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Z Á P I S N I CA 

z mimoriadneho zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 21. októbra 2017 v Žiline 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: Mgr. Roobová B.– organizačno-právny referent referent 

 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Návrh zákona o rybárstve 

2. Rôzne 

Záver 

 

(mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 21. októbra 2017  sa zúčastnilo 25 členov Rady SRZ, 

neprítomní p. Orovčík, Ing. Stanko, PhDr. Fraňa, p. Godiška, p. Kopčo, Ing. Mihalda, p. Pavelka, 

p. Sieglová, p. Tomanovics) 

 

 

Otvorenie 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ – privítal členov Rady SRZ a KK SRZ a poďakoval za promptnú 

reakciu, že prišli, čo svedčí o tom, že nám záleží na zachovaní rybárstva a SRZ 

 

prezident SRZ navrhol, aby funkciu overovateľov vykonávali Ing. Gajdošík a Ing. Staško. a za 

skrutátorov boli vybraní Ing. Viktorín a p. Farský 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 97/2017 

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

Staško. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Gajdošík 

           Ing. Staško 

 

prezident SRZ – navrhol doplnenie programu o žiadosť p. Hruštinca na prenájom sádok v Bytči za 

účelom sádkovania rýb určených na vianočnú distribúciu, následne samotný návrh zákona 

o rybárstve 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 98/2017 

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

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(na mimoriadne zasadnutie Rady SRZ prišla Mgr. Jankovičová a p. Dimitrov, počet prítomných 

členov Rady SRZ – 25) 
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K bodu 1: 

Žiadosť p. Hruštinca na prenájom sádok v Bytči za účelom sádkovania rýb určených na 

vianočnú distribúciu 

prezident SRZ – žiadosť sa zaoberalo aj Prezídium Rady SRZ na mimoriadnom zasadnutí dňa 04. 

októbra 2017, na ktorom prijalo odporúčacie uznesenie o schválení nájmu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 99/2017 

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

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

vianočnú distribúciu od 10.12.2017 do 24.12.2017 za nájomné vo výške 1 500 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 2: 

Návrh zákona o rybárstve 

prezident SRZ – na mimoriadnom zasadnutí Prezídia Rady SRZ sme sa s tým zaoberali, prijali sme 

viaceré uznesenia, ktoré boli splnené, a zároveň splnili svoj účel; minister MŽP SR s naším 

postupom nebol spokojný, ale z našej strany išlo o obranu; kroky, ktoré sme doteraz uskutočnili 

boli úspešné 

tajomník SRZ – zhrnul všetky kroky, ktoré sa k dnešnému dňu urobili; čo sa týka samotného 

návrhu zákona o rybárstve, ako náhle sme ho dostali, zvolali sme mimoriadne zasadnutie Prezídia 

Rady SRZ a o všetkých krokoch sme Vás priebežne informovali; interné pripomienkové konanie 

začalo 14. júna 2017, čo nám bolo oficiálne oznámené elektronicky prostredníctvom Sekcie vôd 

MŽP SR, Oddelenia štátnej správy rybárstva „Chcem Vás informovať, že dnes 14.06.2017 bol 

návrh zákona o rybárstve zaradený do interného pripomienkového konania s možnosťou 

pripomienkovať predmetný materiál do 21.06.2017. V tejto chvíli ťažko predpokladať kedy bude 

predmetný materiál po vyhodnotení pripomienok vznesených v IPK zaradený do porady vedenia 

a predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. V každom prípade očakávam Vašu účasť 

na vyhodnotení pripomienok, pričom predpokladáme, že Vaša účasť môže byť vzhľadom na 

blížiace sa dovolenkové obdobie ohrozená. S ohľadom na vyššie uvedené sa budeme v tejto veci 

s Vami ešte kontaktovať.“; prílohou tohto mailu bol návrh zákona o rybárstve pred IPK, ktorý sme 

preberali v júni na výjazdovom zasadnutí Rady SRZ; uvedené ozrejmujem z dôvodu, že vedúci 

oddelenia štátnej správy rybárstva reagoval na prijaté uznesenia Prezídia Rady SRZ mailom, ktorý 

ste všetci dostali, v ktorom sa snaží vysvetliť svoje postoje a postupy; v každom prípade, IPK 

začalo 14.06.2017 a porada vedenia ministerstva bola 27.09.2017; od 14.06.2017 sme nedostali 

žiadne informácie ohľadom návrhu zákona o rybárstve okrem mailu vedúceho oddelenia štátnej 

správy rybárstva, ktorý bol odcitovaný na zasadnutí v septembri, v ktorom uviedol v akom štádiu 

je zákon a až cez Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru sme dostali návrh zákona, 

ktorý bol zaradený do predbežného pripomienkového konania a bol diametrálne odlišný od toho, 

ktorý sme dostali naposledy pred IPK, a až na základe toho sme prijali postup, ktorý teraz 

prebieha; ďalej informoval o otvorených listoch najvyšším ústavným činiteľom, čo bol dobrý krok, 

nakoľko sa rybárstvo viac dostalo do povedomia 

tajomník SRZ – dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR 

rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017; minister MŽP SR 

považoval náš krok za unáhlený, ale z našej strany išlo len o obranu, nakoľko § 4 je pre nás 

existenčný; minister uviedol, že očakáva, že budeme rokovať aj na úrovni so štátnymi inštitúciami; 

na základe toho sme dňa 18. októbra vyrokovali stretnutie s Ing. Borošom, generálnym riaditeľom 

ŠOP SR a vedúcimi zamestnancami, kde sme rokovali o tom, čo ich viedlo k tomu, aby sa 

uchádzali o výkon rybárskeho práva; po vysvetlení pozície SRZ a povinnostiach, ŠOP SR stiahla 

svoju požiadavku o výkon rybárskeho práva a stačí im to, čo doteraz majú, zo stretnutie máme aj 
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zápis; budú ešte prehodnocovať 4. stupeň, nie však v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, ale 

s ochranou; dňa 19. októbra 2017 sa tajomník SRZ zúčastnil rokovania s Ing. Gáboríkom, 

generálnym riaditeľom SVP, š.p., ktorý po diskusii taktiež uviedol, že nemá záujem preberať 

výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach  pridelený SRZ ministerstvom, 

pričom dňa 16.10.2017 zaslal na ministerstvo oficiálne stanovisko, v ktorom argumentoval prečo 

požadovali výkon rybárskeho práva, pričom cieľom nebolo prebrať výkon rybárskeho práva 

pridelený SRZ, ale vytvoriť účinný nástroj štátu na komplexné zabezpečenie ochrany vôd 

prezident SRZ – od 13. do 15.10.2017 sa konalo zasadnutie Európskej rybárskej federácie (EAF – 

European Anglers Federation), na ktorom som ich informoval o návrhu zákona o rybárstve a na 

základe môjho vyjadrenia bol prijatý list adresovaný predsedovi vlády SR podpísaný prezidentom 

EAF PhDr. Brožom; zároveň sa prijalo ďalšie uznesenie, aby jednotlivé členské štáty EAF 

(Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Česká republika, Slovenská republika, 

Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko; pôvodne aj Rakúsko, ktoré sa zatiaľ členstva vzdalo) 

skontaktovali svojich europoslancov a podporili rybárstvo v rámci EÚ; prezidentka Nemecka a 

prezident Francúzska v rámci EAF jednotne uviedli, že to zabezpečia; ak teda máte kontakty na 

europoslancov, bolo by dobré sa s nimi spojiť; ďalej uviedol, že postupne robíme jednotlivé kroky 

a nie všetko sa dá riešiť spôsobom, aký navrhujú organizácie; netreba robiť kroky, ktoré by nám 

mohli len viac uškodiť, ale je samozrejme na Vás ako rozhodnete a preto treba prijať ďalšie kroky, 

ktoré poukážu na našu jednotu, preto aj pripomienky v rámci MPK musia ísť cez Radu 

tajomník SRZ – uviedol, že máme kontaktovaných aj zástupcov médií a v prípade potreby budú 

určite oslovení 

MVDr. Bilik – treba povedať, že máme partnerov, s ktorými dostatočne nekomunikujeme, a to je 

SVP, š.p. a ŠOP SR; robíme pre SVP, š.p. servis, staráme sa o vody, ktoré majú v správe, pričom 

nemáme žiadnu dohodu, nemajú v podstate žiadne náklady a urobia si len technicko-bezpečnostný 

dohľad; bolo by dobré uzatvoriť zmluvu o spolupráci a definovať si jej rámec a rozsah, aby sme 

vedeli aké majú oni požiadavky a aké máme my – tajomník SRZ – na základe rokovaní, ktoré sme 

doteraz mali, vždy sa uviedli problémy, ktoré sú, ale výsledky prichádzajú pomaly 

p. Valent – nakoľko o problematike návrhu zákona o rybárstve píšu aj iné zdroje, požiadal, aby sa 

z doteraz postupných informácií spracoval jeden príspevok, a aby boli informácie zverejnené tak, 

aby boli čo najviditeľnejšie; rôznymi článkami sú očierňovaní štatutári Rady SRZ a niektorí 

členovia a sú až na hranici urážania, pričom výzvami na snem nie je vôbec vyriešenie situácie, ale 

len využiť možnosť na odvolanie štatutárov a Rady; sú to kontraproduktívne návrhy a netreba ich 

podporovať 

prezident SRZ – plne sa s tým stotožňujem, rovnaký návrh mal aj p. Kadnár z MsO SRZ Záhorie 

uviedol, že je všetko krízové a náš doterajší postup je amatérsky, preto treba prijať špecializovanú 

agentúru a zvolať mimoriadny snem; a ak má pocit, že to čo sme doteraz dosiahli je amatérske, tak 

naozaj neviem, čo je profesionálne  

p. Šaffa – dôležité je poukázať na dnešné zasadnutie, aby sme dobre informovali o tom, čo robíme, 

aby vedeli aj tí, ktorí o nás pochybujú 

p. Estergájoš – mali sme poradu trenčianskeho kraja, z ktorej jednoznačne vyplynulo, že treba 

začať petičnú akciu; treba si uvedomiť, že veľké korporácie nevedia čo s peniazmi, a preto chcú 

investovať do vôd, všetko sa môže ešte stále zmeniť; kroky, ktoré sme doteraz urobili boli účinné, 

ale treba riešiť aj petíciu, aby sme boli dopredu pripravený; veľmi som bol sklamaný z vedúceho 

oddelenia štátnej správy rybárstva, ktorý vo svojom liste, na svoje výčitky, ktoré má, uviedol, že on 

nás upozorňoval, že zákon je zlý, a že návrh, ktorý vypracovala legislatívna komisia Rady SRZ nie 

je ideálny, ale je veľmi dobrý, dokonca sa pred komisiu vyjadril, že náš návrh je tak dobre 

spracovaný, že aj jeho prvý návrh obsahoval presne to čo ten náš, a preto treba petičnú akciu začať; 

vyjadrenie vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva na stanovisko Ing. Mihaldu považujem len 

za jeho výčitky svedomia 

prezident SRZ – na stretnutí s ministrom MŽP SR som vedúcemu oddelenia štátnej správy 

rybárstva pred všetkými povedal, že stratil dôveru rybárov 

p. Dimitrov – dištancujem sa od návrhov ako dal p. Kadnár; v žiadnom prípade nič dobrého 
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neprinesie snem a bol by zneužitý na úplne niečo iné; čo sa týka petície, bolo by to priskoré, aby 

sme si nepoškodili, treba však byť pripravený 

Mgr. Jankovičová – bolo by vhodné zverejniť stanovisko SVP, š.p. a ŠOP SR, nejde o nič tajné 

p. Farský – porada aj v rámci nitrianskeho kraja, na ktorej vzišla jednoznačná požiadavka na 

petíciu; bolo by dobré, aby sme to mali pripravené; pretože aj keď SVP, š.p. a ŠOP SR nemá 

záujem o výkon rybárskeho práva, môže sa to tam dostať cez iné strany – prezident SRZ – porada 

sa konala predtým ako ste dostali tieto nové informácie, takže ide o predčasné návrhy, ale minister 

teraz stojí za nami 

PaedDr. Čerešňák – ako dlho bude trvať MPK, aby sme vedeli včas reagovať – tajomník SRZ – 

malo by byť 14 dní od zverejnenia; príslušní zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ spracujú 

pripomienky s tým, že aj ZO SRZ budú mať možnosť zaslať svoje pripomienky, aby sa spracovali 

do jedného stanoviska 

MVDr. Bilik – môžeme si zvoliť petičný výbor, aby sme boli pripravený promptne reagovať, keď 

bude treba 

JUDr. Kabáč – minister MŽP SR bol u nás na Orave pri príležitosti udelenia ocenenia Dedina roka 

2017 a cez poslancov Mgr. Antala a p. Janckulíka sa nám podarilo s ministrom MŽP SR stretnúť; 

opäť uviedol, že bol prekvapený naším postupom a povedal, že o zmene § 4 nemal ani vedomosť; 

uviedol, že je pred nami dlhý legislatívny proces, a že on bude mať posledné slovo, v tomto štádiu 

na začiatku procesu však odmietol návrh zákona stiahnuť 

Ing. Staško – uviedol, že návrh zákona o rybárstve sa môže zmeniť aj v samotnom parlamente na 

základe pozmeňovacieho návrhu niektorého z poslancov; treba byť preto pripravený na ďalšie 

kroky, pričom doterajšie kroky považujem za dobré 

Ing. Mišech – treba prijať vyhlásenie Rady, že sa dištancujeme od všetkých internetových 

vyjadrení, ktoré nie sú oficiálne a váhu budú mať len vyjadrenia štatutárnych zástupcov SRZ 

a nimi poverených osôb 

Ing. Gajdošík – na stretnutie s ministrom sme išli s tým, aby sa zákon stiahol; hovorilo sa tam 

o dobrej spolupráci; kroky, ktoré sme urobili boli správne, pretože sa to dostalo do povedomia, ale 

krajské porady mali byť až po tomto zasadnutí, keď už máme relevantné informácie; minister MŽP 

SR uviedol, že sme mali ísť najskôr za ním a potom robiť kroky, ktoré sme spravili, napriek tomu 

je však dobré, že sa to dostalo do povedomia 

p. Hesek – petičná akcia by nám určite neublížila; treba byť dopredu pripravený 

p. Tomko – stretli sme sa preto, aby sme upokojili rybársku verejnosť, keďže sa šíria rôzne 

dezinformácie, aby mali istotu, že zachováme rybárstvo; vyhlásením petície ich neupokojíme, 

pretože vzniknú len ďalšie pochybnosti; treba však mať pripravený petičný výbor, aby sme vedeli 

rýchlo reagovať 

p. Néveri – z krajských porád vyplynulo, že chcú petíciu; ak nevyhovieme, tak organizácie len 

sklameme; preto s petíciou môžeme už teraz začať a potom s ňou vyjdeme von keď bude treba 

p. Valent – vyjadril sa, že nechce upierať nikomu právo na diskusiu, ale bavíme sa stále o tom 

istom, a preto treba pristúpiť k schváleniu samotných uznesení 

prezident SRZ – navrhol zvoliť petičný výbor na základe návrhov členov Rady SRZ v zložení Ing. 

Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč (stredoslovenská časť), MVDr. Bilik (východoslovenská časť), 

Mgr. Ondrejovič (západoslovenská časť) a tajomník výboru organizačno-právny referent 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 100/2017 

Rada SRZ schvaľuje zloženie petičného výboru takto: Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, 

MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Kabáč 
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- po krátkej prestávke prezident SRZ predložil jednotlivé návrhy uznesení týkajúce sa 

problematiky zákona o rybárstve 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 101/2017 

Rada SRZ schvaľuje petičný výbor SRZ v zložení podľa uznesenia č. 100/2017, ktorý zaháji svoju 

činnosť v prípade nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 102/2017 

Rada SRZ schvaľuje doterajší postup poverených zástupcov Rady SRZ pri uskutočnených 

rokovaniach vo veci návrhu zákona o rybárstve. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 103/2017 

Rada SRZ vyhlasuje, že iné medializované názory vo veci návrhu zákona o rybárstve nie sú 

oficiálnym stanoviskom Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 104/2017 

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona 

o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii e-

Legislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu). 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 105/2017 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať 

pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na 

medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením 

zaslaným na príslušnú ZO SRZ. 

         Termín: do ukončenia MPK 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 106/2017 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ informovať ZO SRZ o doterajšom postupe štatutárnych 

zástupcov Rady SRZ v legislatívnom procese vo veci návrhu zákona o rybárstve ku dňu 21. 

októbra 2017 a naďalej pokračovať v informovaní. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu
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Uznesenie č. 107/2017 

Rada SRZ schvaľuje, že oficiálne stanoviská k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu vo veci 

návrhu zákona o rybárstve poskytujú výlučne štatutárni zástupcovia Rady SRZ alebo nimi 

poverené osoby. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 3: 

Rôzne 

tajomník SRZ – informoval o schválení dotácie 67 000 Eur ministrom MŽP SR určenej na 

čiastočnú kompenzáciu škôd spôsobených ľadochodmi na rieke Poprad 

 

prezident SRZ – poďakoval za aktívny prístup a diskusiu; uviedol, že naďalej budeme pokračovať 

v ďalších krokoch; treba zdôrazniť postup, ktorý máme a poukázať na to, že sme jednotní; treba si 

uvedomiť, že rybárske právo patrí štátu, a ak budeme zákon porušovať, môžeme o rybárstvo prísť 

Ing. Gajdošík – treba to povedať hlavne na členských schôdzach, na ktorých sa prijímajú uznesenia 

v rozpore so zákonom 

tajomník SRZ – treba zintenzívniť rokovania aj so zástupcami vládnucej koalície, ak teda máte 

kontakty, treba vyrokovať stretnutia, aby sme informovali o danej problematike 
 

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 12:00 hod. 
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Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 21.10.2017 
 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 97/2017 

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

Staško. 

Uznesenie č. 98/2017 

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

Uznesenie č. 99/2017 

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

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

vianočnú distribúciu od 10.12.2017 do 24.12.2017 za nájomné vo výške 1 500 EUR. 

Uznesenie č. 100/2017 

Rada SRZ schvaľuje zloženie petičného výboru takto: Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, 

MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent. 

Uznesenie č. 101/2017 

Rada SRZ schvaľuje petičný výbor SRZ v zložení podľa uznesenia č. 100/2017, ktorý zaháji svoju 

činnosť v prípade nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve. 

Uznesenie č. 102/2017 

Rada SRZ schvaľuje doterajší postup poverených zástupcov Rady SRZ pri uskutočnených 

rokovaniach vo veci návrhu zákona o rybárstve. 

Uznesenie č. 107/2017 

Rada SRZ schvaľuje, že oficiálne stanoviská k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu vo veci 

návrhu zákona o rybárstve poskytujú výlučne štatutárni zástupcovia Rady SRZ alebo nimi 

poverené osoby. 
 

 

II. Rada SRZ ukladá: 
Uznesenie č. 105/2017 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať 

pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na 

medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením. 

         Termín: do ukončenia MPK 

Uznesenie č. 106/2017 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ informovať ZO SRZ o doterajšom postupe štatutárnych 

zástupcov Rady SRZ v legislatívnom procese vo veci návrhu zákona o rybárstve ku dňu 21. 

októbra 2017 a naďalej pokračovať v informovaní. 

 

 

III. Rada SRZ odporúča: 
Uznesenie č. 104/2017 

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona 

o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii e-

Legislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu). 
 

 

 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu


 

9 

IV. Rada SRZ vyhlasuje: 
Uznesenie č. 103/2017 

Rada SRZ vyhlasuje, že iné medializované názory vo veci návrhu zákona o rybárstve nie sú 

oficiálnym stanoviskom Rady SRZ. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

 

Ing. Juraj Staško       ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        tajomník                         prezident  
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