ZÁPISNICA

zo zasadnutia RADY SRZ
konaného dňa 24. marca 2018 v Žiline

Z Á P I S N I CA
zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 24. marca 2018 v Žiline

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní: Ing. Cintula B. a vedúci odboru tečúcich vôd a výroby, Ing. Šátek P. – ekonomický
odbor, Ing. Kuric Miroslav – vedúci odboru investícií a správy majetku, Ing. Ján Pika –
riaditeľ Slovryb, a.s., p. Fečko – štatutár Slovryb, a.s., Mária Sprušanská – samostatný
referent pre športovú činnosť.
Program:
Otvorenie
1. Kontrola uznesení
2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2017 s komentárom
Správa auditora k hospodáreniu Rady SRZ za rok 2017
3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2018 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
4. Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2017
5. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2017
6. Návrh plánu zarybňovania na rok 2018
7. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2017
8. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2018
9. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov za rok 2017
10. Priebežné plnenie Uznesení XI. Snemu SRZ a priebežná informácia o prípravách XII.
Snemu SRZ
11. Iné
11.1 Vyznamenania
11.2 Žiadosť MO SRZ Vrbové o podporu športových súťaží
11.2 Žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica o podporu pre Dni Svätého Huberta
11.3 Správa o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady SRZ
11.4 Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od posledného zasadnutia
Rady SRZ
11.5 Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za
záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
12. Rôzne
(zasadnutia Rady SRZ dňa 23. marca 2018 sa zúčastnilo 26 členov Rady SRZ, neprítomní JUDr.
Borlok, Ing. Stanko, p. Bodzáš, p. Hesek, p. Kozub, p. Polák, p. Tomanovics, p. Valent, p. Čech,
Bc. Ondrejovič, p. Smrek, p. Šiška)
V dňoch 19. - 20. marca 2018
nasledovné uznesenie:

sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté

Uznesenie č. 11/2018
Rada SRZ schvaľuje za tajomníčku DK pri Rade SRZ JUDr. Sotirovovú.
Hlasovanie:
Za – 26
Proti – 0
Zdržal sa – 8
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(zdržalo sa 8 členov Rady SRZ – p. Hesek, p. Tomko, p. Kozub, p. Polák, p. Néveri, p. Broniš, p.
Borlok, p. Stanko)
(zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 26 členov Rady SRZ)
Otvorenie
Zasadnutie otvoril prezident SRZ – privítal členov Rady SRZ a KK SRZ a poďakoval za
prítomnosť. Odporučil zmeniť poradie programu nasledovne:
1. Kontrola uznesení
2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2017 s komentárom
Správa auditora k hospodáreniu Rady SRZ za rok 2017
3. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2018
4. Návrh plánu zarybňovania na rok 2018
5. Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2017
6. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2017
7. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2017
8. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2018 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
9. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov za rok 2017
10. Priebežné plnenie Uznesení XI. Snemu SRZ a priebežná informácia o prípravách XII.
Snemu SRZ
11. Iné
11.1 Vyznamenania
11.2 Žiadosť MO SRZ Vrbové o podporu športových súťaží
11.2 Žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica o podporu pre Dni Svätého Huberta
11.3 Správa o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady SRZ
11.4 Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od posledného zasadnutia
Rady SRZ
11.5 Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za
záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
12. Rôzne
Prezident SRZ – za skrutátorov určil Mgr. Jankovičovú a p. Viktorína, za overovateľov zápisnice
navrhol p. Farkého a p.Godišku
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 12/2018
Rada SRZ schvaľuje predložený program s možnosťou zmeniť poradie jednotlivých bodov
programu a zároveň schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Farský a p.
Godiška.
Hlasovanie:
Za – 25

Proti – 0
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Zdržal sa – 1
p. Godiška

K bodu 1:
Kontrola uznesení
tajomník SRZ – materiál ste obdržali, je to aj na prezentácií. Nech sa páči otázky.
Mgr. Jankovičová- uznesenie č. 132/2017: predmetné miestne rybárske poriadky, organizácie ktoré
dodatočne zaslali poriadky 27.2.2018 ale či zaslal už aj Medzev, poprosím o preverenie, uznesenie
č. 115/2017 je to stále v priebežných mám za to, že č.115/2017 bod C boli už podmienky
spracované, rovnako uznesenie č. 140/2017 zvolanie krajských porád aj to už je splnené.
Prezident SRZ - informuje o programe Prezídia, informuje o uzneseniach prijatých na Prezídiu a to
kontrola uznesení, disciplinárne rozhodnutia – boli prijaté uznesenia - Uznesenie č. 3/2018
Prezídium SRZ odporúča organizačno-právnemu referátu v disciplinárnom konaní p. Zemka
vyžiadať kompletný spisový materiál do 7 dní, Uznesenie č. 4/2018 Prezídium SRZ odporúča
organizačno-právnemu referátu v disciplinárnom konaní p. Bernáta vyžiadať kompletný spisový
materiál vrátane doručenky na predvolanie a zároveň zaslať obvinenému odpoveď s informáciou,
že pre nekompletnosť spisového materiálu nebolo rozhodnuté. Uznesenie č. 5/2018 Prezídium SRZ
potvrdzuje, že sa zaoberalo žiadosťou v disciplinárnym konaním p. Harvánka vedeným od roku
2012, rešpektujeme rozhodnutia súdu a SRZ Prezídia a výboru z roku 2012, informácia o čerpaní
environmentálneho fondu, vyznamenania čestné členstvo bolo prijaté Uznesenie č. 6/2018
Prezídium Rady SRZ schvaľuje udelenie čestného členstva v SRZ osobám, ktoré spĺňajú
podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní
a čestného členstva SRZ nasledovne: MsO SRZ Bratislava - I. Imrich Konkoľ , MO SRZ Holíč Ing. Ivan Pach, MO SRZ Holíč - Beatrice Hillová, Priebežné plnenie uznesení XI. Snemu SRZ boli
prijaté uznesenia- Uznesenie č. 7/2018 Prezídium Rady SRZ odporúča schváliť Rade SRZ
uznesenie, ktorým sa vypracuje koncepcia rybárstva v spolupráci s Ministerstvom, ktorá bude
udelená ako úloha pre referát sekretariátu a OTVaV s termínom do 30.9.2018, Uznesenie č. 8/2018
Prezídium Rady SRZ odporúča schváliť Rade SRZ uznesenie, ktorým sa otvorí téma Kongres EAF
na zasadnutie v Budapešti na výkon rybárskeho práva v hraničných vodách. Predseda KK podal
informáciu o kontrole na sekretariáte SRZ zo dňa 24.3.2018 aj zo zasadnutia kontrolnej komisie
k plneniu rozpočtu a k návrhu rozpočtu na rok 2018.

K bodu 2:
Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2017 s komentárom
Správa audítora k hospodáreniu Rady SRZ za rok 2017
Prezident SRZ – prizval Ing. Šáteka, materiál obdržali členovia Rady elektronicky.
Ing. Šátek - bol dosiahnutý zisk 135.117 Eur po zdanení spotreba materiálu prekročená ale bolo
usporené na krmive, hnojive, liečiva. Spotreba rýb – zarybnenie nadplán za 314.000 Eur,. Čo sa
týka položky spotreba násadových cez 800.000 Eur nerozpočtová položka – nebola rozpočtovaná
pretože výnos a náklad sa rovnajú, spotreba pohonných hmôt prekročená o 12.000 Eur, Repre fond
mierne prekročenie aj za odmeňovanie športovcov repre. výsledky na MS a ME sú odmenení
formou darčekovej poukážky. Ostané služby, položky splnené. V roku 2017 položka nájomné
prekročená za výrobné stredisko Mošovce (zmluva o prenájme od 7/2017 so Spojenou školou
Martin) a ten predstavuje cez 1400 Eur mesačne a potom nájmy za výstavy na, ktorých sme sa
zúčastnili, príspevky pre základné organizácie a príspevky pre rybársku stráž za všetky ZO SRZ
(poistenie členov RS). Produkcia rýb dosiahla historické maximum.
Prezident SRZ- poďakoval Ing. Šátekovi.
PaedDr. Čerešňák- Rozdiel HV výroby a celkový HV SRZ je 165.000 Eur v čo to je?
Ing. Šátek- sú v zarybnení na viac - nadplán a použitie zvýšených fin. prostriedkov z povolení na
rybolov je použite v zmysle stanov.
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MVDr. Bilik- už druhý rok výrazný posun vpred, bezproblémové financie.
p. Gajdošík- pohľadávky voči organizáciám za minulé obdobia, poprosím vysvetliť.
Ing. Šátek- máme organizácie, ktoré ešte nezaplatili za rok 2017 a staršie
p. Gajdošík- a môže sa to stať keď už je rok 2018? a čoho sa to týka neuhradené pohľadávky.
Ing. Šátek- napr. SRZ MsO Prešov, to budem riešiť ja sám.
Tajomník SRZ- a ďalšie nižšie pohľadávky a tie staršie ako jeden rok sa bude komunikovať
a vysporiadavať so ZO úloha pre ekon. odbor do 6.4.2018,
Ing. Šátek- Prešov odmietol výbor zaplatiť známku mimoriadnu za účasť na sneme v roku
2014, nezaplatili známku a 1000EUR podielové dane, zverejnené na obchodnom vestníku a skúšali
ísť cez Radu a išli protiprávne a 1000EUR si započítali.
p. Orovčík- z mimoriadnej známky boli hradené náklady delegátov za organizáciu na sneme.
MVDr. Bilik- ide o 50 centovú známku, ktorú odmietli uhradiť ako organizácia. Solidarita
s ostatnými.
p. Mišech- druhý rok výrazné plusové hospodárenie ale máme balvan z predchádzajúceho obdobia
a čo budeme robiť?
Tajomník SRZ- navrhujem dosiahnutý HV v roku 2017 bol použitý na investície do majetku SRZ
priorita je investovať, investície majú priamy vplyv na základné imanie, aj odporúčanie audítorskej
spoločnosti aby Rada prerokovala dosiahnutý hospodársky výsledok bol použitý do investícií
zväzu. Umorovanie straty minulých účtovných období dosiahnutej do roku 2015 by nemalo byť na
úkor dosiahnutého zisku, zisk by mal ísť na investície. Malo by to mať dopad na zníženie nákladov
na výrobu. Malo by sa prijať uznesenie, ktorým sa umorí strata min. období ale až po navýšení
majetku zväzu - zvýšenie imanie.
Ing. Šátek – máme imanie 11 mil. a znížilo by sa o 3 mil.
MVDr. Bilik- hovoríme o kumulovanej strate účtovných období, ktorú musíme dať len účtovne do
poriadku.
Ing. Trokan- KK na zasadnutí prebrala plnenie rozpočtu za rok 2017 nemá výhrady, konštatuje
výrazný posun vpred, takto pred rokom sme dávali pripomienku, aby sa vyjadrili aj komisie Rady
aby to bolo jasnejšie, zmena stavu zásob druhý riadok a prírastok a je to prírastok odporúčame
Rade schváliť plnenie rozpočtu s touto faktickou poznámkou.
Mgr. Jankovičová - manká a škody vo výške 16.400EUR, čím boli spôsobené a či bola vyvodená
zodpovednosť.
Ing. Šátek- 11.000Eur úhyn pstruha potočného na výrobnom stredisku Považskej Bystrici a 5200
Eur vyradené ceniny za rok 2016, ktoré ostali nevyužité resp. boli vrátane základnými
organizáciami. Bolo to likvidované spálením. Ceniny čo nespotrebujeme sú evidované na sklade
a účtovne sú evidované ako materiál a fyzicky sú vyradené protokolárne.
p. Mišech- stanovisko ekonomicko-výrobnej komisie k rozpočtu ako takému informoval priebehu
rokovania komisie. Odporúča Rade schváliť rozpočet na rok 2018.
Prezident- návrh uznesenia.
Tajomník správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017 dostali ste materiály elektronicky.
Prezident- správu audítora berieme na vedomie.
Bolo schválené:
Uznesenie č. 13/2018
Rada SRZ schvaľuje použitie disponibilného zostatku výsledku hospodárenia za rok 2017 vo výške
135 116,75 Eur na nákup investícií v zmysle Prílohy č.4 rozpočtu na rok 2018 – Plán opráv
a udržiavania a investícií.
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Prezident- Komentár k plneniu plánu 2017 a k návrhu rozpočtu sa zašle členom Rady.
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K bodu 3:
Návrh plánu športovej činnosti na rok 2018
Prezident SRZ – návrh plánu športovej činnosti p. Sprušanská predložila materiál a mali sme
možnosť si ho preštudovať.
p. Sprušanská- materiál ste dostali návrh na uznesenie termínový kalendár pretekov čaká nás 45
pretekov, 2 ligy juniorov a pridali sa majstrovstvá do sveta vo feeder 11 pretekov prihlásili sa 2
družstvá a máme 7 nových družstiev v muške je, Prívlač 8 pretekov, Rybolovná technika 3, každý
pretek dvojkolový pretek vždy, preto dva krát toľko. Prihlášky do súťaže s približne 70 organizácií
zo 122 v plávaní, ďalej informovala o predloženom materiály.
Ing. Mihalda – prečo je feeder na Laborci.
p. Sprušanská- Mali by organizácie rotovať ale niektoré nemajú vody na to napr. SRZ MO
Dunajská Lužná organizuje preteky v Humennom vodu požičia inej organizácií.
p. Mišech - v odbore športových činností kolízia 2 podujatí, Zlatý blyskáč nie je to najšťastnejší
termín,
Mgr. Jankovičová- Zlatý blyskáč17 -20 júna nikdy nie počas školského roka pondelok – streda, kto
tam pôjde? V Trnave sa nikto neprihlásil lebo ide o pracovné dni, treba zmeniť termín.
Prezident – termín Blyskáča vynecháme.
JUDr. Kabáč- v termínovom kalendári chýbajú oravské preteky 131 a 133 riadky tam nie sú,
oravský lipeň a oravská muška,
p. Sprušanská- tie, preteky, ktoré boli schválené na zasadnutí tie tu sú. Tie Rada neschvaľuje, ale
na stránku ich môžeme dať. Čisto informatívny charakter. Reprezentácia tento rok v plávanej
vyslať na národy Európu na klubov, automaticky prvé miesto Prešov ženy juniori, majstrovstvá
sveta masters 55 – 65 rokov. Ďalej informovala o pretekoch. Športový zväz tým, že by ten zväz
chcel fungovať, boli sme na Ministerstve školstva a boli sme za p. Ťažkým a aké výhody to
prinesie a sú tu viazané prostriedky od štátu, nie sme národný športový zväz, sme len časť
rybárskeho zväzu a tým pádom nemôžeme byť národný a nemôžeme mať prostriedky zo štátu
a zatiaľ máme len príspevok a nemusíme ho dostať a ide to stále dole ten, zatiaľ dostávame len
príspevok. Nie sú to viazané prostriedky, zatiaľ dostávame len príspevok, pripomienkovali
stanovy, hrali sme sa tam v mesiaci jún so stanovami, budeme musieť byť národný športový zväz.
Nechceme sa oddeliť je to súčasťou nového zákona a ak nechceme o tie peniaze prísť a je dôležité
aby zväz spolupracoval nie je to náš vymyslel je to nutnosť.
Tajomník SRZ- Viazané prostriedky pre šport sú isté, dotačné prostriedky môže sa stať že nepríde
ani cent. Je potrebné pripraviť nastavenia samostatného zväzu OZ športového rybolovu,
fungovanie, vnútorné predpisy. Vzorec príspevku pre OZ tvorí matica z ktorej sa bude tvoriť
konečná výška príspevku závisí od 3 základných činiteľov a to: počet registrovaných detí
a mládeže do 23 rokov, pódiové umiestnenia na Majstrovstvách Sveta a Európy a popularita
športu.
p. Tomko- každá organizácia bude vysielať delegáta?
p. Sprušanská- musíme určiť v stanovách delegáta, delegáti sú navrhovaní zástupcami členských
schôdzi, delegátov, ktorí sa budú navrhovať, to sú voľby a keď ho niekto navrhne tak ho môžu
schváliť.
Prezident SRZ- schvaľujeme rozpočet.
Mgr. Jankovičová – počíta rozpočet s príplatkami pre rozhodcov za soboty a nedele
p. Sprušanská- je to v mzdovom, obnovený prišiel.
Tajomník SRZ- prišiel dva dni dozadu a počíta sa s tým.
Prezident SRZ- predniesol návrh na uznesenie.
Bolo prijaté:
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Uznesenie č. 14/2018
Rada SRZ berie na vedomie Plán práce odboru ŠČ na rok 2018.
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 15/2018
Rada SRZ schvaľuje
1. Termínový kalendár pretekov OŠČ, nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ,
a rozpočet odboru ŠČ na rok 2018.
2. Kooptáciu nových členov sekcie LRU – P (p. Marcel Čampiš bol kooptovaný za člena
sekcie LRU-P po odstúpení p. Vladimíra Mičjana) a sekcie RT, kde bola sekciou
odvolaná členka sekcie Lenka Durdiaková a na jej miesto bol kooptovaný p. Ladislav
Supák.
3. Výber a účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných
SRZ podľa množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ
A) LRU – PLÁVANÁ
- MS národov, Portugalsko
- MS U 15, 20, 25, Taliansko
- MS klubov, Maďarsko
- MS žien, Poľsko
- ME národov, Slovinsko
- MS veteránov a masters, Chorvátsko
B) LRU - MUCHA
- MS seniorov, Taliansko
- ME seniorov, Česko
- MS juniorov, Poľsko
C) LRU – PRÍVLAČ
- MS národov, Bosna a Hercegovina
- Trout Union Cup, Slovensko
- M ČR juniorov, Česko
D) LRU - FEEDER
- MS národov, Taliansko
- MS klubov, Bielorusko
E) RYBOLOVNÁ TECHNIKA
- MS juniorov, Poľsko
- ASKO, Rakúsko
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 16/2018
Rada SRZ ukladá
1. Tajomníkovi RADY
o zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ,
o zabezpečiť úhradu členských poplatkov do FIPSed, FIPS Mouche, ISCF a KŠZ SR,
o zabezpečiť úpravu Stanov SZŠR v zmysle nového Zákona o športe v súčinnosti
s organizačno-právnym referentom sekretariátu Rady SRZ tak, aby bolo možné požiadať
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o jeho uznanie za národný športový zväz a požiadať MŠVVaŠ SR o dotáciu pre rok 2019
2. Odboru športovej činnosti
➢ zabezpečiť registráciu pretekárov a evidenciu prihlášok do súťaží OŠČ,
➢ zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov,
➢ zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR,
➢ zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov,
➢ zabezpečiť konanie Volebnej konferencie SZŠŘ
➢ zabezpečiť všetky náležitosti potrebné k žiadosti o dotáciu MŠVVaŠ SR pre rok 2019
➢ aktualizovať Predpisy OŠČ pre potreby SZŠR, resp. SRZ
➢ zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ prostredníctvom stránky SRZ
➢ a stránok jednotlivých sekcií
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

p. Pavelka- je potrebné robiť dva krát do roky zahájovacie preteky pre deti, aby si ich robila každá
organizácia, pre deti ktoré sa nahlásia, na jar a na jeseň
p. Sprušanská- potrebujeme od športovcov všetky údaje. Novo zavedený elektronický systém
k registrácií pretekárov sme potrebovali meno priezvisko a dátum narodenia a číslo preukazu
a tento informačný systém kontroluje či tá osoba naozaj existuje. Rodné číslo musí byť
v informačnom systéme na základe čoho vydám registračný preukaz.

K bodu 4:
Návrh plánu zarybňovania na rok 2018
Ing. Cintula- zarybňovanie 2018, plán ste obdržali kaprovú časť sme si prešli s komisiou kaprové
strediská boli nastavené a rozobraté do detailov a pstruhové sme mali bez komisie za účasti
tajomníka a odboru. Je tam vidno aj nárast produkcie a sú tam nejaké rezervy ale nastavili sme to
tak, aby to bolo dobré. Vo Svite zamrzla v zime voda, uhynuli 3 tony pstruha dúhového.
Prezident SRZ- plán je reálny.
p. Estergájoš- maďarské krmivo má aké výsledky?
Ing. Cintula- Od 1,5 do 2 koeficient ponúkol nám znova krmivo a prechádza na to aj stredisko
Košárovce a nárast bude ďalší, aj nárast produkcie by mohol byť. Výsledky sú. Maďarský
dodávateľ sa vysporiadal aj s chorobami, hodnotím to kladne.
p. Godiška- hovoríme o pláne výrobných stredísk?
Ing. Cintula- áno.
PhD. Krajč- v prezentácii uviedol činnosť odboru za obdobie a prehľad toho čo sa uskutočnilo za
posledné tri mesiace, stručne činnosť odboru zverejňujeme na webe a sú tam základné informácie,
dopytoval sa na názor Rady či stačí takýto výstup, lebo dávame len informácie o tom čo sa
uskutočnilo. Základné informácie: do Žiliny na sekretariát chodí cca 3000 listov za rok-odbor rieši
viac ako polovicu z nich, predchádzajúce mesiace sme intenzívne riešili zákon o vodách a je tu
novela platná od 15.3.2018, ďalej pripravovaný zákon o rybárstve a jeho dve vyhlášky, riešime
rybožravé predátory, objavujú sa záujemcovia - vlastníci pozemkov pod VN a zaujímajú sa
nejakým spôsobom o chov rýb v rybárskych revíroch SRZ, riešili sme takto VN Jatov (MsO SRZ
Nové Zámky), VN Cabaj (MsO SRZ Nitra) a VN Tesárske Mlyňany (MsO SRZ Zlaté Moravce),
bolo by dobré prijať mechanizmus alebo systém na riešenie takýchto žiadostí lebo sú rozdielne
jednak vlastnícke a majetkové vzťahy a taktiež postoj správcu k tej-ktorej VN. Do konca marca je
potrebné predložiť na Ministerstvo životného prostredia SR zarybňovací plán pre rybárske revíry
SRZ na trojročné obdobie 2018-2020 a treba prijať uznesenie či na takéto VN o ktoré je záujem zo
strany vlastníka pozemkov pod vodnou plochou budeme predkladať zarybňovacie plány, keď nám
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ich majú odobrať. Nakoľko zákon o rybárstve je v štádiu záverečného schvaľovania nechceme
nateraz iniciovať školenia RS a RH, ale počkáme až po jeho prijatí a školenia budú v druhej
polovici roka. Objavujú sa žiadosti fyzických osôb o zorganizovanie rôznych druhov pretekov na
revíroch Rady ako napr. lov sumca na VN Z. Šírava ale aj kaprový maratón v Žiari nad Hronom
a chcú sa takto dostať na majstrovstvá Slovenska, následne MS, prijali by sme návrh ako
postupovať pri týchto žiadostiach jednotlivcoch.
Prezident SRZ - doplnil Ing. Krajča a vyzval na diskusiu.
p. Sieglová- VN Tesárske Mlyňany je pravdou to, že je to voda obcí a čo sa týka zarybňovania asi
to vypadne len z toho dôvodu že na ministerstve to mal starosta na komplet vybavené, pokiaľ tam
bude osádka zo strany ministerstva nie je možné, aby to nejaká organizácia presadila a nie je
možné do toho vstupovať a protirečiť a to sú veci ktoré sú poriešené a bola tam taká poznámka, že
starosta si potrebuje vybaviť dotácie, až to nenaťahujeme. Ľudia tvrdia toľko, že nám to rýchlo
vráti sú sklamaní, neviem čo tým myslia.
JUDr. Kabáč- bude finančné vyrovnanie?
p. Sieglová- áno, sme pripravení rokovať o finančnom vyrovnaní
Tajomník SRZ- stále je tu Rada.
Prezident SRZ- no tak boli šikovnejší neporušili zákon a úradníkovi to dovoľuje zákon.
p. Gajdošík – u nás sme sa 8 rokov doťahovali a sme museli sme nechať revír s našimi rybárskymi
domčekmi lebo preukázali vlastníctvo k tomu, nikto nič neporušil, musí sa človek dohodnúť.
Postupujú podľa litery zákona.
p. Antal- vysporiadanie je dôležité keď sa vysporiadavame za ryby vychádza sa z minimálky ale
častokrát zarybňujeme viac ale treba to akceptovať.
PhD. Krajč- 8.3. zasadala zarybňovacia komisia, ktorá prejednala návrhy zarybňovacích plánov a
začína nové 3. ročné obdobie bude to na roky 2018, 2019 a 2020, zarybňovacie plány vrátane
revírov ZO SRZ budú zaslané na Ministerstvo ŽP, kritérium sú finančné prostriedky podľa
rozpočtu, ktorý je navrhnutý na 1 840.000EUR a na základe tohto boli spracované návrhy vo forme
tabuliek. Materiály sme obdržali.
Prezident- diskusia k zarybňovaciemu plánu na rok 2018.
p. Godiška: plánované zarybnenie VN Domaše bude v objeme 109.000EUR, a zarybňovacej
komisií bolo ukrátené zhruba 7.000 EUR, prečo sa tak stalo?
Ing. Cintula- to bol nástrel od ichtyológa, je platné uznesenie na VN Zemplínsku Šíravu dať
20.000EUR, 7.000 EUR išlo z VN Domaše a 3.000EUR z VN Ružín, je predpoklad, že zarybnené
nadplán a bude uprednostnená VN Domaša a VN Ružín. Dohoda na zarybňovacej komisií.
p. Godiška –v rámci VN Z. Šíravy na to dopláca VN Ružín a VN Domaša?
Ing. Cintula- V minulosti tam nebolo 109.000 EUR, vždy tam bolo 103.000 EUR. Ichtyológ sa
pomýlil v údajoch na VN Z. Šírava.
PaedDr. Čerešňák- v rámci zarybňovacej komisie sa vysvetlilo, že zarybnenie VN Z: Šírava je
ročne 30.000Eur an blok a ichtyológ si myslel si že 30.000 EUR dostane ešte navyše.
p. Orovčík- rámci prešovského kraja je VN Domaša jediná v našom kraji a treba tomu
predchádzať. Keď sa Šírave zobralo a bralo sa pre všetkých a táto rétorika je nešťastná.
Ing. Mihalda- zlyhal ľudský faktor.
Ing. Cintula -zarybňovacia komisia odporúča schváliť návrh zarybnenia, predkladaná verzia bola
pracovná, našli sa chyby a tie boli odstránené, rozpočet bol navýšený o 60.000 EUR lebo stúpla
cena rýb, je potreba hľadať prostriedky, nie je možné, aby sme z vody vyberali neúnosné množstvo
rýb a nevracali späť.
p. Orovčík- zarybňovanie Z. Šíravy – zubáčom, ktorý je veľmi drahý a chytá sa mimo VN, radšej
zarybnenie nahradiť kaprom - odporučenie.
p. Šaffa- rozprávame o tom istom 4 roky prečo neexituje spolupráca medzi hospodárom
a ichtyológom a Radou SRZ, spolupráca neexistuje a záver je taký, že si každý zarybňuje ako chce,
kritika práce ichtyológa.
p. Antal – zarybňovacia komisia dostala podklady od ichtyológa a to čo napíše ichtyológ, tým sa
komisia aj riadi.
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Ing. Cintula – zubáč je preto v zarybňovacom pláne nakoľko je uvedený v minimálnom zarybnení
stanovenom pre túto vodnú nádrž Z. Šírava, tak ako aj šťuka, preto musí byť v zarybňovacom
pláne.
p. Antal - tak netreba tam dávať viac.
PhD. Krajč - okrem rozpočtu je kritériom pre stanovenie zarybňovacieho plánu aj stanovené
minimálne zarybnenie.
p. Mišech - chýba reálny podklad toho, čo do vôd dávame a čo vyťahujeme, prosím odprezentovať,
aké sú návštevnosti, aké sú úlovky, čo do vody dávame a čo z nej vyberieme a to má byť základ
toho ako hospodárime, je potrebné, aby sa touto problematikou zaoberali ichtyológovia a hospodári
na VN SRZ Rada.
PaedDr. Čerešňák – zarybňovacia komisia odporúča Rade sa týmto zaoberať, padol návrh na cenu
zväzovej povolenky tak, aby sa zatraktívnila s tým, že by tieto povolenia organizácie predávali
a dostávali by za predaj tejto povolenky 1- 2EUR.
Prezident- neodporúčam to teraz riešiť, treba sa na takúto problematiku pripraviť a predložíme to
na ďalšie zasadnutie Rady.
p. Antal – navrhujem, aby zamestnanci sekretariátu na OTV a V spracovali analýzu .
p. Viktorín – pstruhové a lipňové vody zarybňujeme za 60 EUR a vyberáme financie za povolenku
30 EUR. Tým pádom dotujeme zarybňovanie pstruhových a lipňových vôd z kaprových povolení.
Tajomník SRZ- analýza, ktorá musí mať podklad a tým sa dopracujeme k výstupom dokedy
budeme dotovať vody a stále robíme to isté, posúvame problematiku ďalej. Najprv urobme analýzu
a potom navrhnime riešenia.
p. Gajdošík- analýza zarybňovania, ktorá musí mať podklad.
p. Mišech - 8,5 milióna Eur hodnota ulovených oproti tomu 2,1 milióna Eur hodnota nasadených
rýb, koľko rokov dozadu vieme spraviť k tomuto analýzu, aby tam nebola analýza iba jedného
roka? otázka položená p. Krajčovi
PhD. Krajč - pri tvorbe zarybňovacieho plánu na revíry Rady na trojročné obdobie je dobré sa pri
tom zastaviť a diskutovať ako ďalej, sme pripravení a vieme urobiť takúto analýzu, nakoľko
výstupy máme a máme ich v databázach, je potrebné určiť si cieľ, o čo nám ide, my pripravíme
analýzu na júnové zasadnutie Rady, za 4 ročné obdobie, budeme pripravovať aj materiál na Snem.
Prezident SRZ- stačia 4 roky bude to aj podklad pre Snem.
p. Godiška – chcem pripomenúť iba čísla, stále na niečo čakáme, finančne vyberieme z vody
päťnásobok viac ako zarybníme aj napriek tomu systematicky a dlhoročne odrybňujeme vody
v rámci celého SR, privítal by som spracovať analýzu tento stav trvá minimálne 6 až 10 rokov, a v
rámci OTV a V je potrebné navrhnúť riešenie.
p. Antal- na zarybňovacej komisií boli predložené úlovky s režimom CHAP malo by sa s tým
niečo robiť, je neprípustné, aby sa tieto úlovky zapisovali do povoleniek,
Ing. Cintula - pripravíme analýzu je potrebné, aby tento materiál prerokovali príslušné komisie
Rady a tieto predložili materiál na rokovanie Rady.
PhD. Krajč – robili sme kontrolu zarybňovacích plánov pre MŽP na 3 ročné obdobie a našli sme 3
chyby na revíroch Rady v navrhnutých zarybňovacích plánoch, chyby opravíme tak aby sa
navrhnutým ZP plnilo stanovené minimálne zarybnenie (VN Slňava - sumec, na VN Krpeľany
pstruh potočný, zarybňovací plán musí odísť do 31.3.2018 na MŽP SR.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 17/2018
Rada SRZ schvaľuje predložený návrh zarybňovacieho plánu na rybárske revíry Rady SRZ na
trojročné obdobie 2018-2020.
Hlasovanie:
Za – 26
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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Bolo prijaté:
Uznesenie č. 18/2018
Rada SRZ ukladá predložiť tento zarybňovací plán spolu so zarybňovacími plánmi na rybárske
revíry v obhospodarovaní základných organizácií SRZ na Ministerstvo Životného prostredia do
konca marca 2018.
Hlasovanie:
Za – 26
Proti – 0
Zdržal sa- 0
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 19/2018
Rada SRZ ukladá OTVaV s príslušnými komisiami Rady vypracovať analýzu zarybňovania
a privlastnených úlovkov na rybárskych revíroch SRZ za obdobie od 2014-2017. Spracovaný
materiál sa predloží na posúdenie pred zasadnutím Rady konanej v júni príslušným komisiám.
Hlasovanie:
Za – 26
Proti – 0
Zdržal sa -0
PhD. Krajč- podľa smernice sme navrhli prerozdeľovanie finančných prostriedkov do jednotlivých
zarybňovacích fondov a to by sme chceli aby Rada schválila, zarybňovacie plány z kaprovej
a lipňovej rezervy a z fondu ichtyológa na zarybnenie chovných pstruhových revírov násadou
pstruha potočného v kategórii Ppr.
p. Farský- upozornil na chybu v tabuľke pri Štúrove, týkala sa posledného stĺpca vo fonde pre ZO
SRZ za kaprové zväzové povolenia
Ing. Krajč- vysvetlil.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 20/2018
Rada SRZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov určených na zarybňovanie rybárskych
revírov v roku 2018 z jednotlivých zarybňovacích fondov podľa smernice.
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ing. Cintula- nie sú dodané násady z roku 2017 a bolo by dobré to schváliť, aby boli prioritné
plnené v roku 2018.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 21/2018
Rada SRZ ukladá plnenie nedodaných násad schválených v roku 2017 pre ZO SRZ v hodnote
27.480 EUR, ktoré sa bude plniť v roku 2018.
Hlasovanie:
Za – 25

Proti – 0

Zdržal sa – 1
Mihalda

p. Godiška – otázka k VN Liptovská Mara či nastal posun k výskytu cudzorodých látok vo vode,
na rybách zubáč, boleň, či neuvažuje Rada podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a či
odporúčanie CHAP má oporu v rámci zákona a je tu veľa nezrovnalostí medzi rybárskou strážou
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medzi rybári, očakávam jednoznačnú odpoveď rybárom pred začiatkom rybárskej sezóny.
Ing. Mihalda – podporuje vyjadrenie p. Godišku. Vyjadrenie ku kontaminovaným rybám na VN
Liptovská Mara, je potrebné riešiť.
Ing. Krajč- v prezentácií činnosti OTV je tiež uvedená táto informácia. Posledná vzorka rýb bola
poslaná na rozbor, vyšla pod limitom, išlo o zubáča, rokovali sme so Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou s požiadavkou na navýšenie počtu analýz v rybárskych revíroch, ktoré
obsahujú nebezpečné látky, vyhodnotili sme to tak, že nie je možné sa stavať k tejto situácii tak, že
sa nič nedeje, potrebujeme získať vzorky a podľa toho sa rozhodneme ako ďalej, nie sme tí, ktorí
o tom budú rozhodovať. Trestné oznámenie Rady nedala. Nešťastne tam dali, že sa tam zakazuje
privlastňovať zubáč. Takéto ryby sa podľa navrhovanej novej rybárskej legislatívy nebudú môcť
konzumovať, do začiatku sezóny dá Rada informáciu o aktuálnom stave na VN Liptovská Mara.
p. Godiška - revír je buď CHAP alebo nie a ďalej je len rozhodnutie veterinárnej správy a my
nemáme ako postihnúť tých ľudí ak si ulovenú rybu budú ponechávať.
Ing. Cintula- rybársky hospodár si dal vysvetliť na prokuratúre jeden paragraf zo zákona
o veterinárnej starostlivosti, treba vysvetliť paragrafy, rybár sa musí riadiť obidvoma zákonmi,
rybárska stráž nemôže posudzovať či si rybu zobral, keď si ryby zoberie - poruší veterinárny zákon
a RVPS uloží blokovú pokutu, keď si rybár nezapíše rybu tak je to pytliactvo.
MVDr. Bilik – rybárska stráž ako verejný činiteľ má povinnosť postúpiť skutok ďalej.
p. Viktorín- na VČS sa pýtali, že keď je ryba z VN Liptovská Mara kontaminovaná, že ako je to
možné, že chováme pstruhy v klietkovom chove na tejto VN, ak vyšli tie vzorky pozitívne
u zubáča, či nie sú pozitívne aj pstruhy.
Ing. Cintula- v klietkach je chov sezónnou záležitosťou, výkrm je kompletnými kŕmnymi zmesami
s minimálnym podielom prirodzenej potravy a celoročne kontrolovaný. Predpokladáme, že zubáč
vo veľkosti od 50cm do 70cm nebudú prekračovať stanovené limity a ďalšie kategórie nad 70cm
budú.
Ing. Mihalda -bude informácia do začiatku hlavnej rybárskej sezóny?
Ing. Cintula- do začiatku sezóny budeme rybárov a organizácie informovať písomne.
p. Godiška - Liptovská Mara a trestné oznámenie, ako budeme postupovať?
PhD. Krajč - každý môže podať trestné oznámenie a existuje zákon o environmentálnych záťažiach
a je to možné riešiť ako spáchanie a bude to riešiť príslušný okresný úrad, využívame to pri MVE
Želiezovce na rieke Hron, my ako SRZ musíme podať fundovaný podnet, musí byť dostatok
informácií, budeme iniciovať odber ďalších vzoriek aby Rada mohla dať výstup.
Prezident SRZ- berieme na vedomie vyhodnotenie zarybňovania za rok 2017 a schvaľujeme ZP
a ostatné predložené materiály. Pozval do miestnosti zástupcov Slovrybu Ing. Piku a p. Fečka –
člena predstavenstva.
Ing. Pika - Slovrybu sa podarilo prekročiť podnikateľský zámer, bilancie majetku zvýšenie majetku
a zníženie zadlženia spoločnosti, čo zvýšilo akcie. Problém ohľadom investícií, vybudované
technologické zariadenia, tak isto aktivita zamestnancov a spolupráca so zamestnancami
a zhromaždenie na 28.4.2018, budú dodané materiály.
Prezident SRZ- poďakoval.
Ing. Kalus - hľadá sa lokalita pre nové hospodárstvo už sa upustilo?
Ing. Pika- Nie neupustilo sa pretože obec odmietla zmeniť plán a druhá lokalita sme donútili
pozemkový fond dať to do poriadku. Bola aj petícia. Momentálne sme vo fáze projektovej
dokumentácie, nemáme vyjadrenie z príslušného stavebného úradu Banská Bystrica, či zlúči
územné a stavebné konanie do jedného, a teda na základe toho vyberieme projekt.
Ing. Mihalda - tržby tvorili 22% za násady. Aké násady?
p. Fečko- pstruh potočný lipeň ako taký znovu chceme dokonalú strategickú myšlienku, produkcia
viac lipňa z roka na rok.
Ing. Mihalda - medziročný nárast koľko %?
Ing. Pika- od 17 do 20%, pretože veľa ľudí si radšej kúpi turecké pstruhy a naše kvalitné idú von
na export.
Prezident- poďakoval za účasť.
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K bodu 8:
Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2018 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
Prezident SRZ- navrhol zahrnúť do tohto bodu aj bilanciu investícií a opráv majetku SRZ za rok
2017
prizval Ing. Šáteka a Ing. Kurica. Materiály ste obdržali máme to písomne, otvoril diskusiu.
Tajomník SRZ - rozpočet pozostáva z viacerých častí. teda môžeme začať bodom bilancie opravy
majetku za rok 2017.
p. Farský - iba polovica prostriedkov bola vyčiarkaná, prečo boli vyčerpané?
Ing. Kuric- uviedol stav, všetko bolo splnené, opravy a údržba ťažko plánovať. Odvolal sa na
prezentáciu.
Tajomník SRZ- doplnil informáciu jedna z investícií roka 2017 bola pre predložené iba dvoch
cenových ponúk posunutá na realizáciu až po predložený cenovej ponuky od tretej firmy, z troch
ponúk sa vybrala tá kde sa ušetrilo najviac a investícia bola dokončená v roku 2018, predložením
tretej ponuky došlo k šetreniu fin. prostriedkov cca. 14.000 Eur
Ing. Šátek – okomentoval výnosové a nákladové položky návrhu rozpočtu na rok 2018. Príjem
z predaja strediska Považská Bystrica nie je zahrnutý do rozpočtu na rok 2018 a to z titulu, že
rozpočet na rok 2018 pojednáva o bežných prevádzkových resp. kapitálových príjmoch a výdajoch,
čo predaj strediska Považská Bystrica nie je. Ide o mimorozpočtové zdroje z predaja, ktorý sa bude
ešte iba realizovať a tieto budú účelovo viazané len na výstavbu nového strediska a budú podliehať
plne len na tento účel, preto o ňom nepojednávame v rozpočte na rok 2018.
Mgr. Jankovičová- čo je zahrnuté do položky vnútroorganizačné výnosy vo výške 199.000EUR?
Ing. Šátek – doprava medzi výrobnými strediskami, práce truxora vo výrobných strediskách.
Tajomník SRZ – medziročne dochádza k nárastu osobných nákladov, na základe úprav zákonníka
práce nárast príplatkov za prácu cez víkendy (rozhodcovia na pretekoch LRU), ďalším aspektom
je stabilizácia zamestnancov vo výrobných strediskách a na sekretariáte, po dohode so
zástupcami odborov bude realizovaná valorizácia platov všetkých zamestnancov 4% tí ktorí
odpracovali do 10 rokov a 6% ktorí sú tu zamestnaní nad 10 rokov.
Ing. Trokan – vyjadrenie KK k návrhu rozpočtu na rok 2018, navrhnutý rozpočet je vyrovnaný
a odporúča Rade SRZ rozpočet schváliť.
Tajomník SRZ- v mesiaci október sme poslali dve žiadosti o podporu formou dotácie na
environmentálny fond, na projekt BR1 rieka Poprad – rybársky manažment lipňa tymianového
a materiálno-technické vybavenie pre zamestnancov sekretariátu. Náklady na manažment lipňa
v sume 78.000 Eur sme zahrnuli do rozpočtu roku 2018 a bude financovaný z príjmu povolení
nakoľko, túto aktivitu chceme začať realizovať už tento rok kvôli klesajúcej populácií Lipňa
v rieke Poprad, tu je priorita zväzu riešiť problematiku lipňa bez odkladne za cenu
samofinancovania aj v prípade neschválenia dotácie. Túto úlohu musíme zvládnuť ako zväz. Ďalšia
časť projektu ja zameraná na materiálno- technické odborných zamestnancov a to monitoring
kvality vody a monitoring rýb a funkčnosti rybovodov, tieto dve časti žiadosti sa budú realizovať
iba v prípade schválenia dotácie z envir.fondu.
Ing. Trokan- v prípade monitoringu úhynu rýb by mal mať SRZ akreditáciu na odoberanie vzoriek.
Tajomník SRZ - naše vzorky budú podporné, ale tým že bude pri odbore vody prizvaný pracovník
polície je to dôkazný materiál s ktorým sa vieme ďalej pracovať a môže byť podkladom pri
zisťovaní škôd a prípadného vinníka.
MVDr. Bilik- výhodou je že budeme vedieť týmto technickým vybavením poskytovať služby
ostatným organizáciám SRZ a môže z toho byť finančný príjem.
p. Mišech- akreditácia, my sem jeden trh Európska únia a jeden priestor, my si môžeme dať
akreditáciu na laboratórne vozidlá v Českej republike, v Maďarsku, Rakúsku jej výsledky by mali
byť kontrolovateľné.
Ing. Kuric- predložil informácie na základe doterajších skúseností z reálnej praxe je problematické

13

a časovo veľmi zdĺhavé získavanie cenových ponúk na dodanie prác a tovarov od 1.000 Eur.
Aktuálna Smernica o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác ukladá získať minimálne 3
cenové ponuky pri zákazkách už od hodnoty 1 000 Eur bez DPH vyššie. Cenové ponuky sa na také
nízke sumy získavajú veľmi ťažko - firmy na zákazku tejto a podobných hodnôt nereflektujú
a administratívna náročnosť je pri tejto hodnote zákazky pre ne navyše neprijateľná a nám bráni
v operatívnom zásahu. Navrhujem preto posunúť hranicu povinného získania minimálne troch
cenových ponúk pre zákazky s minimálnou hodnotou 5 000 Eur bez DPH.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 22/2018
Rada SRZ ukladá odboru investícií a správy majetku aktualizovať smernicu o obstarávaní
a predložiť na nasledujúce zasadnutie v mesiaci jún.
Hlasovanie:
Za – 25

Proti – 0

Zdržal sa – 1
p. Jančuška

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 23/2018
Rada SRZ schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2018.
Hlasovanie:
Za – 25

Proti – 0

Zdržal sa – 1
p. Jančuška

K bodu 9:
Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov za rok 2017
Prezident SRZ - materiál bol zaslaný elektronicky, Tajomník SRZ - zhrnul podanie dvoch žiadosti
o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 jednak projekt BR1 – rybárstvo
rieka Poprad a rybársky manažment lipňa tymianového a projekt EV - Environmentálna výchova
a vzdelávanie členov výborov, komisií výborov ZO a členov rybárskej stráže (právne minimum).
Celkové finančné náklady oboch projektov sú spolu 240.000 Eur s DPH. Zatiaľ nie je známa
informácia o výsledku oboch žiadosti.
K bodu 10:
Priebežné plnenie Uznesení XI. Snemu SRZ a priebežná informácia o prípravách XII.
Snemu SRZ
XI. snem Slovenského rybárskeho zväzu ukladá:
C/ novozvolenej Rade SRZ
1. Rozpracovať uznesenie XI. Snemu SRZ a Hlavné smery zamerania činnosti SRZ na roky 2015
– 2018 do programu Rady SRZ.
Priebežné plnenie.
2. Viesť členskú základňu SRZ k dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych noriem a vnútro
zväzových predpisov, ako aj etických pravidiel v rybárstve.
Priebežné plnenie od 2015 do 2018 formou výkladov, metodických pokynov a poskytovania
odbornej a právnej pomoci.
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3. Každoročne písomne oboznamovať ZO SRZ s rozpočtom a účtovnou závierkou Rady SRZ ako
aj so správou Kontrolnej komisie SRZ do 30.04. príslušného roka.
Splnené – ZO SRZ sú každoročne informované formou Vestníka, ktorého prílohu tvoria oba
ekonomické dokumenty a správa KK je súčasťou Zápisnice z rokovania SRZ. Zároveň sú
dokumenty zverejňované a verejne prístupné na webovej stránke i FB.
4. Pre jednať všetky diskusné vystúpenia zo snemu, po overení ich právnej relevantnosti tieto
zapracovať do plánu práce. Ku všetkým diskusným vystúpeniam zaujať stanovisko, o ktorom
informovať ZO SRZ formou zverejnenia na www stránke SRZ do 30.04.2015.
Splnené - prerokovanie diskusných príspevkov bolo vyhodnotené na februárovom zasadnutí Rady
SRZ v roku 2015, zapracovanie do plánu práce v rámci prijatých ekonomických opatrení
súvisiacich s efektívnym využívaným zverených finančných prostriedkov, informácie
o vyhodnotení diskusných príspevkov boli zverejnené v termíne do 30.4.2015.
5. Zachovať členstvo SRZ vo federáciách CIPS-u ( mucha, plávaná ) a v ICSF ( casting ) vo
forme platenia členských poplatkov vrátane účasti delegátov SRZ na jeho kongresoch.
Splnené – členské príspevky sú platené ročne rybárskym federáciám vrátane ICSF.
6. Zabezpečiť účasť SRZ prostredníctvom štátnej reprezentácie na medzinárodných podujatiach
ako sú MS a ME v rámci finančných možností.
Splnené – každoročne sú nominovaní reprezentanti SRZ na MS a ME podľa jednotlivých sekcií
OŠČ + zabezpečenie konania MS v rokoch 2015 (MS LRU plávaná - Žilina), 2016 MS LRU
prívlač - Svit) a 2017 (MS juniorov v RT - Jarovce a MS LRU Mucha Podbanské) na Slovensku
7. Pri príležitosti 90. výročia založenia organizovaného rybárstva na Slovensku zabezpečiť jeho
dôstojnú oslavu.
Splnené – osláv sa zúčastnilo cez 400 členov SRZ, hostí a športových osobnosti SR
8. Zverejňovať na www stránke SRZ uznesenia Rady SRZ do 10 dní od zasadnutia Rady, 15 dní
pred zasadnutím Rady SRZ zverejniť program rokovania Rady. Takým istým spôsobom
zverejňovať uznesenia Prezídia a všetkých sekcií SRZ.
Splnené - Zápisnice z Rady a uznesenia z Prezídia Rady SRZ sú pravidelne zverejňované na
webovej stránke a FB do 10 dní, prípadné omeškania boli spôsobené väčším množstvom
agendy. Program rokovania Rady je zverejnený na webovej stránke v rámci plánu práce na
príslušný rok.
9. Ročnú účtovnú závierku Rady SRZ pravidelne overovať nezávislým audítorom.
Splnené – ročné účtovné závierky hospodárenia Rady SRZ sú auditované audítorskou spoločnosťou
Interauditbenetip,s.r.o., pričom správa audítora je zverejňovaná na webovej stránke
a zasielaná vestníkom na ZO SRZ.
10. Vypracovať opatrenia na zefektívnenie vlastnej výroby Rady SRZ s cieľom dosiahnutia
pozitívneho hospodárskeho výsledku.
Splnené – bola vypracovaná finančná analýza hospodárenia SRZ za roky 2010 až 2014 a na
základe analýzy boli formou Uznesení pre odbor výroby Radou SRZ schválené postupy
efektívneho hospodárenie výrobných stredísk SRZ s dosiahnutým kladným hospodárskym
výsledkom za obdobie 2015 až 2017.
11. Písomne vyzvať ZO SRZ, aby predložili Rade SRZ prípadné návrhy na zmenu resp. úpravu
Stanov SRZ.
Splnené – návrhy Stanov poslali ZO SRZ v rámci pripomienok k Mimoriadnemu Snemu SRZ, ktorý
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sa konal dňa 1.10.2016.
12. Prehodnotiť všetky riadiace a organizačné dokumenty Sekretariátu Rady SRZ.
Splnené – v priebehu štvorročného obdobia boli postupne aktualizované interné Smernice
a dokumenty pre činnosť ZO SRZ ako aj pre činnosť sekretariátu Rady SRZ.
13. Do 01.06.2016 pripraviť návrh na zmenu Stanov SRZ a následne zvolať mimoriadny snem.
Splnené – návrh zmeny Stanov schválila Rada na zasadnutý dňa 17.6.2016 a Mimoriadny Snem bol
zvolaný na termín 1.10.2016.
14. Vykonať, ako súčasť ročnej účtovnej uzávierky, finančný audit.
Splnené – súčasťou ročnej závierky je finančný audit a nezávislá správa audítora k účtovnej
závierke za účtovné obdobie 2014 až 2017.
15. Štatutárnymi zástupcami Rady SRZ vykonať personálny audit.
Splnené čiastočne – začiatkom roka 2015 bolo na základe Uznesenia Rady SRZ vypísané výberové
konania na vykonanie personálneho auditu aj s viackrát posuvaním termínu prihlásenia sa do
výberového konania, žiadna firma sa neprihlásila. Odporúčanie – vykonať personálny audit
štatutármi Rady SRZ do 30.09.2018
16. Vypracovať koncepciu rybárstva s Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá bude
obsahovať podporu chovu pôvodných a ohrozených druhov rýb a zvýšenia zarybnenia
rybárskych revírov.
Nesplnené – koncepciu rybárstva zapracovať formou Uznesenia do úloh sekretariátu
17. Upraviť podmienky výkonu rybárskeho práva na hraničných tokoch.
Nesplnené – hraničné vody sú riešené v rámci návrhu zákona o rybárstve § 44 do dňa
nadobudnutia platnosti medzinárodnej dohody ustanovujúcej podmienky výkonu rybárskeho
práva na hraničných vodách a vodách vyhlásených za medzinárodné toky, môže ministerstvo
na základe žiadosti užívateľa udeliť výnimku zo zákazov.
18. Viazať prostriedky z predaja nehnuteľností na nákup nových nehnuteľností, zhodnotenia
majetku, alebo na samostatný účet.
Splnené – je vytvorený samostatný investičný účet na ktorý sú smerované finančné prostriedky
z predaja nehnuteľného majetku SRZ a použitie fin. prostriedkov z tohto účtu je podmienené na
budovanie nových nehnuteľností a na zhodnocovanie majetku SRZ.
Tajomník SRZ- informoval o bodoch 16 a 17, ktoré sú nesplnené.
Prezident SRZ – prezídium odporúča Rade SRZ prijať k dvom nesplneným Uzneseniam z XI.
Snemu termínové úlohy.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 24/2018
Rada SRZ ukladá sekretariátu vypracovať koncepciu rybárstva v spolupráci MŽP SR ktorá bude
obsahovať podporu chovu pôvodných a ohrozených druhov rýb a zvýšenia zarybnenia rybárskych
revírov s termínom do 31.8.2018.

Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0
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Zdržal sa – 0

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 25/2018
Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ otvorenie témy výkonu rybárskeho práva
v hraničných vodách na tohtoročnom jesennom Kongrese EAF v Budapešti a povinnosť predložiť
výsledky výstupov ohľadom rybárskeho práva na kongrese EAF v Budapešti
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.1:
Vyznamenania
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 26/2018
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice
č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
nasledovne:
1. Udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1.
stupňa:
MO SRZ Martin – Miroslav Kšenžigh, Ing. Ivan Ďubák,
MO SRZ MO SRZ Hanušovce nad Topľou – Ing. Ján Eštvaník
MO SRZ Vrbové- Igor Mišech, Ján Boor, Štefan Bielko, Peter BÖhm, Marek Ondrejovič, Igor
Murín, Július Černička, Branislav Boor
MsO SRZ Bratislava I.- Peter Korch,
MsO SRZ Prievidza- Vladimír Krško, Vladimír Ješík, Štefan Obyvateľ
MO SRZ Holíč - Miroslav Bolebruch, Víťazoslav Mikuš
MsO SRZ Hlohovec- Ing. Miroslav Začko, Miroslav Čulák, Peter Hausknecht, Ľubomír Gašparík,
Zuzana Slobodová st., Rastislav Gajdoš, Martin Gőrőg, Beatrix Bilkova
2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“:
MO SRZ Martin – Emil Hirth
MO SRZ Vrbové- Miloš Hulvan
MsO SRZ Bratislava I.- JUDr. Peter Příhoda, Rudolf Zárecký, RSDr. Anton Ruth, Marián Durec
MO SRZ Holíč - Oto Kapsa, Jaroslav Baláž
MsO SRZ Hlohovec- Ing. Metod Križan, Ing. Peter Kysucký, Pavol Bžoch, Karol Sklenár, Daniela
Gažovičová
MO SRZ Bánovce nad Bebravou- Alojz Olejka
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.2:
Žiadosť MO SRZ Vrbové o podporu športových súťaží
Tajomník SRZ - bolo by vhodné pripraviť pre základné organizácie jasne definované podmienky
na poskytovanie podpory a partnerstva SRZ Rady na organizované významné rybárske preteky.
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Vypracovanie Smernice odporúčam vypracovať pracovníkmi sekretariátu v priebehu roka 2018.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 27/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Vrbové o podporu športových súťaží.
Za – 0

Proti – 16

Zdržal sa – 9

Proti- prezident SRZ, tajomník SRZ, Gajdošík, Pavelka, Nevéri, Antal, Farsky, Dimitrov,
Jankovičová, Mihalda Sieglová, Jančuška, Viktorín, Fraňa, Godiška, Broniš
Zdržal sa- Mišech, Kabáč, Kalus, Estergájoš, Staško, Bilik, Tomko, Šaffa, Čerešňák
K bodu 11.2:
Žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica o podporu pre Dni Svätého Huberta
Prezident SRZ– odporúčame, aby toto bolo dotované z fondu Rady za účelom zarybnenia
rybárskeho revíru vo Sv. Antone, s tým, že spolupráca bola už aj v predchádzajúcich dvoch
rokoch.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 28/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica o podporu formou násady pstruha
dúhového na Dni Svätého Huberta.
Za – 23

Proti – 3
p.Jankovičová
p.Mihalda a p.Bilik

Zdržal sa – 0

K bodu 11.3:
Správa o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady SRZ
Ing. Trokan - – informoval o výsledku kontroly na sekretariáte Rady SRZ dňa 24.3.2018 ku ktorej
bol spísaný záznam z kontroly, ďalej informoval členov Rady o záveroch zo zasadnutia KK,
prezentoval stanoviská KK k plneniu rozpočtu na rok 2017, návrhu rozpočtu na rok 2018 a rôzne
v tomto bode predniesol výsledky kontrol vykonaných v tomto roku, bola zaslaná odpoveď Ing.
Belešovi na jeho podnet k Volebnému poriadku, boli prejedané podnety MO Sabinov a MO
Poprad, v záveru svojho vystúpenia poďakoval zamestnancom sekretariátu za ústretovosť pri
pripravovaní materiálov ku kontrole. .
Ing. Kalus- preverovala sa Košická organizácia aký stav má situácia?
Ing. Trokan- uzavreté protokolom závery boli povedané a aj kontrola prebehla, aj podnet na
disciplinárnu komisiu bol podaný.
Mgr. Jankovičová – disciplinárne konanie proti p. Kopčovi sa začalo a bolo prerušené pretože je
nečlen
MVDr. Bilik – je členom je len dočasne vylúčený
Mgr. Jankovičová – áno, ale nie je možné proti nemu pokračovať v konaní. Povedané bolo, že sa
počká na analýzu, tá už prišla, bola aj rozposlaná.
Ing. Mihalda - žiada uložiť kontrolnej komisií úlohu, aby vykonala kontrolu od 2011 do 2014
správa, aká bola výška financií vybratá v Košiciach a koľko bolo člnov v Košiciach?
Prezident SRZ- môžeme požiadať nie ukladať.
Trokan- jedine ešte z archívov niečo doložiť, inak sme vychádzali z podkladov ktoré tam boli,
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neviem či môžu byť relevantné, v 2011 sa tam tie doklady nachádzali
Ing. Dekyský - načo má byť zameraná kontrola a čo tou kontrolou sledujeme? Más a jednať
o doklady, o výbery? Čo chceme?
Ing. Mihalda- budeme sa vedieť postaviť k problematike, ktorá je tam teraz.
Ing. Dekyský- a načo keď výbor uznal hoci to bolo drahé, že je to v poriadku.
p. Sieglová- kto bol delegát za Radu na VČS do Košíc?
MVDr. Bilik – ja som mal ísť ale vzhľadom na komplikovanosť situácie som sa nezúčastnil,
pretože som nechcel byť atakovaný jednou ani druhou stranou.
Ukončiť diskusiu
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 29/2018
Rada SRZ schvaľuje ukončenie témy MsO SRZ Košice.
Za – 23

Proti – 3
p. Šaffa, p. Orovčík, p. Kalus

Zdržal sa – 0

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 30/2018
Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady
SRZ.
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Tajomník SRZ- navrhol nastaviť pravidlá pre súťaže, napr. cena najlepšieho pretekára.

K bodu 11.4:
Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od posledného zasadnutia
Rady SRZ
Tajomník SRZ - ospravedlnil neúčasť referenta a informuje o krajských poradách vedúcich
rybárskych krúžkov, budeme priebežne informovať o ďalšej činnosti prostredníctvom elektornicky.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 31/2018
Rada SRZ berie na vedomie správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od
posledného zasadnutia Rady SRZ.
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.5:
Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za
záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
Tajomník SRZ- Informuje k návrhu zákone o rybárstve návrh zákona doručený na Úrad vlády SR
na prerokovanie Vládou SR s istým časovým posunom po tom, čo bol prerokovaný Legislatívnou
radou vlády SR. Politické dianie však zatiaľ nespôsobilo taký časový sklz, ktorý by odsunul 1.
čítanie návrhu zákona v NR SR predbežne mesiaci v máji 2018, teda tak ako je nastavené podľa
Plánu legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2018.
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Čo sa týka dvoch vykonávacích predpisov k zákonu ako isto viete, tieto sú v štádiu spracovania.
V nadväznosti na ich nedávne prerokovanie v Príbovciach v dňoch 6. a 7.3.2018, ktorého sa
zúčastnili aj traja zástupcovia SRZ (Ing. Javor, Ing. Krajč a Ing. Mihalda), sa na ich dopracúvaní
intenzívne pracuje. Budúci týždeň zašleme uvedené vyhlášky aj s prílohami všetkým, ktorí sa
zúčastnili na rokovaní v Príbovciach, aby si mohli materiály dôsledne preštudovať a pripraviť si
návrhy na úpravy. Pre tento účel, približne po veľkonočných sviatkoch, ministerstvo zvolá
celodenné rokovanie následne pôjde vyhláška do IPK a MPK, Petícia za záchranu rybárstva
pokračuje počas prebiehajúceho leg. procesu naďalej je nožné zberať podpisy buď písomnou
formou alebo elektronicky cez webovú stránku, ďalej informoval tajomník o priebehu
elektronizácie dňa 21.marca 2018 bolo oficiálne odovzdané dielo, ktoré na základe zmluvy o dielo
zo dňa 12.10.2017 zabezpečila pre SRZ firma Viadon, s.r.o. Zadaním bolo vytvorenie internetovej
aplikácie pre elektronizáciu SRZ, pričom jednotlivé obsahované body boli presne špecifikované
v zadaní. Odovzdaním diela je aplikácia plne použiteľná pre evidenciu členskej základne
a nahadzovanie údajov o členskej základni SRZ do databázy. Bol dohodnutý ďalší postup –
testovanie pre základné organizácie SRZ nasledovne:
Nasledujúce dohodnuté kroky v postupe aplikácii programu na ZO SRZ:
• Dodanie zoznamu osôb zo jednotlivých ZO do 1.5.2018 vzhľadom na prebiehajúce schôdze
a konferencie spoločnosti Viadon, s.r.o., ktorým budú vygenerované prístupové heslá do
aplikácie
• Dohodnutie postupu pre zber a následný import údajov databází jednotlivých ZO SRZ do
programu a krajské zaškolenie osôb, ktorí elektronizáciu budú zabezpečovať v rámci
jednotlivých ZO – na základe požiadavky zabezpečí firma Viadon, s.r.o. – predpokladaný
termín máj 2018
• Pripomienkovanie aplikácie a zber a filtrovanie návrhov pre zadanie na aktualizáciu
programu
• Zostavenie zadania pre rozšírenie aplikácie o ďalšie moduly a aktualizovanie súčasných –
vydávanie povolení, sumarizácia úlovkov, databáza rybárskych revírov
• Predpokladaný termín odovzdania programu po aktualizácii – september 2018,
• Zapojenie základných organizácií do elektronizácie do konca roka 2018
Z časového hľadiska je dôležité spustiť elektronizáciu všetkými základnými organizáciami, je
potrebné brať elektronizáciu ako posun v činnosti zväzu. Elektronizáciu na sekretariáte SRZ Rada
zastrešuje p. Schwarz, systém pripravovanej elektronizácie je opatrení ochranou osobných údajov,
to znamená že ZO nemusia podpisovať nové zmluvy na ochranu osobných údajov, zväz vypísal
výberové konanie na zasielanie cenových ponúk na ochranu osobných údajov – GDPR oslovili 4
firmy s tým že SRZ Rada zabezpečí pre základné organizácie túto ochranu zabezpečí certifikátom
pre každú ZO. Informácie pre ZO bude podaná Vestníkom.
Prezident SRZ- informoval o petícií že má význam naďalej pokračovať oslovil ma redaktor TASR
či má petícia význam a či splnila účel – jednoznačne petícia splnila svoj účel podpora rybárstva na
Slovensku za silnej podpory partnerov má význam pokračovať v petícií ďalej vychovávame
svojich členov zaujímavú o problematiku rybárstva, informuje aj bežných občanov a spoznávajú
problematiku rybárstva.
Tajomník SRZ- k Petícii sme urobili samostatnú webovú stránku aj marketingovú kampaň na
facebookových stránkach a ďalších portáloch spustili sme propagáciu Petície aj touto formou
doposiaľ nás finančne kampaň k Petície stála do 2.000 Eur, predmetnú virtuálnu kampaň sme
pozastavili, za to platilo a je otázka na členov Rady či ideme ďalej alebo sa spoliehame na to či to
zvládneme.
p. Tomko: na poslednom zasadnutí sa schválilo Uznesenie na finančnú podporu Petície za
záchranu rybárstva, je potrebné pokračovať v platenej podpore v zbere podpisov k Petícii.
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Je všeobecný súhlas členov Rady v pokračovaní v zmysle uznesenia č. 125/2017 na spustenie
petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, znenie výzvy
na podporu určenej pre verejnosť, znenie výzvy na podporu určenej pre štatutárnych zástupcov ZO
SRZ, znenie samotnej petície a petičného hárku, a s tým súvisiace zabezpečenie spustenia petície.
Ing. Mihalda- petícia aj u nás vyzbieralo 15 ročné dievča 300 podpisov dali sme jej povolenku. Čo
sa týka vyhlášky, pokiaľ sa dohodneme za nás zväz, že už sa meniť nebude nič, žiadne veľké
pripomienky už nebudú, p. Dobiáš sľúbil, že materiál pošle. Potom by sme materiál poslali členom
Rady a všetky pripomienky ktoré dávala Rada k vyhláške boli zakotvené do vyhlášky, pokiaľ bude
principiálna zmena tak sa bude pripomienkovať. Inak, nezasahovať už nebudeme do materiálu
zasahovať.
Ing. Krajč- už len formálne pripomienkovanie príloh. Užívateľ, organizačná zložka, aby mala
možnosť sa rozhodnúť a stanoviť ochranu rýb po zarybnení.

K bodu 11.6.:
Žiadosť o súhlas s usporiadaním preteku na Zemplínskej šírave.
Prezident- žiadosť podala SRZ MsO Michlovce na preteky funkcionárov KE a PO-kraja.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 32/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť o súhlas s usporiadaním preteku na Zemplínskej Šírave MO SRZ
Michalovce.
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 12.:
Rôzne
Mgr. Jankovičová- sa zúčastnila v sobotu konferencie MO BA II., na ktorej sa prejedávala žiadosť
o úpravu zmluvy o podmienkach výkonu rybárskeho práva na Zlatých pieskoch, organizácia žiada,
aby sa vyvolalo rokovanie s STARS-om, ide o celoročný zákaz privlastňovania si amura biele až
do odvolania a tento zákaz už stratil opodstatnenie, preto žiadajú o zmenu, aby to bolo zahrnuté do
zväzového kaprového povolenia, organizácia žiada vyvolať rokovanie.
p. Gajdošík – na sneme by malo byť elektronické hlasovanie, a či je možnosť toto elektronické
hlasovanie vyskúšať tu na Rade
Tajomník SRZ - výberové konanie je zverejnené na stránke na zabezpečenie tohto inšitútu, pokiaľ
už bude konkrétne rokovanie oslovíme členov Rady, aby jednotlivé komisie odprezentovali návrhy
do 23.5.2018, potom bude komisia na Rade vyberať a je tu možnosť na septembrovej Rade
odskúšať toto zariadenie
Ing. Kalus- na výročnej schôdzi v Považskej Bystrici odznela téma prístup k pozemkom,
prebiehajú určité rokovania so samosprávou, problém je v tom, že majiteľ má pozemok ohradený
až do vody a rybárom je bránené tým pádom vstupovať do vody.
Prezident SRZ – je to problém, ktorý rezonuje na pôde organizácií, je nutné ujasniť si kto je
vlastník (buď štát alebo tí ďalší), kto je správca a kto je užívateľ, my ako SRZ sme užívateľ a
zákon ukladá, že vlastník musí strpieť na svojom pozemku výkon rybárskeho práva, v zákone nie
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je definované či ide o vstup autom, motorkou alebo peši, ide vstup ktorý sa realizuje peši, my sme
užívatelia a miestne organizácie majú možnosť, že pokiaľ je chata v jeho revíry a majiteľ si dá plot
až do vody s tým, že bráni výkonu rybárskeho práva, rybári to môžu nahlásiť na životné prostredie
a druhá možnosť je nevydať povolenku, takémuto vlastníkovi, ďalej miestna organizácia môže
použiť rybársku stráž, ktorá bude privolaná na základe podnetu. Táto problematika je boj na dlhé
obdobie. Ďalej opísal stav zákona o rybárstve, že jeho konečná verzia je v prospech rybárskeho
zväzu. Každý funkcionár by sa mal podieľať na tomto probléme samostatne, pretože štatutárni
zástupcovia Rady, nemajú taký dlhý dosah na jednotlivé organizácie. Apeloval na spoluprácu
medzi jednotlivými organizáciami.
Ing. Trokan – informoval platnosti elektronických schránok, ktoré vstúpia do platnosti 1.2.2019, od
tohto dátumu bude povinnosť komunikovať so štátom len elektronicky. zatiaľ to nie je povinnosť
pre občianske združenie.
p. Mišech- z porady 2.2.2018 v rámci Trnavského kraja, bolo tam prijaté uznesenie v ktorom je
definované, že organizácie, ktoré sú nútené platiť zvýšené poplatky za nájom pozemkov prišli s
možnosťou zvýšiť miestne povolenia v desať eurovom odstupňovaní, aby mohli tieto vyzbierané
peniaze použiť v zmysle stanov na nákup a na nájom pozemkov. Požiadal o prerokovanie tejto
informácie na júnové zasadnutie.
p. Gajdošík- u nás sa stretávame s fenoménom, že rybári si robia rôzne prístrešky a v nadväznosti
na to, máme problémy s vlastníkmi pozemkov (miestne alebo obecné úrady), a tento exces je nám
vytýkaný ako rybárom, pretože ide o nelegálne stavby, s poukazom na to je ten prístup ostatných
inštitúcii k nám ako k rybárom taký aký je.
Tajomník SRZ – poskytol informáciu o členskej základni, dospelých a mládeže, pričom je
klesajúci trend členskej základne mládeže, nápor sme zvládli a bude to pokračovať lepšie, lebo je
to najlepšie číslo v porovnaní s ostatnými rokmi, pripravíme k tomuto aj menný zoznam, p.
Galbavá predala najviac povoleniek v roku 2018, ukázal informačnú tabuľku bankových účtov,
vykazuje dostatok finančných zdrojov, príjmy stále stúpajú, na faktúry máme elektronický podpis,
a faktúru stačí už len vytlačiť a založiť, budú sa posielať elektronicky je to praktickejšie, dalej
informoval o stave pôžičiek, ďalej ešte Informuje o relácií a podarilo sa vybaviť reklamu pre Lynx,
ktorá je nefinančne riešená. Rokovania s MW Solutions ohľadom predaja pozemku v Považskej
Bystrici prebiehajú za účasti právničky, ktorá zastreší právnu oblasť a iná zodpovedná osoba bude
zastrešovať úrady. Odporúčanie na daňového poradcu p. Barčíková, aby predaj nehnuteľnosti bol
relevantný, ohľadom výšky položky dane koľko budeme platiť.
p. Šaffa- požiadal p. Krajča, aby predostrel problematiku pretekov, napr. pretek sumca a žiadosť p.
Géreho.
PhD. Krajč- bolo by vhodné vypracovať nejaké body, podľa ktorých by sme vyhodnocovali
žiadosti o preteky, pokiaľ žiadateľ splní požiadavky, ktoré budeme na neho klásť tak môžu preteky
byť zrealizované, nechceme vylučovať žiadateľov, kto áno a kto nie.
p. Šaffa- oslovil nás p. Peter Gere zaslal žiadosť o uskutočnenie pretekov sumca na VN Z. Šírava,
s vábičkou, z člna, trojdňové preteky a návrh by bol, z našej strany taký, aby tieto žiadosti
nevyhodnocoval jednotlivec ale organizácia, ide o to aby sa zrealizovali preteky prílvačové na VN
L. Mara, ale aj sumcové a kaprové, a celá problematika speje k tomu, aby sa vytvoril nejaký tím,
ktorý by sa tým zaoberal, pretože mám za to, že v oblasti pretekov stagnujeme, pričom tieto
preteky by mohli byť zakončením udelenia titulu majstra. Oslovili sme viaceré organizácie s tým,
že by si uhradili štartovné, a ozvali sa nám z organizácie Žiar nad Hronom – žiarský maratón, aby
ich družstvo malo hodnotnejšiu cenu, koncept by bol, že by sa vytvoril tím, ktorý by riadil
uskutočňovanie pretekov.
p. Viktorín- propozície ohľadom pretekov si vytvoríme sami.
p. Dimitrov – tento druh pretekov sa k nám nesie z Maďarska a Čiech, sú to preteky súkromného
sektoru, pokiaľ u nás má byť takýto pretek tak jedine, že ho musí organizovať organizácia a SRZ
a žiadny súkromný podnikateľ.
p. Farský - preteky sú väčšinou viacdňové a budeme tým obmedzovať rybárov, predáme im
povolenky a potom dva –tri dni tam nebudú môcť ísť loviť ryby.
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Tajomník SRZ - vyčkajme na nový zákon lebo teraz sú na preteky vyhradené 2 týždne.
p. Estergájoš – keby sa náhodou rozhodlo, že sa tie preteky spravia, tak aby na zväzových vodách
boli zásadne preteky CHAP a nastala veľká dilema, také štáty ako sú Maďarsko, Poľsko, Česká
republika či sme schopní do vykonávacej vyhlášky zakomponovať problematiku solaru, bolbo by
dobré aby bolo vo vyhláške uvedené, že rybár môže používať solar iba na prieskum vody ale nie
pri výkone rybárskeho práva, pretože je možné definovať to ako precedens.
Prezident SRZ- o tejto problematike sa už veľa popísalo, ak to prijmeme ako hrozbu ťažko sa to
bude dokazovať.
PhD. Krajč- k vodnému zákonu sa vypracuje dôsledné vysvetlenie splníme úlohu v rámci rady.
Možnosti je niekoľko. Bolo by vhodné určiť že preteky sa môžu organizovať so súhlasom SRZ,
lebo potom si ich ľudia budú robiť tak či tak.
Prezident SRZ - udelil za úlohu OTV a S vypracovať dôsledné vysvetlenie.
PhD. Krajč- menia sa štatutári a hospodári na organizáciách, bolo by vhodné im pomôcť
a vyvarovať sa začiatočníckych chýb, aby sme im dali dostatok informácií, rybárska stráž má
nového zamestnanca, kormorán strieľa sa do konca marca, budú sa žiadať správy, za
predchádzajúce obdobie uznesenie, tak aby p. Štencl vedel pre ministerstvo urobiť zostavu,
žiadame Vás, aby ste nám s tým pomohli, do snemu, plánujeme zostaviť strategický dokument na
rozvoj rybárstva na Slovensku hneď ako bude zákon a vyhláška v platnosti. Ďalej ešte uviedol
informáciu o sprístupňovaní bariér, pričom SVP má veľa projektov, snažia sa nájsť konsenzus
medzi SVP, SRZ a ochranou prírody.
Tajomník SRZ - zarybňovacia komisia sa venovala počtom úlovkov, a nápad by bol na webovej
stránke vytvoriť anketu o počtoch úlovkov, nech máme trochu obraz o profile rybára o počte
úlovkov na jednu povolenku, môže sa upraviť hranica počtu úlovkov, počet úlovkov na jednu
povolenku, vek rybára (z 50rokov na 40rokov) a z ktorej organizácie pochádza. Je to len ako
návrh, oživili by sme aj stránku.
Ing. Kalus a Ing. Mihalda – žiadali sprehľadniť webovú stránku.
Tajomník SRZ – informuje o konaní budúceho výjazdového zasadnutia, ktoré sa bude konať 9.10.6. v Štúrove.
Mgr. Jankovičová – sú nejaké nové informácie ohľadom výstavby diaľnice D4 R7, vzhľadom an
to, že tam nie je tá výstavba a v súčasnej dobe má isť cez naše revíre, zatiaľ nemáme vedomosť či
je to vyhlásené za stavbu, chcela by som vedieť, či bude obmedzený výkon rybárskeho práva,
pretože je to zväzová voda.
Tajomník SRZ – čo sa týka stavebného povolenia a celé to pripomienkovanie k výstavbe D4 R7,
bola žiadosť zaslaná na MŽP sekcia ochrany prírody a krajiny a tí jej dali súhlas, my sme ako
účastník konania, čo je veľmi zvláštne, pretože je to medzi siedmimi revírmi troch organizácií,
v tejto súvislosti už mám pripravený list na MŽP na vyjadrenie, španielska firma začne robiť
stavebné práce, čo spôsobí obmedzenie až na 4 roky a výkon rybárskeho práva bude obmedzený,
kvôli stavebným prácam.
Mgr. Jankovičová – s poukazom na toto, je tam uzatvorená zmluva medzi SRZ Radou
a slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky ohľadne tejto vodnej plochy, či sa zákaz bude týkať
aj ich? bolo by vhodné zakomponovať to do toho listu na MŽP či kanoisti tam môžu ísť alebo nie.
Tajomník SRZ- bude to zakomponované.
PaedDr. Čerešňák- bolo by vhodné aby sme prijali uznesenie, že na júnovú Radu už bude
pripravená anketa počet úlovkov na rybára.
Tajomník SRZ- objasnil problematiku a prisľúbil, že anketa sa bude spracovávať, anketa nemôže
nikomu uškodiť.
Ing. Mihalda- žiadal záverečné vyjadrenie k prechodom cez pozemky, bolo by hodné vypracovať
mustru s majiteľmi pozemkov, ako je VN Liptovská Mara a Nosice a potom na základe nej
budeme postupovať my všetci, v ostatných organizáciách.
Prezident SRZ- práve na VN L. Mara je najväčší odpor majiteľov.
Tajomník SRZ - vysvetľuje že Liptovská Mara je ako posledná, čo sa týka prechodov cez
pozemky.

23

Ing. Mihalda- so ZMOS-om sme komunikovali aby nám pomohli
p. Gajdošík -koncepcia železnej studienky je taká, že sú tam bicyklisti a ostatok rekreačných
užívateľov a za všetok neporiadok môžu rybári.
MVDr. Bilik- otázka je či tie chaty sú obydlia pretože ústava im tým pádom zaručuje väčšie právo.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 33/2018
Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie
uložených úloh za štvrtý štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 525,50 EUR v zmysle
Kolektívnej zmluvy.
Za – 23

Proti – 0

Zdržal sa – 3

Zdržal sa- Antal, Kalus a Javor.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ poďakoval členom Rady SRZ a KK SRZ za
účasť a zasadnutie ukončil o 14:58 hod.
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 24. marca 2018
I. Rada SRZ schvaľuje:
Uznesenie č. 11/2018
Rada SRZ schvaľuje za tajomníčku DK pri Rade SRZ JUDr. Sotirovovú.
Uznesenie č. 12/2018
Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Farský a p. Godiška.
Uznesenie č. 13/2018
Rada SRZ schvaľuje použitie disponibilného zostatku výsledku hospodárenia za rok 2017 vo výške
135 116,75 Eur na nákup investícií v zmysle Prílohy č.4 rozpočtu na rok 2018 – Plán opráv
a udržiavania a investícií.
Uznesenie č. 15/2018
Rada SRZ schvaľuje
2. Termínový kalendár pretekov OŠČ, nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ,
a rozpočet odboru ŠČ na rok 2018.
2. Kooptáciu nových členov sekcie LRU – P (p. Marcel Čampiš bol kooptovaný za člena
sekcie LRU-P po odstúpení p. Vladimíra Mičjana) a sekcie RT, kde bola sekciou
odvolaná členka sekcie Lenka Durdiaková a na jej miesto bol kooptovaný p. Ladislav
Supák.
3. Výber a účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných
SRZ podľa množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ
A) LRU – PLÁVANÁ
- MS národov, Portugalsko
- MS U 15, 20, 25, Taliansko
- MS klubov, Maďarsko
- MS žien, Poľsko
- ME národov, Slovinsko
- MS veteránov a masters, Chorvátsko
B) LRU - MUCHA
- MS seniorov, Taliansko
- ME seniorov, Česko
- MS juniorov, Poľsko
C) LRU – PRÍVLAČ
- MS národov, Bosna a Hercegovina
- Trout Union Cup, Slovensko
- M ČR juniorov, Česko
D) LRU - FEEDER
- MS národov, Taliansko
- MS klubov, Bielorusko
E) RYBOLOVNÁ TECHNIKA
- MS juniorov, Poľsko
- ASKO, Rakúsko
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Uznesenie č. 17/2018
Rada SRZ schvaľuje predložený návrh zarybňovacieho plánu na trojročné obdobie 2018-2020.
Uznesenie č. 20/2018
Rada SRZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov určených na zarybňovanie rybárskych
revírov roku 2018 z jednotlivých zarybňovacích fondov podľa smernice.
Uznesenie č. 23/2018
Rada SRZ schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2018.
Uznesenie č. 26/2018
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice
č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
nasledovne:
1. Udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1.
stupňa:
MO SRZ Martin – Miroslav Kšenžigh, Ing. Ivan Ďubák,
MO SRZ MO SRZ Hanušovce nad Topľou – Ing. Ján Eštvaník
MO SRZ Vrbové- Igor Mišech, Ján Boor, Štefan Bielko, Peter BÖhm, Marek Ondrejovič, Igor
Murín, Július Černička, Branislav Boor
MsO SRZ Bratislava I.- Peter Korch,
MsO SRZ Prievidza- Vladimír Krško, Vladimír Ješík, Štefan Obyvateľ
MO SRZ Holíč - Miroslav Bolebruch, Víťazoslav Mikuš
MsO SRZ Hlohovec- Ing. Miroslav Začko, Miroslav Čulák, Peter Hausknecht, Ľubomír Gašparík,
Zuzana Slobodová st., Rastislav Gajdoš, Martin Gőrőg, Beatrix Bilkova
2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“:
MO SRZ Martin – Emil Hirth
MO SRZ Vrbové- Miloš Hulvan
MsO SRZ Bratislava I.- JUDr. Peter Příhoda, Rudolf Zárecký, RSDr. Anton Ruth, Marián Durec
MO SRZ Holíč - Oto Kapsa, Jaroslav Baláž
MsO SRZ Hlohovec- Ing. Metod Križan, Ing. Peter Kysucký, Pavol Bžoch, Karol Sklenár, Daniela
Gažovičová
MO SRZ Bánovce nad Bebravou- Alojz Olejka
Uznesenie č. 27/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Vrbové o podporu športových súťaží.
Uznesenie č. 28/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica o podporu formou násady pstruha
dúhového na Dni Svätého Huberta.
Uznesenie č. 29/2018
Rada SRZ schvaľuje ukončenie témy MsO SRZ Košice.
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Uznesenie č. 32/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť o súhlas s usporiadaním preteku na Zemplínskej Šírave MO SRZ
Michalovce.
Uznesenie č. 33/2018
Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie
uložených úloh za štvrtý štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 525,50 EUR v zmysle
Kolektívnej zmluvy.

II. Rada SRZ berie na vedomie:
Uznesenie č. 14/2018
Rada SRZ berie na vedomie Plán práce odboru ŠČ na rok 2018.
Uznesenie č. 30/2018
Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady
SRZ.
Uznesenie č. 31/2018
Rada SRZ berie na vedomie správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od
posledného zasadnutia Rady SRZ.

III. Rada SRZ ukladá:
Uznesenie č. 16/2018
Rada SRZ ukladá
1. Tajomníkovi RADY
o zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ,
o zabezpečiť úhradu členských poplatkov do FIPSed, FIPS Mouche, ISCF a KŠZ SR,
o zabezpečiť úpravu Stanov SZŠR v zmysle nového Zákona o športe v súčinnosti
s organizačno-právnym referentom sekretariátu Rady SRZ tak, aby bolo možné požiadať
o jeho uznanie za národný športový zväz a požiadať MŠVVaŠ SR o dotáciu pre rok 2019
2. Odboru športovej činnosti
➢ zabezpečiť registráciu pretekárov a evidenciu prihlášok do súťaží OŠČ,
➢ zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov,
➢ zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR,
➢ zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov,
➢ zabezpečiť konanie Volebnej konferencie SZŠŘ
➢ zabezpečiť všetky náležitosti potrebné k žiadosti o dotáciu MŠVVaŠ SR pre rok 2019
➢ aktualizovať Predpisy OŠČ pre potreby SZŠR, resp. SRZ
➢ zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ prostredníctvom stránky SRZ
➢ a stránok jednotlivých sekcií
Uznesenie č. 18/2018
Rada SRZ ukladá spolu s zarybňovacím plánom základných organizácií a Rady predložiť tento
v zmysle zákona na Ministerstvo Životného prostredia do konca marca 2018.
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Uznesenie č. 19/2018
Rada SRZ ukladá OTV a V s príslušnými komisiami Rady vypracuje analýzu zarybňovania
a privlastnených úlovkov za obdobie od 2014-2017. Spracovaný materiál sa predloží na posúdenie
pred zasadnutím Rady konanej v júni príslušným komisiám.
Uznesenie č. 21/2018
Rada SRZ ukladá plnenie nedodaných násad schválených v roku 2017 pre SRZ v hodnote 27.480€,
ktoré sa bude plniť v roku 2018.
Uznesenie č. 22/2018
Rada SRZ ukladá odboru investícií a správy majetku aktualizovať smernicu o obstarávaní a
predložiť na zasadnutie v júni.
Uznesenie č. 24/2018
Rada SRZ ukladá sekretariátu vypracovať koncepciu rybárstva a zapracovať túto formou uznesenia
s termínom do 31.8.2018.
Uznesenie č. 25/2018
Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ otvorenie témy výkonu rybárskeho práva
v hraničných vodách na tohtoročnom jesennom Kongrese EAF v Budapešti a povinnosť predložiť
výsledky výstupov ohľadom rybárskeho práva na kongrese EAF v Budapešti

IV. Rada SRZ zrušuje:
V. Rada SRZ neschvaľuje:
Uznesenie č. 28/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Vrbové o podporu športových súťaží.

Zapísala: JUDr. Mária Sotirovová

Overovatelia zápisnice:
Eugen Farský

.................................

Marián Godiška

.................................

Ing. Ľuboš Javor, v.r.
tajomník

RSDr. Rudolf Boroš, v.r.
prezident
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