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Vec: Odpoveď na list. 

Vážený pán tajomník, 

L 

Vybavuje: 

Vážený pán 

Ing. Ferdinand Baláž 

tajomník 

Slovenský rybársky zväz - Rada 

Andreja Kmeťa 20 

01055 Žilina 

Príbovce, dňa : 15.10.2014 

predstavenstvo a predseda dozornej rady našej spoločnosti prejednali Váš list uvedenej značky a poverili ma 
tlmočiť Vám toto stanovisko: 

1. Dodávku násad Pp ako náhradné plnenie za nedodané násady Li a otázka prípadnej finančnej náhrady škody sú 
z účtovného hl'adiska dva oddelené prípady. Každú dodávku tovaru je nevyhnutné vyfakturovať a doložiť dokladom 
o prevzatí. Prípadné započítanie takto vzniknutej pohl'adávky / záväzku voči finančnej náhrade škody - v zmysle 
Vami deklarovaného stanoviska k predmetnej veci, je až otázkou možného ďalšieho jednania. 

Takýto postup by zabezpečil okamžitú dodávku násad do rybárskych revírov aspoň v náhradnej podobe Pp, čím by sa 
zmiernil hlavný dopad nesplnenia KZ. 

2. Okrem záveru Váš list obsahuje už známe a v našej vzájomnej korešpondencii k predmetnej veci spomenuté 
skutočnosti. Naďalej zotrvávame na pôvodnom stanovisku, že k neplneniu KZ z našej strany (nedodanie násad Li 
v požadovanom množstve) došlo z titulu vyššej moci. 

3. K "morálnemu aspektu", ktorý uvádzate v závere listu považujeme za potrebné poznamenať, že Vašu snahu stavať 
našu (ale aj Vašu) akciovú spoločnosť do pozície darebáka, ktorý si z vlastnej viny neplní povinnosti voči 

akcionárom, považujeme za účelové a tendenčné. Vaše "morálne" výhrady by sme akceptovali, ak by sme mali 
násadu Li k dispozícii a pri jej predaji by sme pred našimi akcionármi uprednostnili iných odberatel'ov. Za obzvlášť 
kuriózne považujeme poukazovanie z Vašej strany na vzťah matka - dcéra. Len na ilustráciu uvádzame, že doteraz 
každý z audítorov (o nestrannosti ktorých snáď nie je pochýb) sa vo svojich hodnoteniach s počudovaním pozastavil 
nad tým, ako tento vzťah funguje medzi Radou SRZ a Slovrybom a.s., a to z viacerých aspektov, vrátane podpory 
ďalšieho rozvoja spoločnosti. Stačí si iba pripomenúť "tortúru" opätovného schval'ovania uznesením Rady SRZ už 
raz priznaného ručenia za úver na výstavbu Lipňového hospodárstva. Keby sa toto bolo vybudovalo skôr, dnes by 
sme zrejme predmetnú vec nemuseli riešiť. Nehovoriac už o dlhodobej neexistencii koncepcie a koordinácie chovu 
násad v reťazci RadalZO/Slovryb, čo rovnako považujeme za jednu z hlavných príčin vzniku súčasnej situácie. 

4. Z doterajšej korešpondencie je zjavné, že naše stanoviská k predmetnej veci sú diametrálne rozdielne. K "právnemu 
aspektu", ktorý uvádzate v závere listu preto považujeme za racionálne uskutočniť jednanie štatutárnych zástupcov až 
po skončení aktuálne zvolaného snemu SRZ. 

V prípade, že by ste sa priklonili k riešeniu, uvedenému v prvom bode tohto listu, prosíme o Vaše písomné 
vyjadrenie, aby sme mohli násadu Pp rozviezť čím skôr. 

S pozdravom 

Ing. Ján Pika 
riaditel' spoločnosti 
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