 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 47/2017. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 60/2017 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ dať vypracovať znalecký posudok na nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Považská Bystrica, na ktorých sa nachádza výrobné stredisko Rady SRZ, na 

základe ktorého bude stanovená minimálna cena za odpredaj týchto nehnuteľností. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 61/2017 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby vyhľadať lokalitu pre nové rybochovné zariadenie 

ako náhradu za výrobné stredisko Rady Považská Bystrica. 

     Termín: priebežne informovať na zasadnutiach Rady SRZ  

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 
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Uznesenie č. 62/2017 

Rada SRZ schvaľuje predbežný odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

nachádzajúcich sa na LV č. 5590 spoločnosti FORKLIFT GROUP s.r.o. za podmienky, že sa 

odpredaj uskutoční do 30. apríla 2018 za cenu, ktorá bude schválená osobitným uznesením Rady 

SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 2    Zdržal sa – 2 

      JUDr. Borlok    p. Tomko 

      p. Kozub    Mgr. Jankovičová 

 

Ing. Cintula – ozrejmil dôvod potreby predaja strediska, jediným dôvodom nie je to, že je stredisko 

stratové, ale najrizikovejšie je potrubie, ktoré je v zlom stave a môže prestať kedykoľvek fungovať, 

je vedené pod celým mestom, má trhliny a nedá sa opraviť, ak by to bolo len kvôli strate tak sa 

zmení výrobný program; kvôli potrubiu je však lepšie hľadať novú lokalitu 

p. Tomko – poukázal na článok v „Ryby, rybky, rybičky“, v ktorom sme očierňovaní a uvádzajú sa 

tam nepravdivé informácie 

p. Dimitrov – novinári budú vždy očierňovať 

tajomník SRZ – keď to mal v prenájme Slovryb a.s., robila sa sondáž potrubia a dostalo sa len po 

určitý úsek, kde už to bolo prerastené stromami; je tlak aj z mesta a okresného úradu; vhodné 

kontaktovať organizáciu v Považskej Bystrici a rokovať s nimi ohľadom ich revíru Slavojka, aby 

neprišli o vodu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 63/2017 

Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ prerokovať s MsO SRZ Považská Bystrica 

zabezpečenie prívody vody do rybárskeho revíru č. 3-2680-1-1 OR Považská Bystrica - „Slavojka“ 

v prípade odpredaja výrobného strediska Rady SRZ Považská Bystrica. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

5.3 Vyhodnotenie súťaže „Zlatý blyskáč“ 

Mgr. Jaššo – bol som poverený organizáciou Zlatého blyskáča, ktorý má svoju históriu; zmenili 

sme model, okrem RT a plávanej, sme zaradili aj prívlač a feeder; deti mali možnosť si vybrať 

disciplínu, ktorej sa venujú, čím sme dosiahli väčšiu účasť; nebolo to zamerané na ligových 

pretekárov; ukázali sa aj nedostatky, ktoré do budúcnosti môžeme odstrániť; návrh, či to bude 

bývať pod záštitou športovej činnosti alebo Rady SRZ 

prezident SRZ – tajomník MsO SRZ Zvolen akciu vysoko ohodnotil, bola veľká spokojnosť 

PhDr. Fraňa – aký problém bol s Banskou Bystricou a deti od nás sa nezúčastnili – Mgr. Jaššo – 

komunikoval som s vedúcim krúžku, v danom termíne mali svoje preteky 

p. Estergájoš – či sa vydajú nejaké metodické pokyny, čo bude blyskáč obsahovať – Mgr. Jaššo – 

bolo by vhodné mať nejakú smernicu, doteraz nebol časový priestor 

Mgr. Jankovičová – uviedla, že Zlatý blyskáč mal určitú tradíciu, boli to testy, RT a plávaná; 

vhodné zmeniť názov; mala som negatívne ohlasy zo strany p. Lipku, Helera a Lepka 

Mgr. Jaššo – v rámci spoločnej komunikácie napádali viacej návrhov, možno to bolo s tým, že sa 

tiež uchádzali o pozíciu referenta pre prácu s deťmi a mládežou, nerád by som sa k tomu ale 

vyjadroval – tajomník SRZ – z ich strany bola veľká miera arogancie 

Ing. Mihalda – každý má svoje chyby, Mgr. Jaššo si berie všetko na svoje plecia, treba si 

uvedomiť, že v minulosti bolo na Zlatom blyskáčovi 5 družstiev a Mgr. Jaššo priniesol model, 

ktorý priviedol deti k vode – tajomník SRZ – Mgr. Jaššo odviedol kus práce a treba sa pozerať 

dopredu 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – všetko sú to názory z druhej ruky, to čo urobil je na úrovni 



 

10 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 64/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie súťaže „Zlatý blyskáč“. 

 

(po obednej prestávke sa zo zasadnutia ospravedlnil p. Kopčo, JUDr. Borlok a p. Tomko; 

prítomných 23) 

 

5.6 Prezentácia dodávateľa elektronizácie SRZ, ktorý bol určený výberovou komisiou vo 

výberovom konaní 

prezident SRZ – zmena programu z dôvodu prítomnosti zástupcu firmy Viadon, s.r.o. 

Ing. Blažek – poďakoval za prejavenú dôveru; v rámci elektronizácie ide o to mať všetky údaje 

o členoch v jednej databáze; prehľad o povoleniach, disciplinárnych opatreniach a iných 

činnostiach jednotlivých členov SRZ; v súčasnosti využívate programy s databázami, ktoré bude 

možné exportovať do novej evidencie 

p. Gajdošík – máme program ešte vypracovaný p. Rojkom, nie je však sieťový – Ing. Blažek – 

bude potrebné ho vidieť a zistiť akým spôsobom sa export urobí 

p. Valent – ako je to s ochranou osobných údajov – Ing. Blažek – je možné podpísanie zmluvy 

o mlčanlivosti; čo sa týka ochrany, záleží od toho na akom serveri budú umiestnené, v dnešnej 

dobe sú vysoko zabezpečené 

p. Farský – určite by sa mali urobiť krajské porady, nakoľko ide o jeden z najzásadnejších krokov 

Ing. Blažek – môže sa urobiť návod na používanie, prípadne videonávod, možnosť aj vycestovania 

p. Farský – akým spôsobom sa budú vydávať povolenia – Ing. Blažek – každá organizácia bude 

mať pridelené čísla a bude vyberať z jednotlivých povolení podľa ich hodnoty 

Ing. Mišech – či bude aj offline verzia, a či bude systém schopný pracovať so 122 organizáciami 

naraz, ktoré budú zadávať napr. povolenia – Ing. Blažek – v rámci výberového konania boli len 

online verzie; offline verzia bola prerokovávaná, ale nie je zahrnutá v ponuke; treba s ňou do 

budúcnosti počítať, v prípade výpadku internetu bude potrebné si viesť údaje vo vlastnom 

dokumente a následne to preklopiť do systému; rýchlosť obmedzená nebude, nejde o veľký počet 

užívateľov 

p. Valent – či cez program budeme vedieť vytlačiť aj potvrdenie o zaplatení – Ing. Blažek – môže 

sa to nastaviť, nie je v tom problém 

p. Orovčík – čo v prípade zadania nesprávnych údajov – Ing. Blažek – na niektoré nesprávne údaje 

Vás to upozorní, systém Vás nepustí ďalej; možnosť aj opráv, robenie denných či mesačných 

reportov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 65/2017 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Viadon, s.r.o. na vytvorenie 

elektronizácie Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle predloženej ponuky. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

5.4 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za 1-8/2017 a doplnenie návrhu koncepcie 

rybárskej stráže 

tajomník SRZ – ideme riešiť testovanie systému pre členov RS a hospodárov, ktorý zabezpečuje 

kontrolu pochôdzok a výkonu činnosti; odkonzultované s Českým rybárskym zväzom, ktorý to 

taktiež používa, jedná sa o satelitné technické zariadenie, ktoré pracuje offline, v nasledujúcich 

mesiacoch ideme testovať dve zariadenia 

Ing. Hlavatý – v rámci úloh som mal prehodnotiť činnosť RS a náklady na revíroch Rady SRZ do 

500 ha – VN Ružiná – ponechať pracovníka na dohodu s pomocníkmi, nakoľko model v 2016 za 

spolupráce so ZO SRZ bol menej účinný; VN Teplý Vrch – ponechať dohodu s Rimavskou 

Sobotou; VN Nosice a VN Sĺňava tiež ponechať súčasný model; VD Žilina – ponechať súčasný 
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stav a vstúpiť do rokovania so Žilinou, ktorá prejavila záujem na spolupráci; VN Krpeľany – 

ponechať dohodu s organizáciou; VN Ružín – vstúpiť do rokovania s organizáciou v Gelnici; čo sa 

týka testovania systému, ktorý predložil tajomník SRZ, jedná sa o zariadenie určené pre terénnych 

pracovníkov, ktoré zaznamenáva pracovnú činnosť, pohyb pracovníka a umožňuje načítavať kódy 

z kontrolovaných členských preukazov alebo povoleniek; zakúpením týchto zariadení očakávame 

zníženie administratívnej záťaže a zlepšenie podmienok pre terénnu činnosť vedúceho RS Rady 

SRZ, samotnú ochranu s väčším záberom na spoločné kontroly a metodickú pomoc na revíroch 

Rady SRZ a ZO SRZ; predpokladané náklady na 10 kusov zariadení vrátane softvéru je spolu do 

3.300 Eur; náklady sú jednorazové bez ďalších poplatkov  

PaedDr. Čerešňák – dostal som informáciu, že už nebudú školenia RS do prijatia nového zákona 

Ing. Hlavatý – vyplynulo to z toho, že ministerstvo nemalo záujem školiť nových členov RS, 

nakoľko však nie je jasné, kedy zákon bude, určite bude rokovanie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 66/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za 1-8/2017 a doplnenie 

návrhu koncepcie rybárskej stráže. 

 

5.5 Informácia vedúceho odboru tečúcich vôd a výroby o činnosti od posledného zasadnutia 

Rady SRZ. Prezentácia výrobných stredísk v Košarovciach a klietkového chovu PD na 

Liptovskej Mare vedúcimi stredísk p. Ing. Makarom a p. Ing. Gulasom a prezentácia činnosti 

ichtyológa košického kraja Ing. Géciho 

Ing. Cintula – od posledného zasadnutia najmä nákup násad, zo Slovrybu, a.s. násada lipeň, pstruh 

dúhový a potočný; zazmluvnené násady zubáča priamo u chovateľa, zarybňovanie úhorom 

rozkŕmeným; pripravujú sa výlovy; máme výpadky podustvy, ale budeme plniť minimálne 

zarybňovacie plány a rezervy sa pokúsime vymeniť za jalca alebo nosáľa, ktorého máme viac 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 67/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu vedúceho odboru tečúcich vôd a výroby o činnosti od 

posledného zasadnutia Rady SRZ. 

 

Ing. Gulas – prezentácia klietkového chovu PD na Liptovskej Mare; nachádza sa na Ratkovskej 

zátoke; konštrukcie sú železné o veľkosti 3x4, ktoré sú spojené do 104 ks a celý systém je viazaný 

o breh; produkcia pstruha dúhového; skúšali sme aj pstruha potočného a sivoňa, ale žiaľ tieto ryby 

nie sú schopné prežiť vysoké teploty v lete; kŕmi sa dvojfázovo; v pláne je zakúpiť kruhové 

konštrukcie v počte 2 ks na skúšku, čím zvýšime produkciu o 12 ton a ak sa to osvedčí, chceli by 

sme vymeniť celú železnú konštrukciu, bude stačiť 7 ks kruhových nádrží; problém s rybožravými 

predátormi; problémom je elektrická energia, ktorú tam treba doviezť, vzdialenosť od nás je 3 km 

Ing. Makara – prezentácia strediska Košarovce; stredisko bolo postavené v rokoch 1987-1993; 

skladá sa zo 14 rybníkov; chov kapra, podustvy, lieňa, pleskáča, amura, šťuku a zubáča; distribúcia 

na strediská, vianočný predaj rýb; predpríprava - vo februári a marci hnojenie a vápnenie rybníkov; 

v apríli výter podustvy v organizácii Stará Ľubovňa, príprava hniezd na výter zubáča, výlov 

komorových rybníkov, v máji sa vysádza plôdik podustvy, kapor sa nevytiera umelo, ale 

prirodzeným neresom; plašenie kormoránov a iné činnosti; výhodou je, že je vysporiadaných 99% 

pozemkov; postupne sa znižujú prietoky, potreba rekonštrukcie odberného objektu a samotného 

potrubia; podmývanie brehov riekou Oľka, ktorá nie je regulovaná 

 

Ing. Géci – prezentácia činnosti ichtyológa košického a prešovského kraja; pôsobnosť – Slaná, 

Rožňava, Dobšiná, Medzilaborce, Laborec, Sniná, Poprad, organizácia Svit a Poprad, Čierna nad 

Tisou, Východoslovenská nížina a príslušné toky na nej; počet revírov – 442 ks (108 chovných, 

322 lovných a 12 CHaP) z toho 4 revíry Rady SRZ a to VN Palcmanská Maša; VN Ružín, na 

ktorej je problémom komunálny odpad; VN Domaša, na ktorej máme problémy so starostom obce 

Kvakovce, ktorý každoročne prijíma VZN o zákaze lovu rýb, prokuratúra nám zatiaľ vždy 
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vyhovela; VN Zemplínska Šírava; v rámci činnosti – vodoprávne konania, ťažby štrkov, hromadné 

úhyny rýb, ichtyologické prieskumy, ročné spracovanie úlovkov, 50% organizácií spracovávam ja, 

nakoľko niektoré organizácie nemajú program, zarybňovacie plány, ročne cca 320 listov, riešenie 

malých vodných elektrární 

Ing. Cintula – prezentácia ichtyológa bola z dôvodu, že po mojom nástupe na funkciu vedúceho, 

bola práca ichtyológov napádaná, že nič nerobí, a preto sme sa rozhodli Vám túto činnosť ukázať 

odprezentovaním každého ichtyológa 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 68/2017 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk v Košarovciach a klietkového chovu 

PD na Liptovskej Mare vedúcimi stredísk p. Ing. Makarom a p. Ing. Gulasom a prezentáciu 

činnosti ichtyológa košického a prešovského kraja Ing. Géciho. 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Gajdošík; prítomných 22) 

 

Ing. Cintula – v rámci ukladacích uznesení bolo prijaté uznesenie č. 9/2017 v znení „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.“ 

PaedDr. Čerešňák – požiadal o stiahnutie materiálu, nakoľko je neúplný, chýbajú tam žiadosti 

Trnavy 

Ing. Cintula – žiadosti o zmeny v revírovaní a zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb sú 

prerokovávané na MŽP SR, je potrebné, aby ním boli schválené, pre Vás len informácia na 

vedomie; takže neúplný zoznam berieme na vedomie, nebol však dostatok času urobiť opravy, 

zaoberať sa budeme len žiadosťami o vyňatie alebo zaradenie 

- čo sa týka žiadostí o vyňatie alebo zaradenie revírov do zväzových poriadkov, žiadosť zaslalo 17 

ZO SRZ, Bratislava III. a Dunajská Lužná svoju žiadosť následne stiahli 

- vhodné prehodnotiť Smernicu na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na 

rybolov do zarybňovacích fondov; mal by sa zmeniť systém zaraďovania a vyraďovania, čo bude 

musieť byť vo zväzovej povolenke, pretože sem bude chodiť množstvo žiadostí a povolenie stratí 

význam 

prezident SRZ – smernica je momentálne platná, takže musíme postupovať v súlade s ňou 

p. Godiška – tabuľku žiadosti o vyňatie sme dostali dnes, ktorá bola doplnená o ďalšie žiadosti; je 

neúplná, chýba stanovisko ichtyológa, úlovky, skutočnosti, na základe ktorých budeme vedieť 

rozhodovať; v tejto tabuľke len návrh zmeny či vyňať alebo zaradiť, nemáme sa o čo oprieť 

PaedDr. Čerešňák – mala by tam byť návštevnosť, zarybnenie, úlovky, na základe ktorých môžeme 

rozhodovať 

Ing. Cintula – stanovisko ichtyológa sme vám nemohli dať, pretože sa vystavuje riziku, chce 

organizáciám vyhovieť – p. Tomko – ichtyológ by sa mal vyjadriť, na základe jeho stanoviska 

môžeme rozhodnúť 

Ing. Cintula – ku každej žiadosti je stanovisko ichtyológa a Vy rozhodnete, či schválite alebo nie 

p. Godiška – údaje sú nedostatočné, napr. VN Nitrianske Rudno sme riešili aj v minulých rokoch, 

mal by o tom rozhodnúť ichtyológ; je to dosť veľká VN, ak dáme von nádrže nad 40 ha, tak 

zväzové povolenie stratí význam – Ing. Cintula – ichtyológ len odporúča 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – prečo nemáme napr. stanovisko zarybňovacej alebo inej komisie 

p. Dimitrov – prijali sme smernicu, v zmysle ktorej všetky vodné toky sú vo zväzovom povolení 

prezident SRZ – jednoznačne o tom rozhoduje Rada, takže budeme preberať jednotlivé žiadosti 

a ku každej prijímať uznesenie 

Mgr. Roobová – všetky vodné toky tvoriace rybárske revíry s účelom využitia lovný sú 

automaticky zaradené do zoznamu revírov s platnosťou zväzového povolenia; rybárske revíry s 
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účelom využitia „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) sa na základe podania žiadosti 

obhospodarujúcej ZO SRZ vyradia zo zväzového povolenia bez nároku na zarybnenie z finančných 

prostriedkov zo zarybňovacích fondov; v prípade zmeny režimu CHAP na účel využitia lovný sa 

revír automaticky vracia do zväzového povolenia 

Ing. Cintula – ak si organizácia zmení revír na CHAP, automaticky sa revír vyradí zo zväzového 

povolenia na základe podanej žiadosti; k tomu netreba uznesenie prijímať 

- žiadosť MsO SRZ Martin o vyňatie štrkoviska Lipovec a lipňového revíru Turiec; ichtyológ 

odporúča žiadosti ohľadom Lipovca vyhovieť, majú tam ďalšie tri revíry, zo stredoslovenskej 

oblasti je tam okrem vodných tokov len 10 vodných plôch z celkového počtu 34 organizácií, 

zároveň zmeniť koncepciu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 69/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-4150-1-1 štrkovisko Lipovec 

v obhospodarovaní MsO SRZ Martin zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      prezident SRZ 

 

Ing. Cintula – žiadosť o vyňatie lipňového revíru Turiec, ichtyológ neodporúča vyhovieť v zmysle 

smernice, ide o vodný tok, ktorý nie je CHaP, 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 70/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-4430-6-1 Turiec č. 1 v obhospodarovaní 

MsO SRZ Martin zo zväzového lipňového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 0    Zdržal sa – 4 

           p. Antal  

           Ing. Jančuška 

           Ing. Mišech 

           p. Tomanovics 

 

Ing. Cintula – žiadosť Žiliny o vyňatie revíru Rajčanka č. 1 a Váh č. 13 a č. 15, ichtyológ 

neodporúča vyhovieť, jedná sa o tečúcu vodu bez režimu CHaP 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 71/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-3130-5-1 Rajčanka č. 1 v obhospodarovaní 

MsO SRZ Žilina zo zväzového lipňového rybárskeho poriadku a rybárskeho revíru č. 3-4620-1-1 

Váh č. 13 a rybárskeho revíru č. 3-4640-1-1 Váh č. 15 v obhospodarovaní MsO SRZ Žilina zo 

zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 0    Zdržal sa – 0 
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(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Broniš; prítomných 21) 

 

Ing. Cintula – žiadosť o MO SRZ Brezno o vyňatie rybárskeho revíru č. 3-1130-6-1 Hron č. 11; 

ichtyológ odporúča vyhovieť, žiadosť o zmenu na CHaP na MŽP SR 

prezident SRZ – vyradiť automaticky, ak je revírom v režime bez privlastnenia si úlovku 

 

Ing. Cintula – žiadosť MsO SRZ Banská Bystrica o vyňatie rybárskeho revíru č. 3-1110-6-4 Hron 

č. 9a, revír CHaP 

prezident SRZ – vyradiť automaticky, ak je revírom v režime bez privlastnenia si úlovku 

 

Ing. Cintula – žiadosť MO SRZ Podbrezová o vyňatie rybárskeho revíru č. 3-1120-6-1 Hron č. 10b 

a rybárskeho revíru č. 3-0560-6-1 Čierny Hron č. 1, revír CHaP 

prezident SRZ – vyradiť automaticky, ak je revírom v režime bez privlastnenia si úlovku 

 

Ing. Cintula – žiadosť MsO SRZ Prievidza o vyňatie VN Nitrianske Rudno a zaradenie VN 

Nováky; ichtyológ odporúča vyhovieť, nakoľko sa jedná o adekvátnu náhradu 

prezident SRZ – nejde o adekvátnu náhradu, keďže VN Nitrianske Rudno má 96 ha a Nováky 18 

ha 

p. Estergájoš – prístup na VN Nitrianske Rudno je veľmi obmedzený 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 72/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno 

v obhospodarovaní MsO SRZ Prievidza zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku a zaradenie 

rybárskeho revíru č. 3-5510-1-1 VN Nováky v obhospodarovaní MsO SRZ Prievidza do 

zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 11     Proti – 4  Zdržal sa – 6 

      p. Néveri  p. Sieglová Ing. Jančuška 

      p. Estergájoš  p. Dimitrov  PhDr. Fraňa 

      Ing. Kalus  Ing. Mihalda p. Farský 

      p. Antal      

 

Ing. Cintula - žiadosť MsO SRZ Prievidza o vyňatie rybárskeho revíru č. 3-2941-1-1 Potok Ťakov, 

žiadosť o zmenu na CHaP na MŽP SR 

prezident SRZ – vyradiť automaticky, ak je revírom v režime bez privlastnenia si úlovku 

 

Ing. Cintula – žiadosť MO SRZ Krupina o vyňatie VN Krupina, ichtyológ odporúča vyhovieť, 

PhDr. Fraňa – VN, ktorá nie je veľmi využívaná, z 2/3 sú skaly a bralá 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 73/2017 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-5250-1-1 VN Krupina v obhospodarovaní MO 

SRZ Krupina zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 15     proti – 3    Zdržal sa – 3 

      Ing. Kalus    p. Kozub 

      p. Estergájoš    p. Godiška 

      p. Antal    Mgr. Jankovičová 
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Ing. Cintula – žiadosť MO SRZ Veľký Krtíš o vyňatie VN Sklabiná; ichtyológ odporúča vyhovieť, 

rozloha je 12 ha; je neúmerne vysoký tlak od rybárov z cudzích ZO SRZ, nechávajú neporiadok 

a nie je miesto pre domácich – p. Dimitrov – to je na každej ZO SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 74/2017 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-5760-1-1 VN Sklabiná v obhospodarovaní MO 

SRZ Veľký Krtíš zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania jeden neprítomný) 

Za – 11   Proti – 4    Zdržal sa – 5 

    Ing. Mihalda p. Estergájoš  p. Godiška p. Kozub 

    Ing. Kalus PaedDr. Čerešňák p. Antal  Ing. Jančuška 

         Mgr. Jankovičová 

         

Ing. Cintula – žiadosť MsO SRZ Sládkovičovo o vyňatie revíru Rašelinisko Tárnok; zlá prístupová 

cesta, ichtyológ odporúča vyňať 

p. Dimitrov – majú aj väčšie revíry, mohli dať zámenu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 75/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 2-2330-1-1 Rašelinisko Tárnok 

v obhospodarovaní MsO SRZ Sládkovičovo zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania jeden neprítomný) 

Za – 11     Proti – 2  Zdržal sa – 7 

       prezident SRZ  p. Néveri Ing. Mihalda 

      p. Sieglová  Ing. Kalus p. Orovčík 

         p. Godiška p. Estergájoš 

         p. Pavelka  

 

Ing. Cintula – žiadosť MO SRZ Kráľovský Chlmec o vyňatie revíru Karcsa; návštevnosť iných 

rybárov nie je adekvátna množstvu vysadených rýb z prostriedkov Rady; žiadali o pridelenie 

štatútu hraničná voda odkedy boli podpísané dohody s maďarskou stranou o spoločnom výkone, 

ktoré však neboli v súlade s legislatívou, a preto boli zrušené; ichtyológ upozorňuje, že vyňatie 

revíru nezjednoduší dohodu s maďarskou stranou 

p. Estergájoš – akú to má logiku, keď sa vyradí, tak vôbec nebudú mať prostriedky z Rady 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 76/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 4-3880-1-1 Karcsa v obhospodarovaní MO 

SRZ Kráľovský Chlmec zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania jeden neprítomný) 

Za – 11    Proti – 0  Zdržal sa - 9 

        Mgr. Jankovičová p. Kozub 

        Ing. Jančuška  Ing. Mišech 

        p. Tomanovics p. Valent 

        PhDr. Fraňa  tajomník SRZ 

        prezident SRZ 

 

Ing. Cintula – žiadosť MsO SRZ Košice o zaradenie VVN Ružín, ichtyológ nemá výhrady 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 77/2017 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie rybárskeho revíru č. 4-4120-1-1 VVN Ružín v obhospodarovaní 

MsO SRZ Košice do zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Cintula – žiadosť MO SRZ Orlov o vyňatie revíru Poprad č. 2b a vytvoriť kaprový revír, 

ichtyológ navrhuje ponechať a zmeniť až od 1. januára 2021 

p. Godiška – treba ponechať pôvodný stav, urobiť dôkladný prieskum a sledovať zarybňovanie, 

pretože nie je také aké by malo byť a prehodnotiť o tri roky 

p. Orovčík – zmeniť na kaprovú a všetky okolo nechať ako lipňové by bolo precedensom; ZO SRZ 

by mali dostať ryby, ktoré chcú, je 60% z kaprových povolení a 40% z lipňových povolení, 

v skutočnosti zarybnenie do kaprových ide 80% a do lipňových 20% 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 78/2017 

Rada SRZ schvaľuje ponechať doterajší stav rybárskeho revíru č. 4-1951-6-1 Poprad č. 2b 

s charakterom lipňový v obhospodarovaní MO SRZ Orlov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 79/2017 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby vykonať celkový monitoring rieky Poprad 

a priebežne informovaťs Radu SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Cintula – žiadosť MsO SRZ Dubnica nad Váhom o vyňatie rybárskeho revíru VN Prejta 

a zaradenie rybárskeho revíru Štrkovisko Dubnička; podaná po ustanovenej lehote, bola lehota do 

31. augusta a doručená bola 14. septembra 

prezident SRZ – žiadosť bola vyradená z dôvodu neskorého doručenia 

 

Ing. Cintula – žiadosť MO SRZ Dolný Kubín o pridelenie rybárskeho revíru VN Krpeľany do ich 

obhospodarovania na základe uznesenia členskej schôdze, v minulosti bol pod Dolným Kubínom, 

za účelom zatraktívnenia revírov pre rybárov, zabezpečenie kvalitnejšieho zarybňovania; ichtyológ 

neodporúča schváliť, išlo by o nadštandard 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 80/2017 

Rada SRZ neschvaľuje pridelenie rybárskeho revíru č. 3-5240-1-1 VN Krpeľany do 

obhospodarovania MO SRZ Dolný Kubín. 

 

Hlasovanie: 

Za – 19     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Kalus 

           p. Kozub 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Kalus; prítomných 20) 
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Ing. Cintula – žiadosť MO SRZ Dolný Kubín o pridelenie Raciborského potoka, ktorý je súčasťou 

rybárskeho revíru Orava č. 2 do ich obhospodarovania; prítok nemá revírne číslo nakoľko sa vlieva 

do Oravy, na prítoku sa nehospodári a nezarybňuje sa; v prípade vyhovenia zmena na pstruhový 

revír s účelom chovný na 4 roky; ichtyológ odporúča za podmienky vytvorenia samostatného 

chovného revíru 

p. Orovčík – nevznikol tento problém z dôvodu, že sa stal hranicou medzi revírmi; malo by to byť 

v spoločnom obhospodarovaní 

p. Godiška – myslím, že tento potok už bol niekedy riešený, nie je dobré vyhovieť, pretože za 4 

roky môžu chovný zmeniť na lovný 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 81/2017 

Rada SRZ neschvaľuje pridelenie Raciborského potoka, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 3-

2720-6-1 Orava č. 2 do obhospodarovania MO SRZ Dolný Kubín. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Cintula – predložil návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

prvotné zarybnenie + ekologické havárie so žiadosťou o navýšenie o 10 796 Eur 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 82/2017 

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

zarybnenie a dorybnenie s navýšením rezervného zarybňovacieho fondu o 10 796 Eur takto:  

ZO SRZ revír číslo účel 

druh 

a 

vek. 

kat. 

M

J 

množ

stvo  cena € SPOLU € 

termí

n 

doda

nia 

Košice Torysa č. 1 
4-2890-1-

1 
MZV 

Jh 

(8cm) ks 
6000 

2160 

4410 

jeseň 

2017 

K2 

k

g 
900 

2250 

jeseň 

2017 

Trenčín Váh č.8 
2-4430-2-

1 
MZV 

K2 

k

g 
1000 

2500 

12000 

jeseň 

2017 

Pp2 

k

g 
1000 

9500 

Holíč 
Morava č.7b 

2-1350-1-

1 
MZV K2 

k

g 
1500 

3750 

5510 

jeseň 

2017 
  No2 ks 4000 1760 

Partizánsk

e 
Nitra č.5 

2-1440-1-

1 
MZV Pp2 k

g 
250 

2375 2375 

jeseň 

2017 

Bánovce 

nad 

Bebravou Bebrava č.3 
2-0110-4-

1 
MZV Pp2 

k

g 

150 

1425 1425 

jeseň 

2017 

  

Drahovce 
Štrkovisko 

Vinišov 

2-4200-1-

1 

Prvotné 

zarybnenie K2 

k

g 
200 

500 1000 

jeseň 

2017 
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Štrkovisko 

Baková 

2-2880-1-

1 K2 

k

g 
200 

500 

Revúca 
Muránsky 

rybník-horný 

3-2390-1-

1 

Prvotné 

zarybnenie 

K2 

k

g 
400 

1000 1000 

jeseň 

2017 

Š1 

k

g 
100 

840 840 

jeseň 

2017 

Gajary  
Špek-časť 

Haban 

1-0860-1-

1 

kyslíkový 

deficit K2 

k

g 
150 

375 375 

jeseň 

2017 

Bratislava 

I. 

Jazero 

Železná 

studnička č.3 

1-0280-1-

1 

Prvotné 

zarybnenie 

K3 ks 400 900 

1246 

jeseň 

2017 Pl2-3 

k

g 
100 

220 

Š1 

k

g 
15 

126 

             

        Spolu 30 181,00   

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

5.6 Prezentácia dodávateľa elektronizácie SRZ, ktorý bol určený výberovou komisiou vo 

výberovom konaní 

 - bod bol prerokovaný po bode 5.3 v zmysle zmeny programu 

 

5.7 MsO SRZ Michalovce - Žiadosť o schválenie použitia sumy 3 360 Eur na zarybnenie 

Zemplínskej šíravy 

prezident SRZ – žiadosť MsO SRZ Michalovce o schválenie použitia sumy 3 360 Eur z predaných 

hosťovacích povolení na zarybnenie Zemplínskej Šíravy kaprom K3 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 83/2017 

Rada SRZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov získaných z hosťovacích povolení, 

zakúpených pri príležitosti IX. ročníka Zemplínskeho kapra, vo výške 3 360 eur na zarybnenie VN 

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

predloží doklad o zaplatení Rade SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Antal 

           p. Estergájoš 

 

5.8 Informácia o možnom predaji nehnuteľností na výrobnom stredisku Rady SRZ 

v Považskej Bystrici za účasti žiadateľa 

- bod bol prerokovaný po bode 5.2 v zmysle zmeny programu 

 

6.3 Návrh dohody o spolupráci s Central Finance spol. s r.o. 

prezident SRZ – zmena programu z dôvodu prítomnosti Ing. Cintulu; Prezídium Rady SRZ sa 

návrhom zaoberalo, neodporúča schváliť, nakoľko je nevýhodná pre SRZ a potreba vypracovať 

novú 

tajomník SRZ – jedná sa o pozemky v Slovanoch, ktoré daná spoločnosť všetky odkúpila; môže 

nám byť obmedzený prístup na stredisko 

Mgr. Jankovičová – dohoda nám prišla neskoro, nemali sme možnosť oboznámiť s materiálom 

Ing. Cintula – problém s prameňom, nakoľko spoločnosť okolo neho a pod ním odkúpila všetky 
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pozemky; v samotnej dohode uvádza, že sme v práve, ale hneď v ďalšom bode to spochybňuje; na 

základe tejto dohody prídeme o polovicu vody 

Ing. Mišech – v prvom rade treba s dohodou nesúhlasiť a následne sa dohodnúť na ďalších krokoch 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 84/2017 

Rada SRZ neschvaľuje návrh Dohody o spolupráci predložený spoločnosťou Central Finance spol. 

s r.o. upravujúci vzájomné vzťahy týkajúce sa odberu vody a pozemkov v katastrálnom území 

Slovany, v ktorom sa nachádza výrobné stredisko Rady SRZ Slovianska dolina. 

 

Hlasovanie: 

Za – 19     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Mgr. Jankovičová 

 

5.9 Vyznamenania 

prezident SRZ – v rámci Prezídia Rady SRZ boli schválené dve čestné členstvá, jedno nebolo 

z dôvodu nesplnenia podmienok; podmienky spĺňajú všetci okrem Ing. Farského 

p. Sieglová – veľakrát robíme výnimky – p. Estergájoš – treba zvážiť udelenie aj tým, ktorí tie 

podmienky nespĺňajú, udelili sme čestné členstvo p. Patoprstému a tiež nespĺňal podmienky – Mgr. 

Jankovičová – spĺňal všetky okrem veku, chýbal mu jeden rok 

prezident SRZ – návrh bol vypracovaný v zmysle smernice, ktorú sme si sami schválili – p. 

Estergájoš – preto by sme mali mať možnosť dať výnimku; striktne máme smernicu, ktorá 

výnimky neumožňuje – tajomník SRZ – smernicu ste si sami schválili 

prezident SRZ – preto nebolo udelené ani čestné členstvo p. Jurkovskému, nakoľko nespĺňal 

podmienky 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – čestné členstvo si môžete dať aj v organizácií 

p. Godiška – sú to citlivé záležitosti a mali by sme vedieť správne posúdiť, či udeľovať výnimku, 

vznikne tým precedens 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – rovno sa môžu zrušiť všetky smernice a rozhodovať podľa 

momentálnej situácie 

prezident SRZ – dal hlasovať o udelení vyznamenaní aj osobám, ktoré nespĺňali podmienky 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 85/2017 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Eugenovi Farského 

z MO SRZ Štúrovo pri príležitosti 70. výročia založenia organizácie. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovanie jeden neprítomný) 

Za – 17     Proti – 2    Zdržal sa – 0 

      Mgr. Jankovičová 

      p. Godiška   

 

Uznesenie č. 86/2017 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Jánovi 

Jurkovskému z MO SRZ Spišská Stará Ves pri príležitosti 80. rokov života. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

      p. Godiška    Mgr. Jankovičová 

 

Uznesenie č. 87/2017 

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

v rybárstve“ 1. stupňa osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. 

o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ nasledovne: 
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MO SRZ Štúrovo – Ing. Martin Farský 

MsO SRZ Dunajská Streda – Mgr. Ladislav Nagy, Ing. František Boros, Zoltán Farkas, Karol 

Mizera 

MsO SRZ Bratislava V. – Ľubomír Bíro, Miloš Bubák, Eva Czinegová, Peter Fusek, JUDr. 

Ladislav Hanniker, František Hlinický, Mgr. Marianna Jankovičová, Rastislav Náhlik, JUDr. 

Rastislav Rybár, Miroslav Stojkovič. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

5.10 Návrh na doplnenie Disciplinárneho poriadku SRZ o nový vzor rozhodnutia - 

Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného 

prezident SRZ – návrh ste dostali elektronicky 

Mgr. Jankovičová – nový vzor odporúča schváliť, nakoľko predvolanie aj rozhodnutie o začatí 

disciplinárneho konania má jednu formu a disciplinárne komisie ich vydávajú súčasne 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 88/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie Disciplinárneho poriadku SRZ o nový vzor rozhodnutia 

„Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

5.11 Stanovy Slovenského zväzu športového rybolovu 

prezident SRZ – ide len o informáciu na vedomie, návrh stanov bol už predložený na Ministerstvo 

vnútra SR na registráciu; mal som zmiešané pocity, jednoznačne bolo povedané, že SRZ bude 

spolupracovať, pričom zo stanov to nevyplýva jednoznačne, konferenciu tvoria členovia 

jednotlivých sekcií a Rada nebude mať žiadny dosah 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 89/2017 

Rada SRZ berie na vedomie predložené Stanovy Slovenského zväzu športového rybolovu. 

 

5.12 MsO SRZ Dunajská Streda – Žiadosť o schválenie dohody o finančnom vyrovnaní 

Mgr. Roobová – žiadosť na schválenie zaslala MsO SRZ Dunajská Streda, bola doplnená o novú 

dohodu, nakoľko predchádzajúca bola z roku 2015; znenie je rovnaké, úprava dátumov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 90/2017 

Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi MsO SRZ Dunajská Streda 

a spoločnosťou Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o., týkajúcu sa rybárskeho revíru č. 2-3820-

1-1 Štrkovisko Orechová Potôň č. 1. 

 

Hlasovanie: 

Za – 19     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Mgr. Jankovičová 

 

5.13 Informácia o návrhu novely zákona o rybárstva 

tajomník SRZ – predložil správu z MŽP SR – v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu 

materiál prešiel interným pripomienkovým konaním; najviac pripomienok, hlavne zásadných si 

uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v 

spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p.; v niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný 

súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.; najzložitejšie 
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rozporové konanie bolo s SVP, š.p.; materiál je pripravený bez rozporov na prerokovanie do 

porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená; potom proces pokračuje 

štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady 

vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, 

potom na medzirezortné pripomienkové konanie 

- momentálny návrh zákona nemáme, nakoľko je len na MŽP SR; kedy pôjde zákon do ďalších 

procesov nevieme, ale budeme vás včas informovať, to čo chceme hájiť budeme určite riešiť aj 

v rámci MPK, nakoľko niektoré naše pripomienky neboli akceptované 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 91/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o návrhu novely zákona o rybárstve. 

 

K bodu 6: 

Rôzne 

6.1 Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali; Agrokomplex nás pozval na rokovanie o možnej spolupráci 

s využitím revírov, ktoré sú v ich užívaní; naša expozícia podľa nich zvýšila návštevnosť, 

v budúcich rokoch ponúkajú väčšie priestory na expozíciu; podrobná správa aj s finančným 

vybilancovaním bude na konci roka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 92/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o účasti na výstavách 2017. 

 

6.2 Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali, bola podaná žiadosť o mimoriadnu dotáciu na čiastočnú 

kompenzáciu škôd spôsobených ľadochodmi na rieke Poprad; o mimoriadnu dotáciu požiadalo 7 

subjektov v rámci SR, z prerozdeľovania dotácií sa vrátilo 100 000 Eur, ktoré nepostačujú na 

pokrytie 7 žiadostí, minister ŽP SR požiadal ministra financií SR o finančnú podporu do EF, aby 

pokryl všetky žiadosti, o schválení dotácie zatiaľ nemáme vedomosť, ak nie, tak to pôjde 

z nadplánu Rady SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 93/2017 

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

 

6.3 Návrh dohody o spolupráci s Central Finance spol. s r.o. 

- bod bol prerokovaný po bode 5.7 v zmysle zmeny programu 

 

6.4 Prezentácia elektronického predaja hosťovacích povolení pre členov SRZ na revíroch 

Rady SRZ 

tajomník SRZ – predložil prezentáciu elektronického predaja hosťovacích povolení pre členov 

SRZ na revíroch Rady SRZ; spoluprácu ponúkla spoločnosť Cash4Hunt spol. s r.o.; spolupracujú 

už s poľovníckym zväzom; možnosť kúpy hosťovacieho povolenia elektronicky s tým, že bude 

potrebné si výpis vytlačiť, ktorý bude nahrádzať známku, ktorá sa lepí do Povolenia na rybolov 

a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch; portál nám ponúkajú zadarmo, ideme len do 

skúšobného režimu; čo sa týka ceny, suma z hosťovacieho povolenia ostáva SRZ, spoločnosť má 

18%, ktoré sa platia navyše za samotnú transakciu a program, napr. pri povolení s hodnotou 10 

Eur, záujemca zaplatí 11,80 Eur 

p. Orovčík – malo by to ísť do našej relácie, aby sme ukázali ako to funguje a oslovili tým ľudí 

tajomník SRZ – zároveň bude nutné aktualizovať smernicu 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 94/2017 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Cash4Hunt spol. s r.o. na 

digitálny predajný kanál hosťovacích povolení pre členov SRZ na revíroch Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

6.5 Informácia o činnosti KK SRZ 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – kontrola výdajných a príjmových dokladov za mesiac júl 

a august, nedostatky neboli zistené; skontrolovaný nákup rýb, pri kategórii nákupu kapra K3 boli 

fakturované ceny s väčším rozdielom až 1,2 Eur na kg, pri K1 rozdiel 0,7 Eur na kg; je dobré 

zvážiť nákup od drahších dodávateľov; v rámci vyúčtovania súťaží nebolo možné uskutočniť 

kontrolu, nakoľko jednotlivé preteky neboli osobitne rozpočtované; potrebné robiť rozpočty na 

sekcie, nie na rozhodcov, nakoľko sa nešetrí s finančnými prostriedkami, napr. rozhodcovia chodia 

na preteky na veľké vzdialenosti, pričom organizácie tvrdia, že ich budú vedieť zabezpečiť 

- kontrola prebieha v MsO SRZ Košice na podnet KK MsO SRZ Košice; kontrola v MsO SRZ 

Trenčín, kedy sťažovateľ nebol spokojný s výsledkami kontroly, jedná sa skôr o osobné spory; 

permanentný sťažovateľ z Košíc, ktorý sa sťažoval na ustanovenia smernice o platení zápisného, 

členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov ohľadom prestupu člena, ďalej sťažnosť na 

porušovanie zákona o ochrane osobných údajov; kontrola v MO SRZ Bánovce nad Bebravou; 

kontrola v MsO SRZ Sereď, prišla sťažnosť od stáleho sťažovateľa, ktorý listy zasiela aj na MV 

SR a iné orgány; sťažnosť sa prerokovala s tým, že odpovie sťažovateľovi, že § 23 Stanov SRZ 

upravuje základné princípy kreovania, činnosti, práv a povinností tohto ústredného orgánu; pokiaľ 

by sa sťažovateľ dôkladne oboznámil  s obsahom § 23 stanov SRZ, tak by mu bolo zrejmé, že KK 

SRZ zasadá najmenej tri krát za rok a „o svojich zisteniach informuje Radu SRZ a základné 

organizácie SRZ“; Kontrolná komisia SRZ sa vždy o svojej kontrolnej činnosti snaží v rozsahu 

svojich možností a oprávnení informovať aj sťažovateľa; predmetná kontrola v SRZ MsO Sereď 

bola ukončená dňa 10.7.2017, pričom vyhotovený protokol bol v prvom rade doručovaný 

kontrolovanému subjektu; po prerokovaní výsledkov kontroly, v rámci KK SRZ, ktoré sa vždy 

uskutočňuje na riadnom zasadaní KK SRZ, je protokol z kontroly doručovaný na sekretariát Rady 

SRZ aj s prípadným návrhom k jeho prerokovaní na zasadaní Rady SRZ; čo sa týka príloh 

protokolu z kontroly, tie nie je možné sťažovateľovi poskytnúť nakoľko nie je oprávneným 

subjektom 

- sťažovateľ s MO SRZ Turzovka; bol zvolený do KK MO SRZ Turzovka, pričom 2.4. vykonával 

kontrolu na predaj povolení na rybolov s tým, že nemal zaplatený členský príspevok, pričom 

uvádza, že tým, že nie je členom SRZ, tak mu nezanikla funkcia, KK SRZ sa touto sťažnosťou 

nebude zaoberať 

- požiadal, aby stanoviská s odporúčajúcim charakterom, aby boli na Rade, resp. Sekretariáte Rady 

SRZ prerokované a bol nejaký spätný výstup 

 

- v rámci bodu Rôzne prezident SRZ informoval o veterinárnom opatrení Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy Liptovský Mikuláš, ktorým nariadilo SRZ informovať členov SRZ 

a držiteľov povolení na rybolov o nadlimitných hodnotách ortuti v boleňoch nachádzajúcich sa 

v rybárskom revíre č. 3–5340–1–1 VN Liptovská Mara, zákaz privlastňovať si boleňa a uplatňovať 

spôsob lovu boleňa formou „chyť a pusť“ 

tajomník SRZ – informoval, že dňa 25.09. bude v Bratislave rokovanie so Štátnou veterinárnou 

a potravinou správou SR všeobecne ohľadom ťažkých kovov 

 

tajomník SRZ – predložil prehľad o vydaných povoleniach na rybolov na reprezentačné účely; na 

Prezídiu Rady SRZ bola požiadavka, aby tento prehľad bol uverejnený na webovú stránku; 

najväčší objem tvoria povolenia na rybolov pre ZO SRZ v celkovej hodnote cca 80 000 Eur 

a zvláštne povolenia na rybolov v hodnote 520 Eur sú určené pre čestných členov SRZ v celkovej 
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hodnote cca 70 000 Eur; potom sú to povolenia pre hospodárov, zamestnancov, ministerstvo 

a pod.; možno by bolo dobré tieto údaje zverejniť, aby sme neboli očierňovaní z rozdeľovania 

povolení na rybolov; výdaj povolení na rybolov na reprezentačné účely je schvaľovaný uznesením 

 

tajomník SRZ – v piatok išla na ZO SRZ záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2018; stav na 

účtoch SRZ Rada je cca 1,8 mil. Eur, medziročný nárast je 700 000 Eur, pričom sa už priebežne 

investovalo do opráv stredísk, nákupu áut pre zamestnancov a pod.; veľmi sa zlepšila finančná 

disciplína ZO SRZ 

 

tajomník SRZ – žiadosť Slovryb a.s. o udelenie výnimky z povinnosti pretekárov rybárskych 

pretekov „O pohár a.s. Slovryb“ na VN Čerenec v rámci 4. Akcionárskeho dňa, disponovať 

celozväzovým povolením na rybolov a žiadosť o vydanie miestnych hosťovacích povolení, ktoré 

budú zaslané do MO SRZ Vrbové 

Ing. Mišech – potrebné schváliť, aby som nebol obviňovaný, že som si objednal hosťovacie 

povolenia a rozdal ich 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 95/2017 

Rada SRZ ukladá referentovi členskej základne a povolení na rybolov, registratúry a archivačnej 

činnosti, p. Galbavej, zabezpečiť zaslanie hosťovacích miestnych povolení na rybolov denných na 

kaprové vody na VN Čerenec na MO SRZ Vrbové pre pretekárov rybárskych pretekov „O pohár 

a.s. Slovryb“ v rámci 4. Akcionárskeho dňa, ktoré sa budú konať 07. októbra 2017, na základe 

požiadavky spoločnosti Slovryb a.s. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania jeden neprítomný) 

Za – 19     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – tento týždeň prišla žiadosť p. Vicenu o odkúpenie strediska Kubrica; táto žiadosť 

sa opakuje, pričom bolo povedané, že sa nebudeme zbavovať majetku SRZ, a keď tak postúpi sa 

ZO SRZ; p. Vicena sa odvoláva na to, že sú značné poruchy na stavbe, nemôže investovať, lebo 

chce zobrať úver, pričom o iných možných podmienkach sa nerokovalo; odporúčam návrh 

stiahnuť, vyvolať rokovanie a následne budeme informovať na nasledujúcom zasadnutí Rady SRZ 

 

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

zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 96/2017 

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

uložených úloh za druhý štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 480,95 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania jeden neprítomný) 

Za – 18     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Kozub 

 

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 19:15 hod. 
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 23.09.2017 
 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 50/2017 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh Smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a 

čestného členstva SRZ s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

Uznesenie č. 51/2017 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Antal a p. Sieglová. 

Uznesenie č. 52/2017 

Rada SRZ schvaľuje zmenu programu tak ako bola navrhnutá prezidentom SRZ. 
Uznesenie č. 56/2017 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 Eur za organizáciu 37. 

MS v LRU-mucha. 
Uznesenie č. 58/2017 

Rada SRZ schvaľuje návrh smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského 

rybárskeho zväzu – Rada Žilina s účinnosťou od 1. januára 2018 v zmysle predložených 

pripomienok. 

Uznesenie č. 62/2017 

Rada SRZ schvaľuje predbežný odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

nachádzajúcich sa na LV č. 5590 spoločnosti FORKLIFT GROUP s.r.o. za podmienky, že sa 

odpredaj uskutoční do 30. apríla 2018 za cenu, ktorá bude schválená osobitným uznesením Rady 

SRZ. 

Uznesenie č. 65/2017 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Viadon, s.r.o. na vytvorenie 

elektronizácie Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle predloženej ponuky. 

Uznesenie č. 73/2017 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-5250-1-1 VN Krupina v obhospodarovaní MO 

SRZ Krupina zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 74/2017 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-5760-1-1 VN Sklabiná v obhospodarovaní MO 

SRZ Veľký Krtíš zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 77/2017 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie rybárskeho revíru č. 4-4120-1-1 VVN Ružín v obhospodarovaní 

MsO SRZ Košice do zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 78/2017 

Rada SRZ schvaľuje ponechať doterajší stav rybárskeho revíru č. 4-1951-6-1 Poprad č. 2b 

s charakterom lipňový v obhospodarovaní MO SRZ Orlov. 

Uznesenie č. 82/2017 

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

zarybnenie a dorybnenie s navýšením rezervného zarybňovacieho fondu o 10 796 Eur takto:  

ZO SRZ revír číslo účel 

druh 

a 

vek. 

kat. 

M

J 

množ

stvo  

cena 

€ SPOLU € 

termí

n 

doda

nia 

Košice Torysa č. 1 
4-2890-1-

1 
MZV 

Jh 

(8cm) ks 
6000 

2160 

4410 

jeseň 

2017 

K2 kg 
900 

2250 

jeseň 

2017 
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Trenčín Váh č.8 
2-4430-2-

1 
MZV 

K2 kg 1000 2500 

12000 

jeseň 

2017 Pp2 kg 1000 9500 

Holíč 
Morava č.7b 

2-1350-1-

1 
MZV 

K2 kg 1500 3750 

5510 

jeseň 

2017   No2 ks 4000 1760 

Partizánsk

e 
Nitra č.5 

2-1440-1-

1 
MZV Pp2 

kg 
250 

2375 2375 

jeseň 

2017 

Bánovce 

nad 

Bebravou Bebrava č.3 
2-0110-4-

1 
MZV Pp2 

kg 

150 

1425 1425 

jeseň 

2017 

  

Drahovce 
Štrkovisko 

Vinišov 

2-4200-1-

1 Prvotné 

zarybnenie 

K2 kg 
200 

500 

1000 

jeseň 

2017 
  

Štrkovisko 

Baková 

2-2880-1-

1 K2 kg 
200 

500 

Revúca 
Muránsky 

rybník-horný 

3-2390-1-

1 

Prvotné 

zarybnenie 

K2 kg 
400 

1000 1000 

jeseň 

2017 

Š1 kg 
100 

840 840 

jeseň 

2017 

Gajary  
Špek-časť 

Haban 

1-0860-1-

1 

kyslíkový 

deficit K2 kg 
150 

375 375 

jeseň 

2017 

Bratislava 

I. 

Jazero 

Železná 

studnička č.3 

1-0280-1-

1 

Prvotné 

zarybnenie 

K3 ks 400 900 

1246 

jeseň 

2017 Pl2-3 kg 100 220 

Š1 kg 15 126 

             

      
  

Spol

u 30 181,00   

Uznesenie č. 83/2017 

Rada SRZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov získaných z hosťovacích povolení, 

zakúpených pri príležitosti IX. ročníka Zemplínskeho kapra, vo výške 3 360 eur na zarybnenie VN 

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

predloží doklad o zaplatení Rade SRZ. 

Uznesenie č. 85/2017 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Eugenovi Farského 

z MO SRZ Štúrovo pri príležitosti 70. výročia založenia organizácie. 

Uznesenie č. 86/2017 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Jánovi 

Jurkovskému z MO SRZ Spišská Stará Ves pri príležitosti 80. rokov života. 

Uznesenie č. 87/2017 

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

v rybárstve“ 1. stupňa osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. 

o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ nasledovne: 

MO SRZ Štúrovo – Ing. Martin Farský 

MsO SRZ Dunajská Streda – Mgr. Ladislav Nagy, Ing. František Boros, Zoltán Farkas, Karol 

Mizera 

MsO SRZ Bratislava V. – Ľubomír Bíro, Miloš Bubák, Eva Czinegová, Peter Fusek, JUDr. 

Ladislav Hanniker, František Hlinický, Mgr. Marianna Jankovičová, Rastislav Náhlik, JUDr. 

Rastislav Rybár, Miroslav Stojkovič. 

Uznesenie č. 88/2017 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie Disciplinárneho poriadku SRZ o nový vzor rozhodnutia 
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„Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného“. 

 

Uznesenie č. 90/2017 

Rada SRZ schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní medzi MsO SRZ Dunajská Streda 

a spoločnosťou Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o., týkajúcu sa rybárskeho revíru č. 2-3820-

1-1 Štrkovisko Orechová Potôň č. 1. 

Uznesenie č. 94/2017 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Cash4Hunt spol. s r.o. na 

digitálny predajný kanál hosťovacích povolení pre členov SRZ na revíroch Rady SRZ. 

Uznesenie č. 96/2017 

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

uložených úloh za druhý štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 480,95 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č. 53/2017 

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

a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2017 a 1-7/2016 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 54/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú bilanciu predaja cenín a povolení za rok 2017. 

Uznesenie č. 55/2017 

Rada SRZ berie na vedomie finančnú bilanciu rozpočtu 37. MS v LRU-mucha a MS juniorov RT 

2017. 
Uznesenie č. 64/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie súťaže „Zlatý blyskáč“. 

Uznesenie č. 66/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za 1-8/2017 a doplnenie 

návrhu koncepcie rybárskej stráže. 

Uznesenie č. 67/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu vedúceho odboru tečúcich vôd a výroby o činnosti od 

posledného zasadnutia Rady SRZ. 

Uznesenie č. 68/2017 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk v Košarovciach a klietkového chovu 

PD na Liptovskej Mare vedúcimi stredísk p. Ing. Makarom a p. Ing. Gulasom a prezentáciu 

činnosti ichtyológa košického a prešovského kraja Ing. Géciho. 

Uznesenie č. 89/2017 

Rada SRZ berie na vedomie predložené Stanovy Slovenského zväzu športového rybolovu. 

Uznesenie č. 91/2017 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o návrhu novely zákona o rybárstve. 

Uznesenie č. 92/2017 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o účasti na výstavách 2017. 

Uznesenie č. 93/2017 

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

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 
Uznesenie č. 57/2017 

Rada SRZ ukladá členom Rady SRZ pripomienkovať predložený návrh smernice o odmenách 

funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a náhradách cestovných výdavkov do 31. 

októbra 2017. 
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Uznesenie č. 60/2017 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ dať vypracovať znalecký posudok na nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Považská Bystrica, na ktorých sa nachádza výrobné stredisko Rady SRZ, na 

základe ktorého bude stanovená minimálna cena za odpredaj týchto nehnuteľností. 

Uznesenie č. 61/2017 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby vyhľadať lokalitu pre nové rybochovné zariadenie 

ako náhradu za výrobné stredisko Rady Považská Bystrica. 

     Termín: priebežne informovať na zasadnutiach Rady SRZ 

Uznesenie č. 63/2017 

Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ prerokovať s MsO SRZ Považská Bystrica 

zabezpečenie prívody vody do rybárskeho revíru č. 3-2680-1-1 OR Považská Bystrica - „Slavojka“ 

v prípade odpredaja výrobného strediska Rady SRZ Považská Bystrica. 

Uznesenie č. 79/2017 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby vykonať celkový monitoring rieky Poprad 

a priebežne informovaťs Radu SRZ. 

Uznesenie č. 95/2017 

Rada SRZ ukladá referentovi členskej základne a povolení na rybolov, registratúry a archivačnej 

činnosti, p. Galbavej, zabezpečiť zaslanie hosťovacích miestnych povolení na rybolov denných na 

kaprové vody na VN Čerenec na MO SRZ Vrbové pre pretekárov rybárskych pretekov „O pohár 

a.s. Slovryb“ v rámci 4. Akcionárskeho dňa, ktoré sa budú konať 07. októbra 2017, na základe 

požiadavky spoločnosti Slovryb a.s. 

 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 
Uznesenie č. 69/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-4150-1-1 štrkovisko Lipovec 

v obhospodarovaní MsO SRZ Martin zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 70/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-4430-6-1 Turiec č. 1 v obhospodarovaní 

MsO SRZ Martin zo zväzového lipňového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 71/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-3130-5-1 Rajčanka č. 1 v obhospodarovaní 

MsO SRZ Žilina zo zväzového lipňového rybárskeho poriadku a rybárskeho revíru č. 3-4620-1-1 

Váh č. 13 a rybárskeho revíru č. 3-4640-1-1 Váh č. 15 v obhospodarovaní MsO SRZ Žilina zo 

zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 72/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno 

v obhospodarovaní MsO SRZ Prievidza zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku a zaradenie 

rybárskeho revíru č. 3-5510-1-1 VN Nováky v obhospodarovaní MsO SRZ Prievidza do 

zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 75/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 2-2330-1-1 Rašelinisko Tárnok 

v obhospodarovaní MsO SRZ Sládkovičovo zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 76/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 4-3880-1-1 Karcsa v obhospodarovaní MO 

SRZ Kráľovský Chlmec zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

Uznesenie č. 80/2017 

Rada SRZ neschvaľuje pridelenie rybárskeho revíru č. 3-5240-1-1 VN Krpeľany do 

obhospodarovania MO SRZ Dolný Kubín. 
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Uznesenie č. 81/2017 

Rada SRZ neschvaľuje pridelenie Raciborského potoka, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 3-

2720-6-1 Orava č. 2 do obhospodarovania MO SRZ Dolný Kubín. 

Uznesenie č. 84/2017 

Rada SRZ neschvaľuje návrh Dohody o spolupráci predložený spoločnosťou Central Finance spol. 

s r.o. upravujúci vzájomné vzťahy týkajúce sa odberu vody a pozemkov v katastrálnom území 

Slovany, v ktorom sa nachádza výrobné stredisko Rady SRZ Slovianska dolina. 

 

 

 

V. Rada SRZ zrušuje: 
Uznesenie č. 59/2017 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 47/2017. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

p. Miroslav Antal   ................................. 

 

 

p. Alžbeta Sieglová       ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

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

        tajomník                         prezident  

 

 


