
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 09. decembra 2017 v Žiline 

       

 



 

2 

Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 09. decembra 2017 v Žiline 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

tečúcich vôd a výroby, p. Štencl R.– ichtyológ pre stredoslovenskú oblasť, Ing. Šátek P. 

– vedúci ekonomického odboru, Mgr. Jaššo D. – referent pre prácu s deťmi a mládežou, 

p. Sprušanská M. – samostatný referent pre športovú činnosť, Ing. Hríbik I. – vedúci 

sekcie LRU mucha, Vicena J.  

 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení  

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

10/2017 a 1-10/2016, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov  

3. Návrh plánu investícií na rok 2018  

4. Plán práce Prezídia a Rady na rok 2018  

5. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2017 a účasť vedúceho sekcie LRU 

mucha p. Ing. Hríbika  

6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2017  

7. Príprava XII. Snemu SRZ  

8. Iné  

8.1 Návrh metodického pokynu pre priebeh výročných členských schôdzí a mestských 

konferencií a pre správny priebeh volieb, návrh volebného poriadku  

8.2 Správa o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2017  

8.3 Žiadosť MsO SRZ Michalovce o súhlas na usporiadanie preteku na Zemplínskej 

Šírave  

8.4 Informácia zo zasadnutia petičného výboru a návrh znenia petície  

8.5 Informácia o priebehu pripomienkového konania k novelizácii zákona o rybárstve  

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

zasadnutia Rady SRZ. Prezentácia činnosti ichtyológa stredoslovenskej oblasti p. 

Štencla 

8.7 Cenník rybích násad na rok 2018  

8.8 Vyznamenania  

8.9 Juraj Vicena – žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku  

8.10 Žiadosť MsO SRZ Humenné o poskytnutie pôžičky vo výške 40 000 EUR na opravu 

VN Chlmec 

8.11 Návrh Smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč  

8.12 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov – návrh 

drobných úprav 

8.13 Návrh smernice odmenách funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a 

náhradách cestovných výdavkov  

9. Rôzne  

Záver 
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V dňoch 10. – 15. novembra 2017  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 108/2017 

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

MsO SRZ Trnava – Milan Žiak, Miloš Procházka, Ing. Slavko Šarmír, Daniel Ostrožlík. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ – MVDr. Bilik, p. Dimitrov, p. Hesek, Ing. Kalus, p. Kozub, p. 

Néveri, p. Pavelka, p. Polák)  

 

(zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 34 členov Rady SRZ) 

 

Otvorenie 

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

pogratuloval k narodeninám p. tajomníkovi (50 rokov) a JUDr. Kabáčovi (40 rokov) 

 

prezident SRZ – program všetci obdŕžali, vyhradil si právo zmeniť poradie jednotlivých bodov 

programu v prípade potreby a prítomnosti prizvaných osôb 

p. Sieglová – požiadala, aby členovia Rady SRZ neodchádzali zo zasadnutia skôr, aby boli 

disciplinovaní 

prezident SRZ – za skrutátorov určil Mgr. Jankovičovú a p. Viktorína, za overovateľov zápisnice 

navrhol Ing. Stašku a Ing. Gajdošíka 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 109/2017 

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

Staško. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Gajdošík 

           Ing. Staško 

 

Uznesenie č. 110/2017 

Rada SRZ schvaľuje predložený program s možnosťou zmeniť poradie jednotlivých bodov 

programu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 34     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

Mgr. Jankovičová – v rámci plnenia uznesení, či boli splnené uznesenia č. 60/2017 a 63/2017 

tajomník SRZ – znalecký posudok bol zaslaný zatiaľ len elektronicky od p. Pilku, hodnota 

nehnuteľnosti v Považskej Bystrici bola vyčíslená na 2 130 000 EUR; rokovanie v Považskej 
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Bystrici sa uskutočnilo dňa 08.12.2017 aj so štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Považská Bystrica 

a investorom – v prípade, že dôjde k uzatvorenie kúpnej zmluvy, bude zriadené vecné bremeno 

z dôvodu prístupu na pozemok a zabezpečenia prívodu vody do rybárskeho revíru 

v obhospodarovaní MsO SRZ Považská Bystrica (č. 3-2680-1-1 OR Považská Bystrica - 

„Slavojka“), samotná organizácia o kúpu strediska nemá záujem 

prezident SRZ – v krátkosti informoval o zasadnutí Prezídia Rady SRZ dňa 08.12.2017, na ktorom 

bolo prerokované jedno odvolanie člena z MsO SRZ Záhorie a jednotlivé body zo zasadnutia Rady 

SRZ, ku ktorým boli prijaté odporúčanie uznesenia 

 

Uznesenia splnené: 

57/2017, 60/2017, 63/2017, 95/2017, 105/2017 

 

Uznesenia trvajúce: 

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

5/2017-C2, 61/2017, 79/2017, 106/2017 

 

K bodu 2: 

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

10/2017 a 1-10/2016, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

Ing. Šátek – spotreba materiálu - za obdobie 10-12/2017 predpokladáme čerpanie tejto položky vo 

výške 113 320 €, kde hlavnú časť týchto nákladov vo výške cca 78 000 € predstavuje zúčtovanie 

spotreby krmív, hnojív a liečiv; spotreba rýb - v tejto položke predpokladáme jednak naplnenie 

ukazovateľa spotreby rýb na zarybnenie RR a RF ZO SRZ v rozpočtovanej výške na rok 2017 vo  

1 784 600 € a taktiež i jeho prekročenie v rámci ,,zarybnenia nadplán“ ( z finančných prostriedkov 

z roku 2016). Zarybnenie nadplán predstavuje k 31.10.2017 čiastku 170 503,56 € a jeho skutočná 

výška k 31.12.2017 je závislá na možnosti získania dotácie z Environmentálneho fondu do konca 

roku 2017; spotreba pohonných hmôt - spotrebu pohonných hmôt predpokladáme za 11/2017 vo 

výške  16 000 € a za 12/2017 vo výške  6 000 €, čo predstavuje za rok 2017 predpoklad celkom 

112 000 €; osobné náklady za obdobie 1-10/2017 predstavujú zatiaľ plnenie rozpočtovanej čiastky 

za rok 2017; čo sa týka výnosov, tak z hľadiska  očakávanej skutočnosti za rok 2017  očakávame 

plnenie tejto položky za obdobie 11-12/2017 v rámci rozpočtovanej čiastky t. j.  v celkovej čiastke 

412 005 €; ostatné výnosy za obdobie 11-12/2017  predpokladáme ešte vo výške cca 20 000 €. Ide 

hlavne o výnosy získané zúčtovaním dotácie do výšky odpisov z dotácií za obdobie 2012 – 2015; 

tržby z prenajatého majetku za 1-10/2017 predstavujú výnos 129 502 € - po fakturácii  nájomného 

za 11-12/2017 predpokladáme naplnenie týchto výnosov v rámci rozpočtu za rok 2017; v priebehu 

obdobia 11-12/2017 predpokladáme už iba zníženie na základe podaných vyúčtovaní povolení od 

jednotlivých predajcov za rok 2017, nakoľko väčšina organizácií má už zápočty resp. vrátené 

platby za dobropisy  na základe vyúčtovania povolení  a členských známok za rok 2017 

- pokiaľ ide o zhodnotenie hospodárenia za obdobie 1-10/2017 môžeme ho hodnotiť ako priaznivé, 

keď nárast tvorby hospodárskeho výsledku oproti rovnakému obdobiu roku 2016 je vyšší o 103 

204 € 

Ing. Šátek – uviedol, že niektoré organizácie si neplnia svoje záväzky voči Rade SRZ, čo sa týka 

platieb za ceniny, napr. Záhorie a Giraltovce 

Mgr. Jankovičová – tieto organizácie by nemali dostať povolenia na reprezentačné účely 

Ing. Mihalda – výsledok hospodárenia je za 1-10/2017 vo výške 646 944 EUR, treba povedať, že 

hospodárenie je veľmi pozitívne 

Mgr. Jankovičová – prečerpanie nájomného o 205% - Ing. Šátek – v polovici roka bola uzatvorená 

nájomná zmluva na stredisko Mošovce, v rámci rozpočtu nebola táto položka uvedená 

Mgr. Jankovičová – v rámci opráv a udržiavania budov a stavieb je nízke čerpanie rozpočtu, len 

20% - Ing. Šátek – všetky opravy a udržiavanie bude zaúčtované až v tomto období, keďže budú 

jednotlivé práce vyfakturované na základe zmlúv o dielo 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 111/2017 

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

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2017 a 1-10/2016 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

K bodu 3: 

Návrh plánu investícií na rok 2018  

Mgr. Jankovičová – k návrhu by bolo dobré predložiť aj krátke zdôvodnenie 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali, zdôvodnenie dodatočne doplníme; investície sa medziročne 

navyšujú o 100 000 EUR, zároveň sa navyšujú odpočty, takže bude možné viac investovať 

v budúcom roku; jedná sa najmä o údržbu; v Uzovskej Panici je plánovaný automatický kŕmny 

systém; na strediskách najmä oprava striech, liahní, elektrických rozvodov a pod.; zavedenie 

elektronickej dochádzky, postupne aj na strediskách, bude sa riešiť výmena vozidiel, oprava bytu 

po p. Budajovi; podrobná informácia bude na marcovom zasadnutí 

Ing. Staško – či sú v rámci investícií zohľadnené požiadavky stredísk a podľa čoho sú určené 

jednotlivé ceny – tajomník SRZ – pracovníci stredísk boli emailom vyzvaní na zaslanie svojich 

požiadaviek, ktoré boli do plánu zakomponované; ceny sú odhadované na základe prieskumu trhu; 

konečná cena bude stanovená pri samotnom obstarávaní v zmysle smernice o obstarávaní tovarov, 

služieb a stavebných prác 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 112/2017 

Rada SRZ berie na vedomie návrh plánu investícií na rok 2018. 

 

K bodu 4: 

Plán práce Prezídia a Rady na rok 2018 

prezident SRZ – Prezídium Rady SRZ odporúča Rade schváliť plán práce s doplnením, že 

v prípade potreby je možné zvolať zasadnutie Rady a Prezídia v iný termín + júnové zasadnutie sa 

navrhlo na 8.-9.6. ako výjazdové buď vo Vrbove alebo na Teplom Vrchu 

p. Šaffa – navrhol preloženie septembrového zasadnutia – tajomník SRZ – nie je možné z dôvodu 

schvaľovania cien povolení, aby sa stihli dať následne do tlače a zabezpečila sa ich distribúcia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 113/2017 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2018 v zmysle doplnených 

návrhov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Staško 

 

K bodu 5: 

Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2017 a účasť vedúceho sekcie LRU 

mucha p. Ing. Hríbika 

tajomník SRZ – uskutočnila sa porada sekcií, na ktorej sa dohodlo prerozdelenie dotácie 

poskytovanej SRZ medzi jednotlivé sekcie na základe jednotného kľúča 

p. Sprušanská – informovala o registrácii nového občianskeho združenia pre potreby čerpania 

dotácii; rok 2018 bude prechodným obdobím, podaná žiadosť na MŠVVaŠ SR, aby sme mohli 

nové združenie zapísať ako národný športový zväz 

Ing. Hríbik – len doplnil, že vznik nového športového zväzu neznamená snahu o oddelenie sa od 

SRZ, pretože bez neho by nebolo možné vykonávať športovú činnosť na úseku rybárstva; nové 

zákony však neumožňujú, aby SRZ čerpal dotácie v takej výške v akej bude môcť nové združenie, 

ak sa ho podarí zaregistrovať ako národný športový zväz; v rámci porady sekcií sa dohodlo, že 



 

6 

finančné prostriedky, ktoré má OŠC od SRZ, sa budú môcť preniesť do ďalšieho obdobia, čím by 

s malo zlepšiť hospodárenie 

p. Tomko – na základe čoho sa určilo prerozdeľovanie peňazí medzi sekcie – Ing. Hríbik – zatiaľ 

ide o pracovnú verziu; faktormi bude počet členov v jednotlivých sekciách, či majú družstvá na 

MS a aké sú výsledky, či sa venujú mládeži a či majú ligové družstvá, to znamená, že každý rok 

môže sekcia dostať inú výšku finančných prostriedkov 

p. Sprušanská – prerozdelenie je spravodlivé, napr. feeder bude mať nižšiu dotáciu nakoľko nebol 

na MS a neboli ani dobré výsledky; rovnako aj RT, ktorá má málo členov a chodí len na jedny MS 

p. Orovčík – či sa bude OŠČ zaoberať poklesom juniorov – Ing. Hríbik – bolo by dobré, aby išla 

iniciatíva aj od SRZ a ZO SRZ, musí byť záujem aj zo strany mládeže; v okolitých štátoch 

a v Strednej Európe je taktiež viditeľný pokles záujmu u mládeži 

PaedDr. Čerešňák – ako je financovaný doprovod mužstiev, či je z peňazí SRZ – Ing. Hríbik – je to 

hradené väčšinou z vlastných zdrojov 

p. Tomko – veľké výdavky sú na cestovné, či by sa nedalo zakúpiť spoločné vozidlo, napr. 

mikrobus – p. Sprušanská – väčšinou sa čerpá len PHM; nie je to jednoduché nastaviť, nakoľko 

v rovnakom čase bývajú viaceré preteky, nebolo by možné určiť kto by mal auto k dispozícií; 

zároveň by to bolo spojené s uzatváraním zmlúv za zapožičanie vozidla, zodpovednosť, pričom 

využiteľnosť vozidla by bola len v krátkom období 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 114/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2017 a účasť 

vedúceho sekcie LRU mucha p. Ing. Hríbika. 

 

Mgr. Jankovičová – či je spracovaný zoznam členov reprezentačných družstiev, ktorým sa má 

schvaľovať povolenie na rybolov na rok 2018 a či bola p. Sprušanskej vyplatená odmena na 

základe návrhu, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí – tajomník SRZ – p. Sprušanská 

bola odmenená za MS v muche za MS v RT sa vzdala odmeny; zoznam bude schvaľovaný v rámci 

povolení na rybolov na reprezentačné účely 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 115/2017 

Rada SRZ: 

A. berie na vedomie správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2017 a jej prílohy: 

1. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2017 

2. Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2017  

3. Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ na medzinárodných podujatiach 2017 

4. Vyhodnocujúcu správu o konaní 10. MS juniorov v RT 

5. Vyhodnocujúcu správu o konaní 37. MS v LRU - mucha 

B. schvaľuje:  1. Čerpanie rozpočtu 10. MS juniorov v RT     

       2. Čerpanie rozpočtu 37. MS v LRU - mucha 

   3. Vydanie povolení na rybolov pre rok 2018 členom reprezentačných 

družstiev, členom sekcií a prezídia odboru ŠČ na základe vypracovaného zoznamu. 

   4. Presun prebytkových finančných prostriedkov z rozpočtu 37. MS v LRU –

mucha a 10 MS juniorov  v RT a celkového rozpočtu sekcií OŠČ do rezervného fondu OŠČ. 

O použití finančných prostriedkov budú v roku 2018 rozhodovať členovia prezídia OŠČ a následne 

bude informovať Radu SRZ. 

C. ukladá:  1. Spracovať podmienky pre elektronický informačný systém na evidenciu 

športovcov SRZ a vypísať    výberové konanie na jeho spracovanie. 

Termín: 31. január 2018     Zodpovedný: referent OŠČ, tajomník SRZ  

   2. Zabezpečiť  výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO 

SRZ.  
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Termín: 15. február 2018       Zodpovedný: referent OŠČ 

   3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na rok 2018.  

Termín: 28. február 2018       Zodpovedný: referent OŠČ  

   4. Aktualizovať Predpisy OŠČ a ich smerníc, pravidlá jednotlivých disciplín 

podľa medzinárodných predpisov. 

Termín: 28. február 2018      Zodpovedný: prezídium OŠČ 

   5. Pripraviť Predpisy pre športovú činnosť Slovenského zväzu športového 

rybolovu, vrátane potrebných smerníc a poriadkov.  

Termín: 28. február 2018      Zodpovedný: prezídium OŠČ 

   6. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2018 do 

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

Termín: 31. marec 2018       Zodpovedný: referent OŠČ  

        

Hlasovanie: 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus  

 

tajomník SRZ – poďakoval p. Sprušanskej za prácu, ktorú odviedla v roku 2017, najmä za 

zvládnutie MS v muche a RT 

p. Orovčík – navrhol, aby reprezentační tréneri boli odmenení zvláštnymi povoleniami na rybolov 

– prezident SRZ – návrhom sa budeme zaoberať pri schvaľovaní povolení na rybolov na 

reprezentačné účely 

 

K bodu 6: 

Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2017 

- v rámci diskusie nebola vznesená žiadna pripomienka ani dotaz 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 116/2017 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2017. 

 

K bodu 7: 

Príprava XII. Snemu SRZ  

prezident SRZ – návrh cenových ponúk ste obdŕžali; Prezídium Rady SRZ odporúča schváliť 

konanie v Žiline v termíne od 23. – 25.11.2018; zároveň odporúča schváliť vypísanie výberového 

konania na zabezpečenie elektronického hlasovania na sneme formou prenájmu 

tajomník SRZ – návrh bol zaslaný 5 subjektov, z troch hotelov sme dostali cenovú ponuku, a to 

Holiday Inn (Žilina), Hotel Sitno (Vyhne) a Grand Hotel Permon (Podbanské); najlepšiu cenovú 

ponuku predložil Holiday Inn cca vo výške 48 000 EUR; 2 subjekty Kúpele Piešťany nemali 

vhodné kongresové sedenie a Hotel Kaskády, ktorý nemal dostatok lôžok  

- nástup by bol v piatok, kedy bude slávnostná Rada a Snem by začal v sobotu ráno až do nedele, 

keďže sa bude riešiť návrh stanov a zároveň voľby 

Ing. Mihalda – navrhol osloviť hotel Sitno, nakoľko sa v Žiline aj Permone bolo – tajomník SRZ – 

ide o najnižšie cenové ponuky, je veľký dopyt, takže je to na Vás čo si vyberiete; Ing. Mihalda – či 

nie sú v termíne komunálne voľby – tajomník SRZ – výber termínu bolo potrebné zabookovať 

vopred, nakoľko je veľký záujem zo strany klientely hotelov, Holiday Inn preložil aj stužkovú, 

nakoľko by sa rezervoval celý hotel 

Ing. Kalus – poloha v Žiline je najprijateľnejšia 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 117/2017 

Rada SRZ schvaľuje konanie XII. Snemu SRZ v termíne 23. – 25. novembra 2018 v Holiday Inn 
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v Žiline. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 2    Zdržal sa – 5 

      Ing. Staško    p. Valent 

      Ing. Mihalda    MVDr. Bilik 

           JUDr. Borlok 

           PhDr. Fraňa 

           p. Néveri 

 

Uznesenie č. 118/2017 

Rada SRZ schvaľuje vypísanie výberového konania na zabezpečenie elektronického hlasovania pre 

priebeh XII. Snemu SRZ v termíne 23. – 25. novembra 2018 v Holiday Inn v Žiline formou 

prenájmu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 34     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 8: 

Iné 

8.1. Návrh metodického pokynu pre priebeh výročných členských schôdzí a mestských 

konferencií a pre správny priebeh volieb, návrh volebného poriadku 

prezident SRZ – návrhom sa zaoberalo aj Prezídium Rady SRZ a odporučilo prijať nasledovné 

zmeny: čl. III bod 9 – vypustiť volebnú komisiu a dať zvlášť bod, že členmi volebnej komisie 

nemôžu byť kandidáti 

p. Tomko – či je nutné riešiť tieto návrhy, dať najskôr hlasovať, či nesúhlasíme s pôvodným 

znením, ktorý platí – prezident SRZ – Prezídium odporúča schváliť volebný poriadok, takže 

najskôr si prejdeme tento návrh; zmeny sú opodstatnené; ďalšie zmeny: čl. V bod 4 – doplniť 

„alebo ukončí ČS/MK“ z dôvodu podrobnejšej a porozumiteľnejšej úpravy; čl. VI bod 5 – doplniť 

„počas členskej schôdze alebo mestskej konferencie“ z dôvodu, aby bolo dostatočne zrejmé, že 

voľba musí prejsť priamo na ČS alebo MK; čl. III bod 7 – zmeniť posledný bod na nie je 

v aktuálne v súdnom spore zo SRZ a nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor 

v prospech SRZ 

p. Šaffa – navrhol doplniť do volebného poriadku, že predsedovia obvodných organizácií sú 

automaticky členmi výboru MsO SRZ, vyplýva to z organizačného poriadku, treba to tam zahrnúť, 

aby to bolo zrejmé – Mgr. Roobová – zmena sa akceptuje, nie je nutné o nich hlasovať, to 

znamená, že na MK sa už dovolí len zvyšný počet členov výboru do ustanoveného počtu 

p. Estergájoś – znenie musí byť jednoznačné, aby nebolo umožnené kandidovať ľuďom, ktorí 

škodia SRZ, ktorí prehrali súdne spory a pod. – Mgr. Roobová – s názormi sa stotožňujeme, ale nie 

je možné striktne obmedziť právo byť volený, pokým to nie je upravené v stanovách, môže to mať 

len odporúčací charakter 

Mgr. Jankovičová – technické pripomienky (v úvode 2-krát vydáva, čl. I bod 1 – použiť názov a 

nie skratku) a v čl. III bod 7 písm. b) vypustiť druhú časť vety, je to rovnaké ako bod c) 

Ing. Kalus – v prílohe nárhu kandidáta je kolónka disciplinárne opatrenia; už na výbore by sa mala 

urobiť selekcia a kandidát by sa mal na výbore vyjadriť – Mgr. Roobová – výbor nemôže urobiť 

selekciu kandidátov, všetci musia byť predložený na ČS/MK; či si výbor predvolá na zasadnutie 

jednotlivých kandidátov je už na ňom a nie je nutné to upravovať v poriadku; v zmysle tohto 

návrhu už nebude možné predložiť návrh priamo na ČS/MK (to neplatí v prípade, že nie je 

dostatočný počet kandidátov alebo alebo výbor neuviedol oznam o možnosti podať návrhy) 

Mgr. Roobová – metodický pokyn predstavuje zrozumiteľnejší postup pre priebeh volieb a konanie 

ČS/MK v súlade s volebným poriadkom a ostatnými vnútornými predpismi SRZ; v rámci ČS/MK 

prerokovať návrh Stanov SRZ, ak nebol prerokovaný v roku 2017, potrebné prijať uznesenie, buď 
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sa návrh schváli priamo na ČS/MK alebo ČS/MK uznesením poverí výbor vypracovaním návrhu 

Stanov SRZ 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 119/2017 

Rada SRZ schvaľuje Volebný poriadok ZO SRZ v znení predložených pripomienok. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 4 

           JUDr. Borlok 

           p. Kopčo 

           p. Tomko 

           p. Kozub 

 

Uznesenie č. 120/2017 

Rada SRZ schvaľuje metodický pokyn pre priebeh výročných členských schôdzí a mestských 

konferencií a pre správny priebeh volieb. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Mihalda 

           JUDr. Borlok 

 

Uznesenie č. 121/2017 

Rada SRZ schvaľuje voľbu dvoch delegátov za každú ZO SRZ a ich účasť na XII. Sneme SRZ a 

voľbu 1 náhradníka za každú ZO SRZ na XII. Snem SRZ v súlade s § 20 ods. 3.1 Stanov SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 34     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8.9. Juraj Vicena – žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku 

- žiadosť prerokovaná z dôvodu prítomnosti p. Vicenu 

tajomník SRZ – táto žiadosť bola predložená aj septembri, pričom p. Vicenovi bolo umožnené 

stretnutie, aby sa investovanie dohodlo na inej báze bez potreby predaja strediska, pričom čerpanie 

úveru sa dá dohodnúť aj prostredníctvom odpisov, daňových úľav a pod. 

p. Vicena – predložil svoj návrh na odkúpenie strediska v Kubrici, ktorý sa snažil pred členmi 

Rady SRZ obhájiť ako najvhodnejší postup, dôvodom je potreba rekonštrukcie väčieho rozsahu, 

investovanie, rekonštrukcia nebola robená 20 rokov; najlepšie riešenie je odkúpenie, aby som 

mohol investovať 

tajomník SRZ – predložil sťažnosť na p. Vicenu v súvislosti s kadávermi nachádzajúcimi sa popri 

potoku – p. Vicena – vypúšťali sme rybník a pravdepodobne niektoré preskočili cez sito a dostali 

sa do potrubia, na túto skutočnosť som bol upozornený, hneď sme uskutočnili vyzbieranie 

uhynutých rýb; sťažovatel sa mohol priamo obrátiť na mňa, vec bola vyriešená 

p. Estergájoš – o odkúpenie mala záujem aj MsO SRZ Trenčín a nebolo im vyhovené – prezident 

SRZ – žiadosť bola zamietnutá, nakoľko nepredložili cenovú ponuku, organizácia bola vyzvaná na 

predloženie, doteraz k tomu nedošlo; Rada SRZ zároveň odmieta rozpredávanie majetku a v prvom 

rade odporúča ponechať majetok v SRZ, preto prezídium neodporúča odpredaj p. Vicenovi 

p. Tomko – p. Vicena má pohľadávku voči SRZ vo výške 41 000 EUR – p. Vicena – postavili sme 

spracovňu, ktorú od nás SRZ prebrala a teraz sa z nájmu nejaká časť odratáva 

p. Dimitrov, Mgr. Jankovičová – či by do rekonštrukcie nemohla investovať Rada SRZ bez potreby 

odpredaja 

Ing. Staško – treba stále zotrvávať za postojom, že nebudeme predávať majetok zväzu, ktorý je 
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stále využiteľný, resp. odpredaj majetok trenčianskej organizácií 

p. Šiška – prečo to nezoberie výroba pod seba – Ing. Cintula – ide o malé rybníky, pre výrobu je to 

nevyužiteľné 

prezident SRZ – po prerokovaní žiadosť dal návrh na hlasovanie, pričom p. Vicena nebol počas 

hlasovania prítomný, ale bol požiadaný o opustenie zasadacej miestnosti 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 122/2017 

Rada SRZ neschvaľuje odpredaj objektov a areálu rybničného hospodárstva Kubrica p. Jurajovi 

Vicenovi. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Pavelka 

           p. Hesek 

 

8.2. Správa o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2017  

Ing. Trokan, predseda KK SRZ – riadne zasadnutia dňa 24.03., 22.09. a 08.12.; na základe 

podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách  Spišská Stará 

Ves, Trenčín 2x, Košice 2x, Sereď, Kysucké Nové Mesto a Turčianske Teplice 2x a podnet Ing. 

Holuba týkajúci sa práce na Sekretariáte Rady SRZ; informácia bude zverejnená aj na webovej 

stránke; posledná kontrola v MsO SRZ Košice – pochybenia zistené na strane výboru aj na strane 

KK MsO SRZ Košice; podnetom z 2017 sa mala kontrolovať činnosť za roky 2014 a 2015, už je 

na disciplinárnej komisii ako bude postupovať, keďže obdŕžala podnet na disciplinárne konanie 

Mgr. Jankovičová – či boli z kontrol zistené pochybenia a či boli prijaté nejaké opatrenia - Ing. 

Trokan, predseda KK SRZ – všetky protokoly sú evidované na Sekretariáte, väčšina kontrol sa 

týkala medziľudských vzťahov a možno len v dvoch prípadoch boli zistené pochybenia 

Mgr. Jankovičová – čo s organizáciami, ktoré nezaplatili za ceniny – Ing, Trokan, predseda KK 

SRZ – Rada prijala uznesenie a mala by podľa neho konať 

Ing. Kalus – či boli presuny peňazí medzi MsO SRZ Košice a jej s.r.o-čkou – Ing. Trokan, 

predseda KK SRZ – žiadne presuny sme nezistili 

Ing. Staško – v súvislosti s rekonštrukciou bolo zistené, že nebolo uskutočnené výberové konanie, 

nebol vedený stavebný denník a nebol stavebný dozor, či nie je 139 000 EUR na opravu priveľa – 

p. Kopčo – v roku 2014, keď sme prevzali budovu, bola v dezolátnom stave, na výbore sa dohodlo, 

že sa spraví rekonštrukcia, ktorá sa robila v rokoch 2014 až 2016; medziľudské vzťahy sa trochu 

vyostrili, ale je to problém jedného človeka; dali sme spraviť nezávislý audit aj znalecký posudok 

aká by bola cena rekonštrukčných prác; nikto s tým doteraz nemal problém 

Ing. Kalus – požiadal o podanie informácie ako dopadol súd medzi SRZ a p. Kopčom – Mgr. 

Roobová – členovia Rady boli informovaní prostredníctvom webovej stránky, na ktorú 

uverejňujeme všetky informácie ohľadom súdnych sporov a nič neostáva zatajované; súdne 

pojednávanie sa konalo dňa 16.11.2017, na ktorom bolo zastavené konanie z dôvodu späťvzatia 

žaloby+ samotné uznesenie bolo doručené dňa 08.12.2017 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 123/2017 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti Kontrolnej komisie SRZ za rok 2017. 

 

8.3. Žiadosť MsO SRZ Michalovce o súhlas na usporiadanie preteku na Zemplínskej Šírave 

prezident SRZ – žiadosť ste obdŕžali, takže poprosím pripomienky 

Ing. Mihalda – navrhol, aby víťazi dostali povolenia na rybolov na reprezentačné účely, nakoľko sa 

jedná o majstrov Slovenska 

Mgr. Jankovičová – treba odsúhlasiť pretek a povolenia riešiť až po uskutočnení pretekov 
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MVDr. Bilik – športovci nie sú organizovaní pod OČS, bolo by to diskriminačné, nakoľko našim 

športovcom sa povolenia nedávajú – p. Pavelka – rovnako doplnil, že majstri Slovenska povolenia 

nedostávajú 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 124/2017 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie X. ročníka preteku „Zemplínsky kapor“ v dňoch 16. – 22. 

septembra 2018 na VN Zemplínska Šírava. 

 

Hlasovanie: 

Za – 34     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8.4. Informácia zo zasadnutia petičného výboru a návrh znenia petície 

prezident SRZ – problematikou sa zaoberalo aj Prezídium Rady SRZ, ktoré odporúča schváliť 

výzvu an podporu petície, znenie petície a petičný hárok a schváliť jej samotné spustenie 

Ing. Mihalda – či ZO SRZ, ktoré požadovali stiahnutie zákona, či možno počítať s ich podporou 

prezident SRZ – v tejto veci boli už ZO SRZ upovedomené, že sa konalo rokovanie na MŽP SR, 

pričom minister nesúhlasil so stiahnutím zákona, a preto z našej strany môžu byť uskutočnené len 

ďalšie kroky, aby sme zachovali rybárstvo na Slovensku 

tajomník SRZ – uskutočnia sa krajské porady v mesiaci január, potrebné vyzbierať 100 000 

podpisov; zabezpečiť webovú stránku, rôzne videouputávky a pod., petícia v písomnej aj 

elektronickej forme – prezident SRZ – na našu podporu je pripravený aj ZMOS 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 125/2017 

Rada SRZ schvaľuje 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. 

 

Hlasovanie: 

Za – 34     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8.5. Informácia o priebehu pripomienkového konania k novelizácii zákona o rybárstve 

prezident SRZ – problematikou sa zaoberalo aj Prezídium Rady SRZ, odporúča schváliť zástupcov 

za SRZ na rozporové konanie a odporúča schváliť opätovné oslovenie predsedu vlády SR 

tajomník SRZ – kancelária predsedu vlády zaslala náš otvorený list najskôr na MPRaV SR, 

následne až na MŽP SR; zo strany p. Nováka prišla reakcia, že sme nepochopili celý legislatívny 

proces a ide o nedorozumenie, preto navrhujeme sa opätovne obrátiť na predsedu vlády SR 

- zároveň nám bol doručený prostredníctvom mailovej komunikácie oznam zo strany MŽP SR, že 

v rámci vyhodnotenia pripomienok k zákonu expertnou skupinou, aby sa vyhodnotenia 

pripomienok SRZ a pripomienok, ktoré sa týkajú SRZ nezúčastnili Ing. Javor a Ing. Mišech; 

následne nám bol zaslaný mail, že sa bude konať pracovné stretnutie členov Expertnej skupiny s 

tým, že Ing. Javor a Ing. Mišech sú z tohto stretnutia vylúčení; nakoľko komisiu vymenoval 

minister, navrhujeme sa obrátiť na ministra, resp. štátneho tajomníka MŽP SR 

- v rámci diskusie boli za zástupcov navrhnutí zamestnanci sekretariátu, JUDr. Borlok, Ing. 

Mihalda, p. Estergájoš, Mgr. Jankovičová, MVDr. Bilik a PaedDr. Čerešňák 

Ing. Mihalda – v rámci otvoreného listu požiadať aj o zvolanie rokovania 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 126/2017 

Rada SRZ schvaľuje za zástupcov SRZ v rámci rozporového konania k návrhu zákona o rybárstve 
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tieto osoby: zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ poverení tajomníkom SRZ, MVDr. Bilik, JUDr. 

Borlok, PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš, Mgr. Jankovičová a Ing. Mihalda. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           JUDr. Borlok 

           MVDr. Bilik 

 

Uznesenie č. 127/2017 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ osloviť spoločnosť, ktorá zabezpečuje petíciu “My sme les” v 

súvislosti so zabezpečením petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva 

na Slovensku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 34     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 128/2017 

Rada SRZ schvaľuje opätovné oslovenie predsedu vlády SR otvoreným listom a ministra 

životného prostredia SR vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný MVDr. Bilik) 

Za – 33     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Stanko; prítomných 33) 

 

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

Rady SRZ. Prezentácia činnosti ichtyológa stredoslovenskej oblasti p. Štencla 

p. Štencl – ichtyológ pre stredoslovenskú oblasť; pod sebou mám Banskobystrický kraj, Žilinský 

kraj a 5 ZO SRZ z Trenčianskeho kraja + revíry Rady SRZ (Nosice, Žilina, Krpeľany, Orava, 

Liptovská Mara, Gôtovany, Ružiná, Teplý Vrch, Orava č. 2, Bešeňová, CHRO Váh-Krpeľany; 

vysunuté pracovisko v Žiari nad Hronom; vypracovávanie zarybňovacích plán, popis rybárskych 

revírov, aktulizácia a kontrola rybárskych poriadkov; veľkú časť tvorí korešpondencia a účasť na 

vodoprávnych konaniach (MVE, ťažba štrkov, osobitné užívanie vôd a pod.), preberanie rybích 

násad (najmä Uzovská Panica a Lučenec); sumarizácia úlovkov a minimálnych zarybňovacích 

plánov; ichtyologické prieskumy, plašenie kormorána, spriechodňovanie migračných bariér; 

najčastejšou problematikou na organizáciach je momentálne vysporiadanie pozemkov a nízke 

prietoky – prezident SRZ – doplnil, že sa p. Štencl zúčastňuje na medzinárodných rokovaniach a 

zabezpečuje nám tlmočenie; bola mu ponúknutá funckia v rámci EAF, ktorú zatiaľ odmietol, aby 

mohol ostať pracovať pre SRZ 

- v rámci diskusie vystúpil Ing. Staško, Ing. Jančuška, MVDr. Bilik a Ing. Kalus 

Ing. Cintula – ukončili sme výlovy, zarybňovanie sa splnilo na 97%, nadplán vo výške 250 000 

EUR bol rozdelený do revírov Rady SRZ a ZO SRZ; v rámci inventarizácie na 4 strediskách 

(Lučenec, Paríž-Ľubá, Nové Zámky a Kľúčovec), ktorú sme urobili tento rok, sa ukázalo, že na 

jednotlivých strediskách bola nadprodukcia cca 20% s porovnaním s tým, čo bolo navrhhnuté v 

rozpočte 

tajomník SRZ – inventúru by sme chceli urobiť na všetkých strediskách; je to však časovo náročné, 

preto bude možno nutné spolupracovať s extérnou firmou; invantarizujeme vlastný majetok, aby sa 

predišlo zbytočným nezrovnalostiam nakoľko hospodárime s peniazmi všetkých rybárov; z fondu 

ichtyológa je finančná hodnota zarybnenia pre ZO SRZ v sume 76 579,25 EUR 

Mgr. Jankovičová – bratislavská oblasť preberala rybu zo strediska Golianovo, podľa vyjadrenia 

štatutárnych zástupcov MsO SRZ Bratislava III. bola ryba, zlá, malá, nekvalitná, nespĺňala mieru, 

namiesto K3 sme dostali K2 – Ing. Cintula – s p. Markom som bol v inventarizačnej komisii, ryba 
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bola v priemere 1,6 až 1,8 kg, čiže každá ryba mala mieru, K3 je u nás ryba nad kilo; nastal 

problém v tom, že bratislavské organizácie majú veľa revírov a dohodli sa, že do dvoch revírov sa 

nasadí zväzová ryba, aby sa nemiešali; Bratislava však bola naučená, že K3 má 2,2 až 2,8 kg; 

vedeli sme o tých priemeroch, bolo to povedané dopredu; rovnaká ryba dodaná aj do Senca, ktorý 

nenamietal; ryba však bola dobrá, v kondícií, nikto nič nenapísal do výdajky; z Bratislavy tam boli 

asi 4 ľudia a nič nenamietali – p. Dimitrov – ryba mala 1,8 kg, zdravotný stav dobrý a boli sme 

spokojní; Bratislava III., keď chce veľkú rybu, tak nech si ju zabezpečia, ale potom nech sa 

nečudujú, že po dvoch týždňoch nemajú čo chytať 

Mgr. Jankovičová – na zasadnutí Rady dňa 23. septembra Ing. Cintula uviedol “čo sa týka žiadostí 

o vyňatie alebo zaradenie revírov do zväzových poriadkov, žiadosť zaslalo 17 ZO SRZ, Bratislava 

III. a Dunajská Lužná svoju žiadosť následne stiahli” – tieto žiadosti neboli prerokovávané; medzi 

Ing. Cintulom a Bratislavou III. prebehla mailová komunikácia, pričom tvrdí, že svoju žiadosť o 

vyňatie poslala písomne, nedostala žiadnu odpoveď písomne; v rámci komunikácie sa Ing. Cintula 

vyjadril, že mu bolo povedané od členov Rady SRZ zastupujúcich bratislavskú oblasť, že obe 

žiadosti sa sťahujú (Bratislava III., Dunajská Lužná), že sme sa na tom dohodli; Bratislava III. 

požaduje písomnú odpoveď; zároveň sa dištancujem od toho, že by som povedala, že sa žiadosť 

stiahla, mohli sme tým žiadosťam ako Rada nevyhovieť, a teraz sa namiesto toho hľadá vinník, kto 

stiahol žiadosť; p. Pavelka na zasadnutí nebol, p. Dimitrov o tom nevedel a Ing. Gajdošík sa k 

tomu nevyjadril rovnako ako ja – Ing. Cintula – do budúcnosti je to ponaučenie, že kým nepríde 

písomné oznámenie o stiahnutí žiadostí, tak sa vecou nebudeme zaoberať, stiahnutie žiadosti bolo 

oznámené len telefonicky, že sa v Bratislave III. tak dohodli a na zasadunutí ste takisto uviedli, že 

sa tak dohodli – Mgr. Jankovičová – vyjadrila som sa, že žiadosť nepodporím, nie že sa 

organizácia dohodla na stiahnutí; odporúčam, aby sme sa touto žiadosťou opätovne zaoberali a 

prijali k tomu uznesenie – Ing. Cintula – doplnil, že ichtyológ za bratislavskú oblasť neodporúča 

žiadosti vyhovieť 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 129/2017 

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

posledného zasadnutia Rady SRZ a prezentácia činnosti ichtyológa stredoslovenskej oblasti p. 

Štencla. 

 

8.7. Cenník rybích násad na rok 2018 

Ing. Cintula – zmeny v prípade cien Pp plôdik a Pp vreckový, Pp prezimovaný; jalec a nosáľ 

zníženie ceny; zároveň je tam poznámka, že v prípade vyšších vstupov do procesov výrobu sa 

môže cena v priebehu roka zmeniť; k cenám násad kaprovitých rýb bola rozsiahla diskusia na 

prezídiu, ceny sú trochu pozmenené ako tie, ktoré boli predložené na prezídium; jesennú cenu 

kapra sme znížili; zvýšenie ceny zubáč dvojročný a šťuka; zníženie ceny za bielu rybu kam patria 

ostatné kaprovité ryby 

prezident SRZ – cenníkom sa zaoberalo aj prezídium, ktoré odporučilo schváliť pôvodný cenník, 

kde boli nastavené vyššie ceny; dal hlasovať o upravenom cenníku 

 

Uznesenie č. 130/2017 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2018 tak ako bol predložený s tým, že 

v prípade vyšších vstupov do procesov výroby sa môže cena v priebehu roka upraviť. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Mgr. Jankovičová 

           Ing. Gajdošík  

 

prezident SRZ – navrhol prerokovať miestne rybárske poriadky pre potreby ich schválenia 
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Ing. Cintula - z celkového počtu 122 ZO SRZ predložilo k 6. decembru na odsúhlasenie MRP 

celkove 82 organizácií čo predstavuje 67 % - tajomník SRZ – v zmysle Stanov schvaľuje rybárske 

poriadky Rada SRZ 

Ing. Cintula – z košického a prešovského kraja do 6. decembra nezaslali MRP Medzev, Švedlár, 

Rožňava, Spišská Nová Ves, Giraltove, Humenné, Medzilaborce, Prešov a Sabinov; z 

bratislavského kraja Bratislava I. až V., týmto organizáciám bol schválený odklad, nakoľko do 

dnešné dňa nebolo vydané rozhodnutie o udelení výnimky na lov rýb v revíroch Polder a Zuzana; z 

banskobystrického a žilinského kraja nepredložili Lučenec, Nová Baňa, Rimavská Sobota, 

Tisovec, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Námestovo a 

Turzovka; z trenčianskeho, nitrianskeho a trnavského kraja nepredložili Nové Mesto nad Váhom, 

Stará Turá, Marcelová, Šurany, Vlčany, Hlohovec, Kúty, Sekule-Moravský Svätý Ján, Senica, 

Topoľníky 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 131/2017 

Rada SRZ schvaľuje miestne rybárske poriadky základných organizácií SRZ, predložené do 06. 

decembra 2017, odsúhlasené príslušnými ichtyológmi. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 1    Zdržal sa – 2 

      JUDr. Borlok    p. Antal 

           p. Hesek 

 

Uznesenie č. 132/2017 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ, ktoré do 06. decembra 2017 nepredložili miestne rybárske poriadky na 

kontrolu, predložiť miestne rybárske poriadky príslušnému ichtyológovi v termíne do 15. decembra 

2017 na kontrolu, ktoré budú následne schválené v rámci elektronického hlasovania Radou SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Borlok 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Broniš; prítomných 32) 

 

8.8. Vyznamenania  

prezident SRZ – návrh ste obdŕžali; podmienky nespĺňa p. Bálint a p. Košťál; ostatní členovia 

podmienky spĺňajú na základe upozornenia p. Orovčíka a Mgr. Jankovičovej nakoľko sa v tabuľke 

nedopatrením uvádza nesprávna informácia 

Ing. Staško – navrhol udeliť p. Košťálovi medailu, nakoľko má zlý zdravotný stav – Mgr. Roobová 

– smernica sa počas 3 rokov veľakrát menila, naposledy ste mali všetci možnosť ju pripomienkať, 

platné znenie neumožňuje udeľovanie výnimiek, takže sa budete buď podľa smernice riadiť alebo 

si ju upravte tak, aby sa tie výnimky mohli dávať, potom sem ale bude chodiť veľké množstvo 

žiadostí 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 133/2017 

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 Švedlár – Ján Franko, Miloslav Pisko, Jozef Podolinský 
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MO SRZ Banská Štiavnica – Ing. Vladimír Mecho, Ing. Julián Legény 

MO SRZ Trebišov – Peter Kováč, Dionýz Kačo, Michal Krasnický 

MO SRZ Spišská Nová Ves – Ivan Fedorčák, Emil Popovič 

MO SRZ Gelnica – Marián Zahornacký, Jozef Zahornacký 

MsO SRZ Nitra – Imrich Čaládi, Stanislav Žákovič, Gabriela Hupková, Vladimír Hupka 

MsO SRZ Žilina – Milan Pažický, Peter Šedivý, Ivan Mičík 

MO SRZ Handlová – Ing. Pavel Podlužanský, Ing. Peter Uličný 

MO SRZ Sládkovičovo – Imrich Vígh, Eduard Kakvic, Bohuš Mackura, Mgr. Ladislav 

Szkladányi, Mgr. Peter Chrenko, Ing. Štefan Menyhárt, Bc. Béla Zsille 

MO SRZ Poprad – Karol Dach, Imrich Valčučár, JUDr. Ján Výrostek 

MsO SRZ Zvolen – Pavel Ďurečka, Ján Jablonský 

MO SRZ Moldava nad Bodvou – Gabriel Greizinger, Ing. Gejza Keszi, Ján Halász, Alexander 

Szilvássy 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Gelnica – Miroslav Fabrici 

MsO SRZ Žilina – Ignác Michel, Ladislav Michnáč, Ing. Michal Polóni, Anton Pinčík, Ing. 

Vlastimil Mach, PhD., Daniel Dinga, Ing. Milan Ďubek, Karol Hrobár, Jozef Maťašovič. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomní Ing. Mišech, p. Dimitrov) 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 134/2017 

Rada SRZ neschvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Pavelovi 

Bálintovi z MO SRZ Banská Štiavnica a Vladimírovi Košťálovi z MsO SRZ Žilina z dôvodu 

nesplnenia podmienok v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie 

vyznamenaní a čestného členstva SRZ. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomní Ing. Mišech, p. Dimitrov) 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 135/2017      

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

v rybárstve“ 1. stupňa Pavelovi Bálintovi z MO SRZ Banská Štiavnica z dôvodu splnenia 

podmienok v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a 

čestného členstva SRZ. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomní Ing. Mišech, p. Dimitrov) 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Godiška; prítomných 31) 

 

8.9. Juraj Vicena – žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku  

- bod bol prerokovaný po bode 8.1 v zmysle zmeny programu 

 

8.10. Žiadosť MsO SRZ Humenné o poskytnutie pôžičky vo výške 40 000 EUR na opravu VN 

Chlmec 

p. Orovčík – p. predseda ma požiadal o predloženie žiadosti o poskytnutie pôžičky vo výške 

40 000 Eur na jeden rok z dôvodu, že organizácia kompletne vypúšťa a vynáša sedimenty, 

vybagrovanie; organizácia v podstate má finančné prostriedky, ale aby neostali úplne na nule, tak 

požadujú uvedenú pôžičku 

tajomník SRZ – v zmysle platnej smernice o poskytovaní pôžičiek je maximálna výška 10 000 Eur; 

splatnosť celej pôžičky bude do konania XII. Snemu 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 136/2017 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Humenné poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 

EUR na opravu VN Chlmec, so splatením do konania XII. Snemu SRZ. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomní p. Antal, p. Dimitrov, p. Sieglová) 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8.11. Návrh Smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč  

- bod presunutý na záver z dôvodu neprítomnosti Mgr. Jaššu 

 

8.12. Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov – návrh 

drobných úprav 

Mgr. Roobová – ide o drobné úpravy – čl. II bod 4 – doplnenie „ZO SRZ nie je oprávnená 

v súvislostí s prestupom člena SRZ vyberať ďalšie poplatky, s výnimkou členského príspevku, 

ktorý sa platí v ZO SRZ, do ktorej člen SRZ prestupuje. Výbor ZO SRZ, z ktorej člen SRZ 

prestupuje do inej ZO SRZ môže rozhodnúť o vrátení zaplateného členského príspevku alebo jeho 

alikvotnej čiastky za príslušný kalendárny rok.“ – ZO nemôže vyberať iné poplatky ako tie, ktoré 

sú upravené vo vnútorných predpisoch SRZ; čo sa týka vrátenie členského príspevku, je na ZO 

SRZ, či vráti alebo nie, keďže prestup je na základe žiadosti člena, ktorý je povinný mať členský 

príspevok zaplatený; čl. III bod 1 – doplnenie „V prípade čestných členov SRZ členský preukaz 

nahrádza preukaz čestného člena.“ – pre lepšie pochopenie, že čestný člen nemusí mať členský 

preukaz a členskú známku, nakoľko je oslobodený od poplatkov; čl. IV. bod 4 – formálna úprava; 

čl. IV. bod 8 – formálna úprava, v zmysle Stanov SRZ; čl. V bod 1 – doplnenie „ZO SRZ nie je 

povinná vydať tlačivo členovi, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie nevydanie povolenia 

na rybolov, dočasné vylúčenie z členstva alebo pridruženého členstva vo zväze, trvalé vylúčenie z 

členstva vo zväze alebo uložený zákaz činnosti výkonu rybárskeho práva na základe rozhodnutia 

orgánu činného v trestnom konaní.“ – z dôvodu, že dochádzalo k zneužívaniu vydávania 

záznamov; čl. V bod 11 – zmena termínu; čl. XVIII bod 9 – úprava, že sa nevracajú aj tlačivá, ale 

len známky, s výnimkou hosťovacích povolení 

- v rámci diskusie vystúpil p. Orovčík, Mgr. Jankovičová, Ing. Kalus, p. Farský, p. Šaffa, JUDr. 

Borlok 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 137/2017 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

8.13. Návrh smernice odmenách funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a 

náhradách cestovných výdavkov  

tajomník SRZ – návrh bol prerokovávaný aj v septembri s tým, že sa preloží na decembrové 

zasadnutie a do 30.10. budete môcť poslať pripomienky; tie poslal iba PaedDr. Čerešňák 

Ing. Mihalda – nie je dôvod, aby v čl. III bod 2 boli rozpísané jednotlivé odmeny – prezident SRZ 

– navrhnuté z dôvodu, že nie každý člen sa zúčastňuje všetkých zasadnutí, pričom dostane tú istú 

odmenu ako člen, ktorý je na všetkých zasadnutiach; navrhol, aby ostalo pôvodné znenie 

 

prezident SRZ – dal hlasovať o predloženej smernici; hlasovanie bolo nasledovné: Za – 7, Zdržal 

sa – 9 (Mgr. Jankovičová, p. Valent, p. Sieglová, Ing. Staško, p. Antal, p. Pavelka, p. Hesek, p. 

Tomanovics, p. Néveri), Proti – 15 (Ing. Gajdošík, p. Dimitrov, p. Farský, p. Estergájoš, Ing. 
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Mihalda, PhDr. Fraňa, JUDr. Borlok, p. Tomko, p. Šaffa, p. Kozub, p. Polák, MVDr. Bilik, Ing. 

Viktorín, p. Orovčík, Ing. Kalus) 

- hlasovanie o uznesení vôbec neprešlo, nakoľko o ňom nehlasovala nadpolovičná väčšina; ďalej sa 

Rada návrhom nezaoberala, v platnosti ostala pôvodná smernica 

 

K bodu 9: 

Rôzne  

tajomník SRZ – predložil návrh povolení na rybolov na reprezentačné účely – stav je rovnaký ako 

minulý rok; zmena len pri ZO SRZ, kde je jednoznačne uvedené, že počet povolení je podľa počtu 

vydaných členských známok dospelým a mládeži, nakoľko sa stáva, že do počtu sa zarátavajú 

osoby s prerušeným členstvom a pod. 

tajomník SRZ – predložil limity rýb na reprezentačné účely 

JUDr. Borlok – navrhol, aby členovia Rady SRZ, ktorí sa nezúčastnili viac ako polovice zasadnutí, 

nedostali povolenia na reprezentačné účely – Mgr. Roobová – či sa to bude vzťahovať na tieto 

povolenia, že kto urobí kontrolu účasti na zasadnutiach, nemalo by to byť spätne 

tajomník SRZ – zoznam osôb, ktorým boli vydané povolenia na rybolov na reprezentačné účely sa 

zverejní na webovej stránke, aby nevznikali špekulácie, kto všetko ich vlastní 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 138/2017 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2018 podľa predloženého 

návrhu takto: 

 

Prezident:      9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:       9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a      6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

predseda KK SRZ:     2 ks zvláštne povolenie 

 

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

       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 

dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Funkcionári ZO SRZ (podľa počtu vydaných členských známok dospelým a mládeži): 

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

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

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

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

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

 

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

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

SRZ 
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Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

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

odsúhlaseného zoznamu 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   45 ks zväzové povolenie na vody kaprové, 17 

ks zväzové povolenie na vody lipňové, 14 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na 

medzinárodnej súťaži a pre vedúcich sekcií podľa zoznamu + povolenie na rybolov na VN 

Dedinky a VD Bešeňová 

 

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

lipňové 

 

Fond pre osobitné účely Rady:   podľa potreby, použitie bude evidované a bude 

o nich informovaná na zasadnutiach Rada 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

      JUDr. Borlok    p. Tomko 

 

Uznesenie č. 139/2017 

Rada SRZ schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely podľa predloženého návrhu takto: 

2 kg Pd filet údený bez kože – pre členov Rady a KK SRZ v cene 5 EUR/kg s DPH 

6 kg Pd mrazený – pre členov Rady a KK SRZ v cene 2 EUR/kg s DPH 

2kg Pd filet údený bez kože – pre zamestnancov Sekretariátu v cene 5 EUR/kg s DPH. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil JUDr. Kabáč; prítomných 30) 

 

8.11. Návrh Smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč 

Mgr. Jaššo – predložil návrh smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč, ktorý bol 

vytvorený na základe skúsenosti z tohto roka a pripomienok; hlavnou zmenou je zakomponovanie 

ostatných disciplín, aby si deti mohli vybrať a sú rovnocenné 

Ing. Kalus – čo sa týka financovania, zase je to na pleciach organizácie, mladí nemajú záujem 

a rodičia, či organizácie ich financuje, mala by to riešiť Rada – Mgr. Jaššo – SRZ platí deťom 

ubytovanie a stravu, oni si platia cestovné, ide o čiastočnú kompenzáciu, istú mieru zodpovednosti 

by mali mať aj ZO SRZ; chceli by sme dosiahnuť financovanie ako v Čechách, kde majú podporu 

z ministerstva na pretek Zlatá udica 

Ing. Kalus – výrazný pokles detí a mládeže v organizáciách, treba sa tomu venovať 

Mgr. Jankovičová – v rámci OŠČ bol spravený rozpočet na jednotlivé sekcie, prečo tam nie je 

mládež a deti – tajomník SRZ – v rámci OŠČ sa dohodlo, aby podielové dane boli príspevkom na 

činnosť detského rybárskeho krúžku Zlatý Blyskáč 

- v rámci diskusie vystúpil p. Tomko, Ing. Mišech, p. Sieglová, p. Pavelka, p. Orovčík, Mgr. 

Jankovičová, 

prezident SRZ – návrh smernice je potrebné prerokovať na úrovni ZO SRZ, takže sa sťahuje z 

rokovania 

 

- v rámci bodu rôzne tajomník SRZ predložil návrh na konanie krajských porád, ktorých 
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programom bude návrh zákona o rybárstve, návrh stanov SRZ, elektronizácia SRZ, petícia a ďalšie 

body podľa programu  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 140/2017 

Rada SRZ ukladá viceprezidentom SRZ zvolať krajské porady štatutárnych zástupcov ZO SRZ 

v mesiaci január s nahlásením termínu konania do 31. decembra 2017. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomní p. Hesek, p. Kopčo, p. Dimitrov) 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – pripravuje sa finálna testovacia verzia elektronizácie SRZ, prebehnú aj školenia na 

krajských úrovniach; testovať sa bude počas roku 2018; ceniny a tlačivá sa budú distribuovať od 

budúceho týždňa spolu s kalendárikmi pre členov SRZ; SRZ bol zaregistrovaný pre poberanie 

podielových daní; relácia „Na rybách – Petrov zdar“ – prebehlo rokovanie v RTVS, dohodla sa 

ďalšia spolupráca aj na rok 2018, sledovanosť je cez 100 000 

- v rámci environmentálneho fondu nám bola schválená dotácia vo výške 67 000 EUR, zmluva 

zatiaľ nebola podpísaná nakoľko sa do toho zapojil Protimonopolný úrad SR, ktorý požaduje 

preukázanie, že máme na dotáciu nárok v súlade so smernicami EÚ; na rok 2018 bola podaná 

žiadosť na projekt „Rieka Poprad – rybársky manažment druhu lipeň tymiánový a materiálno-

technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu” a na projekt 

“Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných 

organizácií SRZ” v celkovej čiastke 240 000 EUR (oba projekty spolu); podielové dane za rok 

2016 vo výške 18 704 EUR; poskytnuté pôžičky pre ZO SRZ – ku koncu roku by mal byť stav 

22 500 EUR; stav na bežných účtoch je k 07.12.2017 964 499,88 EUR 

tajomník SRZ – návrh uzatvoriť zmluvu ohľadom spravovania webovej stránky, cena je 10 EUR 

bez DPH, mesačne cca od 300 EUR do 400 EUR; najlepšia cena, konkurencia ponúka 25 EUR bez 

DPH 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 141/2017 

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

Patrikom Roobom do 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Cintula – na základe diskusie v rámci zasadnutia opätovne predložil žiadosť MsO SRZ 

Bratislava III. o vyňatie rybárskeho revíru Štrkovisko Vajnory č. 2 zo zväzového povolenia; 

ichtyológ neodporúča vyňatie rybárskeho revíru 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 142/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 1-1120-1-1 Štrkovisko Vajnory č. 2 

v obhospodarovaní MsO SRZ Bratislava III. zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0  Zdržal sa – 6 

        Mgr. Jankovičová Ing. Gajdošík 

        Ing. Mišech  p. Dimitrov 

        p. Tomanovics p. Pavelka 
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Ing. Mišech – z krajskej porady trnavského kraja vzišla požiadavka na vykonanie auditu Stanov 

SRZ externou právnickou firmou a navrhnutie zjednodušeného znenia – JUDr. Borlok – v prvom 

rade treba dodržať uznesenie z mimoriadneho snemu SRZ a až potom riešiť audit – Mgr. Roobová 

– neodporúča osloviť externú právnickú firmu, nakoľko SRZ a jeho fungovanie je dosť špecifické; 

Stanovy, ktoré boli pripravené minulý rok boli tiež posúdené externou právnickou firmou, avšak tá 

vyhodnotila len súlad so zákonom, nie s vnútorným fungovaním SRZ, čo viedlo k ďalším 

úpravám; čo sa týka zjednodušenej podoby, stačí vychádzať zo zákona o združovaní občanov, 

ktorý definuje, čo majú stanovy obsahovať; na danom princípe sa robili stanovy Slovenského 

zväzu športového rybolovu  

PhDr. Fraňa – požiadaný organizáciami, ktoré spravujú rieku Hron, o prednesenie zásadnej 

pripomienky k navrhovanému zneniu § 17 písm. d) zákona o rybárstve, v ktorom SRZ navrhla 

skrátiť dobu zákazu lovu na prívlač na lipňových vodách – žiadajú zásadnú pripomienku v rámci 

rozporového konania stiahnuť; žiadosť doručená aj na Sekretariát Rady SRZ 

 

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

zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ 

 

Uznesenie č. 143/2017 

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

uložených úloh za tretí štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 539,56 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: (počas hlasovania neprítomný tajomník SRZ) 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Ing. Kalus 

           p. Polák 

           p. Kozub 

 

 

 

 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ poďakoval za doterajšie trojročné 

fungovanie, ktoré nebolo ľahké a uviedol, že sa urobil veľký kus dobrej a poctivej práce 

Prezident SRZ s tajomníkom SRZ poďakovali za účasť a popriali krásne vianočné sviatky 

a úspešný rok 2018. 
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 09.12.2017 
 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 108/2017 

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

MsO SRZ Trnava – Milan Žiak, Miloš Procházka, Ing. Slavko Šarmír, Daniel Ostrožlík. 

Uznesenie č. 109/2017 

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

Staško. 

Uznesenie č. 110/2017 

Rada SRZ schvaľuje predložený program s možnosťou zmeniť poradie jednotlivých bodov 

programu. 

Uznesenie č. 113/2017 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ na rok 2018 v zmysle doplnených 

návrhov. 

Uznesenie č. 115/2017 

Rada SRZ: 

B. schvaľuje:  1. Čerpanie rozpočtu 10. MS juniorov v RT     

       2. Čerpanie rozpočtu 37. MS v LRU - mucha 

   3. Vydanie povolení na rybolov pre rok 2018 členom reprezentačných 

družstiev, členom sekcií a prezídia odboru ŠČ na základe vypracovaného zoznamu. 

   4. Presun prebytkových finančných prostriedkov z rozpočtu 37. MS v LRU –

mucha a 10 MS juniorov  v RT a celkového rozpočtu sekcií OŠČ do rezervného fondu OŠČ. 

O použití finančných prostriedkov budú v roku 2018 rozhodovať členovia prezídia OŠČ a následne 

bude informovať Radu SRZ. 

Uznesenie č. 117/2017 

Rada SRZ schvaľuje konanie XII. Snemu SRZ v termíne 23. – 25. novembra 2018 v Holiday Inn 

v Žiline. 

Uznesenie č. 118/2017 

Rada SRZ schvaľuje vypísanie výberového konania na zabezpečenie elektronického hlasovania pre 

priebeh XII. Snemu SRZ v termíne 23. – 25. novembra 2018 v Holiday Inn v Žiline formou 

prenájmu. 

Uznesenie č. 119/2017 

Rada SRZ schvaľuje Volebný poriadok ZO SRZ v znení predložených pripomienok. 

Uznesenie č. 120/2017 

Rada SRZ schvaľuje metodický pokyn pre priebeh výročných členských schôdzí a mestských 

konferencií a pre správny priebeh volieb. 

Uznesenie č. 121/2017 

Rada SRZ schvaľuje voľbu dvoch delegátov za každú ZO SRZ a ich účasť na XII. Sneme SRZ a 

voľbu 1 náhradníka za každú ZO SRZ na XII. Snem SRZ v súlade s § 20 ods. 3.1 Stanov SRZ. 

Uznesenie č. 124/2017 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie X. ročníka preteku „Zemplínsky kapor“ v dňoch 16. – 22. 

septembra 2018 na VN Zemplínska Šírava. 

Uznesenie č. 125/2017 

Rada SRZ schvaľuje 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. 
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Uznesenie č. 126/2017 

Rada SRZ schvaľuje za zástupcov SRZ v rámci rozporového konania k návrhu zákona o rybárstve 

tieto osoby: zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ poverení tajomníkom SRZ, MVDr. Bilik, JUDr. 

Borlok, PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš, Mgr. Jankovičová a Ing. Mihalda. 

Uznesenie č. 128/2017 

Rada SRZ schvaľuje opätovné oslovenie predsedu vlády SR otvoreným listom a ministra 

životného prostredia SR vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve. 

Uznesenie č. 130/2017 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2018 tak ako bol predložený s tým, že 

v prípade vyšších vstupov do procesov výroby sa môže cena v priebehu roka upraviť. 

Uznesenie č. 131/2017 

Rada SRZ schvaľuje miestne rybárske poriadky základných organizácií SRZ, predložené do 06. 

decembra 2017, odsúhlasené príslušnými ichtyológmi. 

Uznesenie č. 133/2017 

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 Švedlár – Ján Franko, Miloslav Pisko, Jozef Podolinský 

MO SRZ Banská Štiavnica – Ing. Vladimír Mecho, Ing. Julián Legény 

MO SRZ Trebišov – Peter Kováč, Dionýz Kačo, Michal Krasnický 

MO SRZ Spišská Nová Ves – Ivan Fedorčák, Emil Popovič 

MO SRZ Gelnica – Marián Zahornacký, Jozef Zahornacký 

MsO SRZ Nitra – Imrich Čaládi, Stanislav Žákovič, Gabriela Hupková, Vladimír Hupka 

MsO SRZ Žilina – Milan Pažický, Peter Šedivý, Ivan Mičík 

MO SRZ Handlová – Ing. Pavel Podlužanský, Ing. Peter Uličný 

MO SRZ Sládkovičovo – Imrich Vígh, Eduard Kakvic, Bohuš Mackura, Mgr. Ladislav 

Szkladányi, Mgr. Peter Chrenko, Ing. Štefan Menyhárt, Bc. Béla Zsille 

MO SRZ Poprad – Karol Dach, Imrich Valčučár, JUDr. Ján Výrostek 

MsO SRZ Zvolen – Pavel Ďurečka, Ján Jablonský 

MO SRZ Moldava nad Bodvou – Gabriel Greizinger, Ing. Gejza Keszi, Ján Halász, Alexander 

Szilvássy 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Gelnica – Miroslav Fabrici 

MsO SRZ Žilina – Ignác Michel, Ladislav Michnáč, Ing. Michal Polóni, Anton Pinčík, Ing. 

Vlastimil Mach, PhD., Daniel Dinga, Ing. Milan Ďubek, Karol Hrobár, Jozef Maťašovič. 

Uznesenie č. 135/2017      
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu 

v rybárstve“ 1. stupňa Pavelovi Bálintovi z MO SRZ Banská Štiavnica z dôvodu splnenia 

podmienok v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a 

čestného členstva SRZ. 

Uznesenie č. 136/2017 

Rada SRZ schvaľuje pre MsO SRZ Humenné poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 

EUR na opravu VN Chlmec, so splatením do konania XII. Snemu SRZ. 

Uznesenie č. 137/2017 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov 

v predloženom znení. 

Uznesenie č. 138/2017 

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2018 podľa predloženého 

návrhu takto: 
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Prezident:      9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:       9 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Viceprezidenti a      6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

predseda KK SRZ:     2 ks zvláštne povolenie 

 

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

       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 

dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

Funkcionári ZO SRZ (podľa počtu vydaných členských známok dospelým a mládeži): 

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

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

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

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

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

 

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 

odsúhlaseného zoznamu 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   45 ks zväzové povolenie na vody kaprové, 17 

ks zväzové povolenie na vody lipňové, 14 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na 

medzinárodnej súťaži a pre vedúcich sekcií podľa zoznamu + povolenie na rybolov na VN 

Dedinky a VD Bešeňová 

 

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

lipňové 

 

Fond pre osobitné účely Rady:   podľa potreby, použitie bude evidované a bude 

o nich informovaná na zasadnutiach Rada 

Uznesenie č. 139/2017 

Rada SRZ schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely podľa predloženého návrhu takto: 

2 kg Pd filet údený bez kože – pre členov Rady a KK SRZ v cene 5 EUR/kg s DPH 

6 kg Pd mrazený – pre členov Rady a KK SRZ v cene 2 EUR/kg s DPH 

2kg Pd filet údený bez kože – pre zamestnancov Sekretariátu v cene 5 EUR/kg s DPH. 
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Uznesenie č. 141/2017 

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

Patrikom Roobom do 31.12.2018. 

Uznesenie č. 143/2017 

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

uložených úloh za tretí štvrťrok 2017 štvrťročnú odmenu vo výške 1 539,56 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

 

II. Rada SRZ ukladá: 
Uznesenie č. 115/2017 

Rada SRZ: 

C. ukladá:  1. Spracovať podmienky pre elektronický informačný systém na evidenciu 

športovcov SRZ a vypísať    výberové konanie na jeho spracovanie. 

Termín: 31. január 2018     Zodpovedný: referent OŠČ, tajomník SRZ  

   2. Zabezpečiť  výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO 

SRZ.  

Termín: 15. február 2018       Zodpovedný: referent OŠČ 

   3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na rok 2018.  

Termín: 28. február 2018       Zodpovedný: referent OŠČ  

   4. Aktualizovať Predpisy OŠČ a ich smerníc, pravidlá jednotlivých disciplín 

podľa medzinárodných predpisov. 

Termín: 28. február 2018      Zodpovedný: prezídium OŠČ 

   5. Pripraviť Predpisy pre športovú činnosť Slovenského zväzu športového 

rybolovu, vrátane potrebných smerníc a poriadkov.  

Termín: 28. február 2018      Zodpovedný: prezídium OŠČ 

   6. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2018 do 

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

Termín: 31. marec 2018       Zodpovedný: referent OŠČ 

Uznesenie č. 127/2017 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ osloviť spoločnosť, ktorá zabezpečuje petíciu “My sme les” v 

súvislosti so zabezpečením petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva 

na Slovensku. 

Uznesenie č. 132/2017 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ, ktoré do 06. decembra 2017 nepredložili miestne rybárske poriadky na 

kontrolu, predložiť miestne rybárske poriadky príslušnému ichtyológovi v termíne do 15. decembra 

2017 na kontrolu, ktoré budú následne schválené v rámci elektronického hlasovania Radou SRZ. 

Uznesenie č. 140/2017 

Rada SRZ ukladá viceprezidentom SRZ zvolať krajské porady štatutárnych zástupcov ZO SRZ 

v mesiaci január s nahlásením termínu konania do 31. decembra 2017. 

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č. 111/2017 

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

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2017 a 1-10/2016 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 112/2017 

Rada SRZ berie na vedomie návrh plánu investícií na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 114/2017 

Rada SRZ berie na vedomie vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2017 a účasť 

vedúceho sekcie LRU mucha p. Ing. Hríbika. 

Uznesenie č. 115/2017 

Rada SRZ: 
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A. berie na vedomie správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2017 a jej prílohy: 

1. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2017 

2. Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2017  

3. Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ na medzinárodných podujatiach 2017 

4. Vyhodnocujúcu správu o konaní 10. MS juniorov v RT 

5. Vyhodnocujúcu správu o konaní 37. MS v LRU – mucha. 

Uznesenie č. 116/2017 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2017. 

Uznesenie č. 123/2017 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti Kontrolnej komisie SRZ za rok 2017. 

Uznesenie č. 129/2017 

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

posledného zasadnutia Rady SRZ a prezentácia činnosti ichtyológa stredoslovenskej oblasti p. 

Štencla. 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 
Uznesenie č. 122/2017 

Rada SRZ neschvaľuje odpredaj objektov a areálu rybničného hospodárstva Kubrica p. Jurajovi 

Vicenovi. 

Uznesenie č. 134/2017 

Rada SRZ neschvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Pavelovi 

Bálintovi z MO SRZ Banská Štiavnica a Vladimírovi Košťálovi z MsO SRZ Žilina z dôvodu 

nesplnenia podmienok v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie 

vyznamenaní a čestného členstva SRZ. 

Uznesenie č. 142/2017 

Rada SRZ neschvaľuje vyňatie rybárskeho revíru č. 1-1120-1-1 Štrkovisko Vajnory č. 2 

v obhospodarovaní MsO SRZ Bratislava III. zo zväzového kaprového rybárskeho poriadku. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

        tajomník                         prezident  
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