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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 20. júna 2020 v Považskej Bystrici 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: p. Farský, Ing. Mišech, p. Seemann, p. Tomanovics 

Prizvaní: Mgr. Schlesingerová B.– vedúca organizačno-právneho odboru, Mgr. Garaj T. 

organizačno-právny referent, Ing. Gulas- vedúci odboru  výroby násad, p. Magočová- 

referent ekonomického odboru, p. Horčička- vedúci odboru ichtyológie a ekológie 

rybárskych revírov, p. Spušanský- vedúci odboru správy majetku a investičný 

 

(prítomných 30 členov Rady SRZ)  

 
Program: 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu s komentárom 

    Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2020 a 1-4/2019 

    Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

    Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019 

3. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2020 

4. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2021 

5. Návrh Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov 

6. Aktuálny stav riešenia kauzy predaja výrobného strediska P. Bystrica 

7. Rôzne 

     7.1. Návrh na udelenie vyznamenaní 

     7.2. Dodatočné odsúhlasenie miestnych rybárskych poriadkov 

      7.3. Dotácia z fondu pre ekologické havárie – MsO Zvolen 

     7.4. Zaradenie druhu ostriež zelenkavý do cenníka násadových rýb 

     7.5. Otvorený list bývalého prezidenta Rady SRZ RSDr. Boroša členom Rady SRZ 

     7.6. Otvorený list – žiadosť Mgr. S. Pavleho členom Rady SRZ 

     7.7. Informácie o dotáciách  

     7.8. Informácia o výrobnom stredisku Slovianska dolina 

     7.9. Nehnuteľný majetok v Nových Zámkoch 

     7.10. Zlatý blyskáč – zmena termínu + smernica 

 

V dňoch 30. marca 2020 – 5. apríla 2020  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 42/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet SRZ Rada Žilina na rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27   Proti – 0    Zdržal sa – 1 

          Ing. Kadnár 

          

 

(nehlasovalo 5 členov Rady SRZ –p. Hesek, Ing. Kohút, p. Polák, Mgr. Púčik, Ing. Zajtko)  
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V dňoch 2. –6. apríla 2020  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 43/2020 

Rada SRZ schvaľuje štvrťročnú odmenu (za obdobie december 2019 – marec 2020) 

tajomníkovi SRZ, Ing. Jánovi Kohútovi, vo výške  2047,92 EUR. , t.j. 25 % základnej mzdy. 

 

Hlasovanie: 

Za – 13   Proti – 4    Zdržal sa – 3 

   Ing. Cuker, p. Kozub   MVDr. Bilik, p. Nikov, Mgr. Púčik 

   Ing. Lauš, Ing. Stanko       

 

(nehlasovalo 13 členov Rady SRZ – p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, p. Hesek, Mgr. Jankovičová, 

Ing. Kadnár, Ing. Kohút, p. Orovčík, p. Pavelková, p. Polák, p. Radena, p. Takács, p. 

Tomanovics, p. Tomko)  

 

V dňoch 9. –17. apríla 2020  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 44/2020 

Rada SRZ schvaľuje zarybňovacie plány z  jednotlivých zarybňovacích fondov na rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0   Zdržal sa – 2 

         Mgr. Jankovičová, p. Šaffa 

       

 

(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ –p. Hesek, Ing. Kadnár, p. Polák, p. Radena, p. Takács, p. 

Tomko, p. Vaculčiak, Ing. Zajtko)  

 

 

 

V dňoch 5. –7. mája 2020  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 45/2020 

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

októbra 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

       

       

 

(nehlasovalo 6 členov Rady SRZ –p. Hesek, p. Nikov, p. Polák, p. Tomanovics, p. Vecel, Ing. 

Viktorín)  

 

V dňoch 1.- 4. júna 2020 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie č.46/2020 

Rada SRZ ruší zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 13.6.2020 a schvaľuje 

zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 20.6.2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Zajtko 

       

 

(nehlasovalo 6 členov Rady SRZ –PaedDr. Čerešňák, p. Hesek, Ing. Lauš, p. Polák, p.  Tomko, 

p. Vaculčiak)  

 

 

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

uctili zosnulého kolegu p. Košťana. Tajomník SRZ predstavil nového zamestnanca 

organizačno- právneho odboru a navrhol za skrutátorov Mgr. Jankovičovú a Ing. Viktorína.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 47/2020 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičová a Ing. Viktorína. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0   Zdržal sa – 1 

          Ing. Viktorin 

           

             

tajomník SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice p. Vecela a p. Šaffu. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 48/2020 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Vecela a p. Šaffu.        

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

                 p. Šaffa 

 

 

tajomník SRZ: Predniesol program zasadnutia. Navrhol vypustenie pôvodného bodu 7.4 

a prejednať namiesto toho žiadosti o zmeny v  revírovaní.  

p. Šaffa: Navrhujem doplniť bod o informáciách o VN Zemplínskej Šírave.  

MVDr. Bilik: Navrhujem doplniť bod Denné povolenie na rybolov pre nečlenov na VN 

Dedinky na rok 2021. 

Ing. Macúš: Uznesením SRZ bola uložená povinnosť informatizácie SRZ a navrhujem doplniť 

bod a znovu začať debatu o informatizácii. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 49/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.        

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0    Zdržal sa –0 

                  

 

Bod č. 1 

Kontrola uznesení 

 

tajomník SRZ: Prednesie Mgr. Schlesingerová. 

Mgr. Schlesingerová: Materiál ku kontrole uznesení ste obdržali. Na zasadnutí Prezídia Rady 

SRZ bola prednesená Mgr. Jankovičovou požiadavka, aby boli obsiahlejšie komentáre 

k splneniu alebo nesplneniu uznesení. Do budúcna bude kontrola uznesení doplnená 

o informáciu, kedy bolo splnené, ako a akým spôsobom. V kontrole uznesení chýba uznesenie 

o povinnosti Sekretariátu Rady SRZ predkladať zmluvy, ktoré boli uzatvorené od posledného 

zasadnutia Rady SRZ, toto uznesenie je splnené, dostali ste zoznam zmlúv na stôl. 

 

Uznesenie č. 50/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

 

 

Bod č. 2 

Priebežné plnenie rozpočtu 

 

tajomník SRZ: Ekonóm dlhodobo PN, zastupujúca zamestnankyňa ekonomického odboru sa 

veľmi dobre ujala zastupovania, za čo jej treba poďakovať, ale utrpela úraz a v súčasnosti je  

PN. Preto tu je p. Magočová. Treba poďakovať aj celej Ekonomickej komisii (ďalej len „EK“), 

ktorá vyvinula značné úsilie pri analýze plnenia rozpočtu v sledovanom období. Poinformoval 

o hospodárskej situácii, predpokladanom vývoji, je však stále treba pamätať na to, že produkcia 

násad je  biologická výroba, nie všetky okolnosti sa dajú predpokladať a ovplyvniť, často vis 

major. Poprosil MVDr. Bilika ako predsedu EK, aby sa vyjadril k predkladaným materiálom. 

MVDr. Bilik: Chcem sa poďakovať celej EK, prešli sme celý rozpočet, máme aj námietky, 

ichtyológovia aj RS šetrí, páni pokračujte ďalej. Vysvetlená nám bola aj nízka spotreba krmív, 

boli zásoby krmiva, preto sa zatiaľ toľko nenakupovalo, bolo to vydiskutované. Budeme 

kontrolovať, či to čo skŕmime, aby malo aj efekt. Čo sme mali výhrady je neskoré dodávanie 

dokladov z výrobných stredísk, potom to spôsobuje skresľovanie výsledkov a údaje nie sú 

relevantné. Výhrady k využívaniu pracovného času, kontrola nadčasov a preplácania nadčasov 

na strediskách. Hodnotili sme prekračovanie mzdových nákladov na niektorých strediskách, 

toto nám bolo vysvetlené, ale stále sme limitovaný rozpočtom, preto je treba si dávať na toto 

pozor. Došlo k výrazný úsporám oproti rovnakému obdobiu minulého roku, čo kvitujeme, ale 

naša komisia nepoľaví a budeme to kontrolovať. Disciplína jednotlivých organizácií je dobrá. 

Pohľadávky budeme dúfam efektívne vymáhať. 

p. Magočová: V zmysle Tabuľky ,,Plnenie rozpočtu za obdobie 1-4/2020“ celkové náklady 

predstavujú 1 275 361 € a výnosy 4 015 456 €. Priebežný výsledok hospodárenia predstavuje 

čiastku 2 740 095 €. Ako je zrejmé z výsledkov horeuvedenej ,,Tabuľky“ možno skonštatovať: 

a) Oblasť nákladov - Zatiaľ sa priaznivo vyvíja čerpanie nákladov celkom, nakoľko v porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka t. j. 1-4/2019 sú náklady nižšie o 278 394 €. Je treba 

zdôrazniť fakt, že náklady za obdobie 1-4/2020 predstavujú hlavne režijné náklady a osobné 
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náklady t. j. energie, plyn, mzdové náklady a odvody z miezd, pričom hlavné náklady súvisiace 

s vlastnou výrobou násad a náklady na zarybnenie budú zaúčtované do nákladov až v budúcom 

období. Na doplnenie uvádzame, že v prvom kvartáli 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím 

roku 2019 sa ušetrilo na mzdách 13 355,82 €. Náklady, ktoré sú v porovnaní z rozpočtom na 

rok 2020 resp. oproti plneniu za rovnaké obdobie minulého roku t. j. 1-4/2019 v poriadku 

predstavujú nasledovné položky: Spotreba materiálu I. - III., IV. Opravy a udržiavanie, V. 

Cestovné, VI. Náklady na reprezentáciu, VII. Ostatné služby, VIII. Osobné náklady, IX. Dane 

a poplatky, XII. Ostatné náklady, XIII. Odpisy DNM a DHM, XV. Predaný materiál, XVII. 

Vnútroorganizačné náklady. Náklady, ktorých plnenie sa vymyká z pravidiel stanovených 

rozpočtom na rok 2020 predstavujú položky X. Zmluvné pokuty a penále. V tejto položke sú 

zaúčtované pokuty a penále vo výške 28 € a leasingové úroky vo výške 975 € z ČSOB leasingu 

k obstaraniu 2 nákladných aut na leasing. Do budúcnosti zabezpečíme vyňatie položky 

leasingové úroky z tohto súboru tak, aby boli vedené samostatne, nakoľko SRZ Rada doteraz 

na leasing neobstarávala žiadny majetok. XVI. Príspevky Slov. zväzu šport. Rybolovu. Ide o 

príspevok Rady SRZ na činnosť Slovenského zväzu športového rybolovu z finančných 

zostatkov z rokov 2017 – 2019 ako výnos z organizovania športových podujatí Športovým 

odborom v minulých obdobiach schválených uznesením č. 216/2019 a na základe dohody 

č.1/2020 o prevode finančných nevyčerpaných zostatkov medzi Slovenským rybárskym 

zväzom a Slovenským zväzom športového rybolovu, úhrada 1. splátky vo výške 38 000 €. a) 

Oblasť výnosov. Pokiaľ ide o oblasť výnosov je treba zdôrazniť, že viacmenej všetky položky 

v tejto oblasti kopírujú plnenie za obdobie 1-4/2019, resp. v rámci rozpočtu 2020 predstavujú 

časové plnenie. Na viacero položiek má vplyv sezónnosť rybárskej činnosti, najmä na 

ukazovateľ III. Zmena stavu zásob – produkcia rýb, ktorá bude rásť až v budúcom období. 

Položka VIII. Prijaté príspevky, ktoré predstavuje hlavne položka VIII.3. Prijaté príspevky od 

fyzických osôb – príjmy z povolení ( 2 833 820 € ) a položka VIII.4. Prijaté členské známky ( 

696 378 € ) , k presnému zúčtovaniu cenín dôjde po 31.8.2020 , kedy organizácie pošlú 

vyúčtovanie príjmov z povolení za rok 2020. Je treba dbať na dodržiavanie minimalizácie 

nákladov na rok 2020 z titulu celkového zníženia cash-flow - úhrada dane z príjmov 

právnických osôb za rok 2019 , ktorá nebola finančne vyrovnaná prostredníctvom finančných 

prostriedkov za predaj strediska Považská Bystrica a predaj je iba vo forme pohľadávky. 

Ing. Gulas: V období mesiacov január až marec na väčšine stredísk prebieha režim údržbových 

prác, ktoré sa nestihli v r. 2019 a prác spojených s prípravou na rok 2020. Tomu nasvedčujú aj 

ukazovatele v rozpočte. V mesiaci apríl sa postupne výroba rozbieha. Lovia sa komory, 

nasádzajú sa rybníky a postupne sa začínajú expedovať prvé násady. Z kaprových stredísk 

Brzotín, Košárovce, Lučenec, Paríž Ľubá bola expedovaná komorovaná ryba na ďalší chov a 

na zarybnenie. Na kaprových strediskách z liahňou prebieha výroba ranných štádií. Pstruhové 

strediská expedujú prezimované a rýchlené násady. Uvedené sa zobrazilo vo výnosovej položke 

jednotlivých stredísk. Najvyššie nákladové položky predstavujú - zúčtovanie skladových zásob 

rýb do spotreby pri predaji, krmivá, osobné náklady, náklady na vynaložené služby a náklady 

na prepravu.  Aktuálne ukazovatele: zúčtovanie skl. zásob rýb 19,54%, krmivá 6,54%, osobné 

náklady 30,13%, náklady na vynaložené služby 22,89%, náklady na prepravu 22,10%. 

Jednotlivé ukazovatele sú čerpané v primeranom množstve na dané obdobie roka. 

p. Pavelková: Čo sme mali nezarybnené vo výške 800 000 €, týmto sme boli prekvapení, 

potrebovali sme to zistiť čo to je, pretože by nemali trpieť OZ SRZ, že sa nedodá ryba. Zistilo 

sa, že to nebolo zarybnené, ale vo výške 77 000 € čo sa priebežne plní podľa zarybňovacieho 

plánu. Tých 800 000 € bolo len predpokladané takéto zarybnenie, takýto príjem nikdy neprišiel 

na účet SRZ a každý rok sa na toto nabaľovala ďalšia čiastka. 

Ing. Gulas: Tento rok sú nedodané ryby za 77 000 €. Niektoré faktúry chodia neskôr aj na 

strediská. Je to problém niektorých stredísk. Občas zabudnú priložiť všetky doklady, čo potom  

niekedy skresľuje výsledky. 
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p. Magočová: Doklady zo stredísk chodia obvykle okolo 5. a 6. v mesiaci, preto nevieme 

niekedy aktualizovať náklady strediska pre konkrétny mesiac. 

MVDr. Bilik: Treba zvážiť väčšie právomoci vedúceho výroby pri motivácii zamestnancov 

stredísk. 

Ing. Kadnár: Zvážme posilniť personálne ekonomický odbor. Každý vedúci strediska má PC 

vybavenie, stačí dokúpiť scaner, mohli by doklady priebežne scanovať a nahrávať do systému 

a odstránil by sa problém s neskorým dodávaním dokladov. 

tajomník SRZ: Ďakujem EK a aj Ing. Kadnárovi za návrh posilniť personálne ekonomický 

odbor. 

Ing. Trokan: Kontrolná komisia SRZ sa zaoberala rozpočtom minulým aj terajším. Máme 

požiadavku na EK, aby zaslali pred zasadnutím svoj názor na plnenie rozpočtu. 

p. Magočová: Priebežne sú plnené záväzky aj pohľadávky organizácií, do piatku 19.6.2020 sme 

nezaznamenali platbu len OZ SRZ Čadca a Marcelová. Viaceré organizácie platia už aj ďalšiu 

časť z predaja povolení v súlade so smernicou. Dokonca niektoré organizácie uhradili odvody 

v plnej výške. Viacero pohľadávky je aktuálne v riešení. 

p. Šaffa: Opakuje sa stará pohľadávka, čo s tým budeme robiť? 

tajomník SRZ: V tejto súvislosti evidujeme viacero emailových žiadostí bývalého zamestnanca 

o odpustenie dlhu. Osobne mi je ho veľmi ľúto, do zlej situácie sa dostal vlastnou vinou, podala 

sa mu pomocná ruka a neplatí.  

p. Šaffa: Opakuje sa stará pohľadávka, čo s tým budeme robiť. 

p. Zajtko: Pripravte analýzu vymožiteľnosti pohľadávok, vie to skresliť naše pohľadávky, môže 

tam byť veľa nereálnych a nevymožiteľných pohľadávok.  

Ing. Kadnár: Vidím to pri Marína Liptov, nezaplatili pohľadávky za minulý rok, navrhujem, 

aby sa predajcom, ktorí dĺžia finančné prostriedky, aby sa im nedávali povolenia na predaj. 

p. Magočová: V piatok pred zasadnutím Rady SRZ bola doručená správa audítora. Bol 

vykonaný audit k 31.12.2019. Účtovníctvo je v poriadku, ale predaj strediska Považská 

Bystrica nebol v poriadku. 

p. Tomko: Koľko nás stojí audítor a je vôbec potrebný audit? 

p. Magočová: Audit stojí cca 3000 € a je to nariadené uznesením snemu, preto audit musíme 

robiť. 

p. Pavelková: Tieto pripomienky ohľadom preverenia vymožiteľnosti pohľadávok, kto to splní? 

Sú tu staré pohľadávky, napr. nezaplatené PHM zamestnancami. 

p. Magočová: Vysvetľuje možnosti vykonania zrážok zo mzdy zamestnancov. 

p. Magočová, MVDr. Bilik, Ing. Macúš, tajomník SRZ, p. Sprušanský: Diskusia. Ako nastaviť 

efektívny systém úhrady pohľadávok zamestnancov, nie je možné vykonávať zrážky zo mzdy, 

sú im doručované faktúry. 

Ing. Macúš: Ako poverený plnením úloh vyplývajúcich z funkcie prezidenta SRZ, mám úlohu 

navrhnúť odmeny tajomníkovi SRZ v zmysle jeho pracovnej zmluvy a kolektívnej zmluvy. 

Navrhujem plnú časť 50%. 

MVDr. Bilik: Je to odmena podľa kolektívnej zmluvy. 

Mgr. Púčik: Ako bežný člen Rady SRZ nemám presne informáciu o pracovnej náplni, aké 

máme ukazovatele pre určenie odmeny tajomníka SRZ. 

Ing. Cuker, Mgr. Púčik, Ing. Macúš, PhDr. Fraňa, Ing. Lauš: Diskusia. Je ťažké hodnotiť prácu 

podľa presných bodov, skúsme sa na to pozrieť objektívne, personálne obsadenie SRZ je v zlom 

stave, napriek tomu ekonomické ukazovatele sú dobré, navrhujeme 40%, návrh presunúť bod 

na záver zasadnutia, aby sme objektívnejšie boli informovaní o činnosti tajomníka, presúva sa 

bod na záver zasadnutia. 
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Uznesenie č. 51/2020 

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

rozpočtu za 1-4/2020 a 1-4/2019, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov a Správa audítora k 

účtovnej závierke za rok 2019. 

 

Odchádza Ing. Zajtko 

(29 členov Rady SRZ) 

 

Bod č. 3 

Výrobno- finančný plán výrobných stredísk na rok 2020 

 

Ing. Gulas: Prezentácia. Výrobno- finančný plán na rok 2020 bol realizovaný a plánovaný počas 

mesiacov január  a február,  kedy  prebiehali  porady  s  jednotlivými  vedúcimi  zamestnancami 

výrobných stredísk. Výrobný  plán  sme  plánovali  na  základe  skladových  zásob  

komorovaných  rýb,  na základe  predpokladu  možnosti  napustenia  rybníkov  a  na  základe  

predpokladu úspešnosti výterov ako jesenných tak aj jarných. Finančný rozpočet schvaľovaný 

Radou bol stanovený na základe uvedeného výrobného plánu. Ku koncu mesiaca máj môžeme 

konštatovať úspešný začiatok výrobnej sezóny. Odchov Ppr dopadol úspešne a bude splnený 

plán tak ako aj prezimovanie Li1+. Výter lipňa prebiehal v štandardnom režime s o niečo 

vyššími stratami počas liahnutia z dôvodu nižšej kvality ikier, plán by mal byť splnený. U 

kaprových stredísk komorovanie prebehlo podľa plánu až na stredisko Košarovce kde 

evidujeme vysoký kusový úbytok na násade K1. Lučenec, Brzotín, P. Ľubá a M. Zálužie lovili 

podľa plánu. Jarné  výtery  na  strediskách  išli  podľa  plánu,  odchov  Šr  bol  úspešný  až  na 

stredisko Uzovská Panica, kde bola realizovaná rekonštrukcia dvoch rybníkov a teda odchov 

Šr nebol v plnom rozsahu možný. Túto produkciu zastúpilo stredisko Nové Zámky. Výter a 

odchov zubáča, kapra a sumca zatiaľ prebieha podľa plánov. Teplá jar bola priaznivá na odchov 

ranných štádií, čakáme však suché a teplé leto, ktoré môže negatívne ovplyvniť výrobu násad. 

Jarné zarybnenie priebežne plníme podľa plánu, s prioritou na nedodané z roku 2019. 

tajomník SRZ: diskusia 

Ing. Kadnár: Navrhujem pre objektívnejšie zhodnotenie doplniť mernú jednotku do všetkých 

tabuliek. 

MVDr. Bilik: Vypadli Hostice a Golianovo. Zohľadnili sme to v pláne? Aký je koeficient, 

koľko ste skŕmili na hektár, aký je výnos z hektára, aby sme dostali konkrétnu predstavu.  

Ing. Gulas: Pri zostavovaní plánu sa prechádzala nádrž po nádrži a podľa toho sa plán 

nastavoval. Máme vodné nádrže, ktoré nemôžeme porovnávať s rybníkmi, záleží aj od prívodu 

vody, prípadne po veľkých dažďoch sa nedá na niektoré vody ani dostať. Toto všetko treba 

zohľadňovať, napr. niektoré strediská už len pri kŕmení musia veľkú vzdialenosti prejsť, zaberie 

to veľa času, inde nie.  

tajomník SRZ: Zaslali sme žiadosť na SVP, aby napustili nádrž Hostice. 

MVDr. Bilik: Prečo sa strediská, ktoré sú blízko, nedohodnú na striedavom kŕmení? 

Ing. Macúš: Ak by sa tam niečo stalo, kto bude zodpovedný? 

p. Šaffa: Veľký úbytok rýb v Košarovciach, ako sme im pomohli? Ako sme sa snažili tomu 

zabrániť? 

Ing. Gulas: Na ochranu rýb pred kormoránom nie je jednoduché riešenie, požiada sa o náhradu 

škody. Nie sme schopní zakryť tieto rybníky pred kormoránom, naše možnosti sú plašenie 

a odstrel. Je to špecifický problém. Jediné riešenie zmeniť zloženie rýb, nie je to ale zase 

ekonomicky výhodné, tento rok sa ukáže ako efektívne bolo toto riešenie. 

Ing. Lauš: Technická pripomienka, mňa zaujíma aj sumarizácia všetkých stredísk. 

Ing. Gulas: Chystá sa to v spolupráci so zarybňovaciou komisiou, doteraz sa takýto sumár 

nepripravoval. 
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Ing. Kadnár: Pozeral cenník násadových rýb, ceny sú s DPH alebo bez. 

Ing. Gulas: Cenník je pre OZ SRZ bez DHP. Súkromným osobám sa pripočíta DPH. 

Ing. Trokan: Dole je zmena stavu zásob, nie je to zmena stavu zásob, nesúhlasím s názvom. 

Z tohto nevidím, čo zostane na stredisku a ostatné. Je to zmätočné. 

Ing. Gulas: Je tam položka na ďalší chov, v tomto roku je to plusová položka, ďalší rok je to 

náklad. 

Ing. Macúš: Upravte to spolu so zarybňovacou komisiou. 

 

Uznesenie č. 52/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Výrobno- finančný plán výrobných stredísk na rok 2020 s 

pripomienkami. 

 

Bod č. 4 

Návrh cien povolení na rybolov na rok 2021 

tajomník SRZ: Ceny povolení sú dostačujúce, preto nedoporučujem zvyšovať ceny povolení, 

okrem jedného prípadu – povolenie na hlavátku na Orave. Cena za povolenie je veľmi nízka. 

p. Horčička: Ako tajomník zarybňovacej komisie by som sa k tomu vyjadril, miestna povolenka 

na kaprové vody 100 €, zvýšiť cenu hlavátkového povolenia na Oravu č. 2 na 100 €, týždňové 

lipňové povolenie pre nečlena v hodnote 150 €. 

p. Vecel: Povolenie pre nečlenov stojí 20 € na deň, nečlen si zaplatí a nemá žiadnu inú 

povinnosť. Ja ako člen si platím členské a odrobím brigády. Je to nízka suma v porovnaní s tým, 

čo za to dostane. 

p. Hočička: Denné miestne povolenie kaprové pre nečlenov sú v rozpätí 20 € až 80€.  

Organizácia si môže zvoliť cenu  povolení v tomto rozpätí. 

MVDr. Bilik: Ja by som otvoril cenu denných povolení na VN Dedinky pre nečlenov na rok 

2021, cena pre nečlenov 40 €, privysoká suma, nepredávajú sa. 

Ing. Gulas: Toto povolenie je nepredajné. Tlmočím názor hospodára, možno zníženie na 30 € 

pomohlo. 

p. Horčička, MVDr. Bilik, Ing. Macúš, p. Orovčík, p. Kobela, Ing Macúš: Diskusia: Ceny 

povolení na rybolov pre členov a nečlenov, spôsob stanovenia ceny povolení na rybolov 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 53/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozpätie cien denného miestneho povolenia na rybolov pre nečlena od 30 

€ do 80 € na rok 2021.        

 

Hlasovanie: 

Za – 17   Proti – 3        Zdržal sa – 9 

  Ing. Haluška, Ing. Cuker,      Mgr. Jankovičová, p. Pavelková,  

                                               MVDr. Bilik                                Ing. Kadnár, p. Takács 

             p. Polák, p. Kozub,  

             PaedDr. Čerešňák,  

             p. Hesek, p. Tomko  

  

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 54/2020 

Rada SRZ schvaľuje cenu jednodňového povolenia na rybolov na VN Dedinky na rok 2021 pre 

nečlena vo výške 30 € .       
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Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 2    Zdržal sa – 1 

      p. Radena, Ing. Stanko  Ing. Macúš 

 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 55/2020 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh cien povolení na rybolov na rok 2021 so schválenými 

zmenami.       

 

Hlasovanie: 

Za – 25   Proti – 0   Zdržal sa – 4 

        Ing. Haluška, Mgr. Jankovičová, 

        p. Hesek PaedDr. Čerešňák 

 

 

Bod č. 5 

Návrh Smernice o platení, zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov 

 

p. Horčička: Zarybňovacia komisia prešla každé ustanovenia smernice, snažili sme sa smernicu 

upraviť, aby nemohlo dochádzať k rôznym výkladom. Je to zatiaľ prvotný návrh. Vysvetľuje 

navrhované zmeny. 

Ing. Lauš, Ing. Haluška, Ing. Macúš, Ing. Kadnár, Mgr. Jankovičová, Mgr. Púčik: Diskusia. Je 

potrebné prijať tento návrh teraz? Bolo by postačujúce prijať smernicu na zasadnutí Rady SRZ 

v septembri. Je potrebné, aby prebehla širšia diskusia, aby prešiel tento návrh Dočasnou 

legislatívnou komisiou. Nech aj ostatné komisie zašlú svoje pripomienky. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 56/2020 

Rada SRZ ukladá pracovným komisiám Rady SRZ zaslať pripomienky k Smernici o platení 

zápisnéh o, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov do 31.júla 2020 Dočasnej 

legislatívnej komisii a Dočasnej legislatívnej komisii na základe doručených pripomienok 

pripraviť novelu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov a predložiť na septembrové zasadnutie Rady SRZ.        

 

Hlasovanie: 

Za – 29    Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 57/2020 

Rada SRZ schvaľuje, aby povolenie na rybolov na kaprové vody, lipňové vody a pstruhové 

vody bolo obsiahnuté v jednej brožúre   

 

Hlasovanie: 

Za – 28    Proti – 1    Zdržal sa – 0 

     Ing. Kadnár 

 

OBED 



Zápisnica zo zasadnutia  Rady SRZ zo dňa 20.6.2020 

  

 

 

Strana: 11 

 

 

Bod č. 6 

Aktuálny stav riešenia kauzy predaja výrobného strediska P. Bystrica 

tajomník SRZ: Problémy so zápisom tajomníka SRZ ako štatutárneho zástupcu SRZ, po zápise 

v registri Ministerstva vnútra SR, kde ma zapísali ako štatutárneho zástupcu so spätnou 

platnosťou od 23.11.2019, nasledovalo predvolanie na výsluchu ako zástupcu poškodeného. 

Oboznámenie s právami a povinnosťami poškodeného v trestnom konaní. Do spisu bolo 

doručené vyčíslenie škody spôsobeného týmto podvodným konaním. Boli zaslané listy na 

štátne inštitúcie ohľadom podvodu pri predaji výrobného strediska Považská Bystrica so 

žiadosťou o pomoc a usmernenie. Riešila sa okrem iného výška dane z príjmu ekonomickým 

odborom aj daňovou poradkyňou. Po preskúmaní a prepočtom bola stanovená daň z príjmu 

o cca 100 000 € menej ako pôvodne, teda cca 500 000 €.  

Mgr. Schlesingerová: Boli sme vypovedať, tajomník SRZ ako zástupca poškodeného, ja ako 

svedok, pri výpovedi vystala potreba doplniť ďalšie doklady, obratom boli zaslané 

vyšetrovateľke. Neskôr bolo aj nahliadnuté do spisu. Čo sa týka civilného konania na súde, bolo 

doručené rozhodnutie krajského súdu, ktorý nevydanie neodkladného opatrenia vrátil späť na 

okresný súd. Okresný súd znovu nevydal neodkladné opatrenie, podali sme prostredníctvom 

právneho zástupcu v zákonnej lehote odvolanie, pretože chcem využiť všetky prostriedky. 

Právny zástupca ďalej zisťoval na meste Považská Bystrica aké konania prebiehajú, ktoré sa 

týkajú týchto nehnuteľností v Považskej Bystrici, v súčasnosti neprebiehajú žiadne konanie, do 

ktorých by malo pre SRZ význam sa zapojiť ako účastník konania. 

Ing. Trokan: Kontrolnej komisii SRZ bola uložená povinnosť zistiť a vyčísliť aké náklady boli 

doteraz vynaložené na riešenie kauzy (daňoví a právni poradcovia) zatiaľ 9343,40 €. 

Ing. Lauš: Sú to náklady, ktoré neboli rozpočtované, mňa by zaujímalo aká škoda vznikla tým, 

že stredisko sa dva roky neprevádzkuje. 

tajomník SRZ: Ako súdny znalec by som mohol posúdiť, že toto sa predkladá ako ušlý zisk. Čo 

by bol problém preukázať, pretože stredisko bolo v strate. 

Ing. Trokan: Plnenie plánov výrobných stredísk, za posledných 12 rokov nebolo stredisko nikdy 

v zisku, vždy v strate. 

p. Vecel: Potom sme boli všetci účastníci snemu podvedení nesprávnymi údajmi, stredisko bolo 

prezentované, že tam darí chovu rýb. 

p. Pavelková: O tomto sa tu môžeme len rozprávať, už nič s tým nespravíme. Je rozdiel dobré 

výsledky v chove rýb a ziskovosť strediska. 

tajomník SRZ: Stratovosť strediska nebola spôsobená samotným stredisko, pokiaľ tam boli 

problémy s rybožravými predátormi, dá sa zmeniť aj výrobné zameranie, zmeniť skladbu 

chovaných rýb, stredisko sa mohlo dostať zo straty do zisku, ale dôkazy nemáme, o tom 

môžeme naozaj už len polemizovať. 

Ing. Stanko: Všetci vieme aká je situácia na ekonomickom, treba pozerať dopredu. Účtovať ako 

opravnú položku tú daň. 

 

Uznesenie č.58/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Správu - Aktuálny stav riešenia kauzy predaja výrobného strediska 

P. Bystrica. 

 

Bod č. 7 

Rôzne 
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Bod č.7. 1 

Návrh na udelenie vyznamenaní 

 

tajomník SRZ: Predniesol návrhy na udelenie vyznamenaní. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 59/2020 

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 Sládkovičovo Imrich Vígh 

MsO SRZ Považská Bystrica Milan Bajzík 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Trenčín Miroslav Hamaj 

MsO SRZ Trenčín Viktor Kukučka 

MsO SRZ Považská Bystrica Ing. Peter Baránek 

MsO SRZ Považská Bystrica Ing. Ján Zigo 

MsO SRZ Považská Bystrica Jozef Kolek 

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

MsO SRZ Prievidza Miloslav Kleman 

MsO SRZ Želiezovce Pavel Hrnčiar 

MsO SRZ Želiezovce Karol Gubicz 

MsO SRZ Veľké Kapušany Štefan Kázsmér 

MsO SRZ Trenčín Roman Mano 

MsO SRZ Trenčín Roman Sokol 

MsO SRZ Trenčín Miroslav Brachtýr 

MsO SRZ Považská Bystrica Šesták Miroslav 

MsO SRZ Považská Bystrica Mgr. Milan Dubnička 

MsO SRZ Považská Bystrica Ľubomír Horínek 

MsO SRZ Považská Bystrica Miroslav Gardian 

MsO SRZ Považská Bystrica Ing. Mário Podmaník 

MsO SRZ Považská Bystrica Štefan Chudý 
 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

Bod č.7. 2 

Dodatočné odsúhlasenie miestnych rybárskych poriadkov 

p. Horčička: Štyri organizácie- Dobšiná, Kežmarok, Giraltovce, Spišská Stará Ves neposlali 

napriek viacerým výzvam rybárske poriadky. Navrhujem odsúhlasiť rybárske poriadky, ktoré 

boli zaslané. Navrhujem, aby organizácie museli zasielať rybárske poriadky do konca 

septembra kalendárneho roka na posúdenie. 
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Ing. Macúš, p. Pavelková, p. Horčička, Mgr. Jankovičová: Diskusia. Nemôžu organizácie, ktoré 

nepošlú na schválenie rybárske poriadky brzdiť schválenie ostatných rybárskych poriadkov. 

Tie ktoré nepošlú do septembra, bude pre nich platiť posledný schválený rybársky poriadok. 

 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 60/2020 

Rada SRZ schvaľuje predložené miestne rybárske poriadky na rok 2020.        

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Kozub 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 61/2020 

Rada SRZ schvaľuje, že pokiaľ organizačná zložka SRZ nepredloží do konca septembra na 

schválenie miestny rybársky poriadok, zostáva v platnosti účinný miestny rybársky poriadok. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0  Zdržal sa – 2 

    p. Radena, Ing. Kadnár 

 

 

Bod č.7. 3 

Dotácia z fondu pre ekologické havárie – MsO Zvolen 

 

tajomník SRZ: Určite ste aj v médiách zachytili, že k masívnej otrave na rieke Slatina, bol tam 

vyslaný tím ichytológov, došlo tam k devastácii ichytofauny a rozvratu potravného reťazca. 

V súčasnosti vyčísľuje škodu súdny znalec. Operatívne sme prikročili k návrhu z Rezervného 

zarybňovacieho fondu, príslušný ichtyológ navrhuje umožniť čerpať 7590 €, vo fonde je 

dostatok prostriedkov a je to cielené na ryby, ktoré tam boli a boli poškodené. Materiál ste 

obdržali. 

Ing. Haluška: Prečo sa týmto návrhom nezaoberala zarybňovacia komisia. 

p. Horčička: V čase zasadnutia komisie nebola ešte žiadosť doručená, to sa zmenilo od 

zasadnutia komisie, na jej základe sme to prerokovali s príslušným ichtyológom, ktorý 

odporúča schválenie dotácie. 

p. Vacučiak: Nejednalo sa len o jednu otravu, v priebehu troch týždňov sme každý deň chodili 

zbierať ryby. Jeden potok otrávila Bioplynka- tento potok je mŕtvy, druhý potok potom otrávila 

spalovňa Liekov (vylievaním látok na polia). Bolo podané trestné oznámenie,  

tajomník SRZ: Z pozície bývalého súdneho znalca viem povedať, že to potrvá, kým sa to celé 

dorieši, preto som za to ,aby sa pomohlo prinavrátiť život do týchto potokov aspoň v minimálnej 

forme čím skôr tým lepšie, je vhodné obdobie. 

PhDr. Fraňa:  Doplnila sa žiadosť, bolo to posúdené ichtyológom, je tu teda zmena oproti času 

keď zasadala zarybňovacia komisia. V Slovenskej Lupči sme sa pri otravách  naťahovali 

s vinníkom štyri roky. Financie v rezervnom fonde na to sú, poprosím vás o zhovievavosť, aby 

tam život zas vznikol čím skôr. V tomto období je na to naozaj vhodný čas. 

Ing. Lauš: V roku 2017 bol otrávený 6 km úsek rieky Váh, stále to nie je doriešené. Trvá to teda 

dlho a  nenechajme tu vodu prázdnu. 
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Ing. Macúš, MVDr. Bilik, tajomník SRZ, p. Horčička : Diskusia. Neboli dodržané podmienky 

na schválenie podľa smernice. Je to vážna situácia a práve teraz je vhodné obdobie na pomoc, 

aby sa mohol obnoviť život v tých vodách. Trestné konanie bude trvať, kým bude oficiálne 

známy páchateľ, tak to potrvá, dovtedy môžeme pomôcť, aby sa tam vrátili ryby. 

 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 62/2020 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu MsO SRZ Zvolen 

vo výške 7590 €.        

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

           

 

 

Bod č.7. 4 

Revírovanie 

 

p. Horčička: Materiály ste dostali. Chceme podať na MŽP SR žiadosti o zmeny v revírovaní 

Máme tam Považskú Bystricu, kde sa vytvára revír CHAP na Domanižanke, treba upraviť aj 

revír Domanižanka č.2, konkrétne na Hričovskom kanáli sa vyhlasuje časť revíru za CHRO, 

skonzultované aj s MŽP SR, zvýšenej ochrane rýb sú naklonený. Ďalej premenovanie 

Gôtovanskej zátoky, je to petícia bývalých občanov obce Sokolče, ktorá bola zatopená, ide len 

o zmenu názvu. Gôtovany sa volala vedľajšia obec, zatopená časť sa volala Sokolče. Na 

Liptovskej Mare vytvorenie CHRO, čo sa týka Račkovskej zátoky, pretože Račkovský 

polostrov je v 4. stupni ochrany. Vyhlásenie zimoviska a neresiska na Zemplínskej Šírave, riešil 

to príslušný ichtyológ aj s p. Šaffom. Žarnovica, zmena názvu, bolo to Hodrušské jazero, treba 

to dať na pravú mieru, pretože je vodná nádrž, aby nedochádzalo k omylom v dobe lovu 

a podobne. Rovnako aj rybník Kopanice sa mení na vodnú nádrž. Banské prepadlisko Ťachov, 

baňa sa stále zväčšuje, tým pádom sa stále zväčšuje aj potok, navrhujeme odstavné rameno. Zo 

Záhoria nové revíry, dva lososové a jeden kaprový. Boli tam problémy s revírovaním, tak to 

chceme dať na pravú mieru. 

Ing. Kadnár: Minulý rok pri revírovaní sme zistili, že bývalý hospodár inak evidoval revíry ako 

to v skutočnosti bolo, pridelil im číslo, zistili sme, že proces sa začal, ministerstvo si vyžiadalo 

vyjadrenie správcu toku, nedodal toto vyjadrenie správcu toku, preto sa proces nedokončil. 

Nevedeli sme o tom, že to zanedbal. Chceme to dať do poriadku. 

Ing. Haluška: Komu patria tie pozemky pod zaplavenou zátokou, my schválime premenovanie 

a oni sa potom ozvú, že sa im to nepáči. 

p. Horčička, Ing Macúš, Ing. Kadnár: Diskusia. Pozemky patria bývalým obyvateľom obce 

Sokolče, chcú to ako pamiatku na zatopenú obec, spísali petíciu. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 63/2020 

Rada SRZ schvaľuje podanie predložených žiadosti na zmenu revírovania na Ministerstvo 

životného prostredia SR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 
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Bod č.7. 5 

Otvorený  list bývalého prezidenta Rady SRZ RSDr. Boroša členom Rady SRZ 

tajomník SRZ: List vám bol doručený, preto už nebol v materiáloch na zasadnutie, mohli ste sa 

s ním oboznámiť. Otvára diskusiu. 

p. Janovič: Tento list Kontrolnej komisii SRZ nebol doručený ani nebol v materiáloch. 

Mgr. Schlesingerová: List bol doručený od bývalého prezidenta SRZ všetkým členom Rady 

SRZ, preto sme ho už nedali do materiálov. Do budúcna budeme všetky materiály zasielať aj 

Kontrolnej komisii SRZ. 

Ing. Lauš: Nás mrzí čo urobil pán Boroš, poprosil by som Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ, 

aby nás informovala o dvoch podnetoch, ktoré boli na bývalých štatutárov v súvislosti 

s predajom strediska v Považskej Bystrici podané. 

p. Pavelková: Na komisii sme sa dohodli, že prebiehajúce disciplinárne konanie budú Stručne 

zhodnotila činnosť DK. 

Ing. Lauš: Ja nie som spokojný s postupom Disciplinárnu komisiu pri Rade SRZ, porušujete  

Disciplinárny poriadok. 

 

Bod č.7. 6 

Otvorený list- žiadosť Mgr. S. Pavleho členom Rady SRZ 

tajomník SRZ: Dostali ste tento otvorený list, medializácií zasadnutí Rady SRZ sa brániť 

nemusíme, ale prečo využívať súkromné médium. Máme predsa vlastných ľudí. 

Ing. Macúš, PhDr. Fraňa, tajomník SRZ, JUDr. Timár, p. Šaffa: Diskusia. Vyhotovuje sa predsa 

dosť podrobná zápisnica, všetky závery rokovania sú verejné prístupné, GDPR, povaha článkov 

na tomto médiu, možnosť využiť vlastných ľudí. 

 

Odišiel p. Vaculčiak 

(počet členov Rady SRZ 28) 

  

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 64/2020 

Rada SRZ neschvaľuje žiadosť Mgr. S. Pavleho na vyhotovovanie audio a zvukového záznamu 

zo zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Bod. 7.7 Informácie o dotáciách 

 

tajomník SRZ: Rád by som vás oboznámil s tromi prípadmi. Nechal kolovať fotku množstvom 

dokladov, ktoré bolo nutné doložiť k dotácii na 186 000 €, ktorá bola podaná minulý rok 

bývalým zamestnancom. Toto sú chýbajúce dokumenty, ktoré mali byť prílohou žiadosti. 

K žiadosti však neboli priložené, preto sme boli vyzvaní na doloženie dokladov. Na doloženie 

dokladov sme mali lehotu 10 dní, bolo to však v čase, keď vrcholila pandémia a boli 

najprísnejšie opatrenia. Najprv mi bolo povedané, že sa to v tom čase zabezpečiť nedá, ale 

vyvinuli sme veľmi veľké úsilie a dokumenty zabezpečili. Čakáme na vyhodnotenie. Viac 

rokov sme nedostali dotácie na ichtyofaunu, preto sme sa naozaj veľmi snažili, aby bol tento 

projekt úspešný. Druhá žiadosť bola podaná na Prešovský samosprávny kraj na projekt Zlatého 

Blyskáča. Tretia dotácia, tú už som vám avizoval na predchádzajúcom zasadnutí Rady SRZ, sa 

podarila dotiahnuť do konca. Jedná sa o škodu na Číčovských rybníkoch. Cestou Envirofondu 

sme požiadali o dotáciu na obnovu rybej osádky. Okresný úrad nám schválil dotáciu, peniaze 
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sú na  účte, jedná sa o 51 440 €, peniaze nie sú účelovo viazané, budú započítané do nákladov 

strediska. Otvára diskusiu. Nikto sa neprihlásil. Ukončuje diskusiu 

 

 

 

Bod. 7.8 Informácie o výrobnom stredisku Slovianska Dolina  

 

tajomník SRZ: Situácia na výrobnom stredisku Slovianska Dolina, hrozilo, že bude druhá 

Považská Bystrica. Súkromník kúpil pozemky nad liahňou, aj lesné pozemky, kde máme 

odbery pozemnej vody, ktorá slúži na napájanie odchovných priestorov liahne, inkubácia 

a rozkrm ranných štádií plôdika. Vyzeralo to veľmi zle, vyjadrili sa, že jednali predchádzajúce 

roky s bývalým tajomníkom. Nedoložili žiadne záznamy zo stretnutí. Preto sme to začali riesšiť 

na okresnom úrade a podarilo sa nám dosiahnuť, že bolo potrebné posudzovanie vplyvov. Na 

základe tohto okresný úrad zamietol túto žiadosť, teda pokus nám odňať pramene. Na päť rokov 

máme s týmto pokoj. Otvára diskusiu. Nikto sa neprihlásil. Ukončuje diskusiu 

 

 

Bod. 7.9 Nehnuteľný majetok v Nových Zámkoch 

 

tajomník SRZ: Máme nehnuteľnosti v Nových Zámkoch, skoro o výmere 1 hektár. Tieto boli 

kúpené v roku 2008 s tým, že sa tam SRZ v budúcnosti postaví špecializované stredisko na 

chov jesetera. Toto sa nezrealizovalo. Na pozemku sa rozmnožili dreviny, je to veľmi 

zanedbaný pozemok, je tam veľa drevín, ktoré majú obvod na 35 cm, teda musíme vyvolať  

konanie a žiadať výnimku na odstránenie každého takéhoto stromu. Na pozemku je stará 

budova, stará prečerpávajúca stanica s veľkým komínom, usadili sa tam bezdomovci. Počas 

prísnych hygienických opatrení na zabránenie šírenia COVID 19 nás mesto Nové Zámky pod 

hrozbou pokuty vyzvalo, aby sme pozemok zabezpečili pred vstupom cudzích osôb. Opravili 

plot, prípadne asanovali budovu. Sú tu fotky, na pozemku sú nevyhnutné investície. 

V súčasnosti je tento pozemok je záťaž. 

p. Sprušanský: Opisuje situáciu a ukazuje na mape. Bývalá prečerpávajúca stanica pre 

železnice, 36 m komín, zatiaľ drží. Opravili sme plot a opravený plot vydržal jeden týždeň. 

Bezdomovci si tam spravili svoje sídlo. Spolupracujeme aj s mestskými policajtmi, ale tí tam 

nemôžu byť stále. Miest kadiaľ sa dá dostať na pozemok je sedem, ale vedia sa dostať aj 

inokadiaľ. Kvalita vody na stredisku nie je ideálna. Pred ôsmimi rokmi sa tam to čistilo a zas 

je zhoršená kvalita vody. Znalec ohodnotil pozemok, ale je to len hodnota pozemku, 

nezohľadňoval budovy na ňom stojace. 

Mgr. Jankovičová: Mali by sme zistiť, či by sa nedali zameniť pozemky s Mestom Nové Zámky 

za pozemky, ktoré máme od nich prenajaté a je na nich naše stredisko. 

p. Sprušanský: Navrhovali sme to zástupcom mesta, budú sa tým zaoberať na zasadnutí 

zastupiteľstva. 

Mgr. Jankovičová, Ing. Kadnár, tajomník SRZ, p. Sprušanský, Ing. Macúš, p. Pavelková: 

Diskusia. Spôsoby riešenia. Možné využitie. Nevyhnutné investície. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 65/2020 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ podať žiadosť na mesto Nové Zámky o výmenu 

nehnuteľností v extraviláne na LV č. 10625, k.ú Nové Zámky s pozemkami, ktoré prenajímame 

od mesta a na najbližšom zasadnutí Rady SRZ informovať. 

 

Hlasovanie: 
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Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

 

tajomník SRZ: Blíži sa 95. výročie SRZ, čaká nás to v roku 2021. Je tradíciou, že sa oslavuje 

každé piate výročie založenia SRZ. Myslím, že by sme si nemali nechať ujsť toto krásne 

jubileum. Ale je potrebné, aby sme už teraz k tomu zaujali aspoň základné  stanovisko či oslavy 

alebo nie. Ak áno, doporučujem september, posledný týždeň, aby neboli v tom čase výlovy.  

p. Tomko: Oslávme len symbolicky, teraz sú podstatné všetky financie,. Oslavy spravme, keď 

sa zväz dožije 100. 

tajomník SRZ: Čo si predstavujete osláviť len symbolicky, slávnostné zasadnutie Rady SRZ? 

V tom prípade mesto nám neschválilo pomenovanie ulice po bývalom tajomníkovi SRZ 

Budajovi, navrhujem umiestniť na našu budovu pamätnú tabuľu Ing. Budaja, a slávnostne ju 

odhalíme. 

p. Brokeš: Nejaké peniaze by sa mali investovať do brožúry 95. rokov SRZ 

Ing. Lauš: Treba redakčnú radu na brožúru 

Ing. Macúš, tajomník SRZ, p. Brokeš, MVDr. Bilik, Ing. Lauš, p. Vecel, Mgr. Jankovičová: 

Diskusia. O spôsobe osláv. 

 

Bod 7.10 

Zlatý blyskáč – zmena termínu + smernica 

 

Mgr. Schlesingerová: Pôvodný termín pre Zlatého blyskáča 2020 bol jún 2020, kvôli COVID 

19  bol tento termín zrušený a nebolo isté, či sa súťaž bude môcť uskutočniť v náhradnom 

termíne. Keď sa začali uvoľňovať opatrenia, začali sme zistiť predbežný záujem o súťaž 

v náhradnom termíne koncom augusta. Záujem prejavila skoro väčšina pôvodne prihlásených 

účastníkov, preto sme sa rozhodli, že sa súťaž uskutoční 12. až 16. augusta 2020.Prešovský 

samosprávny kraj nezrušil vyhlásené dotácie, preto sme požiadali aj o dotáciu na túto súťaž. 

Zároveň predkladáme na schválenie Smernicu pre detskú rybársku súťaž Zlatý Blyskáč na rok 

2020.  

Ing. Macúš : Jedná sa o súťaž SRZ, pretože navrhujem doplniť do čl 2 bod 2 a 3 smernice, 

povinnosť, aby účastníci boli členmi SRZ. 

p. Pavelková: O tomto hovorí § 21 zákon o športe členovia na súpiske musia byť členmi 

združenia. 

Mgr. Schlesingerová: Zapracujeme do uvedených ustanovení.  

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 66/2020 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre detskú rybársku súťaž Zlatý Blyskáč na rok 2020 s 

pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Bod 7.11 

Informácia o situácii na VN Zemplínska Šírava 

 

p. Šaffa: Chcel by som poinformovať o love na vodách Rady SRZ. Zhoršuje sa výkon 

rybárskeho práva. Posledné takéto poznatky z VN Kráľová, VN Orava, nové CHKO Liptovská 
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Mara, pokutovanie rybárov na základe podnetov obyvateľov. VN Zemplínska Šírava (ďalej len 

„VN ZŠ“), vyhrotená situácia, prenájom zátopových oblastí, nové značky znemožňujúce 

prístup k vode a obmedzenie love. SVP nerešpektuje zákon. Už dávnejšie informujeme 

Sekretariát Rady SRZ o vyhrotenej situácii, náš právnik zvažuje či sú zmluvy napadnuteľné. 

Zaslali sme číslo na nášho právnik, aby sa s ním organizačno právny odbor spojil, zbytočne. 

Takto jednotlivo išli na jednanie do Košíc a viete ako to dopadlo, Rada SRZ podcenila situáciu 

na VN ZŠ. Žiadame Radu SRZ, aby napadla platnosť zmlúv medzi SVP a developermi, ďalej 

žiadame Radu SRZ, aby tieto kroky podnikla právnou cestou a žiadne dohody. Kam to povedie, 

keď bude každý zosmiešňovať zákon o rybárstve. Dnes máme problém na VN ZŠ, zajtra bude 

inde. Arogantné jednanie zo strany holanďanov. Vytýčil na Paľkove 30 lovných miest, náš 

návrh, aby sa lovilo večer a v noci zamietli, riaditeľ SVP nazval rybárov kontraproduktívnych. 

Vyháňajú rybárov z VN ZŠ, časť Paľkov. Ostatné časti potichučky pokračujú rovnako. 

Začnime podnikať kroky, ktoré zachránia veľké vody Rady SRZ. 

Mgr. Schlesingerová: Posledný záznam, že sa riešila oblasť Paľkov je z roku 2016, odvtedy 

sme nič nenašli. V polovici apríla 2020 nás oslovila pani z OZ, ktorá nám opisovala situáciu 

aká je na VN ZŠ – prenájom pozemkov na výstavbu chát, na základe týchto informácii sa zapojil 

do obhliadky miesta príslušný ichtyológ, žiadosť na dotknutú obec, aby sme mohli vstúpiť do 

stavebného konania ako účastníci konania. Následne nás kontaktoval p. Šaffa a objasnil nám, 

že podobná situácia je nielen v oblasti obce Vinné, ale aj Klokočov a Paľkov. Zaslal nám 

dokumenty, je to celoslovenský problém, hľadáme riešenia, ale nie je to jednoduché. Bolo 

stretnutie v Košiciach so zástupcami SVP, developerov, doteraz jednali s MsO SRZ 

Michalovce, je tam už vyhrotená situácia. Na jednej strane stojí  povinnosť vlastníka 

príbrežného pozemku sprístupniť tento, na druhej strane je ochrana vlastníckeho práva. Treba 

si zvyknúť, že v tejto dobe sa venuje veľká pozornosť ochrane prírody, problematické je potom 

parkovanie pri vode, keď existujú aj rybári, ktorí by chceli loviť pomaly z auta. Je potrebné 

poriadne zvážiť kroky, radikálne riešenia neprinesú nikomu nič dobrého, treba byť tolerantný, 

nielen rybári majú svoje práva. SVP je zmluvným partnerom SRZ. 

Ing. Lauš: My sme prišli o kus brehu Váhu, kvôli golfovému ihrisku, nič sme s tým nedokázali 

urobiť. Takisto súdny spor s vlastníkom príbrežného pozemku nedopadol v náš prospech. 

p. Orovčík, MVDr. Bilik, p. Tomko, p. Šaffa, p. Vecel, p. Kobela, p. Haringa, Mgr. Púčik, Ing. 

Lauš, p. Hesek, Ing. Macúš, p. Vaculčiak, Ing. Kadnár, Mgr. Jankovičová. Diskusia: Je to 

celoslovenský problém, nielen VN Zemplínska Šírava, problém je aj celý Dunaj a prístup na 

zväzové revíry SRZ, má pozemok na VN Liptovská Mara, vybudujme odstavné parkoviská pre 

rybárov, vyhlásenie CHRO. Poverenie štatutárov MsO SRZ Michalovce na jednanie ohľadom 

VN ZŠ časť Paľkov. Je rozdiel, či vlastní príbrežné pozemky SR a následne spravuje SVP alebo 

je to súkromný vlastník, netreba zabúdať na ochranu vlastníckeho práva. Ako postihovať tých, 

ktorí lovia priamo z opletených pozemkov. Súdne riešenie sporov vyplývajúcich z povinnosti 

vlastníka príbrežného pozemku znášať výkon rybárskeho práva sú dlhotrvajúce a často 

neúspešné, pretože je tu konflikt výkonu rybárskeho práva a ochrany vlastníckeho práva. Rôzne 

návrhy ako riešiť situáciu. Keďže je to celoslovenský problém, je potrebné, aby to riešil štatutár 

SRZ hlavne s SVP a ŠOP. 

 

 

Odišiel Ing. Haluška 

(počet členov rady 28 ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 67/2020 

Rada SRZ ukladá štatutárovi SRZ jednať so SVP a ŠOP ohľadom § 5 zákona č 216/2018 Z.z.. 

 



Zápisnica zo zasadnutia  Rady SRZ zo dňa 20.6.2020 

  

 

 

Strana: 19 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

 

 

Bod 7.12 

Elektronizácia 

 

Mgr. Jankovičová: Snem nás zaviazal pokračovať v elektronizácii, ako na tom momentálne 

sme? 

p. Orovčík, MVDr. Bilik, p. Vecel, Ing. Macúš, p. Haringa, MVDr. Bilik, Ing. Kadnár: 

Diskusia. Sľubne sa vyvíjajúci hospodársky rok neznamená, že máme na elektronizáciu, bolo 

by potrebné vytvoriť jednotný systém pre všetky SRZ a všetky organizácie. V akom stave je 

elektronizácia, minulý rok skolabovalo zapisovanie úlovkov, dobehne nás to. Čo sme vlastne 

chceli tou elektronizáciou dosiahnuť. Úloha pre členov Rady SRZ, do ďalšieho zasadnutia si 

ujasniť, čo vlastne očakávame od elektronizácie, v akom rozsahu by mala byť, podľa toho sa 

bude postupovať ďalej. 

 

Mgr. Schlesingerová: VN Prietrž spravuje ju Obec Prietrž, snaha získať túto VN ako revír pre 

SRZ. 

p. Hesek: Permanentne máme tri vody vypustené. Táto VN  vyteká do revíru našej organizácie, 

a nikoho už potom nezaujíma aké škody nás tým napáchajú. 

tajomník SRZ: Ešte predseda KK SRZ prednesie svoju správu. 

Ing. Trokan: Správa KK SRZ, dňa 11.6.2020 kontrola na sekretariáte, o nákladoch na riešenie 

kauzy Považská Bystrica som už informoval. Bola vykonaná aj kontrola plnenia rozpočtu 

minuloročného aj tohtoročného, kontrola spotreby PHM zamestnancom na Dunaji, boli sme 

potešení úsporou, ale to skôr súvisí s opatreniami zo Sekretatriátu Rady SRZ . Kontrola platenia 

príjmov podľa smernice.  Jediný dlžník je MsO SRZ Čadca. Kontrola pokladničných dokladov, 

nedostatky neboli zistené, zasadanie KK SRZ po vynútenej prestávke opäť zahájené kontroly, 

plánované kontroly. Bolo podané trestné oznámenie na hlavičkovom papieri KK SRZ, 

podpísané akože členmi KK SRZ. My s tým nemáme nič spoločné, neviem k čomu to malo byť 

dobré, ale to už sa asi nikdy nedozvieme. 

 

Neprítomný Ing. Kohút, p. Polák, p. Tomko 

(počet členov Rady SRZ 25) 

 

Ing. Macúš: Mali by sme sa vrátiť k návrhu na odmenu pre tajomníka SRZ, boli tri návrhy – 

50%,  40% a 25 %. 

Mgr. Púčik: Beriem svoj návrh na 25% späť. Do budúcna, aby sme vypracovali kritéria na 

určovanie  výšky odmeny. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 68/2020 

Rada SRZ schvaľuje štvrťročnú odmenu (za obdobie apríl 2020 – jún 2020) tajomníkovi SRZ, 

Ing. Jánovi Kohútovi, vo výške  40 % základnej mesačnej mzdy. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 1    Zdržal sa – 0 

      P. Kozub 

vrátil sa Ing. Kohút, p. Tomko 
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(počet členov Rady SRZ 27) 

 

Odišiel Ing. Macúš 

(počet členov Rady SRZ 26) 

 

tajomník SRZ: Navrhujem Ing. Macúšovi vyplatenie odmeny vo výške odmeny prináležiacej 

prezidentovi SRZ alikvótne za obdobie počas, ktorého na základe rozhodnutia Rady SRZ za 

zastupuje SRZ navonok a plnení úlohy vyplývajúcich z funkcie prezidenta SRZ. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 69/2020 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Macúšovi za zastupovanie SRZ navonok a plnenie úloh vyplývajúcich 

z funkcie prezidenta SRZ za obdobie od 8. februára 2020 vyplatenie alikvótnej časti odmeny 

prináležiacej prezidentovi SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Vrátil sa Ing. Macúš  

(počet členov Rady SRZ 27) 

      

p. Hesek, Ing. Lauš, Mgr. Schlesingerová, p. Pavelková, Ing. Trokan: Diskusia. Smernica 

o odmeňovaní, práca v pracovných komisiách Rady SRZ, predsedovia majú právo navrhnúť 

členom odmeny, možnosť znížiť odmenu za neúčasť na zasadnutiach komisií, treba nahlásiť na 

Sekretariát Rady SRZ. 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

  

 

 

 

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

     tajomník SRZ poverený výkonom funkcie  

            prezidenta SRZ  

 

 

 

Overovatelia: p. Vecel p. Šaffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica zo zasadnutia  Rady SRZ zo dňa 20.6.2020 

  

 

 

Strana: 21 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 20.6.2020 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 42/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet SRZ Rada Žilina na rok 2020. 

Uznesenie č. 43/2020 

Rada SRZ schvaľuje štvrťročnú odmenu (za obdobie december 2019 – marec 2020) 

tajomníkovi SRZ, Ing. Jánovi Kohútovi, vo výške  2047,92 EUR. , t.j. 25 % základnej mzdy. 

Uznesenie č. 44/2020 

Rada SRZ schvaľuje zarybňovacie plány z  jednotlivých zarybňovacích fondov na rok 2020. 

Uznesenie č. 45/2020 

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

októbra 2020. 

Uznesenie č. 47/2020 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičová a Ing. Viktorína. 

Uznesenie č. 48/2020 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Vecela a p. Šaffu.        

Uznesenie č. 49/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.   

Uznesenie č. 53/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozpätie cien denného miestneho povolenia na rybolov pre nečlena od 30 

€ do 80 € na rok 2021.        

Uznesenie č. 54/2020 

Rada SRZ schvaľuje cenu jednodňového povolenia na rybolov na VN Dedinky na rok 2021 pre 

nečlena vo výške 30 € .       

Uznesenie č. 55/2020 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh cien povolení na rybolov na rok 2021 so schválenými 

zmenami.       

Uznesenie č. 57/2020 

Rada SRZ schvaľuje, aby povolenie na rybolov na kaprové vody, lipňové vody a pstruhové 

vody bolo obsiahnuté v jednej brožúre   

 Uznesenie č. 59/2020 

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 Sládkovičovo Imrich Vígh 

MsO SRZ Považská Bystrica Milan Bajzík 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Trenčín Miroslav Hamaj 

MsO SRZ Trenčín Viktor Kukučka 

MsO SRZ Považská Bystrica Ing. Peter Baránek 

MsO SRZ Považská Bystrica Ing. Ján Zigo 

MsO SRZ Považská Bystrica Jozef Kolek 

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

MsO SRZ Prievidza Miloslav Kleman 
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MsO SRZ Želiezovce Pavel Hrnčiar 

MsO SRZ Želiezovce Karol Gubicz 

MsO SRZ Veľké Kapušany Štefan Kázsmér 

MsO SRZ Trenčín Roman Mano 

MsO SRZ Trenčín Roman Sokol 

MsO SRZ Trenčín Miroslav Brachtýr 

MsO SRZ Považská Bystrica Šesták Miroslav 

MsO SRZ Považská Bystrica Mgr. Milan Dubnička 

MsO SRZ Považská Bystrica Ľubomír Horínek 

MsO SRZ Považská Bystrica Miroslav Gardian 

MsO SRZ Považská Bystrica Ing. Mário Podmaník 

MsO SRZ Považská Bystrica Štefan Chudý 

Uznesenie č. 60/2020 

Rada SRZ schvaľuje predložené miestne rybárske poriadky na rok 2020.        

Uznesenie č. 61/2020 

Rada SRZ schvaľuje, že pokiaľ organizačná zložka SRZ nepredloží do konca septembra na 

schválenie miestny rybársky poriadok, zostáva v platnosti účinný miestny rybársky poriadok. 

Uznesenie č. 62/2020 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu MsO SRZ Zvolen 

vo výške 7590 €.        

Uznesenie č. 63/2020 

Rada SRZ schvaľuje podanie predložených žiadosti na zmenu revírovania na Ministerstvo 

životného prostredia SR. 

Uznesenie č. 66/2020 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre detskú rybársku súťaž Zlatý Blyskáč na rok 2020 s 

pripomienkami. 

 Uznesenie č. 68/2020 

Rada SRZ schvaľuje štvrťročnú odmenu (za obdobie apríl 2020 – jún 2020) tajomníkovi SRZ, 

Ing. Jánovi Kohútovi, vo výške  40 % základnej mesačnej mzdy. 

Uznesenie č. 69/2020 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Macúšovi za zastupovanie SRZ navonok a plnenie úloh vyplývajúcich 

z funkcie prezidenta SRZ za obdobie od 8. februára 2020 vyplatenie alikvótnej časti odmeny 

prináležiacej prezidentovi SRZ. 

 

 

II. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 64/2020 

Rada SRZ neschvaľuje žiadosť Mgr. S. Pavleho na vyhotovovanie audio a zvukového záznamu 

zo zasadnutí Rady SRZ. 

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č.50/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

Uznesenie č.51/2020 

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

rozpočtu za 1-4/2020 a 1-4/2019, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov a Správa audítora k 

účtovnej závierke za rok 2019. 

Uznesenie č.52/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Výrobno- finančný plán výrobných stredísk na rok 2020 s 

pripomienkami. 
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Uznesenie č.58/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Správu - Aktuálny stav riešenia kauzy predaja výrobného strediska 

P. Bystrica. 

 

IV. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 56/2020 

Rada SRZ ukladá pracovným komisiám Rady SRZ zaslať pripomienky k Smernici o platení 

zápisnéh o, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov do 31.júla 2020 Dočasnej 

legislatívnej komisii a Dočasnej legislatívnej komisii na základe doručených pripomienok 

pripraviť novelu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov a predložiť na septembrové zasadnutie Rady SRZ.     

Uznesenie č. 65/2020 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ podať žiadosť na mesto Nové Zámky o výmenu 

nehnuteľností v extraviláne na LV č. 10625, k.ú Nové Zámky s pozemkami, ktoré prenajímame 

od mesta a na najbližšom zasadnutí Rady SRZ informovať. 

Uznesenie č. 67/2020 

Rada SRZ ukladá štatutárovi SRZ jednať so SVP a ŠOP ohľadom § 5 zákona č 216/2018 Z.z.. 

    

 

V. Rada SRZ ruší: 

Uznesenie č.46/2020 

Rada SRZ ruší zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 13.6.2020 a schvaľuje 

zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 20.6.2020. 

 

 

 

 
 


