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 Z Á P I S N I CA 

z mimoriadneho zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 9. novembra 2019 v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Javor,  p. Vaculčiak, p. Hamran 

Prizvaní: Mgr. Schlesingerová B.– organizačno-právny referent, p. Mužík 

 

(prítomných 31 členov Rady SRZ)  

 
Program: 

1.  Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov  

2. Organizácia XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ 

3. Novela Stanov SRZ 

4. Rôzne 

4.1. Jaroslav Mužík- odobratie čestného členstva- odvolanie 

4.2. Mikuláš Hruštinec- Žiadosť o prenájom sádok strediska Bytča 

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 164/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na dočasné obmedzenie 

privlastnenia si lieňa sliznatého do dobu 3 rokov na základe § 14 ods. 3 vyhlášky č. 381/2018 

Z.z. na rybárskom revíri Štrkovisko pri Rybárskom dome číslo revíru 2-3900-1-1. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Macúš 

       

 

(nehlasovalo 11 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Seemann, p.  Tomanovics, Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 165/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na lov rýb pod ľadom 

na základe § 18 písm. m) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a § 2 ods. 1 písm. n) vyhlášky č. 

381/2018 Z. z.  na rybárskom revíri Štrkovisko pri Rybárskom dome číslo revíru 2-3900-1-1.  

 

Hlasovanie: 

Za – 17     Proti – 2   Zdržal sa – 2 

      p. Brokeš, Mgr. Púčik  Mgr. Jankovičová

          p. Takács 

       

 

(nehlasovalo 12 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  Tomanovics, Ing. Zajtko)  
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V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 166/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na možnosť používať 

člny a zavážacie loďky na všetkých rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha v 

obhospodarovaní MsO SRZ Hlohovec podľa § 12 ods. 7 písm. b)zákona č.2016/2018 Z. z. o 

rybárstve. 

 

Hlasovanie: 

Za – 13     Proti – 5   Zdržal sa – 2 

      p. Brokeš, Mgr. Púčik  Ing. Macúš 

                 p. Nikov, p. Šaffa  p. Takács 

      JUDr. Timár 

 

(nehlasovalo 13 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  Tomanovics, p. Vecel, 

Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 167/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na obmedzenie 

vzdialenosti zavážania nástrah a na lovné miesto a to na vzdialenosť 10 m podľa § 18 ods. 2 

vyhlášky č.381/2018 Z. z. na rybárskom revíri VN Dolné Dubové číslo revíru 2-4670-1-1. 

 

Hlasovanie: 

Za – 17     Proti – 3   Zdržal sa – 2 

      p. Šaffa, JUDr. Timár  p. Takács  

       p. Vecel     

       

 

(nehlasovalo 12 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  Tomanovics, Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 168/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti na MŽP SR na zrušenie výnimky povolenej Rozhodnutím 

MŽP SR č.8947/2009-8.1 (lov na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára) na rybárskom 

revíri: Ipeľ č.1, Ipeľ č.2, Ipeľ č.3, Ipeľ č.4. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 1   Zdržal sa –0 

       p. Vecel       
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(nehlasovalo 12 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  Tomanovics, Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 169/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na zmenu individuálnej 

doby ochrany u kapra rybničného a pleskáča vysokého (od 2. mája do 31. mája) na rybárskom 

revíri: Ipeľ č.1, Ipeľ č.2, Ipeľ č.3, Ipeľ č.4. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 1   Zdržal sa –0 

       p. Brokeš       

       

       

 

(nehlasovalo 12 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  Tomanovics, Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 170/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti na MŽP SR na zrušenie výnimky povolenej Rozhodnutím 

MŽP SR č.8947/2009-8.1 (lov na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára) na rybárskom 

revíri: Dunaj č.1 a Dunaj č.2. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 0   Zdržal sa –0 

                 

       

 

(nehlasovalo 13 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  Tomanovics, p. Vecel, 

Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 171/2019 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie časti revíru z VN Veľké Kozmálovce z kaprového zväzového 

povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 17     Proti – 0   Zdržal sa – 2 

              p. Šaffa, p. Takács 
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(nehlasovalo 14 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, Mgr. Jankovičová, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  

Tomanovics, p. Vecel, Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24. – 27. septembra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 172/2019 

Rada SRZ schvaľuje doobjednanie 30 ks hlavátkových povolení pre člena SRZ v hodnote 100 

eur/ks pre SRZ MsO Ružomberok. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 1   Zdržal sa – 1 

      MVDr. Bílik     p. Takács 

        

       

 

(nehlasovalo 13 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, 

p. Hesek, Mgr. Jankovičová, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Polák, p. Seemann, p.  

Tomanovics, Ing. Zajtko)  

 

Uznesenie č. 173/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na dočasné obmedzenie 

počtu privlastnených úlovkov lipňa tymianového na jeden privlastnený kus za deň podľa § 14 

ods. 3  vyhlášky č. 381/2018 Z. z. vo všetkých revíroch obhospodarovaných MsO SRZ 

Ružomberok 

 

Hlasovanie: 

Za – 19     Proti – 2   Zdržal sa – 0 

      p. Brokeš, Ing. Lauš       

        

       

 

(nehlasovalo 12 členov Rady SRZ – MVDr. Bílik, p. Radena, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa,  

p. Kobela, p. Polák, p. Seemann, p.  Tomanovics, p. Tomko, p. Vaculčiak, p. Vecel, Ing. Zajtko)  

 

 

V dňoch 3. –  7. októbra 2019  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie o nasledujúcom uznesení.  

 

Uznesenie 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Dohody o urovnaní s Ing. Ľubošom Javorom 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 4     Proti – 13    Zdržal sa –1 

     JUDr. Timár,   p. Kozub,  Ing. Macúš 

     p. Nikov, p. Kobela, Ing. Zajtko  

     Ing.  Lauš, p. Brokeš, p. Tomanovics,  

     Ing. Cuker, p. Radena, p. Hamran,  
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     p. Seemann, p. Vecel 

 

(nehlasovalo 15 členov Rady SRZ – p. Farský, p. Zajtko, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa,  Ing. 

Haluška, p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Mišech, p. Kozub, p. Pavelková , p. Polák, Mgr. 

Púčik, p. Šaffa, p. Takács, p. Tomko, p. Vaculčiak , Ing. Viktorín)  

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

Uznesenie č. 174/2019 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení 

na rybolov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20     Proti – 1   Zdržal sa – 0 

      p. Orovčík       

        

       

 

(nehlasovalo 12 členov Rady SRZ – p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, Ing. PhDr. Fraňa, Ing. 

Haluška,  p. Hesek,  p. Kozub, p. Pavelková,  p. Polák, Ing. Stanko, p. Takács, JUDr. Timár,  

Ing. Viktorín)  

 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ a privítal členov Rady. Prezident SRZ navrhol za skrutátorov 

Ing. Halušku a p. Farského.  

 

Uznesenie č. 175/2019  

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Ing. Halušku a p. Farského. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Haluška, 

           p. Farský  

             

prezident SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice p. Kobelu a Ing. Stanka. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 176/2019 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Kobelu a Ing. Stanka.        

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0   Zdržal sa – 2 

    p. Kobela,       

  Ing. Stanko,  

  

  

 

prezident SRZ: Pán Zajtko na zasadnutí Prezídia Rady SRZ navrhol doplnenie programu 

zasadnutia, nech prednesie svoj návrh. 

Ing. Zajtko: Navrhujem doplniť program o prekovanie žiadostí o vyňatia rybárskych revírov 

z kaprových zväzových a lipňových zväzových povolení, je to akútne pre tie organizácie,  

a hlasovanie o opätovnom zrušenie elektronického hlasovania. 
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Ing. Kadnár: Navrhujem doplniť program o informáciu o aktuálnych právnych sporov, JUDr. 

Čambáliková zaslala prehľad činnosti, Ing. Javor podal žalobu o určenie neplatnosti 

okamžitého skončenia pracovného pomeru.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 177/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa doplnenie programu o hlasovanie o vyňatie rybárskych revírov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

             

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 178/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa doplnenie programu o hlasovanie o zrušení elektronického hlasovania. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 1     Zdržal sa – 7 

p. Tomko             p. Orovčík, p. Šaffa, MVDr. Bílik 

   p. Tomanovics, p. Hesek,   

   PaedDr. Čerešňák, Ing. Mišech,  

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 179/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa doplnenie programu o informáciu o aktuálnych súdnych sporoch. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Bod. 1 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

 

Ing. Kadnár: Vedúci zamestnanec ekonomického odboru dlhodobo zdravotné problémy. 

Navrhujem stiahnutie a vypustenie tohto bodu. 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 180/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa vypusteniu bodu č. 1 programu zasadnutia Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Bod. 2 

Organizácia XIII. Mimoriadneho snemu SRZ 

 

Ing. Kadnár: Dostali ste pozvánku, materiály k snemu, návrh pozvánky, ak nemáte návrhy na 

doplnenie, je potrebné doriešiť preplácanie cestovných náhrad delegátov.  

Diskusia: Neboli včas zaslané materiály na zasadnutie Rady SRZ, nie všetkým zobrazilo všetky 

dokumenty nahrané na one drive,  

Ing. Kadnár: Prečítal návrh pozvánky na snem, aby aj tí členovia, ktorí materiály na zasadnutie 

Rady SRZ nedostali, sa mohli oboznámiť s jej obsahom. Časový harmonogram snemu. Delegát 

si môže buď uplatniť cestovné náhrady od svojej organizácie alebo môže preplácať Rada SRZ.  
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prezident SRZ: Diskusia 

p. Tomko: K cestovnému, v pozvánkach na mimoriadne členské schôdze nebol bod programu 

rozhodovať o cestovných náhradách, v schôdzach to nebolo prejednané, preto organizácie 

nemôže rozhodnúť o úhrade cestovných nákladoch. Cestovné náklady by mala hradiť rada. 

Diskusia: Budú hradené len náklady na cestu alebo aj ubytovanie. Len náklady na cestu budú 

preplácané. 

   

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 181/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa preplácanie cestovných nákladov delegátom na XIII. Mimoriadny 

Snem SRZ. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 18   Proti – 8   Zdržal sa – 5 

Ing. Stanko, p. Farský,              p. Hesek, Ing. Mačúš, 

JUDr. Timár, Ing. Lauš, p. Nikov, Mgr. Púčik 

p.  Radena, p. Brokeš,            PaedDr. Čerešňák, Ing. Mišech 

p. Vecel, Ing. Haluška 

 

Ing. Kadnár: Volebný aj rokovací poriadok snemu sa schvaľuje priamo na sneme.  

Ing. Macúš: Zvyknú sa pozývať aj bývalý funkcionári a iní hostia, budeme aj teraz pozývať? 

prezident SRZ: Na mimoriadny snem sa nebudú pozývať žiadni hostia. 

p. Farský: Poslali všetky organizácie zoznam delegátov? 

Ing. Kadnár: Už by mali byť všetci delegáti, väčšina organizácii poslali v termíne, ostatní 

posielali tento týždeň. Ešte jedna organizácia sľúbila, že pošle. 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 182/2019 

Rada SRZ schvaľuje návrh pozvánky na XIII. Mimoriadny Snem SRZ. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0   Zdržal sa – 1 

Mgr. Jankovičová 

 

 

Ing. Kadnár: Hlasovacie zariadenia budú ako na predchádzajúcom sneme od rovnakého 

dodávateľa, chceli sme, aby sa cez hlasovacie zariadenie dalo prihlasovať aj do diskusie, ale 

prenájom by bol oveľa drahší, preto sme vybrali rovnakého dodávateľa ako na minulý snem. 

 

 

Bod 3. 

Novela Stanov SRZ 

 

Ing. Kadnár: Dočasná legislatívna komisia pripravila návrh novely Stanov SRZ, dve 

organizácie poslali návrhy na novelu stanov, dostali ste návrh s vyznačenými zmenami a dostali 

ste komentár, ktorý hovorí  k tomu čo sa mení, prečo navrhované zmeny. Navrhujeme zmeniť 

ustanovenia ohľadom členstva, aby členom mohol byť len občan SR, prípadne cudzinec 

s trvalým alebo prechodným pobytom na SR, pretože sa množia sa priestupky cudzincov.  
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Ing. Macúš: Chcem sa spýtať, bude to správne, keď ja teraz člena skontrolujem, ale ak prestane 

spĺňať o rok, či to bude niekto sledovať, či má povolenie na pobyt. 

Ing. Kadnár: Keď príde zaplatiť členské, preukáže sa aj povolením na pobyt. 

Mgr. Schlesingerová: Mohli by sme doplniť do dôvodov na zánik členstva do § 11 písm. e) 

Stanov SRZ, že členstvo zanikne, ak prestane spĺňať podmienky potrebné na vznik členstva. 

Ing. Kadnár: Môžeme to takto doplniť. 

Ing. Cuker: Máme nejaké seriózne štatistiky? O koľko sa zvýšil počet priestupkov a koľko 

z toho cudzinci? Pretože sa tu uvádza, že vzrástol počet priestupkov cudzincov. Pretože budeme 

vylučovať cudzincov, ktorí boli počas týchto stanov prijatí, následne budú vylúčení. 

MVDr. Bílik: Je to diskriminačné, začnú žaloby. 

Ing. Kadnár: Riešilo sa to na pracovnej porade s hospodármi a členmi rybárskej stráže 

v septembri. Zhodne uvádzali, že na veľkých vodných nádržiach vzrástol počet priestupkov 

spáchaných cudzincami. Uvádza, čo sa preberalo na porade. 

p. Radena: Sme v Schengene, sme občania EU, máme viacerých členov, ktorí sú cudzinci má 

nehnuteľnosť chodí na mesiac aj viac, nemá trvalý pobyt ani prechodný, ale pravidelne sem 

chodí loviť. Keď ho vylúčime, bude nás žalovať. 

p. Kobela: Takýto člen si môže vybaviť hosťovacie povolenie, my máme skúsenosti 

s kupovaním hlavátkových povolení. 

p. Orovčík: Keď sa bavíme o členoch zo zahraničia, títo majú právo byť členom SRZ, prijímajú 

ich organizácie, je to teda na organizácii koho príjme. Organizácia nemusí všetkých prijať za 

členov. Nie len zahraniční sa dopúšťajú priestupkov. Problém priestupkov nevyriešime tým, že 

zakážeme prijímať členov zo zahraničia. Toto nie je dobré riešenie. 

Ing. Kadnár: Ja si nemyslím, že občianske združenie je povinné prijímať všetkých členov 

z celého sveta. Zaujímalo by ma ako si títo členovia plnia členské povinnosti. 

MVDr. Bílik: Zákon o združovaní hovorí, že sa môžu ľudia združovať, budú nás žalovať kvôli 

diskriminácii, keď včera boli členmi a dnes nemôžu byť.  

Ing. Macúš, prezident SRZ, Ing. Kadnár, PhDr. Fraňa, MVDr. Bílik, Ing. Lauš,: Diskusia. 

Možné následky sprísnenia podmienok na vznik členstva, podmienky získania povolenia na 

trvalý alebo prechodný pobyt pre cudzincov, potreba právnej analýzy, aby bolo možné 

predložiť delegátom na sneme. kvôli chytaniu rýb nikto nedá trvalý alebo prechodný pobyt. 

Ďalšie sprísnenie podmienok na vznik členstva- nesmie spáchať úmyselný trestný čin. Môže 

mať veľký dopad, môže byť aj dopravná nehoda, v prípade spáchania úmyselného trestného 

činu nesúvisiaceho s výkonom rybárskeho práva, je potrestaný v trestnom konaní, prečo by mal 

byť trestaný aj druhý raz nemožnosťou stať sa členom SRZ. Ako sa bude preukazom 

bezúhonnosť, môže organizácia žiadať predloženie výpisu z registra trestov. 

p. Pavelková: Ja som v tom, že sme mali riešiť mimoriadny snem, program bol schválený 

a prečo tu teraz riešime veci, ktoré nesúvisia s voľbou a odvolávaním tajomníka? 

prezident SRZ: Boli tri body na program 

MVDr. Bílik: Členovia organizácii košického kraja sa rozhodli neotvárať stanovy SRZ, takže 

budú hlasovať proti novele Stanov. Potom je to otázka toho ako sa to legislatívna komisia 

zhostila svojej povinnosti, bola poverená. 

Ing. Lauš: Ja som predseda komisie Dočasnej legislatívnej komisie, ja súhlasím s tým, čo 

povedala pani Pavelková. Ale zobrali sme to zo širšia, chceli sme napraviť zjavné anomálie, 

ktoré sú teraz v stanovách. Ale ak sa rozhodnete, že pôjdeme len napríklad do § 21 a § 22, treba 

riešiť minimálne tie ustanovenia, aby  sa už nemohlo stať to čo sa stalo. Tajomník musí mať 

poistky, musí byť odkontrolovateľná jeho činnosť, či už prezídiom alebo radou. Celá 

disciplinárna komisia sa zhodla, že Disciplinárna komisia zväzu má byť volená snemom.  Jej 

členovia nemôžu byť členmi Rady SRZ. Pokiaľ nechcete ísť do väčšej zmeny, tak minimálne 

tieto ustanovenia, ktoré sa týkajú tajomníka, Rady SRZ a disciplinárnej komisie Rady SRZ sú 

nevyhnutné.  
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Ing. Kadnár: Bol som na troch snemoch, na dvoch sa neúspešne pokusy o novelizáciu stanov, 

v stanovách napríklad nie je ustanovené volebné obdobie, volíme tajomníkov, ale ani jednému 

neskončilo volebné obdobie, zriadenie 4 ročného volebného obdobia je veľmi dôležité, a sú tam 

aj ďalšie veci, ktoré je potrebné upraviť. Je lepšie, aby sme to prijali teraz, pretože stanovy 

začnú platiť až po registrácii, aby na riadnom sneme už boli tieto veci v poriadku a mohli už 

riadne voliť členov.  Takisto uznesenie z minulého snemu, ktoré ukladá, aby kandidáti na 

tajomníka museli sa prihlásiť do 30 dní pred snemom, je v rozpore so stanovami, pretože 

volebný a rokovací poriadok schvaľuje snem. § 22 a § 23 je bezpečnostná brzda, toto nám 

zabezpečuje, že v prípade vážneho zlyhania alebo napríklad zdravotných dôvodov, môže rada 

riadne poveriť niekoho vykonávaním funkcií. Doplnená je aj kompetencia prezídia, aby sa 

schvaľovali návrhy zmlúv aj hospodárske operácie, aby bola možnosť kontroly podpisovaných 

zmlúv. Riešime týmto návrhom naozaj len chyby a dopĺňame potrebné veci. 

p. Orovčík: Čo sa týka stanov, buď sa dohodneme a predložíme snemu návrh na schválenie un 

blok, ak máte výhrady k jednotlivým bodom, doriešme to teraz, nech sa  to predloží snemu,  

snem aj tak rozhodne. Ja som v podstate za tieto reformy. Ak sa nedohodneme, predložme 

návrh, ktorý bude obsahovať § 21 a § 22. 

PaedDr. Čerešňák: Ja ako člen Dočasnej legislatívnej komisie podporím návrh pána Lauša, ja 

za §21 a § 22. Ja som za, aby sme šli len § 21 a § 22 

p. Šiška: Je len chcem pripomenúť, že máme jednodňový snem, to chcem pripomenúť 

Ing. Lauš: Schválili sme pred dvoma mesiacmi program snemu, dali sme to von, na základe 

toho sa uskutočnili členské schôdze. Toto sme schválili, nezamýšľajme sa či stanovy áno alebo 

nie, tento bod tam bude, buď to tu schválime alebo neschválime. Ešte § 25 a § 26. Rozhodnú 

delegáti snemu. 

Ing. Kadnár: Ja sa prikláňam k návrhu pána Orovčíka, schváľme tu, čo chceme predkladať na 

snem, otvárať to na sneme, nie je dobrý nápad. 

p. Farský: Jedna pripomienka, nedávajme do návrhu novely zmenu podmienok vzniku členstva,  

je to citlivý bod, nedávajme ho tam, nechajme v pôvodnom znení. 

Ing. Kadnár: Súhlasím. 

p. Viktorin: Postrádam ustanovenie o zrušení uznesení predchádzajúcich snemov. Súhlasím 

s vylúčením sprísneniu členstva, potom si to prejdime a un blok schváľme. 

Ing. Kadnár: § 31 ods. 6 Stanov 

Mgr. Púčik: som tiež člen DLK, musím sa ohradiť, viem koľko práce je za týmito návrhmi, 

veľmi dlho sme zvažovali ako cestou ísť, nakoniec sme sa rozhodli ísť cestou čiastočnej novely. 

Prejdime si to, schváľme to tu un blok, rozhodovať budú delegáti snemu. Ja s terajším znením 

stanov spokojný nie som, zmeny sú potrebné, aby sme sa tu opakovane nemuseli stretávať na 

mimoriadnych snemoch, preto neodmietajte tento návrh. 

MVDr. Bílik: My sme tento návrh na krajskej porade nemali k dispozícii, nemohli smme sa 

k nemu teda vyjadriť. Neskoro bol zaslaný aj členom Rady, neskoro zaslaný. My sme 

vychádzali z toho, že nie je vhodná situácia k zmenám k rybárskom zväze, pretože vzťahy sú 

rozbité. Nie všetky veci sú dobre upravené. 

Ing. Kadnár: Poslednú radu sme sa dohodli, že toto zasadnutie má byť venované len stanovám. 

Že sa tu ten dokument dotvorí a tak sa predloží na snem. Venujme sa stanovám, máme dva 

týždne do snemu, teraz ten dokument odtiaľto odnesiem a máme čas a priestor na to, aby sme 

s tým oboznámili členov a vysvetlili jednotlivé ustanovenia. 

p. Paveková: Bol mimoriadny snem, neboli prijaté. Snem má byť o stabilizácii zväzu, máme si 

zvoliť tajomníka, v stanovách sme mali ošetriť len, aby sa dal ošetriť prípad, aký sa stal 

Ing. Lauš: Neberte to ako útok, pán Šaffa bol účastný na každom zasadnutí Dočasnej 

legislatívnej komisie, vždy mal k dispozícii výstupy zo zasadnutí, mohli sme mať tieto zmeny 

k dispozícii. 
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p. Orovčík: Dajme na hlasovanie buď schválime celý tento návrh, ak ho nechválime, potom, 

aby na sneme bol predložený návrh, ktorý bude § 21 až 26 Stanov 

Ing. Macúš: Poďme si to prejsť, pretože teraz sme si ukázali ako bude vyzerať snem, nebudeme 

sa vedieť zhodnúť, necháme staré znenie. Treba prejsť, ale určite nie takáto široká debata. 

Ing. Kadnár: Dopĺňame § 5 ods. 10, je šanca osobám, ktoré boli trvalo vylúčené, je to na 

rozhodnutí organizácie, aby bola takáto možnosť. 

Ing. Lauš: To úmyselne tam má zmysel, aby nemohli byť členmi osoby, odsúdené za úmyselný 

trestný čin, ako zväz sa musíme proti takýmto ľuďom chrániť. 

PhDr. Fraňa: Už bol tento človek potrestaný, prečo dvakrát trestať. On ak si svoj trest odsedel, 

tak sa na neho musí pozerať ako na nepotrestaného. 

Ing. Zajtko: Aká bude vykonateľnosť tohto ustanovenia? Čo povieme, že nech všetci donesú 

výpis z registra trestov? 

p. Haratík: Toto je povinnosť člena, je povinný oznámiť, že bol trestaný. 

Ing. Lauš: Čítajte, to sa týka ľudí, ktorí majú záujem stať sa členom, to sa netýka členov. 

Ing. Kadnár: Je tu v tom rozpor. Nechajme § 5 ods. 2 tak, ako je v súčasných stanovách. Stále 

výbor sa môže rozhodnúť koho príjme. 

p. Orovčík: § 5 ods. 10 návrhu, dať preč pojem trvalo vylúčená, stanovy nepoznajú, nechať len 

osoba, ktorá bola vylúčená. 

Ing. Kadnár: Súhlasíme 

Ing. Kadnár: § 7 ods. 1 písm. b) navrhujeme doplniť Priamo alebo prostredníctvom volených 

zástupcov, úprava hlasovacieho práva, aby nemohli hlasovať deti.  

MVDr. Bílik: Treba doplniť priamo prostredníctvom členskej schôdze, aby mi člen neprišiel na 

zasadnutie výboru. 

Ing. Kadnár: Súhlasíme. 

Ing. Kadnár: § 9 ods. 2 objasňuje navrhovanú zmenu, § 9 ods. 4 voľba disciplinárnej komisie 

snemom SRZ a s tým súvisia úprava konfliktu s inými funkciami, § 9 ods. 5 doplnenie 

kompetencií DK pri Rade SRZ, § 9 ods. 8 ujasnenie pojmov, ako budú volení členovia 

Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ. Kto má pripomienky? 

p. Radena: Treba zosúladiť Disciplinárny poriadok so stanovami SRZ. 

Mgr. Púčik: Ak prejde novela stanov, tak Dočasná legislatívna komisia zjednotí stanovy a aj 

ostatné predpisy. 

p. Orovčík: Člen DK nemôže byť členom výboru OZ SRZ, vniká problém ak sa stane členom 

Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ, pretože nemôže byť členom výbor. 

p. Šiška: Ak som člen výboru a príde zasadnutie, tak sa v tomto prípade môže nechať vylúčiť 

z prejednávania svojich vecí.  

Ing. Kadnár: § 10 zjednodušenie členského preukazu, keď budeme chcieť prejsť na elektronické 

kartičky, aby sme neboli zväzovaný stanovami. 

p. Orovčík: Keď sa skončí členstvo, nemusí odovzdať, keď je jeho majetok. 

Ing. Kadnár: Upraví sa organizačný poriadok. § 11 ods. 3 na základe prípadov z praxe, aby bolo 

možné rozhodnúť v prípade úmrtia člena o vrátení poplatkov. 

p. Vecel: Ako je u nich na organizácii, do mája o tom rozhodnúť, dajme termín 

Ing. Kadnár: Nechajme to na organizácii, na výbore. § 12 všeobecne – všetko sú organy zväzu, 

zjednotený pojem, aby neboli rôzne pojmy v stanovách. Ako rozhodujú orgány a uznesenia sú 

platné prijatím.  

MVDr. Bílik: A čo účinnosť uznesenia? 

Mgr. Schlesingerová: Doplníme, že účinnosť uznesení voči tretím osobám nadobúda 

zverejnením a oznámením. 

Ing. Kadnár: § 12 ods.4 doplnenie dĺžky volebného obdobia na 4 roky, platí to aj pre delegátov 

na Snem SRZ. Doteraz to chýbalo. 



Zápisnica z mimoriadneho  zasadania Rady SRZ zo dňa 9.11.2019  

 

Strana: 12 

 

p. Šiška, p. Janovič, Mgr. Schlesingerová, Ing. Kadnár, MVDr. Bílik: Diskusia. Ohľadom 

snemu a frekvencie zasadnutí snemu, je potrebné stanoviť ako často sa schádza snem, dĺžku 

volebného obdobia funkcionárov. Ak snem nebude vždy schvaľovať volebný poriadok, bude 

možné upraviť podmienky volieb vo volebnom poriadku. Doplniť do stanov, že snem sa koná 

každé 4 roky.   

Ing. Kadnár: § 12 ods. 8 doplnené, že orgánom zväzu je aj obvodná organizácia, dôležité je 

ustanovenie § 14 - upresnenie pojmov, treba upraviť kto môže požiadať o vznik novej 

organizačnej zložky, navrhujeme nie záujemcov, ale členov, dávame aj limit, že nová OZ SRZ 

má mať aj minimálny limit 350 členov. Úrad je ďalej, tu je len prvý raz použitý pojem. 

Ing. Lauš: Mohli by sme sa posunúť v pojmovom aparáte. Úrad je zariadenie verejnej správy. 

SRZ patrí do verejnej samosprávy. 

Ing. Kadnár, MVDr. Bílik, Ing. Lauš, JUDr. Timár, Mgr. Púčik: Diskusia. Či je SRZ orgán 

verejnej samosprávy. 

Ing. Kadnár: § 13 ods. 5 opravil sa preklep, § 13 ods. 5 písm. h) zosúladenie s legislatívou, § 

14 doplnenie pojmu a dĺžky volebného obdobia , § 15 sa nič nemení, § 16 ods. 12 - doplnilo sa 

kedy zaniká mandát člena výboru, § 18 ods. 7 a 8 - upravuje sa zánik mandátu člena, snem § 

19 - ujasnenie pojmov, snem sa koná každé 4 roky, treba sa vyjadriť či kandidovať môže každý 

člen alebo len z delegátov. 

Ing. Haluška: Podľa stanov každý člen má právo byť volený, bolo by to upretie práva byť 

volený. 

Ing. Lauš: Člen môže toto právo byť volený  využiť tak, že kandiduje u vlastnej OZ SRZ, ak 

ho neposunú, kandidoval, ale nezvolili ho, využil svoje právo byť voelný. 

p. Brokeš: Nebolo by dobré, aby hocikto mohol prísť na snem a kandidovať, delegát je dobre 

napísaný, ak ho organizácia nevyšle, nemá právo. Ak sa 100 členov rozhodne kandidovať na 

prezidenta, snem musí rozhodnúť, či sa môžu vôbec snemu zúčastniť. 

Ing. Macúš, p. Šiška, p. Farský, Ing. Lauš, Ing. Haluška, Ing. Kadnár: Diskusia. Či voliť možno 

na sneme len z delegátov, spôsob voľby delegátov na snem, aby to neboli len predseda 

a tajomník z organizácie. 

Ing. Kadnár: Upresnenie návrhu, že možno voliť na sneme len z delegátov snemu.  

Ing. Kadnár: § 22 - brali sa do úvahy aj pripomienky MsO SRZ Martin, po diskusii sme dospeli 

k záveru, že tajomník by mal mať silný mandát, mal by byť volený snemom, ale treba poistku 

pre rôzne prípady. Takúto poistku navrhujeme v § 22 ods. 2 a 3, odvolanie štatutárov SRZ 2/3 

väčšinou všetkých členov Rady SRZ a poverenie zastupovaním ich funkcie niektorého z členov 

Rady SRZ. 

p. Janovič: Kto posúdi závažnosť dôvodov na odvolanie. 

Mgr. Schlesingerová: Závažnosť dôvodov bude posudzovať Rada SRZ, môžu nastať rôzne 

situácie, preto je to naformulované všeobecne. Odvolať je možné je 2/3 väčšinou všetkých 

členov Rady SRZ, pretože je to veľmi závažné rozhodnutie. 

p. Hesek, p. Tomko, p. Schlesingerová, p. Pavelková, PhDr. Fraňa, p. Kobela: Diskusia. 

Vysvetlenie ako sa prijímajú uznesenia, nie je potrebné, aby sa zúčastnili zasadnutia všetci 

členovia, preto 2/3 väčšina všetkých členov, aby nebolo možné zneužiť toto ustanovenie napr. 

v čase dovoleniek.  

Ing. Kadnár: § 22- pokračuje vo vysvetľovaní navrhovaných zmien 

MVDr. Bílik: § 22 ods. 4 písm. u) navrhujem, aby ostal pojem mzda, kvôli zákonníku práce. 

p. Brokeš: K výške mzdy tajomníka SRZ, treba, aby to  ostalo v kompetencii Rady SRZ. 

Ing. Kadnár: § 22 ods. 7- nahrádza sa organizačný poriadok sekretariátu pojmom štatút. 

Ing. Lauš: K zmene názvu normy- SRZ mal dva organizačný poriadok, nie je normálne mať 

dva organizačné poriadky, preto štatút. Člen Rady SRZ sa môže zoznamovať s dokumentmi 

úradu. Strach zamestnancov poskytovať dokumenty a informácie. Všetci ako tu sedíme, 

vystupujeme v pozícii zamestnávateľa. 
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MVDr. Bílik: Je to upravené, je uznesenie snemu, zamestnanec so súhlasom tajomníka 

poskytuje informácie. 

Mgr. Schlesingerová, p. Janovič Ing. Lauš, p. Vecel, p. Orovčík ,Mgr. Púčik, Ing. Trokan, Ing. 

Macúš, p. Haringa: Diskusia. Treba rešpektovať zákonné obmedzenia pri nakladaní s osobnými 

údajmi. Za vedenie sekretariátu zodpovedá tajomník. Toto je v stanovách- právo člena byť 

informovaný. Všetci členovia majú právo kontrolovať. Informácie, ktoré takto člen získa má 

najskôr riešiť s členmi rady a nie ísť hneď do médií. Vôbec by sme tohto nemuseli upravovať, 

je to treba nechať na tajomníkovi, pokiaľ bude mať člen rady SRZ pochybnosť, nech to rieši 

Rada SRZ. Člen rady nekontroluje, má právo na informácie, na kontrolu vykonáva Kontrolná 

komisia SRZ. Toto treba upraviť v štatúte. 

Ing. Lauš: S úpravou týchto vecí v štatúte súhlasím, beriem návrh späť. 

Ing. Kadnár: § 23 ods. 4 doplnená kompetencia prezídia schvaľovať návrhy zmlúv 

a hospodárske operácie nad peňažný limit určený osobitným predpisom 

Ing. Kadnár, MVDr. Bílik, Ing Lauš: Diskusia. Kto má schvaľovať zmluvy. Veľa vnútorných 

predpisov Bolo by treba prijať dokument zásady hospodárenia, ktorý bude tieto veci určovať. 

Upraviť návrh schvaľuje návrhy zmlúv a hospodárske operácie v súlade s osobitným 

predpisom. 

Ing. Kadnár: § 24 úprava v Kontrolnej komisii zväzu, § 25 – zmena názvu sekretariátu na Úrad 

Rady SRZ , čo všetko zabezpečuje Úrad Rady SRZ 

Ing. Macúš: Navrhujem dať hlasovať o zmene názvu sekretariátu na Úrad Rady SRZ. 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 183/2019 

Rada SRZ schvaľuje, aby v návrhu novely Stanov SRZ bol zmena názvu zo Sekretariát SRZ na 

Úrad Rady SRZ 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 18   Proti – 10                      Zdržal sa – 3 

    Mgr. Jankovičová, p. Pavelková       p. Orovčík, Ing. Mišech 

    p.. Polák, Ing. Zajtko, p. Takácz 

    Ing. Cuker, p. Kozub, MVDr. Bílik 

    p. Šaffa, p. Tomko,  p. Hesek 

 

p. Radena: Kde je upravená Disciplinárna komisia? Ostatné orgány majú svoje ustanovenie. 

Ing. Kadnár: § 9 Stanov a § 26 ods. 1  

p. Radena: To má názov Disciplinárne konanie a disciplinárne opatrenie. 

Ing. Kadnár: Môžeme zmeniť názov § 9 na  Disciplinárna komisia a disciplinárne konanie  

p. Janovič: Zase bude odvolacím orgánom Prezídium Rady SRZ, teda členovia Rady SRZ. 

Ing. Lauš: V platnom disciplinárnom poriadku je dovolacím orgánom Prezídium Rady SRZ, 

ale nie je riešené, kto je dovolacím orgánom pre funkcionárov. V návrhu nového 

disciplinárneho poriadku je týmto orgánom Rada SRZ. 

Ing. Kadnár: § 26 doplnené, že osoby konajúce v mene zväzu a organizačných zložiek sú 

povinné pri uzatváraní záväzkových vzťahov rešpektovať rozhodnutie orgánu zväzu 

oprávneného na schvaľovanie príslušnej hospodárskej operácie. Ďalšia zmena, je to 

ekonomická záležitosť úprava § 26 ods. 6. § 31 ods. 5 kedy nadobudne novela stanov platnosť 

a ods. 6 to čo nám chýbalo, z čoho vznikali problémy napríklad so Slovrybom, všetky 

uznesenia, ktoré sú v rozpore so stanovami strácajú platnosť. 
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Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje návrh novely Stanov SRZ so zapracovanými zmenami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 14  Proti – 3                     Zdržal sa – 14 

p. Vecel, p. Brokeš,               Mgr. Jankovičová, p. Pavelková, p. Šaffa 

                                   p. Radena   MVDr. Bílik, p. Tomko, p. Takácz, 

Ing. Cuker, JUDr. Timár, Ing. Lauš,  

p. Orovčík, p. Tomanovicz,  

PaedDr. Čerešňák, Ing. Mišech, p. Hesek 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

PaedDr. Čerešňák: Nech rada predloží návrh novely len v znení § 21 a § 22. 

p. Brokeš: Ja som bol proti lebo disciplína tohto zasadnutia je zlá, lebo som nepočul, kedy sa 

hovorilo o § 31 ods. 6. Všetky orgány a predpisy musia rešpektovať rozhodnutia snemu. 

Ing. Cuker: Ale veď my tu nerozhodujeme o stanovách, ale o návrhu novely stanov. 

prezident SRZ: Toto je len návrh novely, rozhodne snem. 

p. Radena: Kde sú vlastne uznesenia všetkých snemov? Bežný člen sa k nim nevie dopracovať. 

Ing. Kadnár: § 31 stanov hovorí, že sa rušia len uznesenia snemu, ktoré sú v rozpore so 

stanovami. 

Mgr. Schlesingerová: Je veľmi ťažké zistiť aké všetky uznesenia z predchádzajúcich snemov 

sú vlastne platné. 

MVDr. Bílik, p. Šiška, Ing. Lauš, p. Pavelková, p. Vecel, Ing. Kadnár, p. Brokeš: Diskusia. Či 

vymenovať konkrétne uznesenia, ktoré majú byť zrušené alebo všeobecné ustanovenie. V akom 

rozsahu bude predložený návrh novely Stanov SRZ. 

    

Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje, aby na snem SRZ bol predložený návrh novely Stanov SRZ v rozsahu § 

21 a § 22. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 10   Proti – 9                             Zdržal sa –13 

    Ing. Kadnár, p. Seemann,              p. Polák, p. Zajtko, p. Orovčík,  

    JUDr. Timár, Ing. Lauš,                p. Tomanovicz, p. Kozub,  

    p. Vecel, p. Radena, p. Brokeš,     Ing. Mišech, p. Farský, 

               p. Kobela, p. Viktorin                    Mgr. Púčik, Ing. Haluška 

                Ing. Macúš, p. Nikov,  

        Ing. Stanko, PhDr. Fraňa 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

p. Orovčík: Prikláňam sa k tomu, aby sa vyhodil § 31 ods. 6. Stanovy sú najvyšší predpis, ak 

sú stanovy dobre spravené, tak nemôže hlasovať snem nesprávne, ak hlasuje, tak je niečo choré. 

Ing. Lauš: Ja som za návrh stanov v prípade, keď sa vypustí § 31 ods. 6 návrhu Stanov SRZ. 

Ing. Kadnár: Navrhujem dať hlasovať o návrhu Stanov SRZ bez § 31 ods. 6. 
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Bolo prijaté      

Uznesenie č. 184/2019 

Rada SRZ schvaľuje, aby z návrhu novely Stanov SRZ bol vypustený § 31 ods. 6. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 23   Proti – 0                     Zdržal sa – 8 

            p. Tomko, p. Šaffa, p. Takácz, Ing. Cuker,  

       p. Tomanovicz, Ing. Mišech, p. Hesek,

 PaedDr. Čerešňák, MVDr. Bílik 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 185/2019  

Rada SRZ schvaľuje návrh novely Stanov SRZ so zapracovanými zmenami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20   Proti – 1                     Zdržal sa – 10 

    PaedDr. Čerešňák  p. Tomko, p. Šaffa, p. Takácz,  

Ing. Cuker, p. Tomanovicz,  

Ing. Mišech, p. Hesek, 

 MVDr. Bílik, Mgr. Jankovičová,  

p. Pavelková 

 

Bod 4.2 

Mikuláš Hruštinec- Žiadosť o prenájom sádok strediska Bytča 

p. Hesek opustil zasadnutie Rady SRZ 

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

Prezident SRZ: Je to žiadosť o prenájom sádok strediska Bytča, každý rok to mal prenajaté 

počas mesiacov 10 až 12 na vianočnú distribúciu kaprov. Je to pravidelné, nie je to prvý krát. 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 186/2019  

Rada SRZ schvaľuje žiadosť o prenájom sádok strediska Bytča. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30   Proti – 0                Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ: Teraz by sme mohli prebrať návrh pána Zajtka na zrušenie elektronického 

hlasovania. 

Ing. Zajtko: Nejaký čas dozadu sme zrušili elektronické hlasovanie, potom znovu prijali. Chýba 

priestor na diskusiu, respektíve žiadna diskusia, často sa hlasuje s výhradami. Je to 

dehonestujúce. Problémy sa nerozberajú.  

Mgr. Schlesingerová, MVDr. Bílik, p. Vecel, Ing. Macúš: Diskusia. Rada SRZ chce schvaľovať 

zmluvy, a tie sa podpisujú častejšie ako sú zasadnutia Rady SRZ. Skôr je to výčitka voči práci 

sekretariátu. Elektronické hlasovanie bolo obnovené kvôli snemu, prišli rôzne hlasovania. Sú 

materiály, ktoré si vyžadujú diskusiu, elektronické hlasovanie je dobrá vec, ale treba zvažovať 

čo sa bude riešiť, treba stanoviť podmienky.   
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Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje zrušenie elektronického hlasovania. 

 

Hlasovanie: 

Za – 11 Proti – 16                               Zdržal sa – 4 

  Mgr. Jankovičová, p. Pavelková, MVDr. Bilík     PhDr. Fraňa, Ing. Stanko

  p. Tomko. P. Šaffa, p. Takácz, Ing. Cuker,                p. Orovčík, p. Nikov 

      p. Tomanovicz, Ing. Mišech, p. Hesek   

  Ing. Kadnár, Ing. Macúš, Ing. Haluška  

  Mgr. Púčik, PaedDr. Čerešňák, p. Viktorín 

  Ing. Mišech, p. Farský 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

Ing. Zajtko: V prešovskom kraji vyňať štrkovisko Batizovce, urbariát chce zrušiť zmluvu na 

tento revír, pokiaľ zostane v zväzovom povolení. Viaceré organizácie čakajú na to, inak prídu 

o zmluvy.  

Ing. Macúš: Tieto materiály boli v materiáloch v septembrovom zasadnutí, ale boli posunuté na 

toto zasadnutie. 

prezident SRZ: Prešlo to zarybňovacou komisiou, tieto vyňatia mali prejsť organizácie 

s príslušným ichytológom a viceprezidentom, či sa tieto veci dajú ovplyvniť alebo nie. Bolo to 

treba nahlásiť. Potom boli rôzne elektronické hlasovania napr. o mierach, ktoré už ale boli 

mimo zarybňovacej komisie. Treba povedať o aký revír sa jedná a dôvody.   

Ing. Zajtko: V prešovskom kraji vyňať štrkovisko Batizovce, urbariát chce zrušiť zmluvu na 

tento revír, pokiaľ zostane v zväzovom povolení. Dochádza tam k devastácii prírody. 

p. Orovčík: Svit- Batizovce, ak bude revír vyňatý zo spoločného zväzového poriadku, bude 

menší tlak na revír a tak sa zachráni tento revír. Sú tam zničené komunikácie, veľa odpadu. 

Ing. Macúš: Dolný Kubín, Párnica, Orava č. 1 CHAP- Mgr. Púčik, za Martin – člen Kontrolnej 

komisie, za Liptovský Mikuláš prítomný tajomník. Jedná sa o ostatné vodné plochy. 

Mgr. Púčik: Je to rozhodnutie členskej schôdze, najzávažnejší dôvod – zákonná úprava- 

umožnenie celoročného lovu na ostatných vodných plochách, nastal zvýšený tlak, majiteľ cesty 

sa kvôli ničeniu od rybárov rozhodol uzavrieť cestu, dal nám rok na nápravu. Pozemky nie sú 

vysporiadané. 16 štrkovísk 16 ha. 

prezident SRZ: Na zarybňovacej komisie sa riešilo, že ak by pomohlo vyššie zarybnenie, treba 

to cez príslušného ichtyológa navrhnúť. 

Ing. Mišech: Štrkovisko Tárnok, odporúčam vyňatie. Majú iný revír. Všetky revírov, kde sú 

uzatvorené nájomné zmluvy, budú problém, lebo je tam napr. vjazd vozidlami na 

poľnohospodársku pôdu a dochádza tam k problémom.  

Ing. Stanko: VN Duchonka, požiadali sme, aby sa zmenil na CHAP, je to už tretia žiadosť. 

Chceme zastabilizovať genofond rýb. Ak sa tak stane môže sa vrátiť. Máme aj náhradu VN 

Malé Bedzany, ktorá je veľmi dobre zarybnená. Duchonka 12 ha, Malé Bedzany 8,6 ha. VN 

Duchonka bola prejednaná s ichtyológom Ing. Hajňukom a viceprezidentom za NR-kraj. 

p. Haratík: Dôvody podobné ako v ostatných organizáciách. Ide o stabilizáciu genofondu rýb 

lipňa. Teraz som sa dozvedel, že by som mohol žiadať o navýšenie zarybnenie. 

prezident SRZ: Organizácie, ktoré žiadate vyňať revíry, máte náhrady? Uvedomte si, že v cene 

povolení sú tieto revíry, zmení sa to. 

MVDr. Bílik: Jedna vec je zmena legislatívy, organizácie, ktoré majú ostatné vodné plochy, 

pociťujú zvýšený tlak, druhá vec je smernica, ktorá hovorí o zaraďovaní do zväzových 

kaprových a lipňových povolení. Keď sa vyhovie vyňatiam, tak stratí opodstatnenie. Potom 

treba novelizáciu smernice o zaraďovaní do zväzových povolení. Treba vytvoriť kompromis 

medzi potrebami rybára a organizácie. 
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Ing. Macúš: Každý rok dochádza k zmenšovaniu počtu zväzových revírov, nevedeli sme o tom, 

že je možné požiadať o zvýšené zarybnenie. Možno by bola jedna z možností, znížiť počet 

vychádzok. 

Ing. Stanko, p. Nikov, Ing. Haluška, prezident SRZ, Ing. Macúš, p. Vecel, p. Haratik, Ing. Lauš, 

MVDr. Bílik, PhDr. Fraňa : Diskusia. Všetko začína  a končí pri cene povolenky, porozmýšľajte 

nad tým. Prečo toto nebolo prejednané na septembrovom zasadnutí. Zastavenie devastácie 

prírody. Čo ste čakali, odstráňte príčinu, prečo organizácie si berú vody a nebudeme mať 

problém. Toto sme spôsobili vyňatím veľkých nádrží, kde sa rybári rozložili a teraz je tlak na 

malých vodách. Tí rybári nemajú kde ísť. Väčšina rybárov sa sústreďuje tam, kde sa dostanú 

autom, kde im auto nevykradnú. Problémy na VN Orava Nedá sa autom do druhého stupňa 

ochrany, teraz boli stíhaní dôchodcovia. 

 

p. Pavelková neprítomná, p. Hesek odišiel 

(prítomných 29 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 187/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie štrkovisko Batizovce č. 1 zo zväzového kaprového povolenia 

a začlenenia do miestnych revírov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28    Proti – 1                   Zdržal sa – 0 

     p. Radena 

 

p. Pavelková sa vrátila 

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 188/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru Štrkovisko Párnica zo zväzového kaprového povolenia.  

 

Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0                Zdržal sa – 3 

            p. Radena, p. Takácz,  

p. Seemann 

Nehlasoval p. Kobela a PhDr. Fraňa. 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 189/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru VN Prejta - dolná zo zväzového kaprového povolenia a 

zaradenie Štrkoviska Dubnička do kaprového zväzového povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28    Proti – 0                   Zdržal sa – 1 

           p. Tomko 

Nehlasoval PhDr. Fraňa. 
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Bolo prijaté      

Uznesenie č. 190/2019  

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti na MŽP SR o zmenu charakteru revíru Váh č.20 

z pstruhového na lipňový revír. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30    Proti – 0                   Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 191/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru Štrkovisko Lipovec č.1 zo zväzového kaprového 

povolenia. 

Hlasovanie: 

Za – 17    Proti – 6                Zdržal sa – 7 

     PhDr. Fraňa, p. Takacz,       p. Seemann, Ing. Kadnár 

p. Vecel,  Ing. Lauš,              Mgr. Jankovičová, p. Tomko 

p. Brokeš, p. Radena             p. Pavelková, Ing. Cuker,  

JUDr. Timár 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 192/2019 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru VN Duchonka z kaprového zväzového povolenia 

a zaradenie VN Bedzany do kaprového zväzového povolenia. 

Hlasovanie: 

Za – 27    Proti – 0                   Zdržal sa – 1 

           p. Seemann 

 

Nehlasoval PhDr. Fraňa, Ing. Cuker 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 193/2019  

 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru Rašelinisko Tárnok z kaprového zväzového povolenia.  

Hlasovanie: 

Za – 26    Proti –0               Zdržal sa – 2 

         p. Seemann, Ing. Kadnár 

 

Nehlasoval PhDr. Fraňa, Ing. Cuker 

 

Nie je prítomný p. Tomanovicz 

(prítomných 29 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 194/2019  

Rada SRZ ukladá oddeleniu tečúcich vôd a výroby vypracovať a predložiť na marcové 

zasadnutie Rady SRZ v roku 2020 smernicu o zaraďovaní rybárskych revírov do zväzových 

povolení.  
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Hlasovanie: 

 

Za – 29    Proti –0                  Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ: Zamestnane Ing. Hajňuk požiadal o pridelenie 2 dvojizbový byt, ktorý sa 

nachádza v budove SRZ na prvom poschodí. O pridelenie bytu žiada  z dôvodu, že v súčasnej 

dobe z rodinných dôvodov je pre neho doteraz pridelený byt nepostačujúci. 

Vrátil sa p. Tomanovicz 

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 195/2019  

Rada SRZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom dvojizbového bytu v budove SRZ 

v Žiline s Ing. Hajňukom. 

  

Hlasovanie: 

 

Za – 29    Proti – 0                Zdržal sa – 1 

          p. Tomanovics 

 

Ing. Kadnár: Aktuálny stav súdnych sporov. Email od JUDr. Čambálikovej. Dňa 13.9.2019 

(bezprostredne po odsúhlasení jej obsahu a doručení plnej moci zo strany SRZ) bola podaná 

žaloba na príslušný súd; žaloba bola podaná o určenie, že SRZ je vlastníkom daných 

nehnuteľností, lebo kúpna zmluva je neplatná (alternatívne o zaplatenie kúpnej ceny, lebo 

kúpna zmluva je neplatná v časti, v ktorej je splatnosť kúpnej ceny podmienená a odložená); 

došlo k zápisu poznámky na príslušný LV v katastri, že prebieha súdne konanie, a teda 

vlastníctvo NSO Solutions s.r.o. je spochybnené; spolu so žalobou bol podaný aj návrh na 

neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie (aby súd zakázal NSO Sol. s nehnuteľnosťami 

nakladať alebo aby súd zriadil záložné právo SRZ k nehnuteľnostiam na zabezpečenie 

pohľadávky SRZ); dňa 25.10.2019 súd návrh na neodkladné aj zabezpečovacie opatrenie 

zamietol s tým, že nie je daná bezprostredná hrozba pre neskorší výkon práva SRZ (keď súd 

uzná dôvodnosť žaloby), lebo vraj sme nepreukázali, že by NSO Sol. chcelo s nehnuteľnosťami 

nakladať alebo že by bola hrozba, že nezaplatí kúpnu cenu (súd len vo všeobecnosti konštatoval, 

že NSO má peniaze na účtoch a pohľadávky z obchodného styku);  včas sme podali odvolanie 

proti uzneseniu súdu o zamietnutí návrhu na neodkladné aj zabezpečovacie opatrenie, zároveň 

s odvolaním sme podali nový návrh na neodkladné opatrenie (aby súd zakázal NSO s 

nehnuteľnosťami nakladať), je daná reálna hrozba a NSO vyjadrilo vôľu s nehnuteľnosťami 

nakladať, do konca novembra 2019 by sme mali vedieť, či prvostupňový súd vyhovie nášmu 

novému návrhu a zakáže NSO nakladať s nehnuteľnosťami (t.j. zbúrať ich, predať ich, zaťažiť 

a pod.). SRZ (ako ekologická organizácia) je oslobodená od súdneho poplatku, preto ho 

neplatila. Okrem vyššie uvedeného návrh podať trestné oznámenie na NSO Sol a pánov Kučeru 

a Žigmunda spoločne s návrhom, aby prokurátor už v prípravnom konaní zaistil majetok - 

nehnuteľnosti (t.j. zakázal s nimi nakladať).  

MVDr. Bílik. Ing. Lauš, Ing. Zajtko, p. Pavelková, p. Vecel, Ing. Kadnár: Diskusia. Trestné 

oznámenia už boli podané, rozdelené na dva trestné činy. Ak ste si poriadne prečítali návrh, je 

to snaha vyviniť určitých ľudí. Je potrebné dávať ďalšie trestné oznámenie? V návrhu 

oznámenia sú zaujímavé informácie, mohlo by to byť prospešné, ak sa zamietne, nevadí. 

 

Odišiel p. Takácz  

(prítomných 29 členov Rady SRZ) 
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Bolo prijaté      

Uznesenie č. 196/2019  

Rada SRZ neschvaľuje podanie trestného oznámenia v znení predloženom emailom JUDr. 

Čambálikovou. 

  

Hlasovanie: 

Za – 24    Proti –0              Zdržal sa – 5 

        MVDr. Bilik, p. Tomko  

p. Šaffa, Ing. Cuker, p. Orovčík 

 

Ing. Kadnár: Informácia o rokovaní s firmou Hrivis ohľadom ich pohľadávky, z našej strany 

boli stiahnuté všetky logy z daného obdobia, kedy bola webstránka upravovaná a ako, na 

základe toho sa určil odhad ceny práce. Zatiaľ je to vo fáze rokovania, ale črtá sa mimosúdna 

dohoda. Ďalšia vec je, dňa 7.októbra 2019 vypršala lehota Ing. Javorovi na podanie žaloby 

o určenie neplatného skončenia pracovného pomeru. Doručenie okamžitého skončenia 

pracovného pomeru je najslabší bod. Opisuje priebeh ako bolo podané okamžité skončenie 

pracovného pomeru, upozornenia zastupujúcej advokátky ohľadom zákonných podmienok na 

doručenie okamžitého skončenia pracovného pomeru. Zákonný dôvod doručenia okamžitého 

skončenia pracovného pomeru nebol splnený. Bola podaná žaloba zo strany Ing. Javora, 

doručená nám bola vo štvrtok, preto vám ju prekladáme až teraz. Hrozí, že to bude neúspešné 

a SRZ zase bude platiť náhradu mzdy a súdne trovy. 

prezident SRZ: Diskusia. 

Ing. Lauš: Nechajme to na súd, aby rozhodol. Neprevzal si to svojimi obštrukciami. 

Ing Kadnár: Výpočet približnej výšky náhrady mzdy. 

Mgr. Púčik: Ak si pán Javor prevzal v lehote 18 dní, pochybenie bolo na strane SRZ.  

MVDr. Bilik, Mgr. Schlesingerová, p. Vecel, Ing. Kadnár, Ing. Lauš, Mgr. Jankovičová: 

Diskusia. Aké sú následky neplatného okamžitého skončenia pracovného pomeru. Navrhuje, 

aby sa začalo jednať s Ing. Javorom. 

Ing. Lauš: Treba dať odhlasovať, že štatutári sú opravení je oprávnený rokovať s Ing Javorom 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 197/2019  

Rada SRZ schvaľuje, že Ing. Kadnár a p. Seemann sú oprávnení jednať s Ing. Javorom ohľadom 

prípadného uzavretia mimosúdneho zmieru.  

 

Hlasovanie: 

 

Za – 29    Proti –0                                           Zdržal sa – 0 

 

Ing. Lauš: Opisuje priebeh mimoriadnej členskej schôdze MsO SRZ Trenčín, Ing. Cintula 

kandidoval za delegáta, ale nebol zvolený ako delegát za Trenčín. Ing. Cintula ide ako delgát 

za Rožňavu a preto sa pýtam, akým dôvodom, keď Ing. Cintula je členom výboru v Trenčíne 

a neprešiel v Trenčíne, ako je možné, že pôjde ako delegát Rožňavy. 

MVDr. Bílik: Na stránke rybka bolo napísané, že ide Ing. Cintula a ja. 

Ing. Lauš: Ja prispievam na rybke pod mojím menom, príspevok o tom, že Ing. Cintula ide ako 

Váš delgát, som napísal ja.  

MVDr. Bílik:V tomto príspevku bolo, že je to organizovaná skupina. Žiadam, aby všetky 

príspevky pána Lauša na tejto stránke boli stiahnuté. Je to porušenie stanov, budem zvažovať 

podnet na Kontrolnú komisiu SRZ. Spýtal sa Kontrolnej komisie SRZ, či je možné aby išiel 
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Ing. Cintula za nás, keď Kontrolná komisia SRZ rozhodne, že je to možné, tak Vás do toho nič. 

Ak dá Kontrolná komisia SRZ stanovisko, že  nemôže byť delegátom za našu organizáciu, tak 

na snem nepôjde. Vy nemôžete zasahovať do rozhodovania MsO SRZ Rožňava. Dôvody prečo 

tam ide, my presne vieme. Budú útoky kvôli strediskám, my potrebujeme vysvetliť odborné 

veci. Neriešte naše rozhodnutia. Ja nezasahujem do Vašej činnosti.Za starých čias za Bardejov 

vystupovala na sneme pani Vaclavová.  

Ing. Lauš: Ja toto vysvetlenie nepovažujem za postačujúce. Vy porušujete všeobecné zásady. 

Zasahujete do činnosti našej organizácie. 

p. Vecel: Ja si pamätám, že keď sme chceli mať právničku na sneme, musela vstúpiť do 

organizácie v Dubnici a išla za organizáciu. Podľa mňa je to choré. 

Mgr. Púčik: Ja chcem k inému sa vyjadriť. Rybárov od júna odvádzajú do cely predbežného 

zadržania, teraz odviezli 3 ale 4 dôchodcov. Vstúpiť do rokovania s pánom Karáskom, aby sa 

vyjednala výnimka. 

Ing. Kadnár: Ja si pamätám, že pán sa vyjadril, že bude proti výnimkám, môžem to  zistiť. 

Mgr. Púčik: Ja mám inú informáciu, preto to hovorím. 

p. Radena: Toto zasadnutie je kocúrkovo, je to prejav neúcty voči tým, ktorí hovoria. Čo má 

Rada SRZ z pretekov, ktoré sú na Zemplínskej Šírave. 

p. Šaffa: Rada SRZ to robí spolu s mestskou organizáciou, Rada SRZ má z toho reklamu, 

zvýšená návštevnosť, predaj povolení. 

p. Radena: Ja mám info od pretekárov o štartovnom, info o tom, čo sa všetko dáva za to, aby sa 

tam vôbec dostal. Čo má majiteľ vody z týchto pretekov? 

p. Šaffa: Už som vám to uviedol. Zemplínsku Šíravu robí naša rybárska stáž, pozrite sa na to 

aká je to voda, že aké peniaze sa to robí. 

p. Tomko: Zemplínska Šírava, vypýtajte si uznesenie, ktorým sa tento pretek schválil, pozrite 

sa koľko členov Rady SRZ toto schválilo, ak nechcelo schváliť, nemuselo. 

p. Pavelková: Sekretariát bol poverený vypracovaním smernice o organizovaní pretekov, tam 

malo byť upravené koľko má organizácia platiť za prenájom vody, Michalovce by potom takýto 

problém nemali. Michalovce neurobili nič zlé, usporiadali pekný pretek a kto chcel, tak tam 

mohol ísť. 

 

odchádza p. Kozub  

(počet členov rady 28) 

 

         

Bod 4.1 

Jaroslav Mužík- odobratie čestného členstva- odvolanie 

p. Mužík: Bol by som veľmi rád, keby som sa mohol oboznámiť s listom organizácie  . Obdržal 

list od organizácie, ktorým navrhla odobratie čestného členstva. Nemal som možnosť vyjadriť 

sa k týmto dôvodom na odobratie čestného členstva, pôjdem bod po bode. Mrzí ma, že ste ma 

v júni neprizvali. Vyjadroval sa k jednotlivým bodom listu. Poprel všetky obvinenia v listoch, 

opisuje ako priebeh udalostí ešte počas toho, ako bol členom výboru. Opisuje podnety na 

kontrolu, opakované kontroly, spory v organizácii, projekt euroinkubátor, vzdelávanie detí, 

školenia.    

p. Farský: Ste nám tu predložilo toľko materiálov, ktoré sú už roky dozadu. Tieto spory , to nie 

je na riešenie na Radu SRZ. K školeniu, viacero organizácií dostalo bez nejakého oznámenia 

dostali na dobierku nejaké materiály, ani sme netušili, že nejaké školenia sú, neobjednali sme 

si to, ani sme si to neprevzali. 

Ing. Haluška: My sme vám z výboru poslali list s otázkami, aby ste sa vyjadrili. Najdôležitejšia 

otázka bola tretia otázka, a to aký zámer máte s revírmi organizácie. Výbor v súlade 
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s uznesením začal vyvíjať snahu o odkúpenie pozemkov pod revírmi. Nekomunikujete 

s výborom. Pre aké zásluhy ste dostali čestné členstvo, keďže ste ho dostali skôr. 

p. Pavelková: Ja som bola tiež jedna z tých, ktorý hlasoval za zrušenie Vášho čestného členstva. 

Objavili ste sa Vy pán Mužík aj s kolegom, pripravili ste materiály, ktoré boli z veľkej časti 

odkopírované, Rada SRZ Vám to najprv schválila a potom na základe toho ako sa to vyfarbilo, 

to Rada SRZ zrušila. Potom ste začali chodiť po krajoch, nie dobré reakcie, potom nešťastné 

dobierky.  

p. Mužík: Ohľadom toho euroinkubátora, boli sme tu na viacerých sedeniach, bolo nám tu 

povedená, že dole na sklade je kopec cd aj kníh vydaných pánom Cifrom, po inštrukciách sme 

museli prepracovať celú koncepciu vzdelávania detí. Máme rozbehnuté aktivity ohľadom 

euroinkubátora v Čechách, Poľsku a inde. Ak prišli nejaké balíky, bolo to mimo mojej osoby, 

cvičné firmy to poslali. Boli tu nedorozumenia s organizáciami. 

p. Orovčík: Organizácia ho navrhla, rada neskúmala dôvody na udelenie, udelila na základe 

návrhu organizácie, organizácia má právo dať návrh na odobratie, Rada nedokáže posúdiť 

okolnosti, toto by sa malo riešiť na členskej schôdzi, výbor rozhodol o návrhu na odobratie, 

neexistuje norma, aby si niekto nárokoval morálne ocenenie. 

p. Vecel, Ing. Trokan, p. Farský, prezident SRZ, Ing. Lauš, p. Brokeš, Ing. Haluška: Diskusia. 

Ja som nepochopil o čo tu presne ide, my to nemôžeme posúdiť. Kontrolná komisia vykonala 

kontrolu, bola tam požiadavka, aby sme odvážili množstvo štrku. Bolo udelené čestné členstvo, 

následne odobral, nie je to trest, koniec. Čestné členstvo nie je nárokovaľné. 

 

Uznesenie č. 198/2019 

Rada SRZ berie na vedomie argumenty uvádzané p. Mužíkom, ale vzhľadom k tomu, že čestné 

členstvo nie je nárokovateľné, nie je dôvod na zrušenie uznesenia rady č 70/2019 o odobratí 

čestného členstva. 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

  

 

 

 

 Ing. Róbert Kadnár, v.r.  Emanuel Seemann, v.r. 

 poverený zastupovaním SRZ            prezident  

 

 

 

Overovatelia: p. Kobela Ing. Stanko 
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Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 09.11.2019 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 164/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na dočasné obmedzenie 

privlastnenia si lieňa sliznatého do dobu 3 rokov na základe § 14 ods. 3 vyhlášky č. 381/2018 

Z.z. na rybárskom revíri Štrkovisko pri Rybárskom dome číslo revíru 2-3900-1-1. 

Uznesenie č. 165/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na lov rýb pod ľadom 

na základe § 18 písm. m) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a § 2 ods. 1 písm. n) vyhlášky č. 

381/2018 Z. z.  na rybárskom revíri Štrkovisko pri Rybárskom dome číslo revíru 2-3900-1-1.  

Uznesenie č. 166/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na možnosť používať 

člny a zavážacie loďky na všetkých rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha v 

obhospodarovaní MsO SRZ Hlohovec podľa § 12 ods. 7 písm. b)zákona č.2016/2018 Z. z. o 

rybárstve. 

Uznesenie č. 167/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na obmedzenie 

vzdialenosti zavážania nástrah a na lovné miesto a to na vzdialenosť 10 m podľa § 18 ods. 2 

vyhlášky č.381/2018 Z. z. na rybárskom revíri VN Dolné Dubové číslo revíru 2-4670-1-1. 

Uznesenie č. 168/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti na MŽP SR na zrušenie výnimky povolenej Rozhodnutím 

MŽP SR č.8947/2009-8.1 (lov na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára) na rybárskom 

revíri: Ipeľ č.1, Ipeľ č.2, Ipeľ č.3, Ipeľ č.4. 

Uznesenie č. 169/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na zmenu individuálnej 

doby ochrany u kapra rybničného a pleskáča vysokého (od 2. mája do 31. mája) na rybárskom 

revíri: Ipeľ č.1, Ipeľ č.2, Ipeľ č.3, Ipeľ č.4. 

Uznesenie č. 170/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti na MŽP SR na zrušenie výnimky povolenej Rozhodnutím 

MŽP SR č.8947/2009-8.1 (lov na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára) na rybárskom 

revíri: Dunaj č.1 a Dunaj č.2. 

Uznesenie č. 171/2019 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie časti revíru z VN Veľké Kozmálovce z kaprového zväzového 

povolenia. 

Uznesenie č. 172/2019 

Rada SRZ schvaľuje doobjednanie 30 ks hlavátkových povolení pre člena SRZ v hodnote 100 

eur/ks pre SRZ MsO Ružomberok. 

Uznesenie č. 173/2019 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o povolenie výnimky na MŽP SR na dočasné obmedzenie 

počtu privlastnených úlovkov lipňa tymianového na jeden privlastnený kus za deň podľa § 14 

ods. 3  vyhlášky č. 381/2018 Z. z. vo všetkých revíroch obhospodarovaných MsO SRZ 

Ružomberok 

Uznesenie č. 174/2019 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení 

na rybolov. 

Uznesenie č. 175/2019  

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Ing. Halušku a p. Farského. 

Uznesenie č. 176/2019 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Kobelu a Ing. Stanka.        
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Uznesenie č. 177/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa doplnenie programu o hlasovanie o vyňatie rybárskych revírov. 

Uznesenie č. 178/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa doplnenie programu o hlasovanie o zrušení elektronického hlasovania. 

Uznesenie č. 179/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa doplnenie programu o informáciu o aktuálnych súdnych sporoch. 

Uznesenie č. 180/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa vypusteniu bodu č. 1 programu zasadnutia Rady SRZ. 

Uznesenie č. 181/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa preplácanie cestovných nákladov delegátom na XIII. Mimoriadny 

Snem SRZ. 

Uznesenie č. 182/2019 

Rada SRZ schvaľuje návrh pozvánky na XIII. Mimoriadny Snem SRZ. 

Uznesenie č. 183/2019 

Rada SRZ schvaľuje, aby v návrhu novely Stanov SRZ bol zmena názvu zo Sekretariát SRZ na 

Úrad Rady SRZ 

Uznesenie č. 184/2019 

Rada SRZ schvaľuje, aby z návrhu novely Stanov SRZ bol vypustený § 31 ods. 6. 

Uznesenie č. 185/2019  

Rada SRZ schvaľuje návrh novely Stanov SRZ so zapracovanými zmenami. 

Uznesenie č. 186/2019  

Rada SRZ schvaľuje žiadosť o prenájom sádok strediska Bytča. 

Uznesenie č. 187/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie štrkovisko Batizovce č. 1 zo zväzového kaprového povolenia 

a začlenenia do miestnych revírov. 

Uznesenie č. 188/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru Štrkovisko Párnica zo zväzového kaprového povolenia.  

Uznesenie č. 189/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru VN Prejta - dolná zo zväzového kaprového povolenia a 

zaradenie Štrkoviska Dubnička do kaprového zväzového povolenia. 

Uznesenie č. 190/2019  

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti na MŽP SR o zmenu charakteru revíru Váh č.20 

z pstruhového na lipňový revír. 

Uznesenie č. 191/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru Štrkovisko Lipovec č.1 zo zväzového kaprového povolenia. 

Uznesenie č. 192/2019 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru VN Duchonka z kaprového zväzového povolenia 

a zaradenie VN Bedzany do kaprového zväzového povolenia. 

Uznesenie č. 193/2019  

Rada SRZ schvaľuje vyňatie revíru Rašelinisko Tárnok z kaprového zväzového povolenia.  

Uznesenie č. 195/2019  

Rada SRZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom dvojizbového bytu v budove SRZ 

v Žiline s Ing. Hajňukom. 

Uznesenie č. 197/2019  

Rada SRZ schvaľuje, že Ing. Kadnár a p. Seemann sú oprávnení jednať s Ing. Javorom ohľadom 

prípadného uzavretia mimosúdneho zmieru.  
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II. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 196/2019  

Rada SRZ neschvaľuje podanie trestného oznámenia v znení predloženom emailom JUDr. 

Čambálikovou. 

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 198/2019 

Rada SRZ berie na vedomie argumenty uvádzané p. Mužíkom, ale vzhľadom k tomu, že čestné 

členstvo nie je nárokovateľné, nie je dôvod na zrušenie uznesenia rady č 70/2019 o odobratí 

čestného členstva. 

 

IV. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 194/2019  

Rada SRZ ukladá oddeleniu tečúcich vôd a výroby vypracovať a predložiť na marcové 

zasadnutie Rady SRZ v roku 2020 smernicu o zaraďovaní rybárskych revírov do zväzových 

povolení.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


