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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 7. marca 2020 v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: p. Seemann, Mgr. Púčik, p. Farský, Ing. Haluška, p. Hesek, Ing. Kadnár,  

                      p.  Tomanovics , PaedDr.Čerešňák  

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

prezident Športového zväzu športového rybolovu, Ing. Gulas- vedúci odboru  výroby 

násad, p. Martincová- poverená zastupovaním ekonomického odboru, p. Horčička- 

vedúci odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov 

 

(prítomných 25 členov Rady SRZ)  

 
Program: 

1. Kontrola uznesení  

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom  

3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2020 s komentárom 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov  

4. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov, bilancia roka 2019 

5. Vyhodnotenie zarybnenia za rok 2019 

6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2020  

7. Návrh plánu činnosti SZŠR na rok 2020  

8. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2019 

9. Rôzne  

9.1. Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica  

9.2. Informácia o výrobnom stredisku Slovianska dolina  

9.3. Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ  

9.4. MsO SRZ Senica- Žiadosť o dotáciu na zarybnenie VN Brezová  

9.5. MsO SRZ Dubnica n. Váhom- Žiadosť o bezúročnú pôžičku 

9.6. MsO SRZ Michalovce – Žiadosť o súhlas s usporiadaním pretekov funkcionárov 

„Šíravský pleskáč“ 

9.7. Návrh na vyznamenania  

9.8. Dočasná legislatívna komisia 

9.9.SRZ MsO Piešťany – Žiadosť o súhlas s usporiadaním pretekov na VN Sĺňava 

9.10.SRZ MO Liptovský Hrádok- Žiadosť o dotáciu- Prednáška Knapp 

 

V dňoch 14. – 17. januára 2020  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/2020 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      Ing. Lauš 
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(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ –p. Hesek, p. Polák, p. Radena , p. Seemann, p.  Tomanovics, 

p. Vaculčiak, p. Vecel, Ing. Zajtko)  

 

V dňoch 24.- 28. februára 2020 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 13/2020 

Rada SRZ ukladá prezidentovi SRZ p. Emanuelovi Seemannovi, aby do 15. marca 2020 

odovzdal na Sekretariát Rady SRZ červenú okrúhlu pečiatku SRZ Rada. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Brokeš 

       

 

(nehlasovalo 9 členov Rady SRZ – p. Radena, PaedDr. Čerešňák, p. Hesek, Ing. Kadnár, Ing. 

Lauš, p. Polák, Mgr. Púčik, p.  Tomanovics, p. Vaculčiak)  

 

 

 

Zasadnutie otvoril tajomník SRZ, privítal členov Rady SRZ a vyzval ich, aby si minútou ticha 

uctili zosnulého kolegu Ing. Rúžičku. Tajomník SRZ navrhol za skrutátorov Mgr. Jankovičovú 

a MVDr. Bilíka.  

 

Uznesenie č. 14/2020 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičová a MVDr. Bilíka. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0   Zdržal sa – 1 

          MVDr. Bilík 

           

             

tajomník SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice p. Nikova a Ing. Cukera. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 15/2020 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Nikova a Ing. Cukera.        

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

                 p. Nikov,       

           Ing. Cuker 

 

Prišiel p. Radena  

(prítomných 26 členov Rady SRZ) 

 

tajomník SRZ: Predniesol program zasadnutia. 

 

 

Bod č. 1 
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Kontrola uznesení 

 

tajomník SRZ: Prednesie Mgr. Schlesingerová. 

Mgr. Schlesingerová: Pani Mgr. Jankovičová zaslala pripomienky k plneniu uznesení, všetky 

akceptujeme. Časť uznesení je splnená – nadviazanie spolupráce s p. Hellerom kvôli výstave, 

vyjednanie mimosúdnej dohody s Ing. Javorom, tam už prišlo aj uznesenie zo súdu o zastavení 

konania. Uznesenie 194/2019 - vypracovať smernicu o zaraďovaní rybárskych revírov do 

zväzových povolení- Toto uznesenie bolo prijaté 9.11.2019 došlo k zmene v osobe vedúce 

odboru, nedostala sa k nemu táto informácia, preto žiada o posunutie termínu a zvolanie 

zasadnutia zarybňovacej komisie, aby boli stanovené kritéria pre zaraďovanie rybárskych 

revírov do zväzových povolení. Ostatné uznesenia sú plnené priebežne 

 

Ing. Lauš: Bolo prijaté uznesenie č. 66/2019, ktoré ukladá KK SRZ, aby bola vyčíslená škoda 

spojená s predajom hospodárstva v Považskej Bystrici, chcem vedieť ako je plnené. 

p. Janovič: Zatiaľ škoda nevznikla, zatiaľ vznikli len náklady spojené s predajom 

hospodárstva v Považskej Bystrici. 

p. Pavelková: Pokiaľ ešte škoda nevznikla, tak vyčíslime náklady. 

p. Janovič: Vyčíslime náklady spojené s predajom hospodárstva v Považskej Bystrici. 

Uznesenie č.16/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

 

 

Bod č. 2, 3 a 4 

Predbežné plnenie rozpočtu za rok 2019 s komentárom 

Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2020 s komentárom 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov, bilancia roka 2019 

 

tajomník SRZ: Vedúci ekonomického odboru je dlhodobo PN, neviem kedy bude 

práceschopný, navrhujem na zváženie namiesto neho zvoliť do ekonomickej komisie iného 

zamestnanca. Tieto body prednesie p. Martincová, ktorá zastupuje vedúceho odboru počas jeho 

PN. 

p. Martincová: Celkové náklady boli v rozpočte na rok 2019 rozpočtované v celkovej výške 6 

715 791 €, pričom skutočné náklady predstavujú 6 780 706 €.  

a) Spotreba materiálu, krmív a liečiv Úspora nákladov v tejto položke oproti rozpočtu 2019 

predstavuje čiastku 18 924 €, na čom sa najviac podieľala úspora krmív, liečiv a hnojív. Na 

prekročení nákladov sa za  najväčšiu položku  radí neplánovaná oprava domu v Lučenci ( 

havarijný stav )  a taktiež i vysoký nákup náhradných dielov.  b) Spotreba rýb Na zníženej 

spotrebe sa podieľali najmä znížené zarybnenie z prostriedkov RR a RF ZO SRZ a spotreba 

násad rýb – predaj za VFP + tržná ryba, čo predstavuje hodnotu  365 573 €, oproti rozpočtu 

2019. c) Spotreba pohonných hmôt Tento ukazovateľ môžeme hodnotiť pozitívne i oproti 

skutočnosti 2018 i oproti rozpočtu 2019. d) Spotreba energie Spotreba energií v podstate 

zodpovedá výške rozpočtovanej čiastke na rok 2019. e) Opravy a udržiavanie Náklady na 

opravy a udržiavanie sú nižšie oproti rozpočtu o 67 650 €, čo sa však môže prejaviť v ďalšom 

období ako negatívne. Maximálnou položkou v opravách sú náklady na opravu a udržiavanie 

motorových vozidiel. f) Cestovné V tejto položke došlo oproti rozpočtu na rok 2019 k 

prekročeniu nákladov vo výške 20 790 €. Celkové náklady na cestovné v roku 2019 predstavujú 
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čiastku 98 790 €. Pod zvýšené náklady na cestovné oproti roku 2018 sa podieľali i zvýšené 

náklady komisie Rady SRZ na riadenie činnosti  Sekretariátu Rady v oblasti Činnosť Prezídia, 

Rady a KK, ktorá nebola rozpočtovaná. g) Náklady na reprezentáciu Úspora nákladov v tejto 

položke predstavuje 3 217 €. h) Ostatné služby V tejto položke došlo k prekročeniu nákladov v 

položke Ostatné nakupované služby a to o  83 530 €. V porovnaní s rokom 2018  došlo síce k 

zníženiu nákladov, no v tomto trende znižovania  treba i naďalej pokračovať. i) Osobné náklady 

K prekročeniu v oblasti mzdových nákladov došlo a to o 72 209 € a na prekročení sa podieľali 

najmä  vyplatené nerozpočtované náklady v roku 2019 a to doplatok miezd na základe súdneho 

rozhodnutia, dohody - mzdové náklady vyplatené komisii Rady SRZ za riadenie činnosti 

Sekretariátu SRZ, vyplatené dohody mimo rozpočtu na rok 2019 a to 12 372 €. Zvýšené náklady 

na zákonné a ostatné sociálne poistenie súvisia so zvýšenými mzdovými nákladmi. j) Dane a 

poplatky Prekročenie bolo čiastočné spôsobené podhodnotením tejto položky v rozpočte na rok 

2019. k) Zmluvné pokuty a penále Ide najmä o zmluvné pokuty za nesplnenie opatrení na 

stredisku Nové Zámky a v oblasti autodopravy. l) Ostatné náklady K prekročeniu došlo o 8 458 

€, pričom podstatnú časť prekročenia predstavujú manká a škody na rybách, ktoré sa 

nerozpočtujú. m) Odpisy DNM s DHM Náklady predstavujú celkové odpisy majetku SRZ za 

rok 2019 a sú nižšie ako rozpočtované o 51 924 €. n) Zostatková cena predaného DNM a DHM  

Predstavuje zostatok účtovnej hodnoty predaných stredísk Považská Bystrica a Kubrica , ktorou 

boli zaťažené náklady SRZ. Tieto sú plne vykryté v oblasti príjmov – Tržba z predaja DNM a 

DHM. o) Predaný materiál Aj keď bola táto položka prekročená, časť z prekročenia bola 

vykrytá v oblasti príjmov  (VII.2  Tržba z predaja materiálu ostatný). Rozdiel predstavuje 

materiál, ktorý bol dodaný OZ SRZ bezodplatne. p) Ostat. prísp.ŠČ a RS  Tieto náklady boli 

vyčerpané v medziach rozpočtu. r) Vnútroorganizačné náklady Tieto náklady sa nerozpočtujú, 

predstavujú náklady zaúčtované medzi jednotlivými strediskami Rady SRZ a sú plne vykryté v 

časti Výnosy –  677 - Vnútroorganizačné výnosy. Predstavujú náklady na prepravu rýb, činnosť 

Truxora pre strediská, preúčtovanie osob. nákladov a pod. 1.1. Výnosy  Celkové výnosy boli v 

rozpočte na rok 2019 rozpočtované v celkovej výške 6 715 791 €, pričom skutočné výnosy 

predstavujú 10 334 284 €. I.Tržba za predaj vl. výrob. - násady rýb. Nenaplnenie tohto 

ukazovateľa bolo spôsobené nižšou produkciou rýb a nenaplnením cieľa predaja. II. Tržba z 

predaja služieb. Príjmová položka v rámci tejto skupiny nákladov bola takmer splnená a 

predstavuje príjmy získané hlavne nasledovnou činnosťou práce technologického zariadenia 

Truxor pre zákazníkov mimo SRZ, ichtyologické prieskumy spracované pre organizácie mimo 

SRZ, preprava rýb mimo organizácií SRZ, reklamná činnosť počas podujatí organizovaných 

SRZ a pod. III. Zmena stavu zásob – produkcia rýb. Došlo k prepadu produkcie rýb jednak 

oproti skutočnosti 2018 o 407 170 € a oproti rozpočtu 2019 o 165 199 €.  Podrobný rozbor bude 

spracovaný odborom výroby. IV. Finančné výnosy. U finančných výnosov sa nepodarilo 

dosiahnuť plánovanú výšku – nižšie oproti rozpočtu 2019 o 93 360 €.  V. Tržba z predaja DNM 

a DHM. Položka sa nerozpočtuje. Boli predané strediská Kubrica a Považská Bystrica. Príjem 

za predaj strediska Kubrica bol uhradený, finančné prostriedky za predaj strediska Považskej 

Bystrice neboli doteraz uhradené. VI. Výnosy z finanč. investícií. Príjem 13 878 € predstavuje 

príjem z dividend Slovryb a.s. VII. Tržba z predaja materiálu. Položka nebola naplnená v rámci 

rozpočtu o 51 837 € a na jej naplnení sa podieľal najmä znížený predaj vianočnej ryby – 

výpadok strediska Považská Bystrica a nenaplnenie odbyt. zámerov na predaj tržných rýb . 

644. Tržba z prenájmu. Rozpočtovaný zámer bol splnený a prekročený o 23 482€ . VIII. Prijaté 

príspevky. Zámery rozpočtu na rok 2019 boli splnené i prekročené. Podrobný rozbor Prijatých 

príspevkov od fyzic. osôb – príjmy z povolení FO je uvedený v Tabuľke ,, Prehľad príjmov z 

predaja povolení na rybolov v € za rok 2019 “. Čo sa týka oblasti ,,VIII.4 Prijaté členské známky 

“ predané členské známky zodpovedajú rozpočtu na rok 2019.  677. Vnútroorganizačné výnosy. 

Položka sa nerozpočtuje a priamo súvisí s vnútroorganizačnými nákladmi, s ktorými sa rovná 

viď časť Náklady – Vnútroorganizačné náklady. 691 Dotácie na prevádzku. V rámci príjmovej 
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časti evidujeme za rok 2019 poskytnuté dotácie z dvoch zdrojov a to: a) Ministerstvo životného 

prostredia – Environmentálny fond dotácia vo výške 28 451,74 €- použitie dotácie – nákup 

motorového vozidla Toyota Hilux pre potreby odboru tečúcich vôd, b) Ministerstvo  školstva, 

vedy, výskumu a športu SR dotácia vo výške 59 162,00 € použitie dotácie –  nákup počítačovej 

techniky a mobilného telefónu, vytvorenie WEB stránky, náklady na mzdy, nájomné ihrisko, 

mobil WC, účastnícke poplatky zahraničie, letenky, ...                                

p. Tomko: Chcem sa spýtať prečo takáto dôležitá vec neprešla komisiami aby sme mali ich 

vyjadrenie k rozhodovaniu? 

tajomník SRZ: Vysvetlí p. Martincová. 

MVDr. Bilík: Ja som na minulom zasadnutí Rady povedal, aby materiály komisii boli včas 

dodané, aby sme to mohli prejsť v komisii. Bolo dosť času 

Ing. Macúš: Ja by som sa spýtal na názor KK SRZ, ktorá sa týmto materiálom zaoberala. 

p. Janovič: Stanovisko k plneniu rozpočtu za rok 2019, rozpočet nebol z dôvodu neskorého 

dodania materiálov prejednaný s ekonomickou komisiou, zasadnutie Rady SRZ k tejto 

problematike malo byť až v neskoršom termíne, KK SRZ zaujme stanovisko až po vyjadrení 

ekonomickej komisie. 

Ing. Lauš: Mňa zaujíma položka cestovné. Pri MsO TN sú 3 športové kluby, ktoré si uplatňujú 

náhrady cestovného od MsO SRZ Trenčín, chcel by som nahliadnuť, či nedochádza k duplicite 

uplatňovania cestovného. Zaujímajú ma osobné náklady písm. i) mzdové náklady vyplatené 

komisii za riadenie Sekretariátu. 

Ing. Macúš: Ako to vyzerá s auditom za rok 2019?         

p. Martincová: Audítorka sa nahlásila na stred februára na vykonanie auditu, bolo odsúhlasené 

posunutie účtovná uzávierka, máme jej dať vedieť, keď budeme mať účtovnú uzávierku. 

Ing. Macúš: Ja chápem situáciu, ktorá tu teraz je, otázka je či schválime niečo čo nebude úplne 

dobré alebo posunieme schválenie. Takisto zarybnenie, niektoré OZ SRZ kvôli tomu nemajú 

splnené zarybnenie.    

MVDr. Bilik: Mňa zaujíma hospodársky výsledok, keď odpočítame Kubricu, my sme neušetrili 

ani tie odpisy. Do akej miery tí, ktorí viedli sekretariát od júla, do akej miery ho viedli 

hospodárne. Informácie, že je treba šetriť boli predsa známe v júli a neušetrili sme nič. 

p. Martincová: My sme museli doodpisovať strediska, stúpli náklady. 

MVDr. Bilik: Brzotín určite bude mať dotáciu, Kľúčovec predpokladám tiež. 

p. Martincová: Kľúčovec už má náhradu škody 51 000 € zohľadnenú v rozpočte, pretože prišlo 

rozhodnutie o náhrade škody. 

tajomník SRZ: Keďže sme otvorili toto, tak keď sme otvorili tému Kľúčovec, tak vás 

poinformujem podrobnejšie. Uplatnili sme škodu, ktorú spôsobili rybožravé predátory. Pretože 

išiel Kľúčovec do veľkej straty,  nechal som vypracovať znalecký posudok ( náklady cca 300 

€), v ktorom bola vyčíslená škoda. Bol som osobne túto záležitosť predniesť na Okresnom 

úrade v Komárne a požiadať o náhradu škodu. Minulý týždeň nám prišlo rozhodnutie a priznali 

nám náhradu škody v plnom rozsahu 51 000 €.  

p. Pavelková:  K čerpaniu rozpočtu veľmi stručne, nemáme ušetrených koľko sme chceli, 

s nákladmi sme prekročili o 64 000 €, čo by som čakala, že sme ušetrili. Dali ste nám reálne 

podklady z účtovníctva. Ekonomická komisia by toto mala spracovať. Zobrať to na vedomie 

nie je postačujúce. Malo by sa viac prebrať čerpanie rozpočtu za rok 2019 a lepšie naplánovať 

rok 2020. 

Ing. Macúš, p. Martincová, MVDr. Bilik, p.Pavelková, Ing. Viktorín, tajomník SRZ, p. 

Orovčík: Diskusia. Nie je započítaná daň z príjmu za predaj hospodárstva v Považskej Bystrici, 

nedá sa to dať do nákladu alebo výnosu, kde dať daň z príjmu, nehľadali sme rezervy, od mája 

vieme, že je problém, minulý rok sme kvôli tomu zastavili investície. Investície boli reálne 

zastavené, bolo to dodržané. Najlepšie keby zasadli Ekonomická komisia s Investičnou 

komisiou a zanalyzovali rok 2019, prešli postupne všetky položky a našli kde sa dá a koľko 
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ušetriť. Peniaze na investíciách boli reálne ušetrené. S rokom 2019 nespravíme nič. Nastal 

výpadok na výrobe. Buď mimoriadne zasadnutie Rady SRZ alebo do ďalšieho zasadnutia 

pôjdeme v rozpočtovom provizóriu. Preberajú sa jednotlivé položky.  

tajomník SRZ: Nemôžeme si zakrývať oči, bez toho aby som čakal na tento rozpočet, ja už som 

s týmto začal. Začal sme osekávať nepotrebné položky a služby. Šokovalo ma, že sme vyplatili 

na monitoring lipňa obrovské peniaze, vlastne na teoretizovanie. S takýmito výdavkami 

nesúhlasím, áno musíme šetriť a ísť na núdzový režim. Nastal výpadok na produkcii výroby. 

Prepad produkcie výroby oproti plánu – 165 199 €. V porovnaní s rokom 2018 je - 407 170 €,  

treba toto zobrať ako fakt, to už tu nezmeníme.  

p. Orovčík: Nie je to prvýkrát, čo začíname s rozpočtovým provizóriom, Problém nastal aj ten, 

že sa preložilo zasadnutie na začiatok marca, vieme predsa všetci, že sa ekonomika doťahuje 

do konca marca a celková informácia príde až na konci. Zarybnenie treba pozastaviť, aj 

vyhodnotenie rozpočtu, mimoriadne zasadnutie kvôli rozpočtu alebo ísť v rozpočtovom 

provizóriu. Uzavrime tento bod, ideme v rozpočtovom provizóriu. Aj pre tajomníka je dôležité, 

aby to prešlo komisiami. 

tajomník SRZ: Veľmi správna poznámka. Problém nastal aj ten, že sa preložilo zasadnutie na 

začiatok marca (dokonca bolo navrhované preložiť zasadnutie na február) neboli v tomto 

termíne k dispozícii všetky ekonomické podklady, nestihlo sa preto predložiť komisii. 

Ing. Macúš: Predsedovia Ekonomickej a investičnej komisie, dokedy to viete spracovať a viete 

dať stanovisko? 

MVDr. Bilik: My už nástrel rozpočtu na rok 2020 máme, treba sa stretnúť aj s Investičnou 

komisiou, zodpovednými zamestnancami. 

Ing. Mišech: Harmonogram, zasadnutie ekonomickej komisie a ich výstup, podľa toho sa za 

treba sa stanoviť kroky, aby to bolo efektívne. 

tajomník SRZ: Prebieha výter šťuky a inkubácia ikier, niekde sa už liahne plôdik,  za týždeň 

otvárame komorové rybníky, v priebehu dvoch týždňov začne zarybňovanie, nemáme 

zarybňovať? Musíme predsa dodržiavať zootechnické termíny? 

MVDr. Bilik: Navrhujem zasadnutie ekonomickej aj investičnej komisie na stredu 11. marca 

2020 o 10:00. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 17/2020 

Rada SRZ ukladá ekonomickej a investičnej komisii zúčastniť sa zasadnutia v stredu 11. marca 

2020 spolu so zamestnancami a pripraviť návrh rozpočtu na rok 2020 a ten následne spolu 

s odôvodnením predložiť na elektronické hlasovanie do 6. apríla 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

                  

 

Bod č. 5 a 6 

Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2019 

Návrh plánu zarybnenie na rok 2020 

 

tajomník SRZ: Nech zatiaľ p. Janovič prednesie za KK SRZ správu k zarybneniu. 

p. Janovič: KK SRZ sa zaoberala otázkou zarybnenia a bolo zistené, z príjmov z povolení, ktoré 

sú účelovo viazané na zarybnenie, tvoria povolení na lov všetkých druhov a odvodov 2 €, 

celkovo za rok 2019 bolo prijaté 2 765 462,43 €, z uvedeného bolo na zarybnenie investované 

1 786 235,57 €, prostriedky boli vyčerpané na 64,59%. Nebola dodržaná smernica č.998/221/16 
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na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích 

fondov platná od 1.1.2017. 

p. Horčička, Ing. Gulas: : Materiály vám boli zaslané. O plnení jednotlivých fondov boli 

vypracované tabuľky. Tiež krátky komentár k dodaným násadám. Zeleným sú vyznačené ryby 

dodané, žltým čiastočne dodané a červeným nedodané. Prejdené jednotlivé druhy, ktoré neboli 

dodané. Neboli dodané zubáč jednoročný, zubáč rýchlený, štuka jednoročná  a rýchlená, ešte 

mieň, toto je každoročný problém s dravými rybami. Kaprové vody Rada SRZ iba na 80% 

splnené. 

p. Šaffa: Každý rok to tu hovorím, príďte na výpustný kanál Zemplínskej šíravy, tam je zubáča 

dosť.  

p. Orovčík: Prečo dávame do Zemplínskej šíravy zubáča a nie kapra? 

p. Horčička: Ichtyológovia predsa nerobia podľa seba, ale podľa schváleného plánu zarybnenia 

a záverov zarybňovacej komisie. Nepredpokladám, že by konali svojvoľne. 

Ing. Macúš: Je predsa schválený plán zarybnenia do konca 2020, treba sa ho držať, v priebehu 

roka sa bude meniť. 

p. Horčička: Plán je schválený do konca roka 2020, plán schvaľuje MŽP SR, je povinnosťou  

ho dodržať, je predsa schvaľovaný trojročný cyklus, my nemôžeme teraz meniť plán. V ďalšom 

cykle to môžeme do určitej miery meniť. 

Ing. Gulas: Naplánujeme s najbližším strediskom a ichtyológom odlov po dohode. 

p. Horčička, Ing. Gulas: Rada lososové splnené na 94,4% Bešeňová, Palcmanská Maša. Fond 

lipeň splnený na 98%. Lipňová rezerva splnené na 97,57 %. Mimo Čadce boli splnené všetky. 

Čereň splnené 62,96 %. Ekologické a prvotné zarybnenie splnené na 84,32 %. Kaprová rezerva 

BA kraj splnené na 80,75 %. Predniesli správu ohľadom zarybnenia za rok 2019. 

Mgr. Jankovičová: Nebolo uskutočnené zarybnenie do BA oblasti, do OZ SRZ, kam tá ryba 

išla? Konkrétne sme nedostali  nadplán. Prosím preveriť nedodané násady z nadplánu pre OZ 

SRZ BA kraja na rok 2019 a podať vysvetlenie.  

Nedodané násady v hodnote 77 216 € pre jednotlivé OZ SRZ za vlastné finančné prostriedky 

spolu. 

 

 Bolo prijaté 

Uznesenie č. 18/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2019 s pripomienkami.   

 

Ing. Macúš: Teraz máme prejsť k bodu zarybnenie na rok 2020, toto tiež neprešlo komisiu, 

chýbajú podklady, má to nadväznosť na rozpočet, navrhujem posunúť schválenie zarybnenia. 

Návrh presunúť tento bod. Vieme to riešiť až po zasadnutí komisií po strede. 

p. Horčička: Minulý rok bolo 6. marca 2019 ešte len stretnutie zarybňovacej komisie, len 

k príprave plánu zarybnenie, až 15. marca sa posúvali materiály na Radu. Teraz sme mali termín 

na predloženie materiálov, pričom k skorému termínu sme nemali všetky potrebné poklady na 

vyhodnotenie. Nemáme všetky OZ SRZ nahodené úlovky, PB nemá nahodené úlovky, 

Turzovka, tí majú technický problém, Veľký Meder a Záhorie.  

MVDr. Bilík: Vy tie úlovky ani nepotrebujete, viete si to urobiť podľa predchádzajúcich rokov. 

p. Horčička: Úlovky sa menia, návštevnosť sa mení. Potom si OZ SRZ vytiahne úlovky na 

svojom revíry za zvláštne povolenie a bude sa pýtať svojho ichtyológa, prečo tam bolo ulovené 

za 500 € a zarybnené bolo za 200 €. 

MVDr. Bilík: Lebo dodali neskoro údaje. Prečo stále čakať. 

Ing. Macúš: Prvý nosný ukazovateľ je rozloha, dá sa to podľa štatistiky, ale na vašu obhajobu, 

minulý rok sa rapídne zmenil systém lovu na štrkoviskách. Treba to urobiť v súlade so 

smernicou a závermi komisií, rozpočtu. 
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p. Pavelková: Zarybnenie musí ísť, provizórne, určité veci ako ryby do stredísk treba kúpiť. 

Ostatné sa dorieši po schválení rozpočtu. 

Ing. Gulas: Ale ja už momentálne zajednávam násady, neskôr nebudú k dispozícii. 

Ing. Mišech: O aké druhy sa jedná? 

Ing. Gulas: Jedná sa o jarné druhy rýb, rýchlené štádia zubáča 

MVDr. Bilík, p. Pavelková, Ing. Gulas, Ing Macúš, tajomník SRZ, p.. Vaculčiak: Diskusia. Ako 

zabezpečiť zarybňovanie do schválenia rozpočtu. 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 19/2020 

Rada SRZ schvaľuje predložený plán zarybňovania jarných násad z jednotlivých fondov ako 

predbežný do schválenia rozpočtu Rady SRZ pre rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p. Radena nehlasoval 

 

Bod č. 8 

Bilancia investícií a opráv 

 

Ing. Gulas: V rámci bilancie rozpočtu, v lete boli v rámci šetrenia zastavené niektoré investície, 

tie neboli realizované. Stredisko Bytča nebola realizovaná oprava schodov, z hľadiska TBD 

bude treba realizovať v roku 2020. Recirkulačný systém sa nerealizoval. Stredisko Kľúčovec, 

nákup auta, oprava sádok oprava bytu a kúrenia nebolo realizované. Stredisko Košarovce 

oprava klapky nerealizované, nereálne odhady na cenu, pretože je to veľmi rozsiahla oprava, 

ale nie je to havarijný stav. Stredisko Lučenec nie sú tam havarijné opravy. Nové Zámky bolo 

dosť položiek na opravy, bol menovaný nový vedúci, nerealizovali sa opravy. Stredisko Paríž, 

Ľubá sú to opravy nie investícia, odhad po obhliadke, začína to byť havarijný stav. Slovianska 

dolina nie je to havarijný stav. Stredisko Svit bola plánovaná veľká rekonštrukcia sádok,  kvôli 

šetreniu sa nerealizovalo. Stredisko Trstená žiadne nevyhnutné havarijné opravy. Uzovská 

Párnica. Rada Žilina nákup auta skriňového Truxor, rekonštrukcia nájomného bytu, prízemia, 

nerealizovalo sa z dôvodu šetrenia rekonštrukcia zasadačky, prvého poschodia, nového pásu na 

Truxor. Slovryb oprava prípojky, schválené Radou z dôvodu havarijného stavu, predbežný plán 

55 000 €. 

MVDr. Bilik: Napísané, že v Brzotíne je čln, ale toto nie je pravda, čln je našej OZ SRZ. 

Ing. Gulas: Čln mal ísť do Brzotína, bola dohoda, že pôjde do Nových Zámkov. Momentálne 

je teda písané, že čln je v Brzotíne, ale je v Nových Zámkoch,  treba ho teda  preradiť do Nových 

Zámkov. 

Ing. Viktorín: Prešli sme investície, ušetrilo sa 400 000 € a teraz by nás zaujímali tie investície 

na rok 2020. Prejdeme to v komisii. 

MVDr. Bilik: zaujímajú ma dve strediská, Bytča, prečo to stále klesá a strediska Liptovská 

Mara. Prepočítajte to a zdôvodnite. 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 20/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Bilanciu investícií a opráv.   

 

Bod. 9 

Rôzne 
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Výlov VN Ružinná 

 

tajomník SRZ: Dostali ste informácie, zaslali sme to na OZ SRZ. Vymenoval som komisiu, 

ktorá zodpovedá za výlov, na čele komisie je vedúci výroby Ing. Gulas, ten vás podrobne 

poinformuje.  

Ing. Gulas: Predbežný plán výlovu je na 21. až 23. marca 2020, 12. marca 2020 budúci týždeň 

stretnutie s SVP a zainteresovanými subjektmi a MO SRZ Lučenec. Je predpoklad, že výlov sa 

asi posunie o týždeň, čakáme na diaľničnú spoločnosť, ktorá robí privádzač vody. Predbežný 

plán 50 ľudí, ktorí sa budú výlovu účastniť, loviť sa bude na vode. Plánujú sa možnosti výlovu, 

3D sonarom sa monitorovalo dno, vzniknú dve veľké oká, SVP spravilo panelovú cestu takmer 

k vode, žeriav, nakladať na autá a čo najrýchlejší prevoz na strediská, očakávajú sa veľké ryby, 

veľa bielej miešanej. Je ta veľa bahna, je predpoklad, že tam budú veľké staré ryby. Je možnosť 

si tieto ryby objednať, pôjde sa podľa poradia objednávok. Bude po dohode s políciou 

zamedzený prístup k vode, aby nedošlo k blokácii našej techniky. Loví sa sobota, nedeľa, 

pondelok kvôli brigádnikom. Nevieme presne čo v tej priehrade je. Sú tam hrablice, ryba do 15 

cm pôjde s vodou a zahynie. Je zabezpečené, aby skupina ľudí, aby cez siete a mreže zbierali. 

Kafilérny voz je predbežne zajednaný.  

MVDr. Bilik : Uhynuté ryby môžeme aj zakopávať do zeme, pokiaľ máme vlastný a vhodný 

pozemok.  

 

Bod. 9.2 

Rôzne 

Informácia o výrobnom stredisku Slovianska dolina 

 

tajomník SRZ: Je to veľmi dôležité, máme kľúčovú liaheň lososovitých rýb Slovianska dolina 

v okrese Martin. Pod touto liahňou vzniklo súkromné hospodárstvo. Odkúpil to nový vlastník. 

S predchádzajúcim vlastníkom sme nemali problémy. S novým vlastníkom problémy, jednak 

ohľadom vecného bremena, pretože potrubie je ťahané cez ich pozemky a vypracovali 

podnikateľský zámer, chceli obísť posudzovanie vplyvov na životného prostredia (EIA), 

zamlčali existenciu našej prevádzky Vyvolali sme na okresnom úrade v Martine stretnutie a je 

nariadená EIA. Bola zaangažovaná aj verejnosť, všetky subjekty poskytli  stanoviská, že 

nesúhlasia. Na zasadnutí ohľadom určovania rozsahu hodnotenia  sme predložili také  

podmienky, odňatie prameňov aby nebolo jednoduché. Ak by ale boli odobraté, tak by skončil 

program losovitých rýb na Slovensku. To by bola katastrofa. Je pre mňa nepredstaviteľné, že 

by sme o tieto pramene prišli. 

Ing. Gulas: Boli viaceré alternatívy odberu vody, zber odpadovej vody z nášho strediska do ich 

chovného zariadenia, to neprešlo, druhý variant 50:50, neprešlo. V tomto projekte zámerne 

nebol vôbec SRZ spomenutý, akoby žiadali o vodu, ktorá nie je nikomu pridelená. Oni 

momentálne žiadajú o celý prameň. V novej žiadosti nie je uvedené, že tam už stredisko je. 

Hydrogeologická skúška, ktorá sa robí pre nový prívod vody, oni si ju dali spraviť na naše 

pramene a vôbec tam nie je uvedené to, že SRZ túto vody odoberá a zákonne využíva. Dostali 

sme odporučenie, aby sme si dali tiež spraviť hydrogeologickú skúšku vody, skúška je robená 

na zdroj vody, nie je viazaná na žiadateľa. 

 

OBED  

 

Bod. 7 

Návrh plánu činnosti SZŠR na rok 2020 

 

p. Pavelková: Materiál zaslaný, nejaké otázky? 
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Ing. Lauš: Zmluva o spolupráci, smernica bola v inom znení, 66 000 € od SRZ, dotácia z MŠ 

SR a náklady na cestovnom, či má táto zmluva opodstatnenie. Druhá otázka nominácie do 

zahraničných súťaží. Týka sa to vás, pani Pavelková a vašej rodiny, gro súťažiacich v LRU 

Feeder je z Dunajskej lužnej, vy ste obsadili IV. miesto, teda tí, ktorí obsadili I. miesto nejdú, 

ale idete vy. Tretia otázka prečo nie je rovnaké zloženie tímov v rôznych disciplínach, 

vyskytujú sa tam rôzne zloženia a pozície? 

p. Pavelková: Suma 66 000 € bola už dávnejšie schválená na Rade SRZ a priebežne 

aktualizovaná. Športové združenie, aby mohlo poberať dotácie od MŠ SR, založili občianske 

združenie s vlastným IČO. Je prechodné dvojročné obdobie, treba organizovať a zúčastniť sa 

súťaží a následne dostanú viazané prostriedky. Športovci nešli nad rámec, SRZ sa zaviazalo, že 

dá 66 000 €. V disciplíne feeder majú kľúč podľa ktorého sa zúčastňujú reprezentanti na MS 

národov a MS klubov, víťaz ide na MS klubov, II. miesto  ide tiež na MS klubov, III. miesto 

obsadila Sereď, ale tá neprejavila záujem zúčastniť sa na MS národov, pretože náklady si hradia 

sami. Preto sme dostali túto možnosť my a prejavili sme záujem. Každá disciplína má svoje 

pravidlá, my nemáme prostriedky, aby sme si mohli zobrať managera, ale niektorí z rebríčka 

majú tieto prostriedky, preto sú tam uvádzané aj tieto pozície. 

p. Brokeš: 120 000 € je rozpočet na športovcov, 66 000 € dá SRZ, 60 000 € MŠ SR a ešte ste 

mali  26 000 € na cestovnom.  

p. Pavelková: Bolo to nesprávne interpretované a pochopené, športovci ušetrili 38 000 €, ona 

rozpísala čo všetko tvorilo náklady. Každá disciplína organizuje preteky, vysvetľuje ako to 

funguje. Nech sa k tomu vyjadrí KK SRZ. Vycestovanie do zahraničia, je len v prípade, že 

zvýšia peniaze. 

Ing. Lauš: Predkladáte návrh uznesenie v rozpore s tým, čo hovoríte. Uznesenie A 5 SRZ 

spolufinancuje svetové podujatia, nie je tu o tom, že ak zvýšia financie. Navrhujem sumu znížiť 

56 000 €. 

p. Tomko: Tých 66 000 je z príspevkov OZ SRZ. Ak znížime sumu, neohrozíme súťaže? 

p. Pavelková: Nie, vysvetľuje princíp fungovania. Nie pri znížení sumy sa neohrozia súťaže. 

p. Radena: Suma 66 000 € je dosť veľa peňazí, nie je to jednoduché, chcel by som vedieť kam 

tie peniaze išli. 

p. Pavelková: Mali ste v materiáloch k rozpočtu tabuľku Plnenie rozpočtu OŠČ 1-12 2019, kde 

je to presne vysvetlené. Bod 2 príloha č. 3. 

p. Tomko: Ako je % rozdelené medzi deti, mládež a dospelých.  

p. Pavelková: Kľúč stanovuje MŠVVsŠ SR. Čím viac detí, tým viac peňazí. 

P Pavelková, Ing. Lauš, p. Radena, p. Tomko: Diskusia. Potreba prehľadnosti výdavkov, 

informovať Radu SRZ na čo sú míňané poskytnuté financie. V zmluve je povinnosť pre SZŠR 

predkladať Rade SRZ prehľad hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami, 

postačujúce. 

Odišiel zo zasadnutia Rady SRZ p. Vaculčiak 

(prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

Neprítomný Ing. Zajtko 

(prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 21/2020 

Rada SRZ schvaľuje uzavretie zmluvy č.1/2020 so SZŠR o spolupráci pri zabezpečovaní 

športovej činnosti  za podmienok, že SRZ poskytne finančné prostriedky vo výške 56 000 €.  

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 1 
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           PhDr. Fraňa 

 

Prišiel Ing. Zajtko 

(prítomných 25 členov Rady SRZ) 

            

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 22/2020 

Rada SRZ   

A. Berie na vedomie 

    1.    Plán činnosti SZŠR. 

2. Termínový kalendár domácich postupových pretekov. 

3. Nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ. 

4. Výber a zloženie reprezentačných družstiev. 

5. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ  

v závislosti od množstva pridelených finančných prostriedkov. 

 A) LRU – PLÁVANÁ 

6.-7.6. MS  masters Slovinsko - Radece 

25.-26.7. MS klubov Srbsko - Novi Sad 

20.-21.6. MM ČR U15,20,25   

8.-9.8. MS U 15, 20, 25 Maďarsko - Nagykunsági  

22.-23.8. MS žien Holandsko - Almere 

12.-13.9 MS národov Taliansko  - Mincio 

  

B) LRU - MUCHA 

11.-18.8. MS národy  Fínska - Kusamo 

25.6.-5.7. MS juniori  Bosna a Hercegovina - Bihač 

6.-12.7. ME   Nórsko - Koppang 

25.-31.5. MS masters  Česká republika - Sev.Morava 

 

 C) LRU – PRÍVLAČ 

     Trout  Union Cup I.   

  Trout  Union Cup II.   

24.-26.4. MS národov Portugalsko 

  MM ČR   

  MM ČR juniorov   

 

 D) LRU – FEEDER 

11.-12.7. MS národov Francúzsko – Rieux 

30.-31.5. MS klubov Bulharsko – Plovdiv – 2 kluby 

 

B.) Schvaľuje 

     1.    Zmluvu o spolupráci medzi SRZ a SZŠR 

C. Ukladá 

    1. Tajomníkovi SRZ 

        - zabezpečiť kontrolu činnosti a čerpania finančných prostriedkov prijatých od SRZ 

       - zabezpečiť plnenie zmluvy o spolupráci medzi SRZ a SZŠR 
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    2. Výkonnému výboru SZŠR  

        - zabezpečiť plnenie plánu práce a plánu činnosti SZŠR 

        - zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov, 

        - zabezpečiť priebeh domácich postupových súťaží a M SR, 

        - zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov, 

        - zabezpečiť konanie konferencie SZŠR, 

       - zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti SZŠR, 

       - zabezpečiť plnenie zmluvy o spolupráci medzi SRZ a SZŠR 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

           

Bod 9.1 

Informácia o aktuálnom stave odpredaja strediska Považská Bystrica 

 

tajomník SRZ: SRZ prostredníctvom právneho zástupcu oznámilo NSO Solutions, sro, že 

zmluvu považuje za neplatnú, pokiaľ NSO Solutions, sro považuje zmluvu za platnú, tak SRZ 

odstupuje od kúpnej zmluvy. Na základe žiadosti právneho zástupcu Mesto Považská Bystrica 

oznámilo konania, ktorých účastníkom je spoločnosť NSO Solutions, s.r.o. a ktoré sa týkajú 

nehnuteľností zapísaných  na LV č. 5590, kat. územie Považská Bystrica.  SRZ prostredníctvom 

právneho zástupcu požiadalo o vstup do týchto správnych konaní. NSO Solutions, s.r.o. posiela 

opakovane listy (cca 14 výziev), tie sú preposielané právnemu zástupcovi. 

Ing. Lauš, tajomník SRZ, MVDr. Bilik, PhDr. Fraňa, Mgr. Schlesingerová: Diskusia. 

Odstúpenie od zmluvy, ďalší postup, priebeh vyšetrovania a postup OČTK. 

tajomník SRZ: Robím pre vyriešenie veci všetko, čo môžem. Problémy pri zmene štatutára SRZ 

v registri MVSR, je to riešené a v blízkej budúcnosti by mala byť zmena zrealizovaná. 

MVDr. Bilik: V súvislosti s týmto predajom, rád by som vedel, či je bývalý prezident SRZ 

RSDr. Boroš čestný člen? 

 

Bod 9.2 

Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ 

 

tajomník SRZ: Na minulom zasadnutí bola schválená štruktúra sekretariátu Rady SRZ, 

v zmysle tejto schválenej zmeny bol upravený Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ. 

Boli zistené, že v minulosti k tomu predpisu bola pripájaná aj Smernica o poukazovacom a 

dispozičnom oprávnení a podpisové vzory, kde sú podrobnejšie upravené kompetencie 

jednotlivých pracovníkov. Otváram diskusiu. 

Mgr. Schlesingerová: Organizačný poriadok bol upravený, podstata pracovných náplní zostala, 

v Smernici o poukazovacom a dispozičnom oprávnení sa našlo napr. aj to, čo sa tu v minulosti 

riešili, prečo zmluvu tajomníka podpisoval prezident s predsedom KK SRZ, tak tu to bolo 

ustanovené. 

MVDr. Bilik: Zamestnanec má právo uzatvárať zmluvy? Referent správy majetku. 

Mgr. Jankovičová: Číta pôvodné znenie. 

Mgr. Schlesingerová: Tak sa odstráni, že uzatvára zmluvy, čl. VIII ods. 3 písm. b) bude znieť 

eviduje zmluvy a objednávky dodávok energie.“ 

Ing. Lauš: Pripomienka k čl. VII ods.1 písm. c) „uzatvára a vypovedá zmluvy“, mne toto vadí, 

po predchádzajúcich skúsenostiach, tam treba dať poistku.  

Ing. Macúš: Navrhujem doplniť po schválení Radou SRZ. 
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tajomník SRZ: Sú stanovené obmedzenia pri uzatváraní zmlúv a máme rôzne zmluvy, o kúpe 

krmiva, nájomné. 

MVDr. Bilik: To sú ale zmluvy, ktoré podpisujú vedúci stredísk.  

Mgr. Schlesingerová: Nehnuteľný majetok a zmluvy ohľadom neho musí predsa schváliť Rada, 

hnuteľný majetok nad 33 000 €. 

Ing. Viktorin: Kto kupuje nad 33 000 pšenicu? 

MVDr. Bilik: Treba si pozrieť smernicu o obstarávaní, tam sa hovorí o tom, ako sa tovary 

obstarávajú, nie ako sa schvaľujú zmluvy. Aj tie drobné nákupy, nie je zrejmé kto ich schvaľuje, 

z organizačného poriadku vyplýva, že to robí zamestnanec, ktorý má na starosti správu majetku. 

Mgr. Schlesingerová: Tento zamestnanec ako všetci ostatní je podriadený tajomníkovi. 

MVDr. Bilik: Smernica nedefinuje zodpovednosť tajomníka, ona rieši ako má vyzerať 

obstarávanie. 

Mgr. Schlesingerová: Hierarchiu a zodpovednostný vzťah definuje práve organizačný 

poriadok.   

Ing. Viktorín: Organizačný poriadok hneď na začiatku uvedené, že sú podriadení tajomníkovi. 

MVDr. Bilik: Ale kto môže podpisovať tieto zmluvy, nielen podpisovanie ale aj rozhodovanie 

je dôležité. Smernica hovorí o forme, ale nie o rozhodovaní. Uzatvoriť neznamená rozhodovať. 

tajomník SRZ: Veď by sa ochromil celý zväz, keby sa zmluvy popodpisovali raz za štvrťroka 

po zasadnutí rady, to sa nedá. 

p. Janovič : Opisuje priebeh obstarávania do 10 000 € a nad 10 000 €. 

MVDr. Bilik, tajomník SRZ, Mgr. Schlesingerová, Ing. Macúš, PhDr. Fraňa, Ing. Viktorín, p. 

Janovič, Mgr. Jankovičová, Ing. Lauš, p. Orovčík, Ing Zajtko : Diskusia. Kto môže schvaľovať 

a rozhodovať. Kolektívne rozhodovanie.  Ako sa dá realizovať kolektívne rozhodovanie 

o zmluvách. Elektronické hlasovanie. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 23/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmeny Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ- ustanovenie  čl. 

VIII bod 3 písm. b) znie „eviduje zmluvy a objednávky dodávok energie“ a čl. VII ods. 1 c) 

znie „uzatvára a vypovedá zmluvy a informuje o nich členov Rady SRZ na najbližšom 

zasadnutí Rady SRZ“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Neprítomný Ing. Kohút 

(Prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 24/2020 

Rada SRZ schvaľuje Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ so schválenými zmenami.   

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Bod 9.4. 

SRZ MsO Senica - Žiadosť o dotáciu na zarybnenie VN Brezová 

 

Vrátil sa Ing. Kohút 

(Prítomných 25 členov Rady SRZ) 
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Ing Macúš: MsO SRZ Senica požiadala o finančnú pomoc formou dotácie z Rezervného fondu. 

Dôvodom žiadosti je úplné vypustenie VN Brezová (8 ha) už 7 rokov. Keďže MsO SRZ Senica 

predložila dokumentáciu, z ktorej vyplýva, že na predmetnom rybárskom revíri došlo k 

úplnému vypusteniu a po vykonanej revízii zasa k opätovnému napusteniu, ichtyológ odporučil  

pre MsO SRZ Senica v roku 2020 poskytnúť z Rezervného fondu dotáciu v čiastke 3100 € 

formou dodania rybích násad na prvotné zarybnenie. Aby došlo k maximálnemu zarbyneniu 

v októbri, novembri 2020. Druhové zastúpenie, veková štruktúra  a množstvo násad je uvedené 

v tabuľke. 

Ing. Mišech: Je to vypustené veľmi dlho. 

p. Orovčík: Pre miestne vody predsa existuje smernica o prvotnom zarybnení, treba dodržiavať 

smernicu. 

Ing. Macúš, p. Orovčík, Ing. Viktorín, tajomník SRZ: Diskusia. Miera zarybnenia, druhy rýb 

na zarybnenie 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 25/2020 

Rada SRZ ukladá zarybňovacecj komisii prerokovať Žiadosť o dotáciu na zarybnenie VN 

Brezová a navrhnúť riešenie v súlade so smernicou o prvotnom zarybnení OZ SRZ. 

 
Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

Bod 9.5. 

MsO SRZ Dubnica n. Váhom - Žiadosť o bezúročnú pôžičku 

 

p. Brokeš: Jedná sa o tri rybníky, sú tam problémy s pretekaním rybníkov Výstrkov, treba 

opravu, nesmieme ich zatiaľ napustiť, môže dôjsť k pretrhnutiu hrádzí. Boli nám predložené 

viaceré cenové ponuky na opravu zariadení, napr. 40 000 € na jeden rybník. Súhlasíme so 

splatnosťou do riadneho snemu. 

tajomník SRZ: Organizácia spĺňa podmienky na schválenie pôžičky, účel poskytnutia pôžičky 

je v súlade so smernicou, OZ SRZ nemá neuhradené záväzky voči SRZ a vyhlásili, že nemajú 

viazané finančné prostriedky na termínovaných vkladoch. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 26/2020 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky MsO SRZ Dubnica nad Váhom vo výške 

10 000 € na opravu rybníkov Výstrkov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

Bod 9.6 

SRZ MsO Michalovce - Žiadosť preteky Šíravsky pleskáč 

 

Tajomník SRZ: Materiály ste dostali, otváram diskusiu. 

p. Tomko: Vyjadril sa k tomu, ichtyológ, posledná veta,  uložil každú ulovenú rybu zvážiť 

a pustiť. Alebo bude každá ryba obodovaná jedným bodom a každá ryba po ulovení pustená do 

VN? Zákon o rybárstve hovorí, že ryba pri preteku má byť usieťkovaná. Je tam 60 

funkcionárov, bude 60 rozhodcov? 

p. Šaffa: Je to funkcionársky pretek, nejedná sa o nič. Ichtyológ s uskutočnením súhlasil. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 27/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o usporiadanie pretekov funkcionárov 

„Šíravský pleskáč“. 

 
Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

Bod 9.10 

Návrhy na udelenie vyznamenaní 

 

tajomník SRZ: Materiály vám boli zaslané, prišlo rekordné množstvo návrhov na 

vyznamenania, nie všetky spĺňajú podmienky na udelenie, oboznámil s návrhmi. Prizveme p. 

Sprušanskú, aby vysvetlila ktoré návrhy nespĺňajú podmienky. 

p. Sprušanská: Podrobne vysvetlila, ktoré návrhy na udelenie vyznamenaní môže Rada SRZ 

schváliť podľa smernice a odpustiť nesplnenie podmienok, a v ktorých prípadoch nie je možné 

schváliť v prípade nesplnenia podmienok stanovených smernicou. 

Ing. Stanko: Bol predložený návrh na udelenie čestného členstva pre p. Janoviča z KK SRZ,  

spĺňa predsa podmienky na udelenie, prečo je podľa tabuľky navrhnutý na udelenie medaily. 

p. Sprušanská: P. Janovič nespĺňa podmienky na udelenie čestného členstva, a to podmienku, 

že mu mala byť udelená medaila, podľa smernice nie je možné preskočiť toto vyznamenanie 

a udeliť mu hneď čestného člena. 

Ing. Stanko, p. Sprušanská, tajomník SRZ, Mgr. Jankovičová, p. Polák: Diskusia. 

O podmienkach na udelenie vyznamenaní, komunikácia s OZ SRZ o neúplných návrhoch, 

možnosť Rady SRZ, aby podľa smernice odpustila nesplnenie podmienok. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 28/2020 

Rada SRZ neschvaľuje udelenie vyznamenaní členovi MsO SRZ Bratislava IV. p. Trubelovi. 

 
Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 29/2020 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania čestného člena  členovi MsO SRZ Holíč -Jaroslav 

Baláž. 

 
Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0     Zdržal sa – 1 

           Ing. Stanko 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 30/2020 

Rada SRZ neschvaľuje udelenie vyznamenaní členovi MO SRZ Spišská Nová Ves -p.  

Hanuščákovi.  

 
Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0     Zdržal sa – 0 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 31/2020 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania členom v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. 

o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2.: 

 

Čestný člen  

MO SRZ Dubnica nad Váhom Miroslav Brokeš 

MsO SRZ Bratislava I. Pavel Gajdošík, Ing. 

MsO SRZ Banská Bystrica Martin Rybár, Ing. 

MsO SRZ Banská Bystrica Václav Chudáčik 

MsO SRZ Žilina Štefan Rybár 

MsO SRZ Levice Pavol Barcík 

MsO SRZ Levice Jozef Benke 

MO SRZ Holíč Jaroslav Baláž 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom Mada Roman, JUDr. 

MsO SRZ Galanta Ladislav Ješ, Ing. 

MsO SRZ Banská Bystrica Ľuboslav Mihalik 

MsO SRZ Banská Bystrica Pavol Babeľa 

MsO SRZ Žilina Pavol Janek 

MsO SRZ Žilina Miklánek Jaroslav, Ing. 

MsO SRZ Bratislava IV. Ivan Rybanský, Ing. 

MO SRZ Orlov Pavol Fuchs 

MO SRZ Orlov Pavel Švec 

MsO SRZ Levice Viliam Kinčok 

MsO SRZ Levice Imrich Göncöl 

MsO SRZ Levice Felix Šiška 

MsO SRZ Levice Jozef Pataky 

MsO SRZ Nitra Dušan Janovič 

MO SRZ Holíč Jozef Hollý 

MO SRZ Holíč Július Ferov 

 
Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) 

MsO SRZ Galanta Viliam Szem 

MsO SRZ Banská Bystrica Pavol Gašpar 

MsO SRZ Banská Bystrica Dušan Bobák 

MsO SRZ Banská Bystrica Valerián Skačan 

MsO SRZ Banská Bystrica Roman Bereš 

MsO SRZ Banská Bystrica Jaroslav Piliar 

MsO SRZ Banská Bystrica František Snopko 

MsO SRZ Banská Bystrica Ľubomír Škrván 

MsO SRZ Banská Bystrica Erich Styk 

MsO SRZ Banská Bystrica Juraj Holčík 

MsO SRZ Banská Bystrica Roman Drienik 
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MsO SRZ Banská Bystrica Marián Ivín 

MsO SRZ Banská Bystrica Ondrej Tokár 

  MO SRZ Brezno Peter Žeravý 

MO SRZ Brezno Ján Jágerčík 

MsO SRZ Spišská Nová Ves Štefan Pastucha 

MsO SRZ Žilina Igor Podmanický 

MsO SRZ Žilina Anton Sventek 

MsO SRZ Žilina Branislav Košťál, Ing. 

MsO SRZ Žilina Viliam Langer 

MsO SRZ Bratislava IV. Jaroslav Pavlas, Mgr. 

MsO SRZ Bratislava IV. Anton Pavlíček 

MsO SRZ Bratislava IV. Alojz Bernhauer 

MO SRZ Orlov Jozef Cabrnoch, MVDr. 

MO SRZ Orlov Milan Šido 

MO SRZ Orlov Jozef Husovský, Bc. 

MO SRZ Orlov Pavol Gaboš 

MO SRZ Orlov Ľubomír Hužvík 

MO SRZ Orlov Ľuboš Hanzilko 

MO SRZ Orlov Rudolf Kováč 

MO SRZ Orlov Ľubomír Nemčík 

MO SRZ Orlov Ján Grabiec, Mgr. Ing. 

MO SRZ Orlov Robert Choma 

MO SRZ Orlov Zbiněk Zajíc 

MO SRZ Stará Ľubovňa Jozef Kaleta, MVDr. 

MO SRZ Stará Ľubovňa Anton Bechera 

MsO SRZ Levice Karol Birčák 

MsO SRZ Levice Ľudovít Beňo 

MsO SRZ Michalovce Andrej Ondo 

MO SRZ Holíč Slavomír Grunner 

 
Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

 

Odišiel Ing. Cuker 

(Prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

MVDr. Bilik: Navrhuje odobrať RSDr. Borošovi čestné členstvo. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 32/2020 

Rada SRZ schvaľuje odobratie vyznamenania čestný člen RSDr. Rudolfovi Borošovi z MsO 

SRZ veľký Krtíš. 

 
Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0     Zdržal sa – 0 

            

 

Správa  Kontrolnej komisie SRZ 
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p. Janovič: Podnet Trenčín – Podnet bol na podozrenie z neoprávneného nákupu vozidla. 

Poverený členovia KK SRZ zistili, že nedošlo k porušeniu platných predpisov a Stanov SRZ. 

Nákup vozidla bol riadne schválený výborom, bol v súlade so schváleným rozpočtom. Bol 

dodržaný princíp kolektívneho rozhodovania. Podnet Košice – Podľa Stanov SRZ § 1 ods. 2, 

je MsO SRZ právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou a podľa ods. 4 hospodári 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Pre posúdenie možnosti vytvorenia 

uvedenej pracovnej pozície formou pracovnoprávneho vzťahu je zásadnou podmienkou 

dodržanie ustanovení uvedených v stanovách a to najmä v § 25 a Stanovy SRZ uvažujú s 

možnosťou vytvorenia pracovnoprávnych vzťahov organizačných zložiek a v § 18 ich odkazujú 

na ustanovenia Zákonníka práce a ostatné pracovnoprávne predpisy.  Organizácia má právo 

vytvoriť pracovné miesto v rámci svojich finančných možností na chod organizácie. Druh 

práce, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve nie je v rozpore s internými predpismi SRZ. Presná  

špecifikácia, čo a ktoré informácie majú byť zverejňované na internete je vecou subjektívneho 

posúdenia. Stanovi taxatívne určujú, že záväzné je všeobecne informovať o konaní schôdze, 

volieb …Členovia SRZ podľa stanov majú nárok na poskytnutie informácií o činnosti 

organizácie od výboru a výbor je povinný tieto informácie poskytnúť. Je povinnosťou výboru 

s týmto vysporiadať a nájsť prijateľnú formu pre žiadateľa. Podľa prehľadu zarybnenia za r. 

2018 predloženého výborom (uverejnený aj na stránke MsO) bolo skutočné celkové zarybnenie 

v sume 250 521,10€, avšak z finančných prostriedkov MsO bolo použitých len 233 561,1 €. Z 

prostriedkov Rady SRZ bolo poskytnuté zarybnenie v sume 16 960,-€. Podľa horeuvedeného 

uznesenie č. 17/18 a č. 18/18 nebolo splnené a je potrebné vo vyhodnotení urobiť opravu.  Podľa 

zákona o rybárstve v § 12 ods. 6 sa uvádza, že povolenie na rybolov vydáva užívateľ v 

limitovanom počte s prihliadnutím na výmeru, stav zarybnenia, zarybňovací plán, návštevnosť 

a analýzu úlovkov rybárskeho revíru. Podľa zistenia skutkového stavu pri kontrole uvedené nie 

je dôvodom nevydania povolení na rybolov sťažovateľom. V Stanovách SRZ v § 4 ods. 9 sa 

uvádza, kedy a ktorým osobám nie je možná vydať povolenie na rybolov. Toto  však nie je 

prípad sťažovateľov. Sťažovatelia podľa potvrdenia DK pri MsO SRZ Košice nie sú 

disciplinárne potrestaní ani stíhaní. Okrem rozhodnutia výboru tak ako je horeuvedené, nie sú 

známe iné dôvody, prečo by  im nemali byť nevydané povolenia.  KK SRZ konštatuje, že práva 

členov (sťažovateľov) boli hrubo porušené nevydaním povolenia na rybolov ako aj 

obštrukciami pri úhrade členských príspevkov. Problémy okolo „osobných účtov“ sú problémy 

výboru a nie členov. Ak tieto nefungujú, je na výbore, aby vec riešil a nie aby tak obmedzovali 

práva členov SRZ. Podľa stanov SRZ v § 15 ods. 6 je uvedené, že výbor zabezpečuje výber 

finančných prostriedkov zo zápisného a členských príspevkov členov. Obštrukciami okolo 

platenia členského príspevku sa výbor dopúšťa porušovania stanov v § 6 ods. 2 písm. a) , tým, 

že znemožňuje sťažovateľom plniť si povinnosť člena zväzu – platiť členské príspevky v 

termíne. Zároveň sú porušované zásady vnútro zväzovej demokracie v zmysle § 1 ods. 6 Stanov 

SRZ. Ak výbor toto rozhodnutie neprehodnotí v zmysle horeuvedeného, KK SRZ navrhne Rade 

SRZ zrušiť toto uznesenie výboru MsO SRZ Košice podľa § 7 ods. 1 Organizačného poriadku 

SRZ alebo v súlade so stanovami SRZ prostredníctvom zvolania členskej schôdze. KK SRZ 

konštatuje, že KK MsO Košice nekonala v súlade zo Stanovami SRZ a Smernicou pre činnosť 

KK SRZ platnej od 01.01.2017. KK MsO Košice využila nesprávnu formuláciu z platných 

Stanov SRZ § 11 ods.1 písm. c) k danej problematike t. j. podanie podnetu členom OZ SRZ. 

KK MsO Košice zanedbala svoje povinnosti a to podľa § 6 Práva a povinnosti členov zväzu/ 

ods.1 pís. d) člen zväzu má právo byť informovaný o činnosti organizačnej zložky, v ktorej sa 

člen združuje/ a následne § 17 Kontrolná komisia ods. 4  činnosť kontrolnej komisie 

organizačnej zložky podrobne upravujú vnútorné zväzové predpisy platných Stanov SRZ. KK 

MsO  Košice mala konať v zmysle Smernice  pre činnosť Kontrolnej komisie Slovenského 

rybárskeho zväzu účinnej od 1. januára 2017 a to čl. II. Pracovná náplň kontrolnej komisie SRZ 

písm. q) dbá, aby členovia boli náležite informovaní o hospodárení zväzu alebo organizačnej 
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zložky, podáva k tomu svoje stanovisko a informuje o svojej činnosti, č. IV. Oprávnenia a 

povinnosti kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov/ odst.6. / Predseda alebo ním 

poverený člen kontrolnej komisie SRZ má právo: b) prizvať k preskúmaniu podnetu jeho 

podávateľa, prípadne iné osoby, ktoré môžu napomôcť k objasneniu skutkového stavu a č. V  

Zásady práce a výkonu kontroly  ods. 3  . Kontrolná komisia SRZ vykonáva svoju činnosť aj 

mimo plánovaných úloh na základe podnetov od členov SRZ a na základe vlastných zistení o 

dianí v SRZ. Podnet p. Seeman – kontrola 14.2.2020 – podnet Disciplinárnej komisie na nesúlad 

výkonu dohody o vykonaní práce p. Seemana a výkonu funkcie prezidenta SRZ. Bol zistený 

nesúlad v 4 termínoch, keď bola vykázaná činnosť na dohodu – revír Dunaj a zároveň zasadanie 

Rady SRZ. Bližšie uvedené v protokole. KK SRZ odporúča, aby pri uzatvorených dohodách o 

vykonaní práce a príkazných zmluvách SRZ – Rada Žilina zabezpečil pri schvaľovaní výkazov 

prác zodpovednými vedúcimi zamestnancami kontrolu obsahu a úplnosti výkazov prác, najmä 

čas, miesto a popis vykonanej práce. Kontrola Partizánske –podnet výboru SRZ Partizánske na 

prejednanie previnení bývalého štatutára F. Jašša (vtedy predseda ZO a člen KK SRZ ). Už z 

názvu vyplýva príslušnosť pre Disciplinárnu komisiu Rady SRZ. Po preštudovaní podnetu 

poverená skupina KK SRZ zistila, že KK Partizánske správne posúdila ako a akým spôsobom 

F. Jaššo porušil stanovi SRZ a organizačný poriadok SRZ, jednotlivé prípady boli postúpené 

na ich DK a o boli riešené. KK SRZ sa stotožnila so závermi DK SRZ Partizánske, že v 

konečnom dôsledku túto vec postúpili DK SRZ pri Rade ako príslušnej Disciplinárnej komisií.  

Kontrola Žilina – prebieha zisťovanie skutočností, Kontrola Trebišov – prebieha zisťovanie 

skutočností. Kontrolná komisia SRZ žiada právne oddelenie Rady SRZ aby do Vestníka SRZ 

zakomponovala vyjadrenie Kontrolnej komisie, že táto sa bude zaoberať podnetmi jednotlivých 

členov až po predložení stanoviska k sťažnosti kontrolnej komisie pri jednotlivých 

organizačných zložkách. SRZ z príjmov povolení, ktoré sú účelovo viazané na zarybnenie 

tvoria položky z predaja zväzových hosťovacích, zvláštnych povolení, z odvodov vo výške 2.-

€, z povolení na lov z čereňom a z príjmov dodatkových povolení na kaprové a lipňové vody. 

Celkom bolo prijatých za rok 2019 -  2.765.462,43.-€ Z uvedeného príjmu bolo na zarybnenie 

investované 1.786.235,57.-€ a spolu, to znamená, že prostriedky boli vyčerpané na 64,59 

percent.  uvedeného vyplýva, že nebola dodržaná Smernica č.998/221/16 na 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do 

zarybňovacích fondov platná od 1.1.2017. Pri kontrole vyúčtovania cenín a tlačív za rok 2019 

KK zistila, že k 31.12.2019 nevyplatili všetky organizácie faktúry za dodané ceniny a tlačivá v 

sume 3.857-€. BOZP pre SRZ RADA Žilina  zabezpečuje dodávateľsky spoločnosť Livonec, 

ktorá zabezpečuje školenia bezpečnosti práce, revízie elektrických, plynových zariadení, 

bleskozvodov v zariadeniach patriacich SRZ Rada Žilina a sleduje aj ich platnosť. Kontrolná 

komisia skontrolovala protokoly o revízii spomínaných zariadení. Revízie sa robia v zmysle 

zákona v pravidelných intervaloch. Námatkovo boli prekontrolované aj hasiace prístroje, kde 

tieto sú vybavené štítkami o prekontrolovaní.  V roku 2019 bolo spoločnosťou Livonec s.r.o. 

vykonané školenie BOZP zamestnancov SRZ Rada Žilina dňa 4.9.2019 a následne školenie 

3.12.2019 tak, aby bol preškolený každý zamestnanec SRZ Rada Žilina. Spoločnosť vykonáva 

i vstupné školenia nových zamestnancov.  KK sa zamerala aj na kontrolu bezpečnosti pri 

obsluhe elektrických zariadení, kde aj s elektrickými agregátmi pracujú osoby, ktoré prešli 

školením. Zamestnanci tiež dostávajú od SRZ Rada ochranné prostriedky. Karty OOP, 

prideľovanie ochranných prostriedkov je vedené elektronicky v rámci intranetovej aplikácie, 

preberanie je evidované proti podpisu v papierovej podobe. Pri kontrole agendy a fyzickej 

kontrole neboli zistené na tomto úseku žiadne nedostatky. K budúcej kontrole žiadame 

zabezpečiť prítomnosť zástupcu firmy Livonec pri kontrole. V roku 2019 nebol uskutočnený 

žiaden nákup streliva. K 24.6.2019 odovzdával funkciu hospodár VN Orava II. Odovzdal 
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brokové strelivo, ktoré prevzal zamestnanec a v ten deň cez výdajku vydal nábojov hospodárom 

stredísk, ktorí disponovali oprávneniami  Ľubá a 750 ks hospodárovi strediska Brzotín. Všetci 

pracovníci sú držiteľmi príslušných zbrojných preukazov. Nakladanie so strelivom bolo v 

súlade so zákonom o zbraniach a strelive. Boli skontrolované pokladničné doklady za obdobie 

od 1.1.2020 do 29.2.2020. Doklady sú rozdelené na príjmové a výdavkové, samostatne delené 

za každý kalendárny mesiac. Sú očíslované, podpísané zhotoviteľom, prijímateľom a 

schvaľovateľom. Nedostatky neboli zistené.  

Ing. Zajtko: Bol by som rád keby bola stanovená povinnosť ichtyológa prizývať hospodára 

konkrétneho revíru k vodoprávnym konaniam. 

JUDr. Timár: Pri kontrole zaobchádzania so strelivom, mali dotyční zamestnanci aj zbrojný 

preukaz na to potrebný? 

p. Janovič: Áno, aj toto bolo predmetom kontroly, mali typ zbrojného preukazu potrebný na 

nakladanie s daným druhom streliva. 

Ing. Kobela: Nesúhlas MO SRZ Jelšava stanoviskom SVP š.p. k žiadosti o identifikáciu 

vodných útvarov 

tajomník SRZ: Žiadostí tohto typu je viacero viem  tom, je to dôsledok nového zákona, viem 

o tom a riešim to. Problémom je klasifikácia ako tzv.bočná vodná nádrž, kde už chýba iba 

krôčik k strate takto klasifikovaného revíru. 

 

Vrátil sa Ing. Cuker 

(Prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 33/2020 

Rada SRZ berie na vedome správu Kontrolnej komisie SRZ. 

 

Bod 9.8 

Dočasná legislatívna komisia 

 

Ing. Lauš: Boli vám predložené tri materiály. Prvý je dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní 

cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, v ktorom navrhujeme, 

aby sa funkcionárom preplácali cesty na VČS v plnej výške, nielen vo výške cestovného lístku. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 34/2020 

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní cestovných náhrad v rámci 

Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina. 

 
Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0     Zdržal sa – 1 

           MVDr. Bilik 

Ing. Lauš: Druhý dokument je Organizačný poriadok SRZ, boli akceptované a zapracované 

pripomienky, ktoré boli doručené v danom termíne. Nie je to úplne podľa mojich predstáv, ale 

sme viazaní Stanovami SRZ a to prosím berte do úvahy. 

Mgr. Jankovičová: Mám pár pripomienok- vznik OZ SRZ je to podľa mňa nad rámec Stanov 

SRZ a konflikt záujmov pri funkciách vo výbore,  

Ing. Lauš: Vysvetlil úpravy ustanovení. 

Mgr. Jankovičová: Vysvetlenie je postačujúce. 
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p. Dekyský: Navrhujem do budúcna poslať aj na OZ SRZ návrhy predpisov na 

pripomienkovanie. 

Ing. Macúš: Dostali sme tieto materiály v predstihu, my sme to poslali na všetky OZ SRZ 

Žilinského kraja, dostali sme od nich pripomienky, spracovali ich a poslali v termíne. 

Mgr. Jankovičová: My sme v Bratislavskom kraji postupovali rovnako. 

p. Janovič: Navrhujem, aby materiály boli zaslané aj členom KK SRZ, dostali sme sa k týmto 

materiálom len sprostredkovane. 

Mgr. Schlesingerová: Budeme zasielať návrhy predpisov aj člnom KK SRZ. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 35/2020 

Rada SRZ schvaľuje Organizačný poriadok SRZ v predloženom znení. 

 
Hlasovanie: 

Za – 23    Proti – 0     Zdržal sa – 2 

           MVDr. Bilik 

           Ing. Stanko 

Ing. Lauš: Tretí dokument Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 36/2020 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu  o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ v predloženom 

znení. 

 
Hlasovanie: 

Za – 19    Proti – 0  Zdržal sa – 6 

        MVDr. Bilik, Orovčík,  

p. Takacz, Mgr. Jankovičová,  

p. Pavelková, Ing. Stanko 

Bod 9.9 

SRZ MsO Piešťany- Žiadosť o súhlas s usporiadaním pretekov VN Sĺňava 

 

tajomník SRZ: Opakovaná žiadosť, ktorá tento krát náležitosti spĺňa, ichtyológ dal kladné 

stanovisko, propozície boli zaslané, je to v spolupráci s OZ Sĺňava, bude sa vyberať 

štartovného, preto navrhujem zvážiť za akých podmienok schváliť. Či by sa časť štartovného 

použila na zarybnenie. 

 

MVDr. Bilik, Ing. Macúš, tajomník SRZ, Ing. Viktorín, Mgr. Jankovičová, Ing. Zajtko, Ing. 

Mišech, p. Pavelková: Diskusia. Za akých podmienok schváliť tento pretek. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 37/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MsO Piešťany o Usporiadanie pretekov VN Sĺňava, s 

podmienkou, že SRZ MsO Piešťany uhradí SRZ sumu v hodnote 50 € za každé súťažné 

družstvo. 

 
Hlasovanie: 

Za – 21    Proti – 0  Zdržal sa – 4 

        p. Radena, Ing. Lauš 

p. Takacz, Mgr. Jankovičová 
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Mgr. Jankovičová: Ešte by som rada spomenula, že  v Smernici o platení zápisného, členských 

príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1 januára 2020 v čl. 6 bod 1 „vrátane 

členov mladších ako 6 rokov, ktorí členské príspevky neplatia“ by bolo potrebné vypustiť, 

keďže deti platia členské. 

 

Neprítomný p. Vecel 

(Prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 38/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmenu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 

povolení na rybolov účinnej od 1 januára 2020 – vypúšťa sa v čl. 6 bod 1 prvá veta „vrátane 

členov mladších ako 6 rokov, ktorí členské príspevky neplatia.“ 

 
Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0   Zdržal sa – 0  

       

tajomník SRZ: Príde delegácia z Českého rybárskeho zväzu z Prahy v pondelok a utorok, 

rovnako plánujeme že pôjdeme na návštevu do Čiech, plánovaná je aj cesta do Budapešti. P. 

Haringa zo Senice navrhuje predĺženie termínov VČS do konca júna kvôli šíreniu korona 

vírusu. 

 

Vrátil sa p. Vecel 

(Prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 39/2020 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca júna 

2020. 

 
Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0   Zdržal sa – 0  

 

Bod 9.10 

SRZ MO Liptovský Hrádok Žiadosť o dotáciu- Prednáška Knapp 

 

tajomník SRZ: Prednáška p. Kappa, súkromného chovateľa v Liptovskom Hrádku, účasť viac 

ako 50 osôb, predpokladané náklady 950 €.  Ak prispejeme, tak sa to bude konať pod záštitou 

Rady SRZ. 

Ing. Macúš: Ja sa toho zúčastním ako hospodár, cenné skúsenosti z Čiech. Tiež z Považskej 

Bystrice je prihlásených viac osôb. 

tajomník SRZ, Ing. Macúš, p. Vecel, MVDr. Bilik: Diskusia. Informácie o prednášky, 

podmienky poskytnutia dotácie  

 

Odchádza zo zasadnutia Ing. Stanko 

(Prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 40/2020 
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Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MO Liptovský Hrádok o dotáciu vo výške 950 € na konanie 

semináru Návrat populácií pstruha potočného do našich revírov, ktorý sa bude konať pod 

záštitou SRZ. 

 

 
Hlasovanie: 

Za – 21    Proti – 0   Zdržal sa – 3 

p. Radena, MVDr. Bilik, 

p. Kobela  

 

Ing. Macúš: Smernica o členskom zaradila medzi ušľachtilé ryby limitované počtom 40 ks aj 

pstruha dúhového, rád by som to dal znovu na diskusiu. 

p. Radena: Už sme o tom hlasovali na decembrovom zasadnutí, prečo treba o tom hlasovať 

znovu? 

MVDr. Bilik: Nechajme to na OZ SRZ, potom to necháme na individuálne schvaľovanie Radou 

SRZ.  

p. Orovčík, PhDr. Fraňa, Ing. Macúš, p. Radena, Ing. Mišech, Ing. Viktorín: Diskusia. Či 

ponechať pstruha dúhového medzi hospodársky cennými rybami. Cez vestník oznámiť 

organizáciám. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 41/2020 

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV ods. 

1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov účinnej od 1 januára 2020 na všetkých vodách. 

 

 
Hlasovanie: 

Za – 21    Proti – 1  Zdržal sa – 2 

     p. Hamran  Ing. Lauš,  Mgr. Jankovičová 

Odchádza zo zasadnutia p. Kozub 

(Prítomných 23 členov Rady SRZ) 

 

JUDr. Timár: Informuje aké opatrenia sú spoločne podnikané proti o zákaze olova, poslal 

informácie mailom a poprosil o podporu a šírenie informácií. Toto sa týka nielen poľovníkov 

a rybárov, ale aj športovcov. 

p. Haringa: KK SRZ kontroluje a nie vyšetruje. Takisto Rada SRZ uložila KK SRZ, to nie je 

možné. Komentuje priebeh disciplinárnych opatrení. 

p. Pavelková: Chcem sa vyjadriť za DK pri Rade SRZ, DK prijala na svojom zasadnutí 

rozhodnutie, že nebude počas prebiehajúcich disciplinárnych konaní poskytovať informácie. 

Až po ich skončení 

Ing. Lauš: Tým, že nekonáte v prípade predaja Považskej Bystrici, porušujete Disciplinárny 

poriadok. My sa máme zaoberať disciplinárnymi previneniami. Neakceptovali ste rozhodnutie 

KK SRZ o kandidatúre členov Rady SRZ do predstavenstva Slovrybu. Môj návrh je, aby 

členovia DK neboli členmi Rady SRZ, aby bola dosiahnutá nezávislosť a objektívnosť. 

p. Orovčík: Pri uzatváraní zmluvy so RTVS vznikli zbytočné ruchy, dnes si to pán tajomník 

vysvetlil, do budúcna radšej informovať, aby nevznikli zbytočné dezinformácie. 

p. Radena: Som člen DK pri Rade SRZ a beriem si čas do budúcej Rady SRZ, či zostanem 

členom DK pri Rade SRZ, pretože sa mi nepáči ako koná DK pri Rade SRZ. 
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p. Pavelková: Toto sa mi nepáči, všetci členovia DK pri Rade SRZ majú hľadať riešenia, každý 

jeden dajte návrh a bude sa o tom hlasovať. Ty si bol ten, ktorý povedal, že sa nemá z DK pri 

Rade SRZ vynášať informácie, kým nie sú konania skončené. 

p. Radena: Áno, povedal som to. Nepáči sa mi ako v niektorých prípadoch sa snažíme všetko 

napasovať a niekde bijeme hlava nehlava. 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

  

 

 

 

 Ing. Ján Kohút, v.r.     Ing. Igor Macúš, v.r. 

     tajomník SRZ poverený výkonom funkcie  

            prezidenta SRZ  

 

 

 

Overovatelia: Ing. Cuker p. Nikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 7.3.2020 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 1/2020 

Rada SRZ schvaľuje cenník násadových rýb pre rok 2020. 

Uznesenie č. 14/2020 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičová a MVDr. Bilíka. 

Uznesenie č. 15/2020 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Nikova a Ing. Cukera. 

Uznesenie č. 19/2020 

Rada SRZ schvaľuje predložený plán zarybňovania jarných násad z jednotlivých fondov ako 

predbežný do schválenia rozpočtu Rady SRZ pre rok 2020. 

Uznesenie č. 21/2020 

Rada SRZ schvaľuje uzavretie zmluvy č.1/2020 so SZŠR o spolupráci pri zabezpečovaní 

športovej činnosti  za podmienok, že SRZ poskytne finančné prostriedky vo výške 56 000 €.  

Uznesenie č. 22/2020 

Rada SRZ   

A. Berie na vedomie 

    1.    Plán činnosti SZŠR. 
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2. Termínový kalendár domácich postupových pretekov. 

3. Nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ. 

4. Výber a zloženie reprezentačných družstiev. 

5. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ  

v závislosti od množstva pridelených finančných prostriedkov. 

 A) LRU – PLÁVANÁ 

6.-7.6. MS  masters Slovinsko - Radece 

25.-26.7. MS klubov Srbsko - Novi Sad 

20.-21.6. MM ČR U15,20,25   

8.-9.8. MS U 15, 20, 25 Maďarsko - Nagykunsági  

22.-23.8. MS žien Holandsko - Almere 

12.-13.9 MS národov Taliansko  - Mincio 

  

B) LRU - MUCHA 

11.-18.8. MS národy  Fínska - Kusamo 

25.6.-5.7. MS juniori  Bosna a Hercegovina - Bihač 

6.-12.7. ME   Nórsko - Koppang 

25.-31.5. MS masters  Česká republika - Sev.Morava 

 

 C) LRU – PRÍVLAČ 

     Trout  Union Cup I.   

  Trout  Union Cup II.   

24.-26.4. MS národov Portugalsko 

  MM ČR   

  MM ČR juniorov   

 

 D) LRU – FEEDER 

11.-12.7. MS národov Francúzsko – Rieux 

30.-31.5. MS klubov Bulharsko – Plovdiv – 2 kluby 

 

B.) Schvaľuje 

     1.    Zmluvu o spolupráci medzi SRZ a SZŠR 

C. Ukladá 

    1. Tajomníkovi SRZ 

        - zabezpečiť kontrolu činnosti a čerpania finančných prostriedkov prijatých od SRZ 

       - zabezpečiť plnenie zmluvy o spolupráci medzi SRZ a SZŠR 

 

    2. Výkonnému výboru SZŠR  

        - zabezpečiť plnenie plánu práce a plánu činnosti SZŠR 

        - zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov, 

        - zabezpečiť priebeh domácich postupových súťaží a M SR, 

        - zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov, 

        - zabezpečiť konanie konferencie SZŠR, 

       - zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti SZŠR, 

       - zabezpečiť plnenie zmluvy o spolupráci medzi SRZ a SZŠR 

Uznesenie č. 23/2020 
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Rada SRZ schvaľuje zmeny Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ- ustanovenie  čl. 

VIII bod 3 písm. b) znie „eviduje zmluvy a objednávky dodávok energie“ a čl. VII ods. 1 c) 

znie „uzatvára a vypovedá zmluvy a informuje o nich členov Rady SRZ na najbližšom 

zasadnutí Rady SRZ“. 

Uznesenie č. 24/2020 

Rada SRZ schvaľuje Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ so schválenými zmenami.   

Uznesenie č. 26/2020 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky MsO SRZ Dubnica nad Váhom vo výške 

10 000 € na opravu rybníkov Výstrkov. 

Uznesenie č. 27/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o usporiadanie pretekov funkcionárov 

„Šíravský pleskáč“. 

Uznesenie č. 29/2020 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania čestného člena  členovi MsO SRZ Holíč -Jaroslav 

Baláž. 

Uznesenie č. 31/2020 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania členom v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. 

o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2.: 

 

Čestný člen  

MO SRZ Dubnica nad Váhom Miroslav Brokeš 

MsO SRZ Bratislava I. Pavel Gajdošík, Ing. 

MsO SRZ Banská Bystrica Martin Rybár, Ing. 

MsO SRZ Banská Bystrica Václav Chudáčik 

MsO SRZ Žilina Štefan Rybár 

MsO SRZ Levice Pavol Barcík 

MsO SRZ Levice Jozef Benke 

MO SRZ Holíč Jaroslav Baláž 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom Mada Roman, JUDr. 

MsO SRZ Galanta Ladislav Ješ, Ing. 

MsO SRZ Banská Bystrica Ľuboslav Mihalik 

MsO SRZ Banská Bystrica Pavol Babeľa 

MsO SRZ Žilina Pavol Janek 

MsO SRZ Žilina Miklánek Jaroslav, Ing. 

MsO SRZ Bratislava IV. Ivan Rybanský, Ing. 

MO SRZ Orlov Pavol Fuchs 

MO SRZ Orlov Pavel Švec 

MsO SRZ Levice Viliam Kinčok 

MsO SRZ Levice Imrich Göncöl 

MsO SRZ Levice Felix Šiška 

MsO SRZ Levice Jozef Pataky 

MsO SRZ Nitra Dušan Janovič 

MO SRZ Holíč Jozef Hollý 

MO SRZ Holíč Július Ferov 
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Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) 

MsO SRZ Galanta Viliam Szem 

MsO SRZ Banská Bystrica Pavol Gašpar 

MsO SRZ Banská Bystrica Dušan Bobák 

MsO SRZ Banská Bystrica Valerián Skačan 

MsO SRZ Banská Bystrica Roman Bereš 

MsO SRZ Banská Bystrica Jaroslav Piliar 

MsO SRZ Banská Bystrica František Snopko 

MsO SRZ Banská Bystrica Ľubomír Škrván 

MsO SRZ Banská Bystrica Erich Styk 

MsO SRZ Banská Bystrica Juraj Holčík 

MsO SRZ Banská Bystrica Roman Drienik 

MsO SRZ Banská Bystrica Marián Ivín 

MsO SRZ Banská Bystrica Ondrej Tokár 

  MO SRZ Brezno Peter Žeravý 

MO SRZ Brezno Ján Jágerčík 

MsO SRZ Spišská Nová Ves Štefan Pastucha 

MsO SRZ Žilina Igor Podmanický 

MsO SRZ Žilina Anton Sventek 

MsO SRZ Žilina Branislav Košťál, Ing. 

MsO SRZ Žilina Viliam Langer 

MsO SRZ Bratislava IV. Jaroslav Pavlas, Mgr. 

MsO SRZ Bratislava IV. Anton Pavlíček 

MsO SRZ Bratislava IV. Alojz Bernhauer 

MO SRZ Orlov Jozef Cabrnoch, MVDr. 

MO SRZ Orlov Milan Šido 

MO SRZ Orlov Jozef Husovský, Bc. 

MO SRZ Orlov Pavol Gaboš 

MO SRZ Orlov Ľubomír Hužvík 

MO SRZ Orlov Ľuboš Hanzilko 

MO SRZ Orlov Rudolf Kováč 

MO SRZ Orlov Ľubomír Nemčík 

MO SRZ Orlov Ján Grabiec, Mgr. Ing. 

MO SRZ Orlov Robert Choma 

MO SRZ Orlov Zbiněk Zajíc 

MO SRZ Stará Ľubovňa Jozef Kaleta, MVDr. 

MO SRZ Stará Ľubovňa Anton Bechera 

MsO SRZ Levice Karol Birčák 

MsO SRZ Levice Ľudovít Beňo 

MsO SRZ Michalovce Andrej Ondo 

MO SRZ Holíč Slavomír Grunner 

Uznesenie č. 32/2020 

Rada SRZ schvaľuje odobratie vyznamenania čestný člen RSDr. Rudolfovi Borošovi z MsO 

SRZ veľký Krtíš. 

Uznesenie č. 34/2020 

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní cestovných náhrad v rámci 

Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina. 

Uznesenie č. 35/2020 

Rada SRZ schvaľuje Organizačný poriadok SRZ v predloženom znení. 
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Uznesenie č. 36/2020 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu  o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ v predloženom znení 

Uznesenie č. 37/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MsO Piešťany o Usporiadanie pretekov VN Sĺňava, s 

podmienkou, že SRZ MsO Piešťany uhradí SRZ sumu v hodnote 50 € za každé súťažné 

družstvo. 

Uznesenie č. 38/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmenu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 

povolení na rybolov účinnej od 1 januára 2020 – vypúšťa sa v čl. 6 bod 1 prvá veta „vrátane 

členov mladších ako 6 rokov, ktorí členské príspevky neplatia.“ 

Uznesenie č. 39/2020 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca júna 

2020. 

Uznesenie č. 40/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MO Liptovský Hrádok o dotáciu vo výške 950 € na konanie 

semináru Návrat populácií pstruha potočného do našich revírov, ktorý sa bude konať pod 

záštitou SRZ. 

Uznesenie č. 41/2020 

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV ods. 

1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov účinnej od 1 januára 2020 na všetkých vodách. 

 

II. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 28/2020 

Rada SRZ neschvaľuje udelenie vyznamenaní členovi MsO SRZ Bratislava IV. p. Trubelovi. 

Uznesenie č. 30/2020 

Rada SRZ neschvaľuje udelenie vyznamenaní členovi MO SRZ Spišská Nová Ves -p.  

Hanuščákovi.  

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č.16/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

Uznesenie č. 18/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2019 s pripomienkami.   

Uznesenie č. 20/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Bilanciu investícií a opráv.   

Uznesenie č. 33/2020 

Rada SRZ berie na vedome správu Kontrolnej komisie SRZ. 

 

IV. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 13/2020 

Rada SRZ ukladá prezidentovi SRZ p. Emanuelovi Seemannovi, aby do 15. marca 2020 

odovzdal na Sekretariát Rady SRZ červenú okrúhlu pečiatku SRZ Rada. 

Uznesenie č. 17/2020 

Rada SRZ ukladá ekonomickej a investičnej komisii zúčastniť sa zasadnutia v stredu 11. marca 

2020 spolu so zamestnancami a pripraviť návrh rozpočtu na rok 2020 a ten následne spolu 

s odôvodnením predložiť na elektronické hlasovanie do 6. apríla 2020. 

Uznesenie č. 25/2020 

Rada SRZ ukladá zarybňovacecj komisii prerokovať Žiadosť o dotáciu na zarybnenie VN 

Brezová a navrhnúť riešenie v súlade so smernicou o prvotnom zarybnení OZ SRZ. 
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