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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 14. decembra 2019 v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Mišech, p. Polák,  

Prizvaní: Mgr. Schlesingerová B.– organizačno-právny referent, PhDr. Sámela, PhD.- 

prezident Športového zväzu športového rybolovu, p. Spušanská M.- samostatný 

referent pre športovú činnosť, Ing. Gulas- vedúci odboru  investícií a správy majetku, 

JUDr. Lalinský- advokát, Mgr. Jaššo D. - referent pre prácu s deťmi a mládežou, p. 

Gavenda O.-referent pre rybársku stráž 

 

(prítomných 31 členov Rady SRZ)  

 
Program: 

1. Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ  

2. Kontrola uznesení  

3. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom  

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018  

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov  

4. Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica  

5. Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2020  

6. Návrh plánu investícií na rok 2020  

7. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti a SZŠR za rok 2019  

8. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2019  

9. Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou  

10. Iné  

10.1. Návrh na odvolanie p. M. Pavelkovej z funkcie člena Disciplinárnej komisie  

SRZ Rady  

10.2. Žiadosť MsO SRZ Michalovce – schválenie pretekov Zemplínsky kapor 2020  

10.3. Návrh dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu  

10.4. Návrh nového Disciplinárneho poriadku predložený dočasnou Legislatívnou  

komisiou Rady SRZ  

10.5. Návrh na vyznamenania  

10.6. Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín - prenájom vody  

10.7. Žiadosť MO SRZ Žarnovica - prehodnotenie identifikácie vodných útvarov  

10.8. Obec Dolná Streda – pokus o zmier  

11. Rôzne  

 

 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ, privítal členov Rady SRZ a privítal nového tajomníka SRZ, 

ktorý bude viesť zasadnutie Rady SRZ. Tajomník SRZ privítal členov Rady SRZ a navrhol za 

skrutátorov Mgr. Jankovičovú a MVDr. Bilika.  

 

Uznesenie č. 199/2019  

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičovú a MVDr. Bílika. 

 

Hlasovanie: 
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Za – 28     Proti – 0   Zdržal sa – 3 

          Mgr. Jankvičová, 

          p. Seemann 

          MVDr. Bílik 

             

tajomník SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice Ing. Macúša a p. Orovčíka. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 200/2019 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Ing. Macúša a p. Orovčíka.        

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 2    Zdržal sa – 3 

Ing. Lauš    p. Orovčík,       

      P Radena    Ing. Macúš,  

    p. Seemann 

 

Ing. Lauš: Navrhujem zmenu programu a to vypustiť bod 10.1. z programu zasadnutia. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 201/2019 

Rada SRZ schvaľuje vypustenie bodu 10.1. z programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28    Proti – 2     Zdržal sa – 1 

     p. Pavelková, p. Hesek   MVDr. Bilik 

 

PaedDr.Čerešňák: Navrhujem vypustenie bodu 10.8. z programu zasadnutia,  Rada SRZ svojím 

uznesením rozhodla o tom, že počká do ukončenia všetkých prebiehajúcich súdnych konaní 

týkajúcich sa OR Dolnostredské. To sa ešte zatiaľ nenastalo, preto nemôže rozhodovať v tejto 

veci. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 202/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa vypustenie bod 10.8. z programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0  Zdržal sa – 6 

         p. Seemann, JUDr. Timár 

         Ing. Lauš, p. Radena,  

         p. Vecel, p. Tomanovics 

Bod. 1 

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho snemu SRZ 

  

tajomník SRZ: Poprosil by som pána prezidenta, aby poinformoval o sneme a jeho priebehu. 

prezident SRZ: Materiály ste obdržali písomne, poprosím Ing. Trokana, aby podal správu 

o kontrole účtovania snemu na sekretariáte. 

Ing. Trokan:KK SRZ robila kontrolu aj k tomuto bodu, teda vyúčtovaniu XIII. Snemu SRZ, 

konanie snemu bolo schválené Radou SRZ, uznesenie č. 153/2019. Snem sa konal v Hoteli 

Slovakia v Žiline, objednávka služieb č. 139/2019, obsahovala požiadavky- prenájom 
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miestnosti a techniky, celodenná strava a nápoje, prenájom 80 parkovacích miest, bola 

vypracovaná ponuka pre 250 osôb, predpokladaná suma na 1 osobu 39,39 €. Objednávka spolu 

na 9850 €, ponuka na 9826 €. Fakturovaná suma 10 495,90 €, rozdiel vznikol najmä vo 

fakturovanej položky prenájom a strava. Prekročený rozpočet o 6,55 %. Faktúra bola uhradené 

na dvakrát, záloha a vyúčtovanie. Rada SRZ uznesením č. 181/2019 schválila preplácanie 

náhrad delegátom bez ďalších podmienok, v rozpore s uznesením boli organizačné pokyny, kde 

sa uvádza, že cestovný príkaz vyplnia účastníci v prípade, že motorové vozidlo využijú 

najmenej dvaja delegáti.  

Mgr. Jankovičová: Máme už podpísanú notársku zápisnicu? 

tajomník SRZ: Bola podpísaná overovateľmi u notárky dňa 3.12.2019 a v ten deň aj doručená 

na SRZ. 

Ing. Lauš: Čo sa bude robiť s tými, ktorí hlasovali viacerými hlasovacími zariadeniami? Ktorý 

orgán sa tým bude zaoberať. Či už je daný nejaký podnet? Máme dôkazy, je to veľká hanba a je 

treba to riešiť. 

p. Pavelková: Podnet bol zaslaný aj protestujúcimi, Disciplinárna komisia pri Rade SRZ už má 

tento podnet, zo včerajšieho zasadnutia, dáme podnet na KK SRZ. 

Ing. Macúš: Do budúcna navrhujem proti podpisu aj odovzdanie hlasovacieho zariadenia a 

zvážiť pokutu za neodovzdanie. 

p. Hesek: Prečo bol snem vyplatený až 4 dni po termíne? 

tajomník SRZ: Mimoriadna situácia nielen v SRZ, mimoriadna situácia aj na sekretariáte, 

viacerí zamestnanci sú  PN. Tieto veci budú riešiť neskôr v ekonomickej správe. 

Mgr. Púčik: Parkovanie malo byť 80 miest zdarma, ale my sme si platili, bolo toto účtované na 

faktúre? 

Mgr. Schlesingerová: Bolo to nedorozumenie zamestnancov hotela, reklamovali sme to a toto 

parkovanie nie je na faktúre. 

 

Uznesenie č.203/2019 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu z konania XIII. Mimoriadneho snemu SRZ. 

 

Prišiel PhDr. Fraňa 

(prítomných 32 členov Rady SRZ)  

 

 

Bod č. 4 

Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica. 

 

tajomník SRZ: Uviedol by som JUDr. Lalinského. Jedná sa o traumatizujúcu udalosť 

s predajom nehnuteľností v Považskej Bystrici. Preto som sa do toho vložili a zabezpečil som 

vyjadrenie neutrálneho renomovaného advokáta. Návrh na vydanie neodkladného opatrenia bol 

formulovaný ako obrana toho, kto to celé spôsobil. Konečná zodpovednosť by bola na členoch 

Rady SRZ. Preto by som bol rád, keby ste si vypočuli stanovisko nezávislého advokáta. 

  

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 204/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa účasť JUDr. Ing. Lalinského na zasadnutí Rady SRZ, aby podal správu 

ohľadom predaja strediska v Považskej Bystrici. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32   Proti – 0        Zdržal sa – 0 
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JUDr. Lalinský: Predstavil sa, postup rady, keď schválila vyplatenie kúpnej ceny formou 

notárskej zápisnice bol správny. To čo sa dialo neskôr už v poriadku nebolo. Zmluva je podľa 

môjho názoru neplatná, za tejto situácie je nesplniteľné Pre SRZ by bolo najvýhodnejšie 

domáhať sa určenia vlastníckeho práva, aby sa nehnuteľnosti vrátili SRZ. Uviedol svoju 

predstavu riešenia problému. 

p. Vecel: Pán Žigmund požiadal MŽP SR o určenie, či je Slavojka 2680 naozaj rybársky revír, 

list na povodie Váhu, ďalší list na okresný úrad životné prostredie, snaží sa o zabetónovanie 

prístupu vody, na ktorý je napojená aj Slavojka a tak by prišli o prípoj vody. Dali sme na 

povodie Váhu list na zmenu stanovisku. Koná všetko, aby odstavil Slavojku od prívodu vody, 

v tom prípade prídeme o revír. Sú tu ryby vo veľkom rozsahu. 

tajomník SRZ: Osvetlili situáciu ohľadom rybárskeho revíru v Považskej Bystrici, treba sa 

rozhodnúť č bude Rada SRZ postupovať tak ako doteraz alebo zváži iné právne zastúpenie. 

JUDr. Lalinský: Zhodnotil doterajší priebeh vedenia sporu.  

Ing. Macúš, JUDr. Lalinský, Ing. Kadnár, MVDr. Bílik, Mgr. Púčik, p. Haringa: Diskusia. Aký 

máte názor na úspešnosť. Aký je predstava ďalšieho postupu v konaní? Vysvetlenie inštitútu 

neodkladného opatrenia, možný ďalší postup, podmienky možného právneho zastupovania, 

právny účinok zápisu poznámky o vedení súdneho konania v katastri. 

MVDr. Bílik: Bolo by vhodné, ak sa rozhodneme ukončiť zmluvu s JUDr. Čambálikovou, ísť 

sa jej poďakovať. Urobila kus práce a konala v najlepšej snahe pomôcť SRZ.  

JUDr. Kadnár: Treba sa s ňou dohodnúť aj na odmene, vynaložila veľa práce. 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 205/2019 

Rada SRZ schvaľuje ukončenie dohody o právnom zastupovaní uzavretú s JUDr. Čambálikou 

vo veci súdneho konania ohľadom nehnuteľností v Považskej Bystrici. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Zajtko 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 206/2019 

Rada SRZ schvaľuje uzavretie dohody o právnom zastupovaní s JUDr. Ing. Lalinským vo veci 

súdneho konania ohľadom nehnuteľností v Považskej Bystrici za podmienok prednesených 

pred Radou SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Bod. 1 

Kontrola uznesení 

 

tajomník SRZ: Materiály ste obdržali, diskusia. 

Mgr. Jankovičová: Chcem sa opýtať, ako sú plnené znesenie Rady SRZ č. 93/2019, uznesenie 

Rady SRZ č. 40/2019, uznesenie Rady SRZ č.104/2019? 

p. Pavelková: Uznesenie 93/2019 je priebežne plnené, spolupráca bolo začatá, ale pán z PL bol 

dlhodobo chorý.  

Ing. Lauš: Smernica o poskytovaní pôžičiek nebola predložená. 

Mgr. Jankovičová: Uznesenie Rady SRZ č. 41/2015, ak nebolo zrušené, treba dávať do kontroly 

uznesení, uznesenie Rady SRZ č. 61/2017, či bolo toto splnené a uznesenie Rady SRZ č. 

69/2018, predpokladám, že toto bolo zrušené novou smernicou. 
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Uznesenie č. 207/2019 

Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami, ktoré budú zapracované. 

 

Ing. Kadnár: Ja sa chcem vrátiť k uzneseniu Rady SRZ č. 197/2019 ktoré uložilo mne 

a prezidentovi SRZ komunikovať s Ing. Javorom. Uviedol návrh riešenia tejto veci navrhnutý 

JUDr. Mestickou. 

MVDr. Bilik: Kto je zodpovedný za pochybenia, takémuto konaniu by sme sa mali do budúcna 

vyhýbať. Namiesto zdravého rozumu, sme do toho dali kopu emócií. 

Ing. Lauš: Bolo to kolektívne rozhodnutie, neprešlo na prvom zasadnutí Rady SRZ, kde bolo 

navrhnuté, ale na ďalšom zasadnutí to Rada SRZ schválila. Nespochybňoval by som 

rozhodnutie Rady SRZ.  

MVDr. Bilik: Nespochybňujem rozhodnutie Rady SRZ, ale uvažujme triezvo. 

Ing. Kadnár: Vysvetľuje situáciu, hneď po schválení uznesenia Radou SRZ sa konalo, ale sú 

určité zákonné podmienky, ktoré je treba dodržať. Až po zasadnutí sme sa dozvedeli aké sú 

podmienky. Nenastali pochybenia na strane sekretariátu. 

Ing. Macúš, Ing. Haluška, Ing. Kadnár, MVDr. Bilík, Mgr. Púčik, p. Pavelková, MVDr. Bilik, 

Mgr. Schlesingerová: Diskusia. Možnosti riešenia ukončenia súdneho sporu. 

  

Nie je prítomný pán Radena.  

(prítomných 31 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté      

Uznesenie č. 208/2019 

Rada SRZ poveruje tajomníka SRZ, aby vyjednal ukončenie súdneho sporu s Ing. Javorom 

a pripravil návrh mimosúdneho zmieru, následne vyjednaný mimosúdny súdny zmier predložil 

na elektronické hlasovanie Prezídiu Rady SRZ do 31. januára 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 2    Zdržal sa – 0 

      Ing. Lauš, p Brokeš 

 

Bod č. 3 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom  

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018  

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

 

tajomník SRZ: Materiál ste dostali, zamestnanci PN, preto správu prednesiem. Čiastkový 

výsledok hospodárenia, v čase keď sa pripravoval komentár vedúcim odboru doznievali 

výlovy. Bol špecifický rok, ešte koncom novembra bol pstruh na klietkach, aj keď po iné roky 

by hrozilo zamrznutie. Nebolo dokončené výlovy kaprových rybníkov, hlavných rybníkov. 

Nemali sme obsadené rybníky prvého rádu, druhého rádu. Výsledok hospodárenia za obdobie 

1 až 10  2019 predstavuje čiastku 4 218 147 €, na výsledku sa podieľa výsledok predaja stredísk 

Považská Bystrica a Kubrica. Po odčítaní ich zostatkových cien čiastkou 3 309 672 €, samotný 

hospodársky výsledok činnosti je 908 475 €. Upozornenie na daňové povinnosti v dôsledku 

predaja hospodárskych stredísk. K plneniu rozpočtu, sú tu uvedené pohľadávky a záväzky. 

Zatiaľ nedošlo k vzájomnému zápočtu s predajcami povolení. Dlhujú viacerí odberatelia rýb. 

Ryby, ktoré boli odobraté zo Slovrybu, boli  následne dodané OZ SRZ a tie ich uhradili. 

Dochádza k čiastočnému zápočtu pohľadávok so Slovrybom. Už boli uhradené splatné 

pohľadávky voči Slovrybu, a.s. 
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Mgr. Jankovičová: Poprosila by som preveriť položka 518 bod VII 6, pretože za 10 mesiacov 

je už vyčerpaných 98% Čo tam vlastne je? Pohľadávky, sú to niektoré organizácie, ktoré majú 

po naozaj veľkej dobe splatnosti neuhradené faktúry, neviem či odvody za ceniny. Zas je tu 

otázka, že tie organizácie, ktoré si neplnia záväzky, nemajú mať repre povolenky. Možno by 

bolo dobré dať na vedomie organizáciám a vyzvať, aby si splnili svoje záväzky. 

tajomník SRZ: Vysvetľuje situáciu na ekonomickom odbore, zlá situácia, pretože viacerí 

zamestnanci PN. 

Ing. Trokan : KK SRZ robila vyúčtovanie cenín organizácií v roku 2019 ku dňu 4.12.2019, 

okrem 9 organizácií majú vyplatené faktúry za ceniny a tlačoviny za rok 2019 všetci. Zopár 

organizácií, kde asi zlým zúčtovaním došlo k malým nedoplatkom. Hriešnici Marcelová, 

Bratislava III, Humenné, Šaľa dokopy 18 388 €. 

p. Pavelková: To čo ste videli pri kontrole nie je pravda, naša organizácia má preplatok. 

p. Šiška: kontrola bol ku dňu 4.12., odvtedy sa situácia mohla zmeniť, berte to ako čiastkovú 

informáciu. 

MVDr. Bilik: Ja sa vyjadrím ako predseda Ekonomickej komisie, kvôli problémom na 

ekonomickom odbore sme materiály nedostali včas, nemohlo byť vypracované stanovisko EK, 

zatiaľ môj názor, tomuto sa nedá nič vytýkať, čakáme na výsledky výrobných stredísk, to zmení 

situáciu.  

Ing. Kadnár: Čakajú nás veľké daňové povinnosti, je treba hľadať zdroje na ich úhradu. 

Ing. Macúš: Neskoro predkladáme rozpočet. Zastavili sme investície vo Svite, ak budeme túto 

situáciu ignorovať, tak to môže dopadnúť ako stredisko v Považskej Bystrici. Máme tu aj bod 

schvaľovania použitia z podielových daní. 

Ing. Kadnár: Navrhujem dať tieto prostriedky na prácu s mládežou. 

Ing. Zajtko: Na čo môžu byť tieto prostriedky použité?  

p. Šiška: Je to dole v materiáloch. 

p. Pavelková: Podporujem návrh Ing. Kadnára s tým, že Mgr. Jaššo nebude sám rozhodnúť 

o otm, ktorým krúžkom dá alebo nedá. Mali by byť k tomu pokyny. 

p. Orovčík: Tieto prostriedky by mali byť účelovo viazané, napr. celoslovenské súťaže. 

Prideľovať krúžkom je veľmi komplikované, ťažko dosiahnuť spravodlivosť.  

Ing. Lauš: Ja navrhujem rozdeliť 50% na rybársku stráž a 50% na celoslovenské súťaže pre deti 

organizované SRZ. 

MVDr. Bilik: Podporujem návrh p. Orovčíka, v rámci EAF robí sa medzinárodný rybársky 

tábor, zvážme či neumožniť deťom účasť na takejto akcii, zaslúžia si to aj naše deti, podporme 

to. 

 

Nebolo prijaté      

Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje na základe predložených žiadostí priznať základným organizáciám 

finančné prostriedky z Fondu podielu zaplatených daní na osobitné účely podľa predloženého 

zoznamu a zostatok na činnosť referátu pre prácu s deťmi a mládežou. 

 

Hlasovanie: 

Za – 14  Proti – 17       Zdržal sa – 1 

   p. Seemann, Ing. Kohút, p. Radena,    p. Kozub 

   Ing. Lauš, p. Brokeš, p. Vecel, JUDr. Timár, 

   p. Tomanovics, Ing. Zajtko, Ing. Cuker, p. Šaffa,  

   p. Tomko, MVDr. Bilik, PhDr. Fraňa, p. Kobela, 

   Ing. Vaculčiak, p. Viktorín,  
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Nebolo prijaté  

Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje na základe predložených žiadostí priznať základným organizáciám 

finančné prostriedky z Fondu podielu zaplatených daní na osobitné účely podľa predloženého 

zoznamu a zostatok na celoslovenské podujatia organizované referátu pre prácu s deťmi a 

mládežou 

Za – 16  Proti – 15       Zdržal sa – 1 

   p. Seemann, p. Radena,     p. Tomko 

   Ing. Lauš, p. Brokeš, p. Vecel, JUDr. Timár, 

   p. Tomanovics, Ing. Zajtko, Ing. Cuker, p. Šaffa,  

   MVDr. Bilik, PhDr. Fraňa, p. Kobela, 

   Ing. Vaculčiak, p. Viktorín,  

 

Bolo prijaté  

Uznesenie č. 209/2019 

Rada SRZ schvaľuje na základe predložených žiadostí priznať základným organizáciám 

finančné prostriedky z Fondu podielu zaplatených daní na osobitné účely podľa predloženého 

zoznamu a zostatok 50% na úhradu nákladov na činnosť referátu pre prácu s deťmi a mládežou 

a 50% na úhradu nákladov rybárskej stráže.  

Za – 18  Proti – 6         Zdržal sa – 8 

   p. Farský, PaedDr.Čerešňák, p. Hesek Mgr. Púčik, Ing. Macúš,   

   p. Pavelková p. Hamran   p. Nikov, Ing. Stanko 

         Mgr. Jankovičová,  

p. Takácz, Ing. Kohút 

p. Orovčík 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 210/2019 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom, Plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018 Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

 

Bod. 5 

Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2020 

 

tajomník SRZ: Materiál ste dostali, diskusia. 

Ing. Kadnár: Snem zaviazal k pokračovaniu elektronizácie SRZ, ale firma, s ktorou bola 

uzatvorená dohoda nekomunikuje, Navrhujem doplniť do plánu práce do marcového zasadnutia 

Koncepcia elektronizácie SRZ a do decembrového zasadnutia Návrh nových stanov SRZ 

a súvisiacich interných predpisov.  

Ing. Macúš: Stretnúť sa prvýkrát o štyri mesiac nás veľmi zabrzdí, navrhujem prvé zasadnutie 

Rady SRZ 7. marca 2020. 

Ing. Haluška: Navrhujem bod 4 z 19.9. 2020 presunúť na zasadnutie 13.6.2020. 

Ing. Kadnár: Na termín 13.6.2020  zaradiť aj návrh smernice na predaj povolení. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 211/2019 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia Rady SRZ  a Rady SRZ na rok 2020 s navrhnutými 

zmenami. 

Za – 32     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

OBED  

 

Nie sú prítomní Ing. Vaculčiak, Ing. Kadnár  

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

  

Bod č. 6 

Návrh plánu investícií na rok 2020 

 

Ing. Gulas: Materiál ste obdržali, nebudem preto jednotlivé položky čítať. Chcem zdôrazniť, že 

tento plán investícií sa robil na základe požiadaviek vedúcich stredísk. Požiadavky boli 

prejednané na porade a na základe toho bola vytvorená táto tabuľka. Vzhľadom  k situácii boli 

upravené požiadavky. Predpokladaná výška investícií 244 950 €. Prioritou rozpočtu sú opravy, 

veci, ktoré horia na strediskách, opravy, ktoré nám nahlásila Vodohospodársky výstavba, ktorá 

vykonáva TBD, pretože na základe ich podnetu musíme odstraňovať nedostatky v bezpečnosti 

vodných stavieb. Do opráv môžu pribudnúť mimoriadne opravy, ktoré môžu vystať 

z prebiehajúcich kontrol. Na stredisku Biely potok je v havarijnom stave prípojka pitnej vody, 

hrozí, že nebude prívod vody v spracovni, odhad na opravu je zatiaľ len približný odhad 

nákladov. 

MVDr. Bilík: Zobrať na vedomie, po výsledkoch výrobných stredísk robiť úpravy, ak je 

prípojka pitnej vody v Bielo Potok v havarijnom stave, hlasujme len o tejto prípojke, ostatné 

vezmime na vedomie. 

Ing. Lauš: Vysvetlite mi rozdiely v ceny opráv rovnakého typu. Ďakujem, do budúcna možno 

uviesť priamo do správy.  

Ing. Gulas: Smerodajný je rozsah opravy pri stanovení ceny, je rozdiel či sa jedná o opravy, 

ktoré môžu byť vykonané svojpomocne alebo či ide o komplexnú výmenu. 

 

Vrátil sa Ing. Kadnár 

(prítomných 31 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 212/2019 

Rada SRZ schvaľuje opravu prípojky pitnej vody na  stredisku Biely potok. 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Radena 

 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 213/2019 

Rada SRZ berie na vedomie Návrh plánu investícií na rok 2020. 

 

Ing. Gulas: Autá, ktoré vozili ryby na strediskách, radi by sme to predali na šrotovisko alebo na 

súčiastky.   

Mgr. Púčik: Prečo nebolo riešené v inventarizačnej komisii?      
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Ing. Gulas: Autá sú už vyradené z majetku, v inventarizačnej komisii to už bolo doriešené. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 214/2019 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj vyradených motorových vozidiel 2 ks IVECO a 2 karavany. 

Za – 30     Proti – 0   Zdržal sa – 1 

          p. Tomanovics 

 

 

            

Bod č. 7 

Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti a ŠZŠR za rok 2019   

   

PhDr. Sámela, PhD.: Prezident ŠZŠR, predstavil sa, zhrnul činnosť. Jednotlivé sekcie dosiahli 

úspechy na majstrovstvách sveta, muškári v jednotlivcoch tretie miesto na MS, prívlačiari tretie 

miesto v jednotlivcoch, druhé miesto družstvá, RTčkari juniori taktiež medailové výsledky,  

plávaná a feeder dosiahli v rámci svojich možností veľmi dobre výsledky. Konferencia ŠZŠR, 

ja som bol zvolený ako prezident, Majka poverená za tajomníka, bola prijatá pracovníčka, 

nakoľko M. Sprušanská prešla na sekretariát tajomníka.  V septembri tohto roka sa nám 

podarilo, že sme boli uznaní za športový zväz. Veľmi náročná cesta, museli sme opakovane 

prerábať stanovy, znovu žiadať o registráciu. Posledné dôležité rokovanie sa udialo koncom 

augusta na ministerstve, bolo nám oznámené, že pokiaľ chceme byť uznaný ako športový zväz, 

nemôžeme mať RT, pretože oni sú samostatný športový zväz. Museli sme odčleniť RT, pretože 

oni už sú registrovaný športový zväz. Dohodli sme sa, že pán Mesároš preberie RT a bude 

financovať aj deti. 23. septembra 2019 sme boli uznaný za národný športový zväz. V priebehu 

veľmi krátkeho času sme museli splniť veľa kritérií, aby sme mohli dostať dotácie. Nahrať do 

systému množstvo informácií, údajov športovcov, treba poďakovať Ing. Hríbikovi. Výsledky 

sa zarátavajú za posledné 3 roky, preto hneď nedostaneme veľké dotácie, ale len začíname. 

Vytvorila sa internetová stránka, kde budeme zverejňovať informácie, ako sa nakladá 

s prostriedkami, výsledky, atď. Mal by som na vás dve prosby. Pokiaľ máme hospodáriť 

s rozpočtom, ktorý od vás dostávame, bol by som veľmi rád, keby ste nám neurčovali na čo 

máme tieto prostriedky použiť. Plánujeme využitie prostriedkov, ak sa na vás obrátia so 

žiadosťou o zarybnenie, odkážte ich na nás, aby sme mohli rozhodnúť. A prostriedky, ktoré 

sme neminuli, presuňte nám ich prosím na ďalší rok. Stále vidím nedostatok financií pre deti 

a mládež, radi by sme ich podporili. Rozhodcovia sú často poddimenzovaní, potom problém 

získať rozhodcov. SRZ a ŠZŠR sú jedna rodina. Pokiaľ budete mať otázky, neváhajte sa na nás 

obrátiť, máme tu u vás v rade aj svojho zástupcu, tak aj tak sa na nás môžete obrátiť. Chcel by 

som poďakovať Majke Sprušanskej, bez nej by sme to nezvládli. Veľké zásluhy má aj Mirka 

Pavelková, aj tej by sme chceli poďakovať. 

p. Sprušanská: Chcem len zdôrazniť, že nikto sa nechcel oddeliť, bol to vývoj v dôsledku zmeny 

zákona o školstva. ŠZŠR organizuje preteky pre OZ SRZ a členmi sú len OZ SRZ. Je to 

zakotvené v stanovách 

Ing. Trokan: Bolo vykonaná kontrola, je uznesenie Rady SRZ č. 24/2019, že tajomník 

zabezpečí plynulý prechod, OŠČ do ŠZŠR tak,  aby neboli zaťažení zamestnanci SRZ.  Treba 

sa snažiť dodržiavať. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 215/2019 

Rada SRZ berie na vedomie   

1. Správu o činnosti za rok 2019 a jej prílohy: 
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2. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2019 

3. Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2019   

4. Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev z účasti na medzinárodných podujatiach v r. 

2019 

5. Predbežný Plán hlavných úloh SZŠR a OŠČ: 

 5.1.   Zabezpečiť volebné výročné zasadnutia všetkých sekcií a komisie rozhodcov za 

účasti zástupcov OZ SRZ. 

       T: 28.2.2020                                                                                      Z: VV SZŠR, odbor ŠČ 

 5.2. Vypracovať plán práce SZŠR na r. 2020 (súčasťou ktorého sú termínový kalendár 

pretekov,  nasadenie družstiev v postupových pretekoch, rozpočet, účasť družstiev na svetových 

podujatiach, plán práce). 

       T: 28.2. 2020                                                                                     Z: VV SZŠR, odbor ŠČ 

 5.3. Aktualizovať Predpisy SZŠR a ich smerníc, pravidlá jednotlivých  disciplín podľa 

medzinárodných predpisov. 

        T: 28.2.2020                                                                                     Z: VV SZŠR, odbor ŠČ 

 5.4. Zabezpečiť vyúčtovanie dotácie príspevku pre športovú činnosť na rok 2019 od 

MŠVVaŠ SR. 

        T: 28.2. 2020                                                                                        Z: ekonóm SRZ 

 5.5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2020 do federácií FIPSed 

(plávaná, prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) z prostriedkov SZŠR. 

        T: 30.3. 2020                                                                            Z: VV SZŠR 

 5.6. Zabezpečiť konanie konferencie SZŠR v 1. polroku 2020 za účasti tajomníka SRZ. 

         T: 30.5. 2020                                                                                       Z: VV SZŠR 

 5.7. Požiadať MŠVVaŠ SR o dotáciu pre uznaný šport. 

        T: 30.9.2020                                                                                   Z: tajomník SZŠR 

Nie je prítomná p. Pavelková  

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 216/2019 

Rada SRZ schvaľuje    

-  Vydanie povolení na rybolov pre rok 2020 členom reprezentačných družstiev, členom sekcií 

a prezídia odboru ŠČ (VV SZŠR)  na základe vypracovaného zoznamu. 

-  Presun prebytkových financií z rozpočtu OŠČ pre rok 2020 do rezervného fondu SZŠR 

(OŠČ). 

 

Za – 30     Proti – 0   Zdržal sa – 0 

 

Vrátila sa p. Pavelková  

(prítomných 31 členov Rady SRZ) 

 

Bod č. 8 

Správa o činnosti rybárskej stráže 

 

p. Gavenda: Máme za sebou úspešne prvý rok účinnosti nového zákona. Kolegovia na revíroch 

sa zhostili tohto skôr edukačne. Rybárska stráž a hospodári sa nedajú úplne oddeliť.  

Vyzbieraných 1630 vriec odpadu, toto číslo hovorí o tom, ako pracujú naši ľudia na revíroch, 

snažíme sa naše revíry vyčistiť, aby nám nemohlo byť nič vytýkané z ekologického hľadiska. 

RS a kurzy, boli úspešné urobené 3 kurzy, 2780 evidovaných členov RS, problémy s odznakmi, 

preukazmi. Odkomunikované s MV SR, mali by byť tieto problémy vyriešené. Odznaky by 
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mali byť  distribuované na okresné úrady. Zostalo nás v evidencii asi 17 nových členov, ktorí 

nevedeli či prídu.  Bude ešte jedno školenie. Pokiaľ máte niekoho, koho chcete poslať, 

apríl/máj. Treba viac komunikovať o problémoch. Revíry Rady 4200 kontrol vykonaných 12 

zamestnancami a pomocníkmi. Pribudlo 919 previnení, väčšina sa riešila na mieste dohovor. 

Chodia sťažnosti na RS. Mojou úlohou nie je trestať členov RS postupujem na OZ SRZ. § 39 

zákona o rybárstve majú kompetencie Okresné úrady, zatiaľ nejasnosti. Potreba usmerniť OU 

z MV SR. Umelé hniezda, čistota vôd, aktualizácia zoznamov na nevydanie povolenia na 

rybolov. Úloha pre IT, aby sa dali linky na zoznam rozposlať. Zoznam členov RS, aj tí ktorí 

nepoisťujú, treba aby ste poslali zoznam. Monitorovacie zariadenia, druhý rok prevádzky, 

problémy s IT, zariadenia kus po kuse odchádzajú. Servis odmieta opravy robiť bezplatne. Buď 

bude treba zrušiť alebo nájsť iné riešenie. Súvis so zastavením investícií. Veľa previnení sa 

riešilo dohovorom. Náznaky pytliactva riešiť s políciou. Nové kompetencie enviropolície, 

zatiaľ sú na okresoch, realizuje sa výjazd. 

PaedDr. Čerešňák: Zariadenia sú v záruke, prečo ich nereklamujeme? 

p. Gavenda: Záruka do marca 2020, poštovné náklady, systémové problémy. Zatiaľ fungujem 

ako IT technik ja. 

Ing. Kadnár: Málo školení, my sme si riešili školenia individuálne, mali by sme vystupovať 

preventívne, veľa členov RS zadržuje neoprávnene povolenia na rybolov, treba týchto členov 

usmerniť a vysvetliť im, že to nesmú robiť, prípadne ak aj po poučení budú v tomto pokračovať, 

tak potom aj sankcionovať. Zamestnancov v rámci pracovnoprávnej roviny potrestať. 

p. Gavenda: Bol som osobne riešiť zamestnanca, ktorý to robí na revíre Rady SRZ.  

MVDr. Bilik: Pridávam sa k Ing. Kadnárovi, pokiaľ RS nerobí poriadne. Pokiaľ robí člen RS 

problémy, treba ho vymeniť. 

p. Gavenda: Člen rybárskej stráže bol upozornený, ak si dal v dobrom povedať 

p. Janovič: Polícia rieši niekoho priestupok, postúpi na okresný úrad, ako sa máme dozvedieť 

o tom, aby sme dali na zoznam na nevydanie povolení. 

Mgr. Púčik: Treba požiadať OU o poskytnutie informácií. 

p. Tomanovics, Ing. Trokan, MVDr. Bilik, PhDr. Fraňa, p. Seemann, Ing. Macúš, p. Gavenda 

p. Tomko, Ing. Kadnár: Diskusia. O fungovaní MobiTestu, vysoká chybovosť ak nie MobiTest, 

tak ako potom nastaviť možnosť kontroly výkonu činnosti hospodárov a členov RS, možnosť 

využitia mobilných telefónov. Čo nám tento systém priniesol. Systém scanovania povolení nám 

veľa neprináša, zatiaľ ponechajme tento systém. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 217/2019 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti rybárskej stráže. 

  

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 218/2019 

Rada SRZ schvaľuje uzatváranie dohôd o ochrane revírov Rady SRZ na obdobie šesť mesiacov 

s platnosťou od 1.1.2020. 

Za – 31     Proti – 0   Zdržal sa – 0 

 

 

Bod č. 9 

Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou 

 

Mgr. Jaššo: Za môjho dva a pol ročného pôsobenia na SRZ výsledok spolupráce s vedúcimi 

krúžkov pre deti. Nie je to práca jedného človeka. Znovuzrodenie zlatého blyskáča, čs 

spolupráca. Podarilo sa tento rok získať sponzorské príspevky vo výške cca 25 500 € pre detské 
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rybárske krúžky, najväčší sponzor Rypomix. Neboli povolenky pre deti, to sa teraz odstránilo. 

Nie všetky OZ SRZ sú ochotné predávať povolenky pre deti. Infoportál, na jednom mieste si 

nájde vedúci krúžku všetko, čo potrebuje. Elektronická učebnica, vďaka sponzorom bude 

zdarma vytlačená metodika. Stretnutia vedúcich krúžkov. Dokončenie distribúcie krmív od 

firmy Rypomix. Návrh úpravy cenín pre rok 2020, spolupráca pri príprave povolení a smernice 

o vydávaní povolení. Úprava smernice Zlatý blyskáč. Príprava nového zobrazenia pre vedúcich 

rybárskych krúžkov na www.srzrada.sk (metodické materiály, linky, správy a články).  Príprava 

termínového kalendára pre deti a mládež na www.srzrada.sk. Spolupráca na finalizácii 

elektronickej učebnici a metodických odporúčaní (predpokladaný čas zverejnenia a tlače január 

2020 – dostali sme ponuku od sponzora na bezplatnú tlač).  Sprostredkovanie výroby RT prútov 

pre vedúcich rybárskych krúžkov. Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a srzrada.sk. 

Zabezpečenie metodickej podpory začínajúcim vedúcim detských rybárskych krúžkov. 

Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 219/2019 

Rada SRZ berie na vedomie správu referenta pre prácu s deťmi a mládežou. 

 

 

Bod č. 10.2 

Žiadosť MsO SRZ Michalovce- schválenie pretekov Zemplínsky kapor 2020 

 

p. Šaffa: Chcel by som vysvetliť čo je Zemplínsky kapor za športový pretek. Je to už dvanásty 

ročník, robíme ho v spolupráci SRZ. My od SRZ potrebujeme, vodu a aby prišli zahájiť pretek 

a odovzdať ceny, celý pretek je hradený zo štartovného. Je to veľmi úspešný pretek, ktorý bol 

inšpiráciou pre vznik iných zahraničných pretekov. Zúčastňuje sa ho pravidelne 160 

súťažiacich, od 50 do 54 družstiev, 40 rozhodcov, 200 ľudí počas 7 dní. My to zabezpečujeme, 

berieme si dovolenky. KK SRZ vie, že pravidelne chodia anonymy, že sa obohacujeme. 

Vysvetľuje náklady na zabezpečenie preteku. Týmto pretekom zviditeľňujeme Zemplínsku 

šíravu a SRZ. Zemplínska šírava je revír CHAP. 

tajomník SRZ: Zameraním som pôvodne chovateľ a ichtyológ, ale na tento pretrek som počul 

len chválu, preto odporúčam pokračovať v tomto preteku. Je to len na prospech našej činnosti. 

MVDr. Bilík: Ja chcem podporiť tento športový pretek. Je čas vytvoriť na Slovensku preteky, 

ktoré majú medzinárodnú prestíž. Máme dve nádrže, kde to vieme realizovať- Liptovská Mara 

a Zemplínska šírava, Liptovská Mara je tam problém dostať sa k brehu, zostáva teda 

Zemplínska Šírava. Treba podporiť a rozšíriť tento športový pretek. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 220/2019 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o schválenie športového preteku 

Zemplínsky kapor 2020. 

Za – 31     Proti – 0   Zdržal sa – 0 

 

Odchádza p. Farský 

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Bod 10.3 

Návrh dotácie z rezervného zarybňovacieho fondu 
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tajomník SRZ: Prišli žiadosti o prvotné zarybnenie, MsO Žilina pre VN Hričov, MO Bytčca 

pre Hričovský kanál č. 2a a 2b, VN Mikšová, MsO Považská Bystrica pre Hričovský kanál č. 

1, MsO Šaľa pre nový rybársky revír Malý Bikáš, MO Trebišov pre VN Hrčel, spolu 36 102 €. 

Je dosť prostriedkov v rezervnom fonde, ktorý je pre takéto prípady určený, preto odporúčam 

tento návrh schváliť. 

 

Bolo prijaté  

Uznesenie č. 221/2019 

Rada SRZ schvaľuje prvotné zarybnenie z rezervného fondu podľa predloženého 

zarybňovacieho plánu. 

Za – 31     Proti – 0   Zdržal sa – 0 

 

Bod 10.4 

Návrh nového Disciplinárneho poriadku predložený Dočasnou legislatívnou komisiou 

Rady SRZ 

 

Ing. Lauš: Predstavil návrh nového Disciplinárneho poriadku, vysvetlil a zdôvodnil jednotlivé 

zmeny.  

p. Tomko: Plne súhlasím, hlavne § 3 Disciplinárneho poriadku, aby bolo možné postihnúť 

členov, ktorí bezdôvodne osočujú na schôdzach alebo organizácii celkovo. 

Ing. Zajtko: Chcem sa spýtať či môžeme vyrúbiť poplatok za trovy konania, nie som proti 

tomuto poplatku, ale či môžeme. 

Mgr. Schlesingerová: Nič nám nezakazuje určiť paušálne náhradu trov konania. 

MVDr. Bilik: § 23 ods. 1 je to vykonateľné? 

Mgr. Schlesigerová: Ako člen komisie som sa tiež podieľala na príprave tohto návrhu, až neskôr 

som si uvedomila, že členovia Rady SRZ, ktorí sú zároveň členmi Disciplinárnej komisie pri 

Rade SRZ, sa už potom nesmú zúčastniť rozhodovania a aj členovia Rady SRZ, ktorí sú zároveň 

členmi Prezídia Rady SRZ, sa nesmú už zúčastňovať rozhodovania na ďalšom stupni. Pri ich 

počte hrozí, že Rada SRZ by nemohla rozhodnúť. 

Mgr. Púčik: Ustanovenie Rady SRZ nadväzovalo na novelu stanov SRZ, kde už členovia Rady 

SRZ nemali byť členmi Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a nebol by to problém, novela 

stanov SRZ však nebola prijatá. 

p. Janovič: Vysvetlite mi § 3 ods. 5 Disciplinárneho poriadku, čo to je? 

Ing. Lauš: Pokiaľ sa Kontrolná komisia nahlási na výkon kontroly, ja musím rešpektovať termín 

aj miesto výkonu kontroly. Je to na to, aby sa niekto zámerne nevyhýbal kontrole. 

MVDr. Bilik: Každý má právo obrátiť sa na súd. 

Mgr. Jankovičová: Bolo prejednané s DK pri Rade SRZ? Ja som dávala v marci pripomienky, 

veľa bolo zapracované, ale stále je tam veľa vecí, ktoré treba upraviť. Nebolo to prejednané na 

OZ SRZ, mali by mať možnosť sa k tomu vyjadriť. 

Ing. Lauš: Na zasadnutie komisie boli prizvaní boli aj vybraní predsedovia Disciplinárnych 

komisií OZ SRZ, spolupracovali s nami a mali možnosť to pripomienkovať.  

MVDr. Bilik: Potrebujeme dobrý Disciplinárny poriadok. 

Mgr. Púčik: Porovnajte si starý Disciplinárny poriadok a nový Disciplinárny poriadok, je to 

zmena k lepšiemu, nikdy nebude dokonalý predpis, ale toto je naozaj zmena k lepšiemu. 

MVDr. Bilik: Von v § 23, že dovolací orgán je aj Rada SRZ,  predĺžiť lehoty v § 2 ods. 3 

predĺžiť na 180 dní, 120 dní a 180 dní.  

Mgr. Schlesingerová: Doplniť § 8 ods. 2 neplynutie lehoty v prípade konania OČTK, toto 

ustanovenie tam bolo, ale asi nedopatrením vypadlo. 

p. Radena, MVDr. Bilik, Mgr. Schlesingerová, Ing. Lauš, Ing. Zajtko, Ing. Kadnár: Diskusia. 

Dĺžka lehôt disciplinárneho konania. 
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Mgr. Schlesingerová: Zhrniem zmeny, ktoré vyplynuli z diskusie v § 2 ods. 3 predĺžiť lehoty 

na 180 dní, 120 dní a 180 dní, v § 8 doplniť ods. 2, že lehota na prejednanie previnenia neplynie 

ani v prípade konania pred OČTK, súdmi a orgánmi verejnej správy a v § 23 odstrániť Radu 

SRZ ako odvolací orgán. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 222/2019 

Rada SRZ schvaľuje  návrh Disciplinárneho poriadku so zapracovanými zmenami. 

Za – 29   Proti – 0    Zdržal sa – 1 

         Mgr. Jankovičová 

Bod 10.5 

Návrh na vyznamenania 

 

tajomník SRZ: Predniesol návrh na udelenie vyznamenaní. 

Mgr. Púčik: Z našej organizácie nespĺňa, ešte neuplynulo od udelenia posledného 

vyznamenania ako má, ale v čase udeľovania, vo februári, už bude táto podmienka splnená. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 223/2019 

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

v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) p. Viliam Čimbora, p. Ambróz Jaraba a p. Marián Beluský 

z SRZ MsO Trnava, p. Tibor Maršovský, p. Jozef Mikulášik a Jozef Gaál z SRZ MsO Bratislava 

V., p. Jozef Ďurček, p. Jozef Švolík, p. Miloš Jaďuď, p. Anton Mikláš, p. Milan Varholík a p. 

Rudolf Horniak z SRZ MO Nová Baňa a Mgr. Jozef Púčik  z SRZ MO Dolný Kubín, udelenie 

vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Ing. Miroslav Kosmeľ z SRZ MO Dolný 

Kubín a udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 

1. stupňa p. Ján Repáň z SRZ MsO Dunajská Lužná, RNDr. Štefan Kupka z SRZ MsO 

Bratislava II a Jozef Ďurček z SRZ MO Nová Baňa, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 

č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení 

Dodatku č. 1. 

Za – 29   Proti – 0    Zdržal sa – 1 

         Mgr. Púčik 

Bod 10.6 

Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín- prenájom vody 

 

Mgr. Púčik: Chcel by som vás poprosiť o schválenie tohto preteku. Som člen feedrového 

družstva. Povinnosť športového družstva v prvej alebo druhej lige usporiadať na základe 

rotačného systému pretek, MO SRZ Dolný Kubín nemá takúto vodu, preto sme požiadali 

o možnosť usporiadať tento pretek na Žilinskej priehrade v máji, nikoho tým nebudeme 

obmedzovať. 

prezident SRZ: Chcem sa spýtať či VN Žilina je vodná nádrž na toku alebo bočná vodná nádrž. 

Mgr. Púčik: Je to vodná na toku 

prezident SRZ: Od 15.3 do 31.5 platí všeobecný zákaz lovu.  

Mgr. Púčik:  Športový pretek sa môže konať aj v tejto dobe, športový pretek je vždy CHAP. 

Pretekári pod hrozbou žltej karty musia dobre zaobchádzať s rybami. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 224/2019 
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Rada SRZ schvaľuje  Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín   o prenájom rybárskeho revíru č. 3-6010-

1-1 Vodná nádrž Žilina na dni 22.- 24. mája 2020 na usporiadanie športového rybárskeho 

preteku v disciplíne LRU feeder súťaž prvá liga. 

Za – 29   Proti – 1    Zdržal sa – 1 

    p. Seemann     

 

 

bod 10.7 

Žiadosť MO SRZ Žarnovica- prehodnotenie identifikácie vodných útvarov 

 

tajomník SRZ: Ide o vodnú nádrž Voznica, došlo k preklasifikovaniu na ostatnú vodnú plochu. 

Tento revír dobre poznám, bol som ichtyológom. Rozhodne to nie je ostatná plocha, vezmem 

si ich žiadosť o preklasifikovanie na starosť. 

MVDr. Bilik: Máme dostatok informácii? Dostaneme ich? 

tajomník SRZ: Zbierame informácie, budú vám poskytnuté. 

tajomník SRZ:  Bod 10.8. Obec Dolná Streda – pokus o zmier bol vypustený z programu 

zasadnutia, podám len krátku informáciu, obec Dolná Streda ma požiadali o krátke stretnutie, 

aby mi vysvetlili situáciu. Na stretnutí som si ich vypočul, ich podmienky dohody a bolo im 

oznámené, že v súčasnosti nespĺňajú podmienky na vznik novej OZ SRZ, minimálne kvôli 

tomu, že nie je revír, ktorý by im mohol byť pridelený a zatiaľ nie je ani možnosť vytvorenia 

nového revíru. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 225/2019 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o žiadosti MO SRZ Žarnovica. 

 

Bod 11 

Rôzne 

 

Ing. Zajtko: Upozornil na nutnosť vytvorenia systému kontroly zarybnenia zväzových revírov 

organizačnými zložkami SRZ ako úlohou z uznesenia snemu. K smernici o predaji povolení 

uviedol, že je to schválené, ale nedá mi, v našom regióne sa nevieme vyrovnať a to je pstruh 

dúhový, ktorý sa ako nepôvodná ryba dal do počtu 40 ks na mimopstruhových. 

Ing. Macúš: Chcel by som upozorniť na to, že iná verzia smernice bola zaslaná členom Rady 

SRZ na schválenie a následne iná verzia bola zverejnená a poslaná na organizácie. 

Mgr. Jankovičová: Iná verzia smernice bola schválená, iná bola zaslaná na organizácie, viď čl. 

XII ods. 2 a 5. 

Mgr. Schlesingerová: Došlo asi k omylu, nebolo úmyslom zasielať inú verziu na hlasovanie 

a inú prezentovať ako schválenú. Navrhujem schváliť novelu smernice a tam doriešiť aj tieto 

sporné ust. čl. XII ods. 2 a 5. Tiež Navrhujem v čl. V. ods. 2 vypustiť a ods. 3 upraviť tak, aby 

povinnosť platiť členské najmenej vo výške 1 € platila pre všetky FO do 14 rokov, snahou bolo 

odpustiť platenie členského pre deti, ale stanovy povinnosť platiť členské pre všetkých členov 

bez ohľadu na vek, treba zosúladiť, čl. XI ods. 3 a 6- upresniť formuláciu, tak aby boli vylúčené 

špekulácie, že na kombináciu známky miestne povolenie a zväzové povolenie je možné chytiť 

40 ks + 40 ks, známka zväzové povolenie len rozširuje to kde si loviaci môže týchto 40 ks 

privlastniť a čl. XII ods. 2 a 5- aby sa zosúladilo, to čo sa poslalo na hlasovanie s tým, čo malo 

byť zaslané. 

Ing. Zajtko, Ing. Kadnár, MVDr. Bilik, Ing. Lauš, prezident SRZ, PhDr. Fraňa, p. Tomanovicz, 

Mgr. Púčik, Mgr. Jankovičová, p. Pavelková, Ing. Haluška: Diskusia. Za a proti vypustenia 

pstruha dúhového zo zoznamu 40 ks rýb, ktoré si možno privlastniť na jedno povolenie. 
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Povolenky sú už natlačené, distribuujú sa, nie je možné už vykonať zmeny. Možnosť ponechať 

túto úpravu v kompetencii OZ SRZ- nemožnosť pre rozpor s vyhláškou. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 226/2019 

Rada SRZ schvaľuje  novelu smernice o členskom o platení zápisného, členských príspevkov 

a o vydávaní povolení na rybolov č. 1947/624/19- Sekr. tak, že  

-v čl.  V sa vypúšťa ods. 2 ods. 3 znie „2. Fyzická osoba do 14 rokov veku vrátane, je povinná 

zaplatiť členský príspevok najmenej vo výške 1 Eur.“ a prečíslujú sa nasledujúce odseky 

- čl. XI. ods. 3 znie: „3.Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto 

smernicou v tlačive „Povolenia na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ pre vody 

kaprové neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov 

rýb ako prislúchajúcich na jedno povolenie.“ 

- čl XI. ods. 6 znie : „6. Známka Zväzové povolenie na lipňové vody nalepená v súlade s touto 

smernicou v tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ na vody 

lipňové neoprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb 

prislúchajúcich ako na jedno povolenie.“ 

- čl. XII. ods. 2 znie: „2. Známka podľa ods. 1 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je 

držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na kaprové vody 

vydané OZ SRZ. Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, 

Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia 

na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na pstruhové vody alebo miestne 

povolenie na lipňové vody, vydaného týmito OZ SRZ.“ 

- čl. XII. ods. 5 znie: „5. Známka podľa ods. 4 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je 

držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenia na lipňové vody 

vydané OZ SRZ (Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske 

Teplice, Žilina, Prievidza, Podbrezová, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Humenné, 

Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Orlov, Vranov nad Topľou). 

Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len kaprové alebo pstruhové vody môže byť, môže byť 

Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne 

povolenie na pstruhové vody alebo miestne povolenie na kaprové vody.“. 

Za – 30   Proti – 0    Zdržal sa – 0 

          

Ing. Zajtko: Navrhujem vypustenie pstruha dúhového z limitu 40 privlastnených rýb. 

 

Nebolo prijaté 

Uznesenie 

Rada SRZ vypúšťa pstruha dúhového z ustanovení Smernice o platení zápisného, členských 

príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov na všetkých vodách. 

Za – 14   Proti – 15     Zdržal sa – 1 

    Mgr. Jankovičová, p. Pavelková  Ing. Kohút 

    p. Tomanovicz, Mgr. Púčik, Ing. Macúš, 

    Ing. Haluška, p. Nikov, p. Radena,   

    Ing. Lauš, p. Vecel, Ing. Stanko, p.Hamran 

    p. Takacz, Ing. Kadnár, p. Seemann 

Bod 11 

Žiadosť o súhlas s usporiadaní športového preteku v love kaprov  ISCC- International 

Slovakia Carp Cup na vode Rady SRZ VN Sĺňava 

 

Ing. Cuker: Povinnou súčasťou žiadosti by mali byť propozície, aby sa vedelo, čo sa schvaľuje 
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Pavelková: Úplne súhlasím, neviem čo vlastne máme schvaľovať. 

Ing. Lauš: Ak žiada o usporiadanie preteku iný subjekt ako OZ SRZ, nech si zaplatí prenájom 

rybárskeho revíru. 

 

Nebolo prijaté 

Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje  Žiadosť o súhlas s usporiadaní športového preteku v love kaprov  

Za – 0   Proti – 30      Zdržal sa – 0 

   Mgr. Jankovičová, p. Pavelková   

   p. Tomanovicz, Mgr. Púčik, Ing. Macúš, 

   Ing. Haluška, p. Nikov, p. Radena,   

   Ing. Lauš, p. Vecel, Ing. Stanko, p.Hamran 

   p. Takácz, Ing. Kadnár, p. Seemann   

   Ing. Kohút, JUDr. Timár, MVDr. Bílik, p. Kobela 

   p. Hesek, PaedDr. Čerešnák, p. Orovčík, p. Šaffa,  

Ing. Cuker, p. Viktorín, PhDr. Fraňa, Ing. Zajtko,  

p. Kozub, p. Tomko, p. Brokeš     

  

 

tajomník SRZ: Taktiež by som rád začal riešiť aj nevyhovujúcu situáciu na sekretariáte, boli 

zrušené niektoré odbory, napr. odbor tečúcich vôd a výroby, nie je možné spájať odbory, 

pričom jeden má vyrábať a druhý ho má kontrolovať. Boli prepustení ľudia,  chýba vzájomná 

zastupiteľnosť, terajšia situácia naplno ukazuje nedostatky tohto modelu fungovanie. Je 

potrebné zmeniť Organizačný poriadok sekretariátu Rady SRZ. 

Mgr. Schlesingerová: Chcem podať informácia o tom, že medzi spoločnosťou Stavex plus, 

s.r.o. a Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Sekule - Moravský Svätý Ján bola 

uzatvorená Dohoda o finančnom vyrovnaní ohľadom rybárskeho revíru č. 2-3270-1-1-

Štrkovisko Hliničky v súlade so Smernicou upravujúcou postup pri uzatváraní dohody o 

finančnom vyrovnaní. 

MVDr. Bílik: Je to v kompetencii tajomníka pripraviť takýto predpis. 

Mgr. Jankovičová: Ja sa chcem opýtať kto je ichtyológ pre BA kraj, túto otázku som opakovane 

adresovala aj na sekretariát, doteraz som nedostala odpoveď.  Telefonovala som aj na sekretariát 

a bolo mi povedané, aby som sa obrátila na Radu SRZ s touto otázkou, aby bolo jasné, kto je 

ichtyológom pre BA kraj, či máme rybársky poriadok poslať na schválenie, a ak áno tak komu. 

prezident SRZ: Po sneme SRZ, po voľbe druhého štatutára mi skončilo vyplácanie odmeny 

prezidentovi. Dostanem len aliktvótnu čiastku do 23.11, ale ja som zarybňoval aj po tomto 

dátume, zarybňovalo sa do 5.12. Rád doťahujem prácu do konca, inak by boli problémy. 

Niektorí z Ba oblasti mi rybársky poriadok predložili, ja som im to prezrel a schválil. Je tu tá 

vec na doriešenie tejto veci. V tejto oblasti Dunaja treba urgentne riešiť. Toto moje finančné 

ohodnotenie ichtyológa, odmena priznaná uznesením, skončilo 23.11.2019. 

Mgr. Jankovičová: Ja sa chcem opýtať kto je ichtyológ pre BA kraj. 

Prezident SRZ: Bratislava otvorene mi povedzte chcete ma za ichtyológa. 

Mgr. Jankovičová: Prečítala email s otázkou. 

p. Pavelková: Tu nie je otázka koho my chceme za ichtyológa. Príkazná zmluva a dohoda 

s prezidentom sa zrušila preto, lebo ako prezident nemôže byť zamestnancom SRZ, nemôže 

robiť ichtyológa a hospodára, čo nedovoľujú stanovy na základe správy KK SRZ. Toto bol 

dôvod zrušenia týchto zmlúv a ten dôvod stále pretrváva. Ja ešte aj ako člen DK pri Rade SRZ 

nemôže povedať vlastne sama proti sebe, chcem aby prezident robil ichtyológa. 

MVDr. Bilik: Nechajme riešenie personálnych otázok sekretariátu na tajomníka.  

PhDr. Fraňa: Doriešme ešte tieto problémy. 
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MVDr. Bilik: Mali by sme doriešiť mzdu tajomníka SRZ. 

Mgr. Jankovičová: Prečo nie je ešte do dnešného dňa podpísaná pracovná zmluva? 

prezident SRZ: V pracovnej zmluve nebola určená mzda, je to zákonná náležitosť každej 

pracovnej zmluvy, preto som nepodpísal zmluvu.  

Ing. Zajtko: Návrh mzdy aby mal tajomník rovnakú výšky mzdy ako predchádzajúci tajomník 

2500 € a návrh na mimoriadne odmeny za obdobie bez pracovnej zmluvy. 

Ing. Kadnár: Navrhujem 3000 €, od roku 2014 stúpli náklady. 

tajomník SRZ: Koľko mi určíte, toľko prijmem a služobný byt nebudem využívať. 

Ing. Zajtko, MVDr. Bílik, Ing. Kadnár, PhDr. Fraňa, p. Pavelková, p. Orovčík, p. Šaffa,  

p. Hesek: Diskusia. Výška mzdy, pracovné benefity, treba určiť aj odmenu za obdobie od 

zvolenie do podpísania pracovnej zmluvy, lebo tajomník pracoval aj počas tohto obdobia. 

prezident SRZ: Odmenu za obdobie od snemu, ešte pracoval. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 227/2019 

Rada SRZ schvaľuje mzdu tajomníka SRZ vo výške 2500 €, štvrťročné odmeny po schválení 

Radou SRZ max do 25%  mzdy a použitie služobného auta aj na súkromné účely. 

Za – 28   Proti – 0    Zdržal sa – 2 

         Ing. Kadnár, Ing. Kohút 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 228/2019 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu za obdobie od 3.12 do podpísania 

pracovnej zmluvy vo výške  1000 €. 

 

Za – 29   Proti – 0    Zdržal sa – 1 

         Ing. Kohút 

Nie sú prítomní p. Kozub, Ing. Macúš, Ing. Lauš, p. Brokeš 

(prítomných 26 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 229/2019 

Rada SRZ schvaľuje prezidentovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške  600 €. 

 

Za – 21   Proti – 1    Zdržal sa – 4 

MVDr. Bilík   Mgr. Púčik, Ing. Haluška,  

p.Orovčík, p. Seemann 

 

 

 

Vrátili sa Ing. Macúš, Ing. Lauš, p. Brokeš 

(prítomných 29 členov Rady SRZ) 

 

tajomník SRZ: chcel by som navrhnúť Ing. Kadnárovi odmenu za prípravu XIII. Snemu SRZ. 

 

Nebolo prijaté 

Uznesenie č. 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Kadnárovi mimoriadnu odmenu vo výške  1000 €  za organizáciu 

snemu. 

 

Za – 11   Proti – 0  Zdržal sa – 18 
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p.Nikov, Mgr. Púčik, Ing. Haluška 

Ing. Macúš, p. Radena, Ing. Lauš, 

p. Hesek, PaedDr. Čerešňák, p. Orovčík,  

Ing. Zajtko, p. Šaffa, Ing. Cuker,  

MVDr. Bilik, p. Tomko, p. Seemann,  

Ing. Kadnár 

 

 

Nie je prítomný Ing. Stanko 

(prítomných 28 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 230/2019 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Kadnárovi mimoriadnu odmenu vo výške 600 €  za organizáciu 

snemu . 

 

Za – 21   Proti – 0   Zdržal sa – 7 

        Ing. Kadnár, p. Orovčík. Ing. Cuker 

        MVDr. Bilík, p. Tomko, p. Šaffa 

        Ing. Zajtko 

tajomník SRZ: Je potrebné schváliť repre povolenky pre členov Rady SRZ. 

Vrátil sa späť Ing. Stanko 

Nie sú prítomní Ing. Macúš, p. Hesek  

(Prítomných 27 členov Rady SRZ) 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 231/2019    

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2020 podľa 

predloženého návrhu takto: 

Prezident: 9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

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

(33 Eur+40 Eur)  

2 ks zvláštne povolenie 

 

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

(33 Eur+40 Eur)  

       2 ks zvláštne povolenie 

 

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

ich výmenu za povolenia lipňové. 

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

Sekretariátu  - meno a priezvisko osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 
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Pre ZO SRZ podľa počtu predaných členských známok pre dospelých a mládež za rok 

2019: 

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

kaprové (33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

 

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

SRZ 

Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu:  bude pridelené podľa požiadavky z fondu 

Rady SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

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

podľa predloženého zoznamu (33 Eur+40 

Eur)  

 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   zväzové povolenie na vody kaprové alebo 

zväzové povolenie na vody lipňové, alebo zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na 

medzinárodnej súťaži  a pre vedúcich sekcií podľa predloženého zoznamu  

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

alebo lipňové (33 Eur+40 Eur) 

 

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

informovaná Rada na každom zasadnutí 

 

 

Návrh: 

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

5,00 Eur/kg s DPH +6 kg Pd mrazený v cene 2,00 Eur/kg s DPH,  pre zamestnancov 

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

Za – 27   Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Vrátili sa späť Ing. Macúš, p. Hesek  
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(Prítomných 29 členov Rady SRZ) 

 

p. Pavelková: Pán Heller chce spolupracovať so SRZ na výstavách, chce pomôcť s propagáciou 

SRZ, blíži sa výstava v Inchebe, prezentuje sa besedami a  ukážkami detských rybárskych 

krúžkov, je potrebné nadviazať spoluprácu s p. Hellerom,  odporúčam poveriť tajomníka 

nadviazaním spolupráce s p. Hellerom. 

p. Hesek: Pán Heller robí veľa práce s deťmi, nič za to doteraz nestáva, financuje to z vlastných 

zdrojov a  treba ho podporiť aspoň takto a zaradiť medzi nás.      

Ing. Lauš: My ako legislatívna komisia pripravíme návrhy odmeňovania, dáme to do jedného 

predpisu. Pre tento rok by sme to nechali. 

Ing. Trokan: Nebral by som to pri KK SRZ ako odmenu, prídeme o deň skôr, chodíme na 

kontroly, berieme si dovolenky, dal by som to ako náhradu straty času a stravné. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 232/2019    

Rada SRZ poveruje sekretariát Rady SRZ nadviazaním spolupráce s pánom Hellerom ohľadom 

spolupráce na rybárskej výstave v Inchebe. 

 

Za – 28   Proti – 0    Zdržal sa – 0 

  

Pán Radena nehlasoval 

 

p. Hesek: Mali by sme sa zamyslieť nad odmeňovaním členov komisií, máme tu KK SRZ, DK 

pri Rade SRZ atď. Táto práca nie je ohodnotená, preplácané len cestovné náklady, ale my 

obetujeme svoj vlastný čas a máme s tým aj náklady. 

      

 

p. Pavelková: Oboznámila s činnosťou DK pri Rade SRZ. Chceme požiadať o vysvetlenie akou 

pečiatkou disponuje prezident. 

Mgr. Schlesingerová: Prezidentovi na základe jeho žiadosti bola v lete vyhotovená červená 

pečiatka SRZ a proti podpisu odovzdaná. 

prezident SRZ: Dali mi ju na sekretariáte, materiálovú jamu B som vysvetlil na sneme, pečiatku  

som potreboval, lebo boli veci, ktoré bolo treba riešiť na ministerstve. Toto čo sa deje je hon na 

prezidenta. 

Tajomník SRZ, prezident SRZ a Ing. Trokan podpísali pracovnú zmluvu tajomníkovi SRZ. 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

  

 

 

 

 Ing. Ján Kohút, v.r.  Emanuel Seemann, v.r. 

 tajomník SRZ            prezident  

 

 

 

Overovatelia: Ing. Macúš p. Orovčík 
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 14.12.2019 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 199/2019  

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičovú a MVDr. Bílika. 

Uznesenie č. 200/2019 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Ing. Macúša a p. Orovčíka.        

Uznesenie č. 201/2019 

Rada SRZ schvaľuje vypustenie bodu 10.1. z programu zasadnutia. 

Uznesenie č. 202/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa vypustenie bod 10.8. z programu zasadnutia. 

Uznesenie č. 204/2019 

Rada SRZ schvaľuje sa účasť JUDr. Ing. Lalinského na zasadnutí Rady SRZ, aby podal správu 

ohľadom predaja strediska v Považskej Bystrici. 

Uznesenie č. 205/2019 

Rada SRZ schvaľuje ukončenie dohody o právnom zastupovaní uzavretú s JUDr. Čambálikou 

vo veci súdneho konania ohľadom nehnuteľností v Považskej Bystrici. 

Uznesenie č. 206/2019 

Rada SRZ schvaľuje uzavretie dohody o právnom zastupovaní s JUDr. Ing. Lalinským vo veci 

súdneho konania ohľadom nehnuteľností v Považskej Bystrici za podmienok prednesených 

pred Radou SRZ. 

Uznesenie č. 209/2019 

Rada SRZ schvaľuje na základe predložených žiadostí priznať základným organizáciám 

finančné prostriedky z Fondu podielu zaplatených daní na osobitné účely podľa predloženého 

zoznamu a zostatok 50% na úhradu nákladov na činnosť referátu pre prácu s deťmi a mládežou 

a 50% na úhradu nákladov rybárskej stráže.  

Uznesenie č. 211/2019 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia Rady SRZ  a Rady SRZ na rok 2020 s navrhnutými 

zmenami. 

Uznesenie č. 212/2019 

Rada SRZ schvaľuje opravu prípojky pitnej vody na  stredisku Biely potok. 

Uznesenie č. 214/2019 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj vyradených motorových vozidiel 2 ks IVECO a 2 karavany. 

Uznesenie č. 216/2019 

Rada SRZ schvaľuje    

-  Vydanie povolení na rybolov pre rok 2020 členom reprezentačných družstiev, členom sekcií 

a prezídia odboru ŠČ (VV SZŠR)  na základe vypracovaného zoznamu. 



Zápisnica z mimoriadneho  zasadania Rady SRZ zo dňa 14.12.2019  

 

 

Strana: 24 

 

-  Presun prebytkových financií z rozpočtu OŠČ pre rok 2020 do rezervného fondu SZŠR 

(OŠČ). 

Uznesenie č. 218/2019 

Rada SRZ schvaľuje uzatváranie dohôd o ochrane revírov Rady SRZ na obdobie šesť mesiacov 

s platnosťou od 1.1.2020. 

Uznesenie č. 220/2019 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o schválenie športového preteku 

Zemplínsky kapor 2020. 

Uznesenie č. 221/2019 

Rada SRZ schvaľuje prvotné zarybnenie z rezervného fondu podľa predloženého 

zarybňovacieho plánu. 

Uznesenie č. 222/2019 

Rada SRZ schvaľuje  návrh Disciplinárneho poriadku so zapracovanými zmenami. 

Uznesenie č. 223/2019 

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

v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) p. Viliam Čimbora, p. Ambróz Jaraba a p. Marián Beluský 

z SRZ MsO Trnava, p. Tibor Maršovský, p. Jozef Mikulášik a Jozef Gaál z SRZ MsO Bratislava 

V., p. Jozef Ďurček, p. Jozef Švolík, p. Miloš Jaďuď, p. Anton Mikláš, p. Milan Varholík a p. 

Rudolf Horniak z SRZ MO Nová Baňa a Mgr. Jozef Púčik  z SRZ MO Dolný Kubín, udelenie 

vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ Ing. Miroslav Kosmeľ z SRZ MO Dolný 

Kubín a udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 

1. stupňa p. Ján Repáň z SRZ MsO Dunajská Lužná, RNDr. Štefan Kupka z SRZ MsO 

Bratislava II a Jozef Ďurček z SRZ MO Nová Baňa, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 

č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení 

Dodatku č. 1. 

Uznesenie č. 224/2019 

Rada SRZ schvaľuje  Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín   o prenájom rybárskeho revíru č. 3-6010-

1-1 Vodná nádrž Žilina na dni 22.- 24. mája 2020 na usporiadanie športového rybárskeho 

preteku v disciplíne LRU feeder súťaž prvá liga. 

Uznesenie č. 226/2019 

Rada SRZ schvaľuje  novelu smernice o členskom o platení zápisného, členských príspevkov 

a o vydávaní povolení na rybolov č. 1947/624/19- Sekr. tak, že  

-v čl.  V sa vypúšťa ods. 2 ods. 3 znie „2. Fyzická osoba do 14 rokov veku vrátane, je povinná 

zaplatiť členský príspevok najmenej vo výške 1 Eur.“ a prečíslujú sa nasledujúce odseky 

- čl. XI. ods. 3 znie: „3.Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto 

smernicou v tlačive „Povolenia na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ pre vody 

kaprové neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov 

rýb ako prislúchajúcich na jedno povolenie.“ 

- čl XI. ods. 6 znie : „6. Známka Zväzové povolenie na lipňové vody nalepená v súlade s touto 

smernicou v tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ na vody 

lipňové neoprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb 

prislúchajúcich ako na jedno povolenie.“ 

- čl. XII. ods. 2 znie: „2. Známka podľa ods. 1 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je 

držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na kaprové vody 

vydané OZ SRZ. Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, 

Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia 

na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na pstruhové vody alebo miestne 

povolenie na lipňové vody, vydaného týmito OZ SRZ.“ 

- čl. XII. ods. 5 znie: „5. Známka podľa ods. 4 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je 

držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenia na lipňové vody 
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vydané OZ SRZ (Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske 

Teplice, Žilina, Prievidza, Podbrezová, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Humenné, 

Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Orlov, Vranov nad Topľou). 

Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len kaprové alebo pstruhové vody môže byť, môže byť 

Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne 

povolenie na pstruhové vody alebo miestne povolenie na kaprové vody.“. 

Uznesenie č. 227/2019 

Rada SRZ schvaľuje mzdu tajomníka SRZ vo výške 2500 €, štvrťročné odmeny po schválení 

Radou SRZ max do 25%  mzdy a použitie služobného auta aj na súkromné účely. 

Uznesenie č. 228/2019 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu za obdobie od 3.12 do podpísania 

pracovnej zmluvy vo výške  1000 €. 

Uznesenie č. 229/2019 

Rada SRZ schvaľuje prezidentovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške  600 €. 

Uznesenie č. 230/2019 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Kadnárovi mimoriadnu odmenu vo výške 600 €  za organizáciu 

snemu . 

Uznesenie č. 231/2019    

Rada SRZ schvaľuje limity reprezentačných povolení na rybolov pre rok 2020 podľa 

predloženého návrhu takto: 

Prezident: 9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

Tajomník:  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  

(33 Eur+40 Eur) 

       3 ks zvláštne povolenie 

 

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

(33 Eur+40 Eur)  

2 ks zvláštne povolenie 

 

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

(33 Eur+40 Eur)  

       2 ks zvláštne povolenie 

 

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

ich výmenu za povolenia lipňové. 

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

Sekretariátu  - meno a priezvisko osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 

 

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

2019: 

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

kaprové (33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 
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(33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

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

kaprové 

(33 Eur+40 Eur)   

 

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

SRZ 

Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu:  bude pridelené podľa požiadavky z fondu 

Rady SRZ 

 

Čestní členovia SRZ:    1 ks zvláštne povolenie 

 

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

podľa predloženého zoznamu (33 Eur+40 

Eur)  

 

 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady: 1 ks zvláštne povolenie 

 

Funkcionári a pretekári OŠČ:   zväzové povolenie na vody kaprové alebo 

zväzové povolenie na vody lipňové, alebo zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na 

medzinárodnej súťaži  a pre vedúcich sekcií podľa predloženého zoznamu  

 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ  1 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

alebo lipňové (33 Eur+40 Eur) 

 

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

informovaná Rada na každom zasadnutí 

 

 

Návrh: 

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

5,00 Eur/kg s DPH +6 kg Pd mrazený v cene 2,00 Eur/kg s DPH,  pre zamestnancov 

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

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č.203/2019 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu z konania XIII. Mimoriadneho snemu SRZ. 

Uznesenie č. 207/2019 

Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami, ktoré budú zapracované. 

Uznesenie č. 210/2019 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom, Plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018 Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 213/2019 

Rada SRZ berie na vedomie Návrh plánu investícií na rok 2020. 

Uznesenie č. 215/2019 

Rada SRZ berie na vedomie   
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1. Správu o činnosti za rok 2019 a jej prílohy: 

2. Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2019 

3. Súhrn výsledkov Majstrovstiev SR 2019   

4. Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev z účasti na medzinárodných podujatiach v r. 

2019 

5. Predbežný Plán hlavných úloh SZŠR a OŠČ: 

 5.1.   Zabezpečiť volebné výročné zasadnutia všetkých sekcií a komisie rozhodcov za 

účasti zástupcov OZ SRZ. 

       T: 28.2.2020                                                                                      Z: VV SZŠR, odbor ŠČ 

 5.2. Vypracovať plán práce SZŠR na r. 2020 (súčasťou ktorého sú termínový kalendár 

pretekov,  nasadenie družstiev v postupových pretekoch, rozpočet, účasť družstiev na svetových 

podujatiach, plán práce). 

       T: 28.2. 2020                                                                                     Z: VV SZŠR, odbor ŠČ 

 5.3. Aktualizovať Predpisy SZŠR a ich smerníc, pravidlá jednotlivých  disciplín podľa 

medzinárodných predpisov. 

        T: 28.2.2020                                                                                     Z: VV SZŠR, odbor ŠČ 

 5.4. Zabezpečiť vyúčtovanie dotácie príspevku pre športovú činnosť na rok 2019 od 

MŠVVaŠ SR. 

        T: 28.2. 2020                                                                                        Z: ekonóm SRZ 

 5.5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2020 do federácií FIPSed 

(plávaná, prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) z prostriedkov SZŠR. 

        T: 30.3. 2020                                                                            Z: VV SZŠR 

 5.6. Zabezpečiť konanie konferencie SZŠR v 1. polroku 2020 za účasti tajomníka SRZ. 

         T: 30.5. 2020                                                                                       Z: VV SZŠR 

 5.7. Požiadať MŠVVaŠ SR o dotáciu pre uznaný šport. 

        T: 30.9.2020                                                                                   Z: tajomník SZŠR 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 217/2019 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti rybárskej stráže. 

Uznesenie č. 219/2019 

Rada SRZ berie na vedomie správu referenta pre prácu s deťmi a mládežou. 

Uznesenie č. 225/2019 

Rada SRZ berie na vedomie informáciu o žiadosti MO SRZ Žarnovica. 

 

III. Rada SRZ poveruje: 

Uznesenie č. 208/2019 

Rada SRZ poveruje tajomníka SRZ, aby vyjednal ukončenie súdneho sporu s Ing. Javorom 

a pripravil návrh mimosúdneho zmieru, následne vyjednaný mimosúdny súdny zmier predložil 

na elektronické hlasovanie Prezídiu Rady SRZ do 31. januára 2020. 

Uznesenie č. 232/2019    

Rada SRZ poveruje sekretariát Rady SRZ nadviazaním spolupráce s pánom Hellerom ohľadom 

spolupráce na rybárskej výstave v Inchebe. 

 

 

 

 

 

 

 
 


