
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia RADY SRZ  

konaného dňa 15. decembra 2018 v Žiline 

______________________________________ 

 

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 15. decembra 2018  v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

tečúcich vôd a výroby, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, p. Sprušanská M. – 

samostatný referent pre športovú činnosť, Gavenda O. – referent pre rybársku stráž 

 

Program:  

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení  

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2018 a 1-10/2017 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

3. Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2019 

4. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2018 

5. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2018 

6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady 

SRZ)  
 

6.1    Vyznamenania 

6.2    Žiadosť MsO SRZ Michalovce – schválenie preteku Zemp. kapor 2019 

6.3    Žiadosť MsO SRZ Šaľa o poskytnutie pôžičky 

6.5    Informácia – Novela Stanov SRZ, Vyhodnotenie XII. Snemu SRZ, elektronizácia 

SRZ 

6.6    Žiadosť MsO SRZ Martin o poskytnutie pôžičky 

6.7    Žiadosť MsO SRZ Martin o odklad splatenia odvodu z povolení 

6.8    Žiadosť MO SRZ Turčianske Teplice o poskytnutie pôžičky 

6.9    Správa referenta pre deti a mládež 

6.10  Opravy a investície za 1-11/2018 

6.11  Cenník násadových rýb 2019 

7. Rôzne 

Záver 

 

V dňoch 19. – 22. novembra 2018  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 81/2018 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 49/2018 z dôvodu predkupného práva p. Vicenu na hospodárske 

stredisko Kubrica v zmysle platnej nájomnej zmluvy.  

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(nehlasovalo 11 členov Rady SRZ – MVDr. Bilik, JUDr. Borlok, p. Gajdošík, p. Kabáč, PhDr. 

Fraňa, p. Hesek, Ing. Kalus, p. Kozub, p. Polák, p. Valent, p. Bodzáš)  

 



V dňoch 20. – 22. novembra 2018  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 82/2018 

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

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

zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ nasledovne: 

1. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Kráľovský Chlmec – Štefan Salaba 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(nehlasovalo 16 členov Rady SRZ – MVDr. Bilik, JUDr. Borlok, RSDr. Boroš, p. Broniš, PaedDr. 

Čerešňák, p. Dimitrov,, p. Godiška,  p. Kabáč, p. Hesek, p. Jankovičová, Ing. Kalus, p. Kozub, p. 

Pavelka, p. Polák, p. Valent, p. Bodzáš)  

 

(zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 32 členov Rady SRZ, neprítomní Ing. Mišech a p. Polák; 

z dôvodu, že Mgr. Púčik nebol koopotovaný do funkcie člena Rady SRZ, jeho hlasy neboli 

započítavané) 

 
Otvorenie 

Zasadnutie Rady SRZ otvoril tajomník SRZ, na začiatok privítal všetkých prítomných členov Rady 

SRZ a pogratuloval im k zvoleniu, poprial veľa energie a síl na obdobie 2019-2022. Je tu 16 nových 

členov, poprosil všetkých, aby sa predstavili, ktorá organizácia a kraj. Poprosil aj členov kontrolnej 

komisie, aby sa predstavili. 

 

prezident SRZ privítal členov Rady SRZ na prvom zasadnutí po XII. Sneme, rád by oboznámil 

s priebehom prezídia, ktoré predchádzalo rokovaniu Rady SRZ, podľa programu, kontrola uznesení 

sa brala na vedomie. Disciplinárne rozhodnutia p. Botka a p. Németh boli zrušené. Udelenie 

čestného členstva bolo zamietnuté z dôvodu nesplnenia podmienok. K bodu 3. Návrh práce prezídia 

odporúčame schváliť a tiež bod. 4.2. Za skrutátorov určil z Bratislavského kraja Mgr. Jankovičkovú 

a PhDr.Fraňa, za za overovateľov zápisnice navrhol p. Šaffu z Košického kraja a p. Hamrana z 

Nitrianskeho kraja 

 
Boli prijaté: 

Uznesenie č. 83/2018 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičkovú a PhDr. Fraňa.         

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

                                                                                                                                  p. Fraňa 

 

Uznesenie č. 84/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Šaffa a p. Hamran.      

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

                                                                                           p. Šaffa 

           p. Hamran 



 

tajomník SRZ: Oboznámil, že sa prezídium dohodlo, že sa bude oslávencom jubilantom kupovať 

darčekový kôš. 

tajomník SRZ: navrhujem, aby sa vyhlásilo výberové konanie na hlasovacie zariadenia. Je to 

racionálne, efektívne, kritériom bude cena. Počas hlasovania je potrebná obsluha, pokiaľ bude vo 

vlastníctve zväzu nemusí chodiť obsluha. Je výhodnejšie, aby zariadenia z dôvody cenu prenájmu 

boli zariadenia vo vlastníctve SRZ. 

Ing. Cuker: Nepoznáme cenu a mali by sme stanoviť maximálnu cenu 

Ing. Zajtko: Najprv nerozprávajme o vyberku, najprv odsúhlasme prieskum ceny. 

p. Vecel: Mali by sme sa rozhodnúť, či to hlasovacie zariadenie použijeme na snem, aby bol 

dostatočný počet na snem 

 
Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 85/2018 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ spracovať prieskum trhu cien hlasovacích zariadení 

a informovať o výsledku na najbližšom zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Kadnár: Dotaz ohľadom zrušených disciplinárnych rozhodnutí a navrhnutých vyznamenaní.  

Mgr. Schlesingerová: Neboli splnené podmienky na udelenie vyznamenaní, nebola splnená 

podmienka - požadovaná dĺžka trvania členstva. 

prezident SRZ: Schválenie programu, sťahuje sa bod 6.4 .Dôvod prečo sa sťahuje smernica.  

MVDr. Bilik: Nedostali sme návrh smernice 7 dní vopred podľa Rokovacieho poriadku.  

prezident SRZ: Aby bol aj väčší časový priestor na dopracovanie smernice a spracovanie 

pripomienok 

Mgr. Jankovičová: Mnohé organizácie majú pre svojich členov vytlačené informácie o platení 

členského, zápisného. Majú stanovené výročné členské schôdze, aby sa smernica dobre pripravila 

a bola schválená na marcovom zasadnutí Rady SRZ. Sú ďalšie predpisy, ktoré treba v súvislosti 

s novými Stanovami a právnymi predpismi upraviť. 

prezident SRZ:  Hlasovanie o programe zasadnutia Rady SRZ  
 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 86/2018 

Rada SRZ schvaľuje predložený program, okrem bodu 6.4., ktorý sa sťahuje z programu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

 

 

Mgr. Jankovičová: Pár pripomienok by som mala k tejto kontrole. Splnené uznesenia sú č. 25 –

kongres, viem, že na tomto kongrese bol MVDr. Bilik s bývalým prezidentom SRZ, radi by sme 

dostávali informácie o pracovnej ceste. Nemali sme informácie ako to dopadlo. 

MVDr. Bilik : Dopĺňa, neboli sme vôbec pripravení, otázku hraničným vôd, čo bola priorita.  Nemali 

sme pripravené k téme, ktorá bola prioritou a nemali sme prekladateľa.  Navrhol som zmeny na 

dnešnom Prezídiu, na kongrese sa riešila otázka fishwelfare, po Európe sa rušia revíry CHAP. 



Mgr. Jankovičová: Na strane 2. Uznesenie č. 37/2015 - odporúčame prehodnotiť jednotlivé body, 

či už je spracovaný návrh 

tajomník SRZ: nebol ešte predložený návrh na prehodnotenie bodov Uznesenia 

Mgr. Jankovičová: Uznesenie 61/2017- informovať na zasadnutí rady o získavaní nových lokalít, 

akonáhle sa zrealizuje prevod strediska Považská Bystrica, začať s obstarávaním nových pozemkov 

tajomník SRZ: Stále sa rieši množstvo dokladov ku kúpnej zmluve, ktoré musíme zaobstarať 

a doložiť kupujúcemu, čaká nás to v období január až marec. Súbežne dostane OTVaV úlohu, aby 

začal zabezpečovať konkrétne pozemky a ceny. Máme vybrané dve lokality v Slovenskom krase, 

už sme robili prieskum lokalít na výstavbu nového chovného zariadenia na pstruha potočného. 

Mgr. Jankovičová: Uznesenie 115/2017- nemá to byť priebežné, ale termín ako splnené, 16/2018-2 

to už tiež musí byť splnené, 21/2018 - či už bolo dodané, dáme do splnených 

tajomník SRZ: všetko v poriadku, je to splnené. 

prezident SRZ: Doporučujeme Rade SRZ, že berie na vedomie s pripomienkami. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 87/2018 

Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami. 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018, Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2018 a 1-

10/2017, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

Ing. Šátek: máte pred sebou predbežné čerpanie nákladov a výnosov za Radu SRZ, je tam aj 

porovnanie aj s rovnakým obdobím s minulým rokom, zvýšené náklady s krmivom rýb, zvýšené 

PHM očakáva sa nadväzne aj zvýšená produkcia rýb, distribuuje sa viacej rýb, pokiaľ ide o samotné 

zarybnenie, ide o sezónnu výrobu, tam ešte gro dopadne ešte za 11/2018. K príjmovej časti – 

ukazovatele sa pohybujú v plánovanej časti rozpočtu, očakávame nárast v produkcii, rýb, mierne 

zníženie príjmu z povoleniek, i keď väčšina organizácií má vrátené dobropisy, máme ešte 7 alebo 8  

organizácií, ešte budú vracať dobropisy, v mesiaci december budú vracať povolenky fyzické osoby, 

tam bude pokles 60-70 000 €. Nájom, do fakturuje sa nájom za III.štvrťrok za SLOVRYB. Všetko 

by malo v intenciách rozpočtu. 

Ing.Kadnár: dve otázky, 601 tržba za predaj vlastných výrobkov a násadových rýb, nevidíme ten 

plán na rok 2018. 

Ing.Šátek: lebo sa rovná spotrebe rýb, čo sa týka spotreby rýb na zarybnenie revírov Rady SRZ , 

kedysi sme to plánovali, ale boli by rovnaké čísla na oboch stranách 

Ing.Kadnár: účet 518 VII bod 6, vysvetliť ostatné nakupované služby, 240 000 €, je to najväčšia 

položka 

Ing.Šátek: všetky náklady ktoré nie sú uvedené v iných položkách tvoria napr. náklady na 

ubytovanie, stravovanie, 

Mgr. Jankovičová:  je tam prekročený rozpočet, už je na 120% 

tajomník SRZ: iba doplním ten rozdiel medzi rokmi 2017 a 2018 za rovnaké obdobie, 2017 

organizovali sa majstrovstva sveta v muche ubytovanie a stravovanie pre športovcov Podbanskom, 

z tohto dôvodu boli vyššie príjmy, medziročné náklady tohto roka sú spojené s organizovaním 

seminárov a odbornej konferencie k lipňovi., 

Ing.Kadnár: rád by som bol, aby sa do budúcna urobil komentár. 

Ing.Šátek:  ja do budúcna rozoberiem najväčšie položky a dopíšem komentár. 

Mgr. Jankovičová:  Výrobné strediská  Svit 10 050 € a Malé Zálužie 1353 € sú tam vysoké manká, 

rada by som vedela o čo išlo, kto spôsobil a či bola aj vyvodená zodpovednosť za tieto škody. Či sú 

to manká alebo škody 



tajomník SRZ: Stredisko Svit tam išlo o  úhyn rýb z titulu zamrznutia prítoku vody na začiatku roka. 

Zo dňa na deň sa to stalo. Je aj protokol. Male Zálužie: Manipulácia na jednej z vodných nádrží, 

porušili sa prehnité late, ryby odišli do potoka, technická vada a opätovné zarybnenie.  

Mgr. Jankovičová: V písomnom komentári je na záver, že očakávame dosiahnutie kladného 

hospodárskeho výsledku, bola by som rada, keby sme to mohli aj v marci konštatovať. 

Nedá mi, aby som sa nevrátila k pohľadávkam organizácii, ktoré máme,  ich výška je 334 000 €, čo 

je dosť vysoká čiastka. Boli všetky tieto organizácie vyzvané listom na úhradu 

Ing.Šátek: Väčšina sú predajcovia, fyzické osoby, predajcovia vrátia povolenky a ZO boli 

upozornené emailom, 

Mgr. Jankovičová: Riešme na každej Rade SRZ, že majú organizácie tieto pohľadávky zaplatiť 

v termíne. Riešme to konečne v zmysle platných smernice, nezaplatia, nedostanú niečo.  

MVDr. Bilik : my sme mali nedoplatok, my sme žiadali o špecifikáciu, neodpovedal p. Šátek, nedal 

si námahu odpovedať. 

Ing.Šátek: Ja som to riešil  s Vašou ekonómkou, problém bol, že ona nemala jednu faktúru, nevedela 

vyjsť z odpočtu. 

MVDr. Bilik: Ja hovorím o tom, že vy ste to so mnou neriešil, neodpovedal ste my, ako môžeme 

spolu riešiť problémy, keď vy nereagujete.  

p.Tomko: sú tu pohľadávky tohoročné z roku 2018 alebo staršie? Ako staršie? 

Ing.Šátek:  Sú to pohľadávky tohtoročné aj staršie, viacmennej 1, 5 roku dozadu  

p. Tomko: Pohľadávka jednej fyzickej osoby, o ktorej viem, že už nepredáva 2 roky povolenky.  

Tajomník SRZ: Riešili sme ho listami, po 2 rokoch podarilo sa nám dosiahnuť, že dodal tovar pre 

detských krúžok, čakáme na faktúru bude sa započítavať, pohľadávka zanikne  

Mgr.Púčik: dávajme pozor na lehoty vymáhanie, aby sa nepremlčali pohľadávky. 

tajomník SRZ: strážime to 

Ing.Šátek: Každý rok máme audit, aj audítorka to sleduje 

tajomník SRZ: Snažíme sa monitorovať aj pohľadávky zo starších období, preto už bola doriešená 

táto fyzická osoba, takisto víno na sneme bolo ako započítanie z takejto pohľadávky. 

p.Farský: V znení smernice o platení odvodov, určite sú tu organizácie, ktoré ešte nezaplatili 

a otázka  prečo organizácie neplnia na čas. Prečo nevedia splniť termín odvodov. 

Ing. Lauš: predložený materiál pohľadávky a záväzky nemá vypovedaciu hodnotu, nie je jasné, kedy 

bola splatná pohľadávky nie je zrejmé obdobie. Ja som si našiel, že mám pohľadávku 8000 €, nie 

som si toho vedomý. Nech je poriadny materiál. Toto je netransparentné a nemá výpovednú 

hodnotu.  

prezident SRZ: poďakoval Ing. Šátkovi, navrhujem, že správu berieme na vedomie, Vaše 

pripomienky budú zohľadnené pri napísaní ďalšej správy, doplníme informáciu o podielovej dani 

Ing.Šátek:  Peniaze z podielových dani SRZ, organizácie, ktoré si požiadali, sú uvedené. Ale zostali 

prostriedky, potrebovali by sme, aby Rada SRZ  rozhodla ako ich použiť 

p. Pavelková: Aká suma? 

Ing.Šátek: Približne 8 000 € 

p. Pavelková: Používali sa tieto peniaze prevažne na prácu s deťmi a  mládežou, bola by som rada, 

keby sme sa dohodli, aby sa použili na prácu s deťmi a mládežou. Treba podporovať deti. 
 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 88/2018 

Rada schvaľuje použitie sumy 8 587,08 EUR z podielových daní na prácu s deťmi a mládežou. 

  

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

          Ing.Lauš, p. Brokeš 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 89/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018, Plán a skutočnosť rozpočtu za 

1-10/2018 a 1-10/2017, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

K bodu 3: 

Návrh plánu práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2019-2022 

 

tajomník SRZ: pár postrehov, ktoré prebehli na Prezídiu, jeden z bodov rokovania 4.1. Hlavné 

smery SRZ na obdobie 2019-22, Prezídium navrhuje schváliť Rade, aby rozpracoval sekretariát 

hlavné smery do podrobnejších výstupov, dopĺňať to budeme na marcovom zasadnutí. Môj návrh, 

ktorý odznel na zasadnutí Prezídia, zvolať zasadnutie Rady na 19. januára 2019, pretože čakáme na 

zapísanie Stanov, množstvo smerníc naviazané na Stanovy a bude potrebné, aby tieto vnútorné 

predpisy boli upravené do súladu so stanovami, preto som návrh na januárové zasadnutie. Prezídium 

SRZ odmietlo, nech sa to nesilí a je dostatok času na prepracovanie smerníc. Preto to zaradíme na 

marcové zasadnutie, čaká nás nový organizačný poriadok, disciplinárny poriadok a ďalšie náväzné 

smernice. V marci by sme doplnili úlohy, ktoré dopracujú zamestnanci sekretariátu. Prezídium 

odporúča schváliť, s tým, že sa doplnia úlohy v marci 

 

prezident SRZ:. nové smernice, prezídium odporúča  

 

Diskusia 

p. Tomko: schôdze začínajú február, je to predsa potrebné, v marci budeme znova zvolávať 

schôdzu? Môj návrh, že je to neskoro. 

Ing. Lauš: My potrebujeme čas, aby sa to pripravilo, nesiľte to, sú to dokumenty, ktoré budú platiť 

až od 2020. To nemá s priebehom výročných schôdzí nič spoločné, nebudeme mať čas na 

pripomienkové konanie  

MVDr. Bilik : Ja len jedno k úlohám, aby boli ciele konkrétne, merateľné, časovo ohraničené, aby 

sme to vedeli vyhodnotiť. 

tajomník SRZ: ja chcem upozorniť, že nové stanovy, keď zapíše ministerstvo nadobúdajú platnosť, 

nemáme disciplinárny poriadok, ja nikoho nechcem tlačiť, ale aby nevzniklo vákuum,  len aby ste 

si toho boli vedomí, je tam potreba spolupráce s organizáciami 

 Ing. Macúš:  Nech je ten materiál kvalitný 

Ing.  Trokan: Mám jednu pripomienku. ktorá sa týka snemu a stanov, z akého dôvodu je DK 

orgánom SRZ, je jediným nevoleným orgánom, ktorý je dosadený výborom a pritom má fungovať 

ako rozhodujúci pri disciplinárnom konaní a výbor má byť odvolací orgán, a pritom sú si daný na 

rovnakú úroveň. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 90/2018 

Rada schvaľuje Plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2019. 

  

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Tomko 

 

 

 

 

 



K bodu 4: 

Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2018 

p. Sprušanská: Predstavila sa, materiál obsahoval správu odboru a prílohy boli výsledky 

reprezentácie, domácich pretekov a majstrovstiev SR. Najdôležitejším bodom, okrem prehľadu roku 

2018, je prechod športového odboru na samostatnú jednotku- Slovenského zväzu športového 

rybolovu (ďalej len „SZŠR“), dovysvetlenie pro nových členov. Bol prijatý nový zákon o športe 

a my sme prišli o štatút športového zväzu, pretože SRZ nie je športový zväz. Prišli sme aj o viazané 

dotácie od Ministerstva školstva SR. Neradi by sme o tieto dotácie úplne prišli, preto je potrebné, 

aby sa odbor na nejaký čas osamostatnil, a preto sa založil športový zväz. Je potrebné toho veľa 

vybaviť, nedostávame viazané prostriedky, ale len príspevky, pretože sme zatiaľ len športový zväz 

a nie národný športový zväz. Stanovy SZŠR boli zaslané na zaregistrovanie na MV SR a nový 

športový rybársky zväz bol zaregistrovaný 21.9.2017. Tieto stanovy boli následne zaslané na 

pripomienkovanie hlavnej kontrolórke MŠVVaŠ SR, niekoľkokrát vrátené späť na ďalšie úpravy a 

následne po poslednom pripomienkovaní ministerstvom v júni 2018 zasadalo prezídium OŠČ, ktoré 

doporučilo čo najrýchlejšie konanie ustanovujúcej konferencie s dvomi hlavnými bodmi rokovania 

a to schválenie návrhu stanov a poverenie 2 štatutárnych zástupcov SZŠR do konania riadnych 

volieb v roku 2019. Konferencia sa konali v mesiaci november v Trenčíne. Členka komisie p. 

Paveleková. Stanovy SZŠR  boli schválené na sneme. Stanovy budú znova zaslané na Ministerstva 

školstva SR, ak budú akceptované to neznamená, že budeme znova národným športovým zväzom, 

je tam veľa náležitostí. Aj som vám to tam rozpísala... Jedným z nich je aj to, že Športový zväz 

športového rybolovu by mal byť členom CIPS a jeho federácií. V uzneseniach ste si našli jedno 

veľmi dôležité uznesenie, že SRZ zašle žiadosť o nástupnícke právo SZŠR v  CIPS. Ja ako referent 

nemám právo zaslať tento list, preto je potrebné aby ste o tom rozhodli ako rada. Na základe toho 

napíšem list. Až potom môžeme žiadame o dotácie. 

 

Diskusia 

p. Kobela: kto to bude riadiť, zastrešovať ten zväz? Buď to zastrešuje Ministerstva školstva SR 

alebo olympijský vybor pri športových činnostiach, toto by mal zastrešovať SRZ 

p. Sprušanská: Nemôžeme byť pod SRZ, lebo nie je športový zväz, nemá svoju hlavnú činnosť 

p. Pavelková:  Kto bude zastrešovať nový šport. aby sme mohli čerpať dotácie, naši športovci vždy 

budú naši športovci, stále budem reprezentovať SRZ pod menom  

p. Sprušanská: Keď nechceme prísť o dotácie, bolo potrebné založiť športový zväz. Uvidíme koľko 

peňazí dostaneme.  

tajomník SRZ: 2 roky sme chodili na Ministerstva školstva SR a diskutovali o nastavení športovcov, 

na základe týchto konzultácií sme prijímali kroky. Zmyslom tohto OZ športovcov je väčší príjem 

peňazí z dotácií. Nestrácame nad nimi dohľad. 

p. Sprušanská: Máme úspešné družstvá, ktoré sú každoročne na stupňoch víťazov, ale nedostanú 

dotácie, sú ochudobnení o peniaze, ktoré by mohli dostať, väčšia suma na mládež. Všetky 

informácie sú v správe. Celé družstvo dostane 5000 €.  

 

Ing. Macúš:  Čo je to dočasne, aj Rusi tu boli dočasne. 

p. Sprušanská: Tento rok je prechodný, začneme fungovať od1.1.2019, budeme sa snažiť, keď 

schválite nástupnícke právo, najprv nás musí schváliť kongres, až potom nás môžu schváliť ako 

národný športový zväz v septembri, potom uvidíme koľko nás dajú dotácie. Podľa dotácií sa 

zariadime.  

MVDr. Bilik : Tlačíme túto tému už dlhodobo, športový rybolov je pre nás dôležitý a je dôležité 

dosahovať výsledky, športový klub je stále podriadený SRZ,  SRZ v plnej miere to bude mať pod 

palcom, ak sa nám to vymkne spod kontroly, tak máme možnosť stopnúť, pretože gro financií je 

zatiaľ od Rady SRZ. 

p. Sprušanská: V stanovách je napísané, že je to preteky.  



Mgr. Jankovičová: Konferencia v novembri v Trenčíne, zápisnica z konferencie? 

p. Sprušanská: Zápisnica ešte nie je, ja som sa nezúčastnila kvôli PN, pani Pavelková bola 

p. Pavelková: zápisnicu prepošleme všetkým organizáciám 

p. Sprušanská: Boli schvaľované stanovy, dočasní štatutári, riadna konferencia bude pravdepodobne 

v marci, delegátov na ňu si budú voliť zástupcovia organizácii v januári a februári 

Mgr. Jankovičová: Druhá otázka schváliť uznesenie, vydanie povolení na rybolov pre rok 2019 

členom reprezentačných družstiev, členom sekcií a prezídia ŠČ na základe vypracovaného zoznam; 

kde je zoznam? Máme niečo schváliť a nie je to. 

p. Sprušanská: Máte výsledky reprezentačných družstiev, ide o povolenia pre členov družstiev, 

nikto iný plus členovia sekcií, ten zoznam predložím p. tajomníkovi SRZ 

Mgr. Jankovičová: Rada schvaľuje účasť reprezentačného družstva LRU- Feeder MS národov 

v LRU- Feeder. Prečo len? 

p. Sprušanská: Každé 4 roky sa konajú svetové rybárske hry, budú vo februári v Juhoafrickej 

republike, účasť je veľmi nákladná, nie všetci sa ich preto zúčastniť chcú, jediní kto sa ich chcú 

zúčastniť sú títo 

Ing. Lauš: Vo vlastnej organizácii mám 3 športové kluby, tieto kluby majú peniaze na cestovné, 

...toto všetko mne odpadne? Ja tieto kluby škrtnem? Mňa napadnú členovia, keď sa dozvedia, že idú 

pod samostatnú organizáciu 

p. Pavelková:  Vy ako organizácia vypisujete prihlášku pre klub do súťaži, to nie je o tom, že vaši 

pretekári prídu na túto súťaž, tieto prostriedky pôjdu na organizáciu pretekov, poháre, príprava 

trate,... 

Ing. Lauš: Celkom som vám neporozumel, ale dobre, poďme hlasovať 

p.Tomko: Konferencie boli mali byť v januári, februári, musí to členská schôdza rozhodnúť, ja mám 

členskú schôdzu v marci. 

p. Pavelková:  Každá miestna organizácia, ak má športové družstvo, tak deleguje. Keď má športové 

družstvo, tak má rozšírené zasadnutie. 

 p. Sprušanská: Tento rok budú zasadnutia volebné. 

p.Tomko: My tam nemáme nikoho, východ je zas na chvoste 

Ing. Cuker: : Keď som to dobre pochopil, vznikol športový zväz, SRZ má vplyv cez stanovy, máte 

to odomunikované s Ministerstvom školstva SR, nedajú dotáciu, keď športový zväz nefunguje 

autonómne. 

p. Sprušanská: Všetko bolo odkomunikované aj osobne, keď žiadame o dotáciu, uvádzame aj naše 

príjmy, teda aj od SRZ, Ministerstvom školstva SR zaujímajú len dotácie od štátu, môžeme si hľadať 

sponzorov. V stanovách nie je vplyv SRZ  

Ing. Cuker: Vplyv SRZ na športový klub je cez financie. 

p. Pavelková: Ministerstvo školstva SR netrápi aká smernica je medzi SRZ a športovcami, všetko 

bolo niekoľkokrát odkomunikováne 

p. Orovčík: Stačilo na sneme odhlasovať 1 € na šport a toto sme tu nemuseli riešiť, to sme nespravili, 

tak neodbíjajme dotácie, máme možnosť dostať dotácie. Tak nerobme obštrukcie, som za podporu. 

 

Mgr. Púčik: Ja som tiež športovec v jednom družstve, prikláňam sa ku kolegovi, žiadam Vás 

o podporu tohto návrhu, neviete si predstaviť aká je to drahá záležitosť. Verme delegátom. 

MVDr. Bilik: Ja som mal návrh, aby pani Pavelková a pani Spružanská zastupovali v CIPS, aby ste 

zastupovali SRZ 

P. Pavelková: To nemôžeme, tam prebiehajú voľby. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 91/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2018 a jej prílohy : 

1. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2018 



2. Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2018  

3. Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ na medzinárodných podujatiach 2018 

 

Uznesenie č. 92/2018 

Rada schvaľuje 

1. Vydanie povolení na rybolov pre rok 2019 členom reprezentačných družstiev, členom sekcií a 

prezídia odboru ŠČ na základe vypracovaného zoznamu. 

    2. Presun prebytkových financií z rozpočtu OŠČ pre rok 2018 do rezervného fondu OŠČ. O jeho 

použití  bude rozhodovať prezídium OŠČ podľa potreby. 

    3. Účasť reprezentačného družstva sekcie LRU-Feeder MS národov v LRU- feeder, ktoré sú 

súčasťou  svetových rybárskych hier, konajúcich sa vo februári 2019 v JAR. 

   4.  Zaslanie žiadosti SRZ do CIPS a jeho federácií FIPSed (plávaná, feeder, prívlač) a FIPS 

Mouche  (LRU-mucha) o nástupnícke právo SZŠR na členstvo v uvedených federáciách. 

  

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Hesek 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 93/2018 

            

Rada SRZ ukladá  

   1. Zabezpečiť volebné výročné zasadnutia všetkých sekcií a komisie rozhodcov za účasti 

zástupcov ZO. 

        T: 28.2.2019       Z: prezídium OŠČ 

   2.  Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2019 (súčasťou ktorého sú termínový 

kalendár pretekov OŠČ,  nasadenie družstiev v pretekoch OŠČ, rozpočet OŠČ, účasť družstiev na 

svetových podujatiach, plán práce OŠČ). 

         T: 28.2. 2019                 Z: prezídium OŠČ 

   3.  Aktualizovať Predpisy Odboru športovej činnosti a ich smerníc, pravidlá jednotlivých  disciplín 

podľa medzinárodných predpisov. 

           T: 15.1.2019       Z: prezídium OŠČ 

    4. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2018 do federácií FIPSed (plávaná, 

prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting). 

         T: 30.3. 2019       Z: ekonóm SRZ 

     5.   Zabezpečiť konanie riadnej volebnej konferencie SZŠR v mesiaci marec 2019. 

           T: 30.3. 2019        Z: poverení štatutári SZŠR 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 5: 

Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2018 

p. Gavenda: Predstavil sa. V materiáloch pre zasadnutie komplexná správa, prezentácia, hlavné veci, 

ktoré sa spravili za rok 2018, uzatváranie dohody, akcia Čisté brehy, spoločné kontroly, na Maši 

a Vodnom diele dochádza k výmene stráži, čo je novinka spravila sa elektronická registrácia 

záznamov previnení. Opakovaná činnosť, aktualizácia  zoznamu osôb, ktorým nie je dovolené vydať 

povolenie na základe disciplinárnych rozhodnutí. Porovnanie previní v priebehu rokov 2017 2018. 

Je tam záznam zdokumentovaných previnení. Nie vždy rybárska stráž (ďalej len „RS“) musí spísať 

záznam, privolať hliadku, veľa sa rieši dohovorom- preventívna činnosť, čo ma veľmi teší. Kontroly 

s OČTK je problém, na oddeleniach je podstav OČTK, hliadka musí odísť keď ju zavolajú. Najviac 



porušení vychádza pri nezapísaní si úlovku. Zákon porušený v 60 prípadoch, vyhláška v 182, spolu 

242 záznamov o previnení. Z 242 záznamov zatiaľ k 30.11. bolo doručených 92 právoplatných 

rozhodnutí, na základe toho sa aktualizuje zoznam „nevydať povolenie“. Ďalej výsledky činnosti 

dohodárov, nie je obdobná štatistika za rok  2017, preto nemáme s čím porovnať. Plán ďalšej 

činnosti, veľa treba vyriešiť v roku 2019, pretože je nový zákon, pribudne vyhláška. Každá činnosť 

RS sa odvíja zákona, vyhlášky a stanov. Aktualizovať zoznam členov RS, ktorých rada SRZ 

nepoisťuje. Uskutočňovať ďalej porady RS a dohodárov. Nový zákona a nová vyhláška, RS bude 

prvý kontakt s loviacimi pri novej právnej úprave. Minimálne rok 2019 bolo by vhodné vysvetľovať, 

poučovať, nepôsobiť represívne. RS podľa nového zákona treba preškolenie, po krajoch budeme 

preškoľovať  členov RS. Hlavná snaha o zjednotenie postupov RS. Ďalšia úloha pokračovať vo 

výmenách minimálne na revíroch rady, kedy budú zamestnanci presúvaní na iné revíri. Úloha 

medializovať prácu RS, rybárskych hospodárov. Pôsobiť preventívne, školiaco, ľuďom to treba 

vysvetľovať. 

prezident SRZ:  Ďakujem p. Gavendovi a otváram diskusiu. 

Mgr. Jankovičová: Nič nehovoriaci dokument, chýbajú základné údaje napr. rozloha revírov, 

prepočet kontrol na mesiace, návštevy revírov, previnení na hektár. Máme MobiTest? Ako pracuje 

zariadenie MobiTest, či sú všade. Chýba  mi informácia o revíroch Rady SRZ Bešeňová, Gôtovany. 

Palmanská Maša.  

p. Gavenda: MobiTest musím aj kriticky na seba povedať, že kvôli zdravotným problémom sa to 

zatiaľ nedotiahlo do konca. Je na 11 revíroch, testovacím režimom sa vyriešil problém s kódmi, 

nefungovali, komunikácia s firmou. Reporty, ktoré by mali zamestnanci posielať, sa zdržali mojou 

PN. Na 98% je v súčasnosti pripravená aplikácia. V januári predpokladáme ukončenie, aby sme si 

sami mohli stiahnuť reporty. Na požiadanie ich vieme zaslať. PM výsledky boli prezentované 

priebežne, Bešeňová, Gôtovany. Palmanská Maša je revír, ktorý je významný, výsledky boli 

v priebežnej správe. Bešeňová a Gôtovany boli kumulované v jednej správe. 

p. Hesek: Chcem sa spýtať, podľa čoho boli ohodnotení zamestnanci, keď vidím, že na niektorých 

vodách RS na menšej vode majú viac. Ako sa vypočíta kto koľko dostane. 

p. Gavenda: Toto je skôr otázka na môjho predchodcu, ktorý tieto zmluvy sdi po komunikácii 

s predchádzajúcou Radou SRZ vytváral. Dohody o rybárskej stráži som prevzal, pri niektorých 

dohodách prišlo k prehodnoteniu, akým kľúčom predchodca určoval cenu, nie je známe. Treba  

dohody prehodnotiť a posúdiť ci sú ceny postačujúce. 

p. Šaffa: Ja som si pripravil ohľadom Zemplínskej Šíravy. Autor písal riadky od stola. Správa je 

urobená podľa nádrže, kde pracoval dlhé roky. Oboznámil s prácou RS na Zemplínskej Šírave. 

Návrh posilniť dohodárov na ZŠ o 2 kusy. Bolo to tu už a prácu vykonávali vždy v rovnakom čase.  

Neuškodili, ale nepomohlo. Nepomer medzi dohodármi, a zamestnancami. Žiadali sme jednotné 

oblečenie pre RS. Za tri roky jeden má tričko, ďalší gumáky. Urobili veľa práce. Nepomer pri 

vyplácaní odmien pri revíroch Rady SRZ . Podľa § 29 ods. 2 zákona o rybárstve užívateľ revíru má 

poskytnúť vybavenie. RS po prečítaní tejto správy chcelo dať výpoveď. V roku 2018 sa na 

Zemplínskej šírave predalo hosťovačiek, spolu za 19 600 EUR,  zostáva dosť pre Radu SRZ, aby 

dokúpila výbavu pre RS. V správe mi chýba  podrobné rozobratie činnosti. Plány a prístup k riešeniu 

najzásadnejších problémov.  

p. Gavenda: Na rokovaní v Michalovciach bol aj pán Šaffa, kde som povedal, že nebudem šponovať 

rozpočet Rady SRZ  na 2018.  Jednoduchšie žiadať z rozpočtu 2019, pre nás je jednoduchšie naraz 

objednať napr. 100 vecí, než kupovať po jednom kuse. Teplý vrch -p- Borlok stráži aj chovné revíry 

Rady SRZ. Nie je problém dopracovať správy na jednotlivé revíry, dopracovať vyjadrenie 

zamestnancov, ktorí tam robia. Ja týchto zamestnancov na revíroch považujem za koordinátorov 

pripomienok na danom revíry. Kritika na dohody- posielal som maily so zmenami dohôd, aby sme 

mali podchytenú aj právne výstroj, ktorú dávame organizáciám, pretože nie je správne požičiavať 

výstroj a nemať doklad čo som komu dal. Určite vieme naplánovať nákup. Zo začiatku to určite 



nebudú všetky položky a na všetky revíry, žiadajú sa aj drahé veci napr termokamery. Peniaze 

z povolení primárne na určené na zarybňovanie vôd.  

Ing. Cintula: Kritika je na môjho podriadeného, a preto by mala byť aj na mňa. Keď som do tohto 

vstúpil, bol tu určitý predchodca. Pozrime sa aký bol cieľ pre 4 rokmi. Šetriť, šetriť, šetriť. Po 

určitom čase sme zistili, nebol to dobrý cieľ. Lynčujeme človeka, ktorý je tu necelý rok, ale rozpočet 

sme schvaľovali už v marci, Keď sa schvaľovalo malo sa viac pridať na ochranu. Treba  začať pri 

tvorbe rozpočtu. Prvýkrát sme si zavolali všetkých a s každým prešli čo im treba . Keď chceme viac, 

treba   začať pri rozpočte. Teraz darmo budeme nariekať, čo máme, treba  kvalitnú komisiu. 

Rozpočet ste videli už v marci, tak je neskoro teraz plakať. Veľa vecí je na zlepšenie, ale ešte sme 

len začali. Zdedil nefunkčnú RS, starší ľudia, majú svoje zabehnuté postupy a nechcú poslúchať. 

Vy ako Rada SRZ  nám pomáhajte. My to ďalej neposunieme. P. Gavenda má dobré myšlienky a 

treba mu dať šancu. 

prezident SRZ:  Na doplnenie, p. Gavenda ma oslovil o spoluprácu, prišla nešťastná PN prerušenie 

jeho činnosti. 

MVDr. Bilik : Vieme ako sa v minulosti viedla RS, p. Gavenda si tlačí fúrik hnoja. Ako sme si 

povedali, že hlavné smery dáme na drobné. V hlavných smeroch by mala byť aj RS. Počkajme čo 

nám pripraví, neriešme veci, ktoré sú za nami.  

tajomník SRZ: my sme RS po dlhej dobe a postupnými krokmi dotiahli, do určitej fázy. Menili sme 

pozíciu zamestnanci, boli odmeňovaní úplne inak. Majú napr. aj stravenky,  nerobí sa to zo dňa na 

deň. MobiTest, notebooky, aby mohli informovať rybárov. Vytvorilo sa niečo, dajme šancu, 

vypracovať koncepciu RS. Urobili sa kroky, dajme priestor p. Gavendovi a 2 mesiace mu odobrala 

choroba.  

p. Pavelková: Ja som tu nová, my 16 noví nevieme čo tu bolo pred 4 rokmi. Bola by som rada, keby  

nám dohody prišli, aby som vedela posúdiť a vedela, čo schvaľujem. 

Ing. Kadnár: Škoda, že v stanovách neriešili RS. Systém ako je to vedené? Od januára platí nový 

zákon a vyhláška, chystáte preškoľovanie RS, ale nás tento problém čaká už od 1.januára.  

p. Gavenda: Excelová tabuľka, kde sa zapisujú dodané veci, hypertextový odkaz na oscanované 

rozhodnutie. 

p. Hesek: Nikto nechce lynčovať, bol balík peňazí, rozdeľme ho ako ľudia. Čakal som víziu, tu nejde 

o navyšovanie rozpočtov, rozdeľujme to tak, ako to má byť, podľa veľkosti revíru a podobne. Vy 

máte prehľad, my to potom schválime alebo nie. 

PaedDr. Čerešňák: Chýba mi informácia o celkových nákladoch na revíry, hovoríme o dohodách, 

Liptovská Mara, Orava je zadarmo. Keď porovnám niektoré dohody, Dunaj údaje a dohoda na 4800 

€ a Teplý Vrch je omnoho viac. Toto sme chceli počuť v novom, že to bude inak, aby sme vedeli 

porovnať, kam pridať a kde ubrať.  

p. Orovčík: Rozoberáme stále tie isté veci, uzavrime to, požiadať p. Gavendu. kde urobí presnú  

štatistiku s odôvodnením, víziu, s odôvodnením predložiť Rade SRZ, pretože už sa nikde teraz 

nepohneme. 

p.Tomko: Čísla zo správy asi boli tajné, ak nám RS dajú výpoveď, tak čo budeme robiť. Dostali 

sme čln, môže jazdiť na 5 KW motore, ako môže naháňať Poliaka na silnom motore. Hospodár ani 

RS nemajú lodné skúšky na silnejšie motory, nesmú do člna. 

p. Gavenda: Vodca malého plavidla, opäť narazím na rozpočet. Zohnali sme školiteľa pod 300 e za 

jedného človeka. Dohodli sme sa, že to budeme realizovať v 2019, aby boli v max miere použité 

naše prostriedky, čo sa týka člnov, ubytovania, motorov. Toto školenie sa nedá urobiť za jeden deň. 

Na Orave sa to podarilo vyriešiť tak, že sme si zapožičali čln, vieme zaškoliť ľudí aj na tieto člny. 

Ing. Lauš: Nech je právomoc pre p. Gavendu a Ing. Cintulu, kritéria pre dohodárov, nech spravia 

návrh pre rozpočet, nech doručia do konca februára. 

Mgr. Jankovičová: návrh na uznesenie rada ukladá vedúcemu OTV zabezpečiť používanie 

MobiTest,   a vyhodnocovanie údajov, pri výkone činností pracovníkov rady srz na revíroch rady 



srz, a pri ich činnostiach v ZO SRZ. Na každé zasadnutie rady v roku 2019, predkladať priebežnú 

informácie o činnosti RS. 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 94/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2018 

 

Uznesenie č. 95/2018 

Rada SRZ ukladá vedúcemu OTVaV predložiť koncepciu rybárskej stráže do ďalšieho zasadnutia 

Rady SRZ  v marci 2019. Na každé zasadnutie rady v roku 2019 predkladať priebežnú informácie 

o činnosti RS. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

K bodu 6: 

Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ)  

6.1 Vyznamenia  

 

prezident SRZ: dostali ste materiál, pozrite si materiál, chcem to dať schváliť v celku. 

p. Vecel: Posielali sme v stredu návrhy na vyznamenania. 

tajomník SRZ: Nedodržali lehotu podľa smernice, práce je veľa nestihne sa to potom spracovať, 

vypracuje sa nová tabuľka a pošle sa na elektronické hlasovanie. 

Mgr. Jankovičová: Ak by každému členovi ste mohli dať rokovací poriadok. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 96/2018 

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 Stropkov - Jozef Gajdoš 

MO SRZ Spišská Nová Ves - Ing. Radovan Pavlikovský, Ondrej Šomšák 

MO SRZ Námestovo - Mgr. Ivan Veljačik, Ľubomír Košťál 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

6.2 Žiadosť MsO SRZ Michalovce – schválenie preteku Zemp. kapor 2019 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 97/2018 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie XI. ročníka preteku „Zemplínsky kapor“ v dňoch 15. – 21. 

septembra 2019 na VN Zemplínska Šírava. 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

         

 



6.3 Žiadosť MsO SRZ Šaľa o poskytnutie pôžičky      

      

JUDr.Timár: Pôžičku chceme použiť na odkúpenie rybníka, vlastní to Duslo. Podmienky sú už 

dohodnuté, je to v štádiu podpisovania. 

Mgr. Jankovičová: Podporím tento návrh, keby pán tajomník povedal členom Rady SRZ ako sa 

poskytujú pôžičky. 

tajomník SRZ: Je na to samostatná smernica, organizácia nesmie mať dlh voči SRZ, potom 

bezúročná pôžička max do výšky 10 000 €, povinnosť splatiť za príslušné volebné obdobie- 4 roky. 

JUDr.Timár: MsO Šaľa berie na vedomie, spĺňajú podmienky 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 98/2018 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Šaľa poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR. 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

6.4 Informácia – Novela Stanov SRZ, Vyhodnotenie XII. Snemu SRZ, elektronizácia SRZ 

 

tajomník SRZ: Na XII. Sneme SRZ bola schválená novela stanov. Dňa 6.12.2018 bolo prepísané 

kompletné znenie stanov, keď budú zaregistrované, pôjdu do tlače. Je dohodnutá tlač v Bytči. Budú 

sa tlačiť Stanovy a nový zákon o rybárstve spolu s vyhláškou, ak pôjde do zbierky v termíne. 

Predpokladaná distribúcia v druhom januárovom týždni. Predbežné vyúčtovanie XII. snemu 

Ubytovanie, holiday inn - 50 900 € 

Upomienkové predmety- 7 072 € 

Darčekové poukážky- 3350 € 

Celkové náklady- 61 000 € 

Pôvodná kalkulácie bola na úrovni 48 000€, konzumovali sme viacej, penále za neskoré 

odubytovanie – 17 izieb, vysoký odbyt kávy Keď to bude kompletné, rozpošle sa. Zo sekretariátu 

išla požiadavka, aby si organizácie navrhli zástupcov. Rozposlal sa návrh termínov na zasadnutie 

komisie k elektronizácii. Všetci navrhli až január 2019. 

Chcem požiadať radu, aby sme schválil dočasnú komisiu k elektronizácii, aby im boli preplatené 

náklady na cestovné, musí byť jeden človek zo sekretariátu, aktuálne to zastrešuje p. Schwarz. Návrh 

členov komisie p. Haringa, p. Čulík, p. Jurkovič, p. Mada, p. Trokanová, p. Bartoník, p. Sulák, p. 

Habovský, p. Plaskoň  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 99/2018 

Rada SRZ schvaľuje dočasnú komisiu pre elektronizácii SRZ v zložení p. Haringa, p. Čulík, p. 

Jurkovič, p. Mada, p. Trokanová, p. Bartoník, p. Sulák, p. Habovský, p. Plaskoň. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ: informácia o schválení vyhlášky, očakávame, že do 19.12. bude zverejnená 

v Zbierke zákonov, bolo veľa pripomienok, všetko bolo pripravené na podpis ministrovi.  Čakáme 

na zverejnenie, nepríde nám korektné posielať neschválený materiál. Keď bude zverejnené, tak 

automaticky na web aj mailom. Na prezídiu sme odsúhlasili, aby sa členom SRZ prostredníctvom 

ich základných organizácií poskytla bezplatne jeden výtlačok- brožúra nový zákon a vyhláška k 

nemu, druhá stanovy. Po úprave odvodov je to určitá kompenzácia. 



prezident SRZ:  Prezídium odporúča Rade SRZ, aby sa schválila bezplatná brožúra s novým 

zákonom a vyhláškou pre každého člena SRZ. 

tajomník SRZ: a čo Stanovy? Potom to by to boli náklady celkovo 28 000 Eur môže byť 

kompenzované, 

Ing.Kadnár: znenie stanov bolo schválené, mohli by sme dostať toto znenie? Pri termíne účinnosti 

stanov, by mala byť zmena organizačného poriadku. 

tajomník SRZ:  Aj z tohto dôvodu som nvrhoval mimoriadne zasadnutie Rady SRZ 19. januára 2019 

organizačný poriadok je prioritou č. 1, pokiaľ by sme utvorili legislatívnu komisiu, pokiaľ by ste 

boli ochotní spolupracovať, pripravili by sme to a poslali na pripomienkovanie 

 

6.6 Žiadosť MsO SRZ Martin o poskytnutie pôžičky 

 

Mgr. Jankovičová: Nespĺňa podmienky na schválenie pôžičky, pretože nemajú splnené svoje 

záväzky vo výške cca 25 000 €, nesúhlasí so schválením. 

tajomník SRZ:  sú tam dva materiály od MsO Martin, jedna vec- žiadosť o odsun splatnosti do konca 

záväzkov do marca 2019 a druhá vec- žiadosť o pôžičku, súvisia tieto veci. Zväz od nich kúpil 

násadu hlavátky a faktúru aj uhradil.  

Ing. Haratík, člen KK SRZ: predseda MsO Martin-nie je to, že by sme zle hospodárili je to dlhodobá 

vec. V roku1965 sme kúpili rybné hospodárstvo, ktoré už malo svoj vek a vyžadovalo veľa investícií 

havária na prívode vody, rekonštrukcia prívodov vody. Mali vlastné investičné prostriedky vo výške 

70 000€, ktoré sme si našetrili za 10 rokov. Neočakávane havaroval celý rozvod vody, bolo potrebné 

vymeniť celý prívod vody, neočakávané problémy aj s kanalizáciou. Prepadla sa strecha liahne, 

neplánované investície, nie 73 000 €, ale náklady sa vyšplhali na 93 000 €, skončilo koncom júna. 

Vtedy sme riešili bankami pôžičky, keby sme dostali pôžičky, nebolo by treba schvaľovať odklad 

splatnosti záväzkov. Máme prisľúbený úver zo sporiteľne, zaplatíme pohľadávky nie do marca, ale 

skôr do konca februára 2019. Potrebujeme už len hlavnú budovu zatepliť, 10 000 € by sa nám 

podarilo našetriť. Budúci rok pri stom výročí, by sme chceli mať v poriadku sídlo. 

 

Ing. Lauš: Čo som tu počul, ma udivuje, môžem sa prikrývať len takou perinou na akú mám. Kým 

nebudete mať zaplatené 25 000 €, neodporučím schváliť pôžičku. Navrhujem, keď splatíte svoju 

pohľadávku, potom nemám problém, môže rada na zasadnutí v marci schváliť. 

Ing. Macúš: Navrhujem podmieniť poskytnutie pôžičky splatením dlhu, aby sme to nepredlžovali. 

prezident SRZ:   Nie je možné takto podmieňovať poskytovať pôžičky, keď splatíte. Potom môžete  

požiadať znovu o pôžičku.  

tajomník SRZ:  pokiaľ by to bolo časovo náročné, tak to môžeme riešiť aj elektronicky. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 100/2018 

Rada SRZ neschvaľuje pre MsO SRZ Martin poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR 

pre potreby rekonštrukcie Rybárskeho domu. 

 

Hlasovanie:  

Za – 22     Proti – 0  Zdržal sa – 8 

p. Pavelková  Ing. Macúš  

p. Haluška  p. Nikov 

p. Kobela p. Orovčík  

MVDr. Bilik  p. Kozub 

 

 

 



6.7 Žiadosť MsO SRZ Martin o odklad splatenia odvodu z povolení 

Ing. Haratík, člen KK SRZ: Vieme to splatiť do konca februára 2019 

PaedDr. Čerešňák:  Ja by som dal termín splatnosť do konca kalendárneho roka, organizácie, ktoré 

neuhradia svoje pohľadávky do konca príslušného kalendárneho roka, nedostanú zadarmo 

povolenky 

prezident SRZ:  to sa bude osobitne 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 101/2018 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Martin odklad splatenia odvodu z predaja povolení na rybolov 

pre rok 2018 vo výške 25 866,55 EUR do 28. februára 2019.  

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

PaedDr. Čerešňák   Ing. Zajtko 

 

PaedDr. Čerešňák:  Návrh, organizácie, ktoré si neplnili odvodovú povinnosť a neuhradia faktúry 

do 31.12, nebudú vydané povolenia na rybolov na reprezentačné účely funkcionárov na nasledujúci 

rok.   

p.Farský: Stále to tlačíte pred sebou, raz to už musíme rozseknúť. Treba to prijať, inak nebude 

disciplína 

p. Pavelková:  upraviť uznesenie všeobecne, nie len do konca 2018, ale do konca kalendárneho roka, 

aby to platilo všeobecne a nemuseli sa vracať k tomu každý rok.  

prezident SRZ:  Takže do konca príslušného  kalendárneho roka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 102/2018 

Rada SRZ schvaľuje, že organizáciám, ktoré si neplnili odvodovú povinnosť a neuhradia faktúry do 

konca príslušného kalendárneho roka, nebudú vydané povolenia na rybolov na reprezentačné účely 

funkcionárov na nasledujúci rok.   

 

Hlasovanie:  

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Stanko 

 

 

6.8 Žiadosť MO SRZ Turčianske Teplice o poskytnutie pôžičky  

p.Haluška- Požiadali sme radu o maximálnu pôžičku vo výške 10. 000 €. Pozabudlo sa, že budú sa 

skupovať pozemky pod revírmi. Vlastníci prejavili záujem predať pozemky. Prostriedky viazané na 

odkupovanie pozemky pod revírmi. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 103/2018 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Turčianske Teplice poskytnutie bezúročnej pôžičky vo 

výške 10 000 EUR na odkúpenie pozemkov pod rybárskymi revírmi. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Haluška 

 



6.9 Správa referenta pre deti a mládež 

prezident SRZ:  diskusia, nikto sa neprihlásil. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 104/2018 

Rada SRZ berie na vedomie správu referenta pre deti a mládež. 

 

6.10 Opravy a investície za 1-11/2018 

prezident SRZ:  diskusia, nikto sa neprihlásil 

 

Uznesenie č. 105/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Opravy a investície za obdobie 1-11/2018. 

 

6.11 Cenník násadových rýb 2019 

Ing. Cintula: Materiál ste obdržali, vychádzame z ceník z minulého roka, aj napriek uršitým tlakom 

chceli udržať tak, ako to je, my ako Rada SRZ sem to chceli udržať na tej kategórii ako to je. Na 

našich strediskách sú ryby zakomorované, preto počítame s rovnakou cenou. Jedine pstruh potočný 

dvojročný, keďže nemámé Považskú Bystricu, bude ho málo, čakáme na externého dodávateľa. 

Okolo 200 000 ks PP1 + ako náhrada tejto kategórie na jar použiteľný teraz, to sme zakomorovali, 

keď sme vedeli, že nebude PP2. Dostatočné množstvo lipňa 

MVDr. Bilik:  SLOVRYB asi nevyužíva kapacitu pstruha potočného, tlmia produkciu. 

Ing. Cintula: Netlmia produkciu, nemajú vodu. Rozoberali sme s nimi tento problém. Zobrali sme 

od nich PP1, PP2 koľko mali, všetko sme zobrali. 

tajomník SRZ:  My sme rozoberali na porade OTVaV, že by sme dodali z nadplánu nejaké množstvo 

navyše pre ZO SRZ, ktoré kupujú násady z našich výrobných stredísk. Otázka čo bude kritérium 

pre dodanie násad,  cena alebo množstvo pre organizácie, ktoré od nás kupujú pravidelne.  

Ing. Cintula:  Keby sme dávali zľavu v peniazoch, nemuseli by skončiť v rybách, to bude na 

zarybňovacej komisii, ktorá určí koľko ktorej organizácii dať podľa množstva odoberaného 

množstva. Mala by nastať motivácia, toto je zatiaľ myšlienka na zamyslenie. 

prezident SRZ:  otváram diskusiu 

MVDr. Bilik: Veľmi ma to teší, že dostaneme niečo naviac, skôr možno vytvoriť možnosť viac 

zarybniť nie len revíry rady, ale aj revíry miestnych organizácií, aby boli atraktívnejšie. Keď 

zatraktívnime, vody malých organizácií, bude to možno zaujímavé pre členov. Ponúknime niečo 

z čoho budú mať úžitok všetci. 

Ing. Cintula: Túto úlohu máme do mája, zaraďovanie revírov, úloha do mája vypracovať smernicu 

o zaraďovaní 

p. Brokeš: Naša organizácia. Berie ryby len od rady, nikdy sme inde nekúpili. Vyplňuje sa dátum 

požadovaný dátum dodania, dávame obvykle koniec 10. mesiaca. Na konci novembra sme dostali 

ryby. Členovia rady ma bombardujú, že neskoro ste dali ryby. Prečo kupujete od Rady SRZ? 

Opatrenia proti neskorému dodaniu rýb. 

Ing. Cintula:  Stali sa aj takéto veci, zásah vyššej moci. 8 rybníkov kvôli vysokým teplotám sme 

museli presunúť. Ryby sa zlovili v požadovanom množstve, ale nemáme dostatočný vozový park. 

Nemôžeme naraz presúvať ryby a aj dodávať ryby. Bol to katastrofický scenár. Ešte sa aj v jednom 

stredisku elektrika pokazila. Ďakujem našim vodičom za ochotu.  

p. Vecel: Trápi ma odpredaj Považskej  Bystrice. vrátime sa v rôznom 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 106/2018 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2019 tak ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p.Vecel: Či bolo v máji vhodné ukončiť výrobu v Považskej Bystrice a my čo chodíme okolo, tak 

plačeme koľko pstruhov sa tam mohlo odchovať. Opisuje históriu strediska. Prietok tam budeme 

musieť mať stále. 

Ing. Cintula:  Od mája, lebo vtedy bol taký deadline na odpredaj, potrebovali sme sa rozhodnúť či 

budeme navážať ryby alebo nie. Investor nám negarantoval, či tam budú môcť ostať ryby, preto sme 

sa rozhodli radšej nedávali ryby. Celý balík nás dobehol. ťažko urobiť inventúru. Či ich odniesli 

predátori, lebo sme nevedeli zabezpečiť ochranu. Kvalita vody je zlá, tam bol problém odchovať 

duháka. Do konca roka je tam neplatné rozhodnutie na odber vody, nedostaneme povolenie na odber 

vody. Prívodné potrubie ide popod cele mesto, je v katastrofickom stave. Všetky tieto faktory 

pomohli k tomuto kroku. Robíme radšej menšie kroky. Postavíme reofilne stredisko, skúsime Nové 

Zámky, niečo v Bytči, pramene na východe sú obzreté. Tiež mi to bolo celé ľúto. 

p. Vecel: Z nášho pohľadu neprávne rozhodnutie, máme už peniaze zo zmluvy, členovia to 

vybudovali na svojich pozemkov, nakoniec o nás bez nás, cena je dobrá, či nám ju investor dá. 

tajomník SRZ:  Nie je jednoduché riešiť tieto veci, stredisko, ktoré sa po dlhodobom fungovaní 

nedarilo naštartovať, vybuduje sa nove stredisko, v Nových Zámkoch zakúpil SRZ pozemky v roku 

2008, kde sa doteraz vôbec neivestovalo. Ešte musíme zabezpečiť množstvo dokladov, úloha 

minimálne na tri mesiace. Aj nás tlačí čas, stále čakáme na zabezpečenie podkladov a materiálov, 

zmenu účelu pozemku, rôzne stanoviská. Na základe uznesení, kde všetky investície z predaja idú 

na samostatný investičný účet kvôli transparentnosti. 

p. Hesek: Vždy boli vytvorené komisie. Boli by dobré, aby boli zvolené komisie, aby sa to 

nepresúvalo na marec. 

prezident SRZ:  ideme podľa programu, máme to v rôznom, ukončenie diskusie, bola to len diskusia. 

 

K bodu 7: 

Rôzne 

p.Trokan predseda KK: kontrolná komisia vykonala viaceré kontroly, Dunajská streda: kontrola sa 

týkala zarybňovania, čierne stavby, lavičky, prístrešky, parkovanie na čierno.  

Predseda KK MsO Partizánske - problém pri vyplácaní cestovného a očakávali, že prídeme na 

kontrolu, pretože pokiaľ vedia, že je problém, nech si to riešia, nepotrebujú nás k tomu. Obohratá 

pesnička – Košice - manipulácia volieb, už sme tam boli na kontrole, sú ochotní aj predložiť dôkazy. 

Navrhujem, aby sekretariát vypýtal všetky podklady od sťažovateľa, je to drahé a zbytočné, ak 

niekto bude vyžadovať opakovanú kontrolu, budeme ich pozývať na sekretariát. Stále prebieha 

kontrola v Šali. Hodnotili sme priebeh snemu, asi nikomu sa nepáčil chaos s tlačením volebných 

lístkov. Navrhovali by sme, aby sa uzatvárali kandidátky pred snemom. Disciplinárna komisia 

postavená na úroveň zväzu. Preberali sme inventarizáciu, potrebujeme zoznam. preberali sme aj 

evidenciu členov, zhodli sme sa, že zhotoviteľ nemá moc zdania o tom hodne komplikuje situáciu, 

že každá organizácia má osobitné poplatky. Má rôzne platobné podmienky, čo komplikuje 

vypracovanie takejto evidencie, sekretariátu asi ide len o evidenciu členov a nie kto koľko zaplatil, 

zvážiť či by nebolo postačujúce zatiaľ len čisto evidencia členov.  

 

Uznesenie č. 107/2018 

Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ. 



tajomník SRZ:  informácie na záver, aby ste boli informovaní. Na každej rade bude evidencia repre 

povolení, každé povolenie, ktoré sa vydáva z reprefondu má evidenciu, toto je sumarizácia, ročne 

asi cca 240 000 €. Na základe prezídia odporúča schváliť 

 

tajomník SRZ:  Prezídium odporúča Rade SRZ schváliť limity reprezentačných povolení na rybolov pre 

rok 2019 podľa predloženého návrhu takto: 

Prezident: 9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a predseda KK SRZ: 6 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur)  

2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Rady SRZ a KK SRZ: 3 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur)  

       2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Prezídia, Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú nárok na ich výmenu za 

povolenia lipňové. 

Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu  - meno 

a priezvisko osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Pre ZO SRZ podľa počtu predaných členských známok pre dospelých a mládež za rok 2018: 

- do 500 členov  5 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové (33 

Eur+40 Eur)   

- do 1000 členov    10 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- do 1500 členov     15 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- do 2500 členov    20 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- nad 2500 členov     25 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

 

Funkcionári Českého rybárskeho zväzu: bude pridelené podľa požiadavky z Fondu Rady SRZ 

Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu:  bude pridelené podľa požiadavky z fondu Rady SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

Hospodári a členovia RS na revíroch Rady: 1 ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 

predloženého zoznamu (33 Eur+40 Eur)  

 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   zväzové povolenie na vody kaprové alebo zväzové 

povolenie na vody lipňové, alebo zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na medzinárodnej súťaži  

a pre vedúcich sekcií podľa predloženého zoznamu  

 



Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo lipňové (33 

Eur+40 Eur) 

 

Fond Rady - osobitné účely : podľa požiadaviek, o počte a použití bude informovaná 

Rada na každom zasadnutí 

 

 

Návrh: 

Limity rýb na reprezentačné účely: pre členov Rady a KK SRZ  - 2 kg  Pd filet údený v cene 5,00 Eur/kg 

s DPH +6 kg Pd mrazený v cene 2,00 Eur/kg s DPH,  pre zamestnancov Sekretariátu 2 kg  Pd filet údený 

v cene 5,00 Eur/kg s DPH.  

 

Uznesenie č. 108/2018 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2019 a limity rýb na reprezentačné 

účely podľa predloženého návrhu takto: 

 

Prezident: 9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a predseda KK SRZ: 6 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur)  

2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Rady SRZ a KK SRZ: 3 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur)  

       2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Prezídia, Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú nárok na ich výmenu za 

povolenia lipňové. 

Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu  - meno 

a priezvisko osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Pre ZO SRZ podľa počtu predaných členských známok pre dospelých a mládež za rok 2018: 

- do 500 členov  5 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové (33 

Eur+40 Eur)   

- do 1000 členov    10 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- do 1500 členov     15 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- do 2500 členov    20 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- nad 2500 členov     25 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

 

Funkcionári Českého rybárskeho zväzu: bude pridelené podľa požiadavky z Fondu Rady SRZ 

Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu:  bude pridelené podľa požiadavky z fondu Rady SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 



Hospodári a členovia RS na revíroch Rady: 1 ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 

predloženého zoznamu (33 Eur+40 Eur)  

 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   zväzové povolenie na vody kaprové alebo zväzové 

povolenie na vody lipňové, alebo zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na medzinárodnej súťaži  

a pre vedúcich sekcií podľa predloženého zoznamu  

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo lipňové (33 

Eur+40 Eur) 

 

Fond Rady - osobitné účely : podľa požiadaviek, o počte a použití bude informovaná 

Rada na každom zasadnutí 

 

- 2 kg  Pd filet údený - pre členov Rady a KK SRZ  v cene 5,00 Eur/kg s DPH  

- 6 kg Pd mrazený - pre členov Rady a KK SRZ  v cene 2,00 Eur/kg s DPH 

- 2 kg  Pd filet údený - pre zamestnancov Sekretariátu v cene 5,00 Eur/kg s DPH. 
 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ:  Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch, centrálny účet je v Tatra Banke, 

samostatné účty na rôzne účely- sociálny fond, podielové dane, dotácie z Ministerstva Školstva SR, 

Environmentálneho fondu... Veľké investície v priebehu tohto roku, veľká investícia autá na 

strediská, v lete nastala havarijná situácia, naraz odišli autá. Bolo potrebné to dokúpiť. V priebehu 

november audit,  audítor priebežne konštatoval. Nie je to nič nešťastné. Čakáme platby za ryby, 

cashflow je dostatočný. Ako sú plnené nedodané násady na začiatku pri plnení uznesení, tu je 

bilancia, všetko čo bolo nedodané bolo zrealizované. Čaká nás veľa v rámci rôzneho- najväčšia 

voľba  komisií, navrhujem, aby sme schválili dočasnú legislatívnu komisiu. Komisie nie sú povinné, 

mali by tam pracovať ľudia, ktorí k tomu majú vzťah, investičná komisia pracovala na 100%, 

niektoré komisie nebolo to pravé orechové. Keď pracujete v komisii, smernica o odmeňovaní, výzva 

pre túto radu, aby sme v komisiách začali pracovať a mala by za to byť finančná alebo nefinančná 

odmena. Stanovy sa nespracujú za pár hodín, privítame každú pomoc. Pokiaľ poznáte na 

organizáciách zdatných právnikov, môžete navrhnúť alebo tí čo máte právne vzdelanie. 

 

Návrhy zloženia jednotlivých komisií: 

Dočasná legislatívna komisia: 

Bratislavský kraj - Ing. Kadnár 

Nitriansky kraj - p.Timár 

Košický kraj – p. Šaffa 

Prešovský kraj- p.Polák 

Trenčiansky kraj – Ing. Lauš 

Žilinský kraj- Mgr. Púčik  

Trnavský kraj – PaedDr. Čerešňák 

Sekretariát Rady SRZ -  Mgr. Schlesingerová  

 

Výrobná a zarybňovacia komisia: 

Bratislavský kraj – p.Takácz 

Nitriansky kraj – p. Farský 

Banskobystrický kraj – p. Kobela 



Košický kraj - nevieme 

Prešovský kraj – p. Kozub 

Trenčiansky kraj – p. Brokeš, p. Šujan 

Žilinský kraj-  p. Haluška 

Trnavský kraj – Ing. Mišech 

Košický kraj – p. Šaffa 

Sekretariát Rady SRZ: Ing. Cintula 

 

Investičná komisia:  

Bratislavský kraj – Mgr. Marianna Jankovičová 

Nitriansky kraj- Attila Hamran 

Banskobystrický kraj -Ing. Jaroslav Viktorín 

Košický kraj-  Ing. Ľubor Cuker:  

Prešovský kraj – Ivan Orovčík 

Trenčiansky kraj – Vladimír Vecel 

Žilinský kraj- Ing. Igor Macúš 

Trnavský kraj- Attila Tomanovics 

Sekretariát Rady SRZ- Ing. Miroslav Kuric 

 

Disciplinárna Komisia: 

Bratislavský kraj - p. Pavelková 

Nitriansky kraj – ešte dohodne sa 

Banskobystrický kraj – p. Vaculčiak 

Košický kraj - p.Tomko 

Prešovský kraj - p.Polák 

Trenčiansky kraj – p Čavojčin  

Žilinský kraj- p. Nikov 

Trnavský kraj – p. Hesek 

 

Ing. Lauš- Do výrobno-zarybňovacej komisie ešte jedného člena p. Šujan 

 

Ekonomická komisia: 

 

Bratislavský kraj – p. Pavelková  

Banskobystrický kraj - nikto 

Košický kraj - MVDr. Bilik  

Nitriansky kraj - Ing. Stanko 

Trenčiansky kraj - doplníme 

Prešovský kraj - Ing. Zajtko 

Trnavský kraj - PaedDr. Čerešňák 

Žilinský kraj- zatiaľ nikto  

Sekretariát Rady SRZ- Ing. Šátek 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 109/2018 

Rada SRZ schvaľuje nasledovné komisie: 

1. Dočasná legislatívna komisia v zložení Ing. Kadnár, p.Timár, p. Šaffa, p.Polák, Ing. Lauš, 

Mgr. Púčik, PaedDr. Čerešňák a Mgr. Schlesingerová  

2. Výrobná a zarybňovacia komisiu v zložení p.Takácz, p. Farský, p. Kobela, p. Kozub, p. 

Brokeš, p. Šujan, p. Haluška, Ing. Mišech, p. Šaffa a Ing. Cintula 



3. Investičná komisia v zložení Mgr. Jankovičová, p.Hamran, Ing. Viktorín, Ing. Cuker, p. 

Orovčík, p. Vecel, Ing.Macúš, p. Tomanovics a Ing. Kuric 

4. Ekonomická komisia v zložení p. Pavelková, MVDr. Bilik, Ing. Stanko, Ing. Zajtko, 

PaedDr. Čerešňák a Ing. Šátek 

5. Disciplinárna komisia v zložení p. Pavelková, p. Vaculčiak, p. Tomko, p. Polák, p. 

Čavojčin, p. Nikov a p. Hesek. 
 

Hlasovanie: (nehlasoval neprítomný Ing. Kadnár) 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

tajomník SRZ:  Máme tu ďalšie návrhy na uznesenia 

- končí zmluva o webovej stránky s pánom Ing. Roobom, spravuje našu stránku od roku 2016, 

priemerná odmena vychádza cca 10 € za hodinu, priemerná fakturácia od 200-300 € , je to na nás či 

uzavrieme zmluvu a na aké obdobie, 1 mesačná výpovedná doba  

p. Pavelková: Vraj trvá dlho, kým materiály zverejní, možno sa vyhovárajú na neho, že dlho 

zverejňuje, po dvoch týždňoch stále nezverejnené. 

tajomník SRZ:  Doplníme,  že požadujeme zverejňujeme do troch pracovných dní od zaslania 

materiálov a zmluvu na obdobie jedného roka. Sankcie,  ak nezverejní materiály do 3 pracovných 

dní zníženie platieb. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 110/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky s Ing. 

Patrikom Roobom do 31.12.2019. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Dohoda o finančnom vyrovnaní za rybársky revír VN Tesárske Mlyňany, organizácia Zlaté 

Moravce už má peniaze na účte a nesúhlasia s vrátením peňazí, požadujú uzavrieť dohodu na 1 700 

EUR 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 111/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Dohody o finančnom vyrovnaní medzi MO SRZ Zlaté Moravce a 

spoločnosťou EUROPA HOLDING SK, s.r.o. za rybársky revír č. 2-5370-1-1 VN Tesárske 

Mlyňany v hodnote 1 700 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ:  Uzavreli sme to, čo sme mali na pláne. V utorok sme boli na rokovaní ohľadom 

zmluva s RTVS o relácii, informácie  o zmluve na ďalší rok. Reláciu nám robí MP production. Zo 

začiatku  najprv bolo nerentabilné, neskôr sa zabezpečila reklama, zinkasovali sme 10 000€ takže 

sa vyrovnali náklady. To bola úloha, aby nebola relácia stratová, teraz je to na 0. Chceme získať 

ďalších na reklamu, aby to bolo ziskové. Relácia má vysokú sledovanosť, preto majú spoločnosti 

zľavu na reklamu. Environmentálny fond, dostali sme dotáciu. Dňa 15.12.2018 bol termín 

preplatenia financií, naša spoluúčasť bola 5 % v čiastke 1900€. Dotácia od Ministerstva 



pôdohospodárstva SR v sume 2.000 Eur na konferenciu o lipňovi. Navrhujem prijať uznesenie na 

prieskum trhu na tri aktivity 

 1. zabezpečenie spracovania písomnej žiadosti na operačný program kvalita životného prostredia- 

odbahnenie max čiastka je 2 milióny eur pre SRZ, spoluúčasť 5 % - 100 000 €, gro žiadateľom SRZ- 

firmu, ktorá zabezpečí túto agendu 

2. v rámci elektronizácie sekretariátu chceme riešiť elektronizáciu pošty, cenovú ponuku na 

dodávateľa  

3. cenový prieskum na dodávku elektronický systému na cestové príkazy 

Elektronické schránky pre tretí sektor nastal posun termínu do 30.júna 2020. Občianske preukazy 

s čipom zatiaľ nie sú aktuálne. Zápisnica bude spracovaná, čo najskôr 

Mgr. Schlesingerová: Prezídiom bolo odsúhlasenie, aby bola zadaná požiadavka zamestnancom 

sekretariátu rady, aby hlavné smery na rok 2019-22 bola rozpracované na drobné úlohy spolu 

s termínom. Taktiež bolo schválené prezídiom a odporúča sa schváliť  Rade SRZ účasť pani 

Spružanskej a pána Štencla a niektorého člena Rady SRZ, jazykovo schopného, na medzinárodných 

konferenciách.  

p. Haluška: Nemáme prekladateľa? 

MVDr. Bilik : Prekladateľa máme, ale krajiny rokujú o svojich problémoch, ktoré nás skôr či neskôr 

dobehnú. Ide aj o komunikáciu mimo oficiálnej časti, je to aj o vzťahoch. Nech tam chodia tie isté 

osoby kvôli kontinuite. Preto som navrhol p. Spružanskú a p. Štencla, pretože sú jazykovo zdatní 

a veľmi dobrí odborníci. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 111/2018 

Rada SRZ schvaľuje  

1. prieskum trhu  

a) na zabezpečenie spracovania písomnej žiadosti na operačný program kvalita životného 

prostredia- odbahnenie  

b) na dodávateľa systému elektronizácie došlej pošty Sekretariátu Rady SRZ  

c) na dodávku elektronického systému na spracovanie cestových príkazov 

2. účasť p. Spružanskej, p. Štencla a člena Rady SRZ na medzinárodných konferenciách 

3.úlohu pre Sekretariát Rady SRZ, vypracovanie jednotlivých úloh podľa schválených Hlavných 

smerov na obdobie 2019-2022 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Mgr. Schlesingerová: Navrhujem schválenie nájomnej zmluvy Kubrica na hospodárske stredisko 

a rodinný dom bez predkupného práva, pretože nám tento týždeň bola doručená žiadosť p. Vicena 

na odkúpenie týchto nehnuteľností. Tejto žiadosti navrhujem nevyhovieť, navrhujem novú nájomnú 

zmluvu. Pretože pokiaľ neuzavrieme novú nájomnú zmluvu alebo nepodáme na súd návrh na 

vypratanie nehnuteľností do 30 dní odo dňa skončenia nájmu, teda do 30. januára 2019, v zmysle 

Občianskeho zákonníka konkludentne sa obnovia nájomné zmluvy v pôvodnom znení, teda aj 

s predkupným právom 

Ing. Lauš: Nájomné zmluvy sú dve, jedna stredisko a druhá rodinný dom. 

Diskusia: zapojili sa Ing. Lauš, p. Fraňa, PaedDr. Čerešňák, Mgr. Schlesingerová - otázka o stave 

domu, hospodárstva, je to zlom stave, neudržiavané, prečo obnovujeme nájomnú zmluvu, je 

potrebné zachovať kontinuitu výroby. My do toho vôbec neinvestujeme.  

 

 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 112/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy na rybochovné zariadenie Kubrica so 

spoločnosťou SIETE – RYBY, s.r.o. na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 

a predĺženie nájomnej zmluvy na rodinný dom v Kubrici na obdobie od 1. januára 2019 do 31. 

decembra 2019. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný p. Stanko) 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Zajtko 

 

p. Orovčík: 10. 12. 2018 teda po termíne na uzávierku organizácia Bardejov zaslala žiadosť 

o nemateriálnu podporu - ryby na oslavy. 

Mgr. Schlesingerová: Dostali sme túto žiadosť, ale po termíne, takže preto to nebolo zaradené, 

nemôže obchádzať takto Rokovací poriadok, stále sa to stihne schváliť na marcovom zasadnutí.  

p.Tomko - Mali sme to niekoľkokrát, keď teraz vyjdeme v ústrety, otvoríme pandorina skrinka 

a všetci budú chcieť.  

prezident SRZ:  presúvame na marcové zasadnutie 

p. Šaffa: žiadosť o stanovisko ohľadom lovu invazívnych rýb 

tajomník SRZ:  riešili sme na porade OTVaV, keďže to nie je problém len jednej vodnej nádrže, 

navrhujem počkať na vyhlášku a riešiť to potom spoločným postupom. 

MVDr. Bilik: Navrhuje p.Pavelkovú ako zástupcu SRZ na jednanie so športovým zväzom. 

prezident SRZ:  otvára diskusia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 113/2018 

Rada SRZ schvaľuje p. Pavelkovú ako osobu poverenú Radou SRZ na jednanie so Slovenským 

zväzom športového rybolovu. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný p. Takács) 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

            

p. Vecel: Informácie, že kaskáda sa bude vypúšťať, budú sa robiť úpravy, bude tam minimálny stav 

vody. Má to byť 9. až  10, mesiac. 

Odchádza p. Stanko 

prezident SRZ:  Tieto veci bude treba  prejednať o Slovenským vodohospodárskym podnikom, 

v Banskej Štiavnici aj s príslušným závodom. Poprosím o písomný podnet. 

MVDr. Bilik : Aby sa určili pravidlá na schvaľovanie odmien tajomníka. My máme dosah len na 

tajomníka, efektívny nastroj na zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ. My nevieme čo schvaľujeme. 

prezident SRZ:  Odmeny dávame na základe kolektívnej zmluvy, podľa plnení uznesení, v podstate 

by som chcel predniesť preplatenie odmeny za tretí štvrťrok, je to dané na základe kolektívnej  

zmluvy a navrhujem odmenu pre tajomníka 1661,64 EUR.  

prezident SRZ:  Diskusia 

MVDr. Bilik : hodnotíme aj snem? 

prezident SRZ:  Nie, hodnotíme  3. štvrťrok 

Mgr. Jankovičová: Bavila som sa s p. Cintulom, hovoril ste, že je to v rámci kolektívnej zmluvy? 

prezident SRZ:  Áno  

 

 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 114/2018 

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

uložených úloh za tretí štvrťrok 2018 štvrťročnú odmenu vo výške 1 661,64 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný p. Stanko) 

Za – 23     Proti – 2  Zdržal sa – 4 

p. Kozub  Ing. Lauš  p. Čavojčín  

MVDr Bilik   p. Vecel Ing. Zajtko 

 

MVDr. Bilik :  Navrhujem, aby sa vytvorili kritéria na odmeňovanie tajomníka, je to jediný nástroj 

na tajomníka, aby sme ho motivovali.  

Diskusia: MVDr. Bilik, Ing. Cintula, p. Fraňa, p. Orovčík, Mgr.Púčik, riešilo sa, že tajomník je 

zamestnanec aj zamestnávateľ, Rady SRZ môže predsa schváliť odmenu a rozhodne v akej výške, 

max 25 %, načo meniť kolektívnu zmluvu, je tam hranica do 25% máme predsa nástroj na to. 

Tajomník predsa má uložené povinnosti v uzneseniach, čo treba riešiť, veď to počúvajme, to je 

kritérium hodnotenia.  

Mgr. Púčik: k tomuto netreba prijať vôbec nič, pokiaľ si chcel pán niečo vybaviť s tajomníkom, mal 

si to vybaviť.    

prezident SRZ:  ukončujem diskusiu 

Ing. Cintula: 2 termíny na predloženie rybárskych poriadkov, doporučujeme tieto poriadky schváliť, 

ostatné organizácie ostatné nepredložili kvôli chýbajúcej vyhláške.  

Mgr. Jankovičová:  Návrh rybárskeho poriadku Bratislava I až V bolo predložené Seemanovi ako 

oblastnému ichtyologovi.  

prezident SRZ:  ja som nič neschválil, kým nie je schválená vyhláška, neschválim nič. Je to 

postavené na rybárskych revíroch.  

Ing. Cintula: Stanovme termín pre organizácie, ktoré ešte nepredložili rybárske poriadky, dokedy 

ich majú predložiť ku kontrole 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 115/2018 

Rada SRZ schvaľuje predložené miestne rybárske poriadky základných organizácií SRZ, 

odsúhlasené príslušnými ichtyológmi a ukladá ZO SRZ, ktoré nepredložili miestne rybárske 

poriadky na kontrolu, predložiť miestne rybárske poriadky príslušnému ichtyológovi v termíne do 

31. januára 2019 na kontrolu, ktoré budú následne schválené v rámci elektronického hlasovania 

Radou SRZ. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný p. Stanko) 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

          

Ing. Cintula: Máme tu Uznesenie 37/2015 

Rada SRZ ukladá odboru výroby s polročnou kontrolou: 

1. Vypracovať koncepciu na obnovu populácie lipňa tymiánového na Slovensku.  

2. Zarybňovanie orientovať na jarné násady lipňa 1 – ročného, časť produkcie (10-20%) 

vyčleniť na chov dvojročnej násady. Tejto požiadavke prispôsobiť obsádkové plány 

výrobných stredísk. 

3. Vybranú lokalitu – Váh č. 19b, číslo revíru 3-4701-4-4 s možnosťou kontroly (ChaP) 

zarybňovať optimálnym množstvom násady. 

4. Na lokalite biokoridor VD Žilina odskúšať zarybňovanie lipňa rýchleným plôdikom (LiR) 



a vyhodnotiť jeho prežitie. 

Toto všetko plníme, preto odporúčame zrušiť. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 116/2018 

Rada SRZ zrušuje Uznesenie č 37/2015.  

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný p. Stanko) 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

  

Ing. Cintula: Správa o priebehu pripomienkového konania nového zákona a vyhlášky. Výlovy 

skončili. Máme požiadavky na odbery na výrobné strediska. Konferencia o lipňovi bola. Pripravuje 

sa Zákon o akvakultúre  

 

Záver 

V závere prezident a tajomník poďakovali všetkým členom Rady SRZ za konštruktívny prístup 

a popriali všetkým krásne Vianočné sviatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 15.12.2018 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
 

Uznesenie č. 82/2018 

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

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

zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ nasledovne: 

1. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Kráľovský Chlmec – Štefan Salaba 

Uznesenie č. 83/2018 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičkovú a PhDr. Fraňa. 

Uznesenie č. 84/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Šaffa a p. Hamran. 

Uznesenie č. 86/2018 

Rada SRZ schvaľuje predložený program, okrem bodu 6.4., ktorý sa sťahuje z programu. 

Uznesenie č. 88/2018 

Rada schvaľuje použitie sumy 8 587,08 EUR z podielových daní na prácu s deťmi a mládežou. 

Uznesenie č. 90/2018 

Rada schvaľuje Plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2019. 

Uznesenie č. 92/2018 

Rada schvaľuje 

1. Vydanie povolení na rybolov pre rok 2019 členom reprezentačných družstiev, členom sekcií a 

prezídia odboru ŠČ na základe vypracovaného zoznamu. 

    2. Presun prebytkových financií z rozpočtu OŠČ pre rok 2018 do rezervného fondu OŠČ. O jeho 

použití  bude rozhodovať prezídium OŠČ podľa potreby. 

    3. Účasť reprezentačného družstva sekcie LRU-Feeder MS národov v LRU- feeder, ktoré sú 

súčasťou  svetových rybárskych hier, konajúcich sa vo februári 2019 v JAR. 

   4.  Zaslanie žiadosti SRZ do CIPS a jeho federácií FIPSed (plávaná, feeder, prívlač) a FIPS 

Mouche  (LRU-mucha) o nástupnícke právo SZŠR na členstvo v uvedených federáciách. 

Uznesenie č. 96/2018 

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 Stropkov - Jozef Gajdoš 

MO SRZ Spišská Nová Ves - Ing. Radovan Pavlikovský, Ondrej Šomšák 

MO SRZ Námestovo - Mgr. Ivan Veljačik, Ľubomír Košťál 

Uznesenie č. 97/2018 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie XI. ročníka preteku „Zemplínsky kapor“ v dňoch 15. – 21. 

septembra 2019 na VN Zemplínska Šírava. 

Uznesenie č. 98/2018 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Šaľa poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR. 

Uznesenie č. 99/2018 

Rada SRZ schvaľuje dočasnú komisiu pre elektronizácii SRZ v zložení p. Haringa, p. Čulík, p. 

Jurkovič, p. Mada, p. Trokanová, p. Bartoník, p. Sulák, p. Habovský, p. Plaskoň. 

Uznesenie č. 101/2018 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Martin odklad splatenia odvodu z predaja povolení na rybolov 

pre rok 2018 vo výške 25 866,55 EUR do 28. februára 2019. 

 



Uznesenie č. 102/2018 

Rada SRZ schvaľuje, že organizáciám, ktoré si neplnili odvodovú povinnosť a neuhradia faktúry do 

konca príslušného kalendárneho roka, nebudú vydané povolenia na rybolov na reprezentačné účely 

funkcionárov na nasledujúci rok. 

Uznesenie č. 103/2018 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Turčianske Teplice poskytnutie bezúročnej pôžičky vo 

výške 10 000 EUR na odkúpenie pozemkov pod rybárskymi revírmi. 

Uznesenie č. 106/2018 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2019 tak ako bol predložený. 

Uznesenie č. 108/2018 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2019 a limity rýb na reprezentačné 

účely podľa predloženého návrhu takto: 

 

Prezident: 9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a predseda KK SRZ: 6 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur)  

2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Rady SRZ a KK SRZ: 3 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur)  

       2 ks zvláštne povolenie 

 

Členovia Prezídia, Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú nárok na ich výmenu za 

povolenia lipňové. 

Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu  - meno 

a priezvisko osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Pre ZO SRZ podľa počtu predaných členských známok pre dospelých a mládež za rok 2018: 

- do 500 členov  5 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové (33 

Eur+40 Eur)   

- do 1000 členov    10 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- do 1500 členov     15 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- do 2500 členov    20 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

- nad 2500 členov     25 ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

 

Funkcionári Českého rybárskeho zväzu: bude pridelené podľa požiadavky z Fondu Rady SRZ 

Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu:  bude pridelené podľa požiadavky z fondu Rady SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

Hospodári a členovia RS na revíroch Rady: 1 ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 

predloženého zoznamu (33 Eur+40 Eur)  

 



 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   zväzové povolenie na vody kaprové alebo zväzové 

povolenie na vody lipňové, alebo zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na medzinárodnej súťaži  

a pre vedúcich sekcií podľa predloženého zoznamu  

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo lipňové (33 

Eur+40 Eur) 

 

Fond Rady - osobitné účely : podľa požiadaviek, o počte a použití bude informovaná 

Rada na každom zasadnutí 

 

- 2 kg  Pd filet údený - pre členov Rady a KK SRZ  v cene 5,00 Eur/kg s DPH  

- 6 kg Pd mrazený - pre členov Rady a KK SRZ  v cene 2,00 Eur/kg s DPH 

- 2 kg  Pd filet údený - pre zamestnancov Sekretariátu v cene 5,00 Eur/kg s DPH. 
Uznesenie č. 109/2018 

Rada SRZ schvaľuje nasledovné komisie: 

1. Dočasná legislatívna komisia v zložení Ing. Kadnár, p.Timár, p. Šaffa, p.Polák, Ing. Lauš, 

Mgr. Púčik, PaedDr. Čerešňák a Mgr. Schlesingerová  

2. Výrobná a zarybňovacia komisiu v zložení p.Takácz, p. Farský, p. Kobela, p. Kozub, p. 

Brokeš, p. Šujan, p. Haluška, Ing. Mišech, p. Šaffa a Ing. Cintula 

3. Investičná komisia v zložení Mgr. Jankovičová, p.Hamran, Ing. Viktorín, Ing. Cuker, p. 

Orovčík, p. Vecel, Ing.Macúš, p. Tomanovics a Ing. Kuric 

4. Ekonomická komisia v zložení p. Pavelková, MVDr. Bilik, Ing. Stanko, Ing. Zajtko, 

PaedDr. Čerešňák a Ing. Šátek 

5. Disciplinárna komisia v zložení p. Pavelková, p. Vaculčiak, p. Tomko, p. Polák, p. 

Čavojčin, p. Nikov a p. Hesek. 

Uznesenie č. 110/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky s Ing. 

Patrikom Roobom do 31.12.2019. 

Uznesenie č. 111/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Dohody o finančnom vyrovnaní medzi MO SRZ Zlaté Moravce a 

spoločnosťou EUROPA HOLDING SK, s.r.o. za rybársky revír č. 2-5370-1-1 VN Tesárske 

Mlyňany v hodnote 1 700 EUR. 

Uznesenie č. 112/2018 

Rada SRZ schvaľuje  

1. prieskum trhu  

a) na zabezpečenie spracovania písomnej žiadosti na operačný program kvalita životného 

prostredia- odbahnenie  

b) na dodávateľa systému elektronizácie došlej pošty Sekretariátu Rady SRZ  

c) na dodávku elektronického systému na spracovanie cestových príkazov 

2. účasť p. Spružanskej, p. Štencla a člena Rady SRZ na medzinárodných konferenciách 

3.úlohu pre Sekretariát Rady SRZ, vypracovanie jednotlivých úloh podľa schválených Hlavných 

smerov na obdobie 2019-2022 

Uznesenie č. 113/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy na rybochovné zariadenie Kubrica so 

spoločnosťou SIETE – RYBY, s.r.o. na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 

a predĺženie nájomnej zmluvy na rodinný dom v Kubrici na obdobie od 1. januára 2019 do 31. 

decembra 2019. 

Uznesenie č. 114/2018 

Rada SRZ schvaľuje p. Pavelkovú ako osobu poverenú Radou SRZ na jednanie so Slovenským 



zväzom športového rybolovu. 

Uznesenie č. 115/2018 

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

uložených úloh za tretí štvrťrok 2018 štvrťročnú odmenu vo výške 1 661,64 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

Uznesenie č. 116/2018 

Rada SRZ schvaľuje predložené miestne rybárske poriadky základných organizácií SRZ, 

odsúhlasené príslušnými ichtyológmi a ukladá ZO SRZ, ktoré nepredložili miestne rybárske 

poriadky na kontrolu, predložiť miestne rybárske poriadky príslušnému ichtyológovi v termíne do 

31. januára 2019 na kontrolu, ktoré budú následne schválené v rámci elektronického hlasovania 

Radou SRZ. 

 

II. Rada SRZ neschvaľuje: 
 

Uznesenie č. 100/2018 

Rada SRZ neschvaľuje pre MsO SRZ Martin poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR 

pre potreby rekonštrukcie Rybárskeho domu. 

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 
 

Uznesenie č. 87/2018 

Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami. 

Uznesenie č. 89/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018, Plán a skutočnosť rozpočtu za 

1-10/2018 a 1-10/2017, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 91/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2018 a jej prílohy : 

1. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2018 

2. Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2018  

3. Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ na medzinárodných podujatiach 2018 

Uznesenie č. 94/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2018 

Uznesenie č. 104/2018 

Rada SRZ berie na vedomie správu referenta pre deti a mládež. 

Uznesenie č. 105/2018 

Rada SRZ berie na vedomie Opravy a investície za obdobie 1-11/2018. 

Uznesenie č. 107/2018 

Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ. 

 

IV. Rada SRZ ukladá: 
 

Uznesenie č. 85/2018 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ spracovať prieskum trhu cien hlasovacích zariadení 

a informovať o výsledku na najbližšom zasadnutí Rady SRZ. 

Uznesenie č. 93/2018         

Rada SRZ ukladá  

   1. Zabezpečiť volebné výročné zasadnutia všetkých sekcií a komisie rozhodcov za účasti 

zástupcov ZO. 

        T: 28.2.2019       Z: prezídium OŠČ 



   2.  Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2019 (súčasťou ktorého sú termínový 

kalendár pretekov OŠČ,  nasadenie družstiev v pretekoch OŠČ, rozpočet OŠČ, účasť družstiev na 

svetových podujatiach, plán práce OŠČ). 

         T: 28.2. 2019                 Z: prezídium OŠČ 

   3.  Aktualizovať Predpisy Odboru športovej činnosti a ich smerníc, pravidlá jednotlivých  disciplín 

podľa medzinárodných predpisov. 

           T: 15.1.2019       Z: prezídium OŠČ 

    4. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2018 do federácií FIPSed (plávaná, 

prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting). 

         T: 30.3. 2019       Z: ekonóm SRZ 

     5.   Zabezpečiť konanie riadnej volebnej konferencie SZŠR v mesiaci marec 2019. 

           T: 30.3. 2019        Z: poverení štatutári SZŠR 

Uznesenie č. 95/2018 

Rada SRZ ukladá vedúcemu OTVaV predložiť koncepciu rybárskej stráže do ďalšieho zasadnutia 

Rady SRZ  v marci 2019. Na každé zasadnutie rady v roku 2019 predkladať priebežnú informácie 

o činnosti RS. 
 

IV. Rada SRZ zrušuje: 
 

Uznesenie č. 81/2018 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 49/2018 z dôvodu predkupného práva p. Vicenu na hospodárske 

stredisko Kubrica v zmysle platnej nájomnej zmluvy.  

Uznesenie č. 117/2018 

Rada SRZ zrušuje Uznesenie č 37/2015. 

 
 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbara Schlesingerová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

p. Vladimír Šaffa     ................................. 

 

 

p. Attila  Hamran                    ................................. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Javor,  v.r.       Emanuel Seemann, v.r. 

        tajomník                         prezident  


