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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 19. septembra 2020 v Žilina 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: p. Seemann, p. Šaffa, p. Tomko 

Prizvaní: Mgr. Schlesingerová B.– vedúca organizačno-právneho odboru, Ing. Gulas- vedúci 

odboru  výroby násad, Ing. Šátek- vedúci ekonomického odboru, p. Horčička- vedúci 

odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, p. Spušanský- vedúci odboru 

správy majetku a investičný 

 

(prítomných 31 členov Rady SRZ)  

 

 
Program: 

1.   Kontrola uznesení 

2.   Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2020 s komentárom 

      Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2020 v porovnaní s 1-7/2019 

      Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

3.   Návrh na zmenu rozpočtu 2020 

4.   Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2020 

5.   Správa KK SRZ 

6.   Aktuálny stav riešenia kauzy predaja výrobného strediska v Považskej Bystrici 

7.   Informácia o nehnuteľnosti / pozemku v Nových Zámkoch 

8.   Novela Disciplinárneho poriadku 

9.   Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov 

10. Smernica pre usporiadanie športových rybárskych pretekov na revíroch Rady SRZ 

11. Žiadosti OZ SRZ prerokované Zarybňovacou komisiou  

12. Rôzne 

      12.1. Návrh na zmenu názvu funkcie u 2 zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ   

      12.2. Prerokovanie návrhu na využitie a ekonomické zhodnotenie majetku SRZ – 

Liptovská Mara 

      12.3. Pilotný projekt na zväzovej vode (prenájom/výkup pozemku, vybudovanie 

rybárskej základne) 

      12.4. Návrh na udelenie vyznamenaní 

      12.5. Informácia o podanom udaní pána Miloša Oravca 

      12.6. Slovenský zväz rybolovnej techniky – Návrh zmluvy o spolupráci a finančnej 

podpore 

       

 

     

V dňoch 26. júna 2020 – 30. júna 2020  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 71/2020 

Rada SRZ schvaľuje podanie predložených žiadostí na zmenu revírovania na Ministerstvo 

životného prostredia SR. 
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Hlasovanie: 

Za – 24   Proti – 0    Zdržal sa – 0 

          

          

 

(nehlasovalo 9 členov Rady SRZ – Ing. Cuker. p. Hesek, Ing. Lauš, Ing. Mišech, p. Polák, Ing. 

Stanko, p. Tomko, p. Vaculčiak, Ing. Zajtko)  

 

Zasadnutie otvoril tajomník SRZ, privítal členov Rady SRZ, vysvetlil, že kvôli hygienickým 

opatreniam, nebolo možné uskutočniť zasadnutie Rady SRZ v priestoroch Sekretariátu Rady 

SRZ a vyzval na dodržiavanie platných hygienických opatrení. Tajomník SRZ navrhol za 

skrutátorov p. Vaculčiaka a p. Kobelu.  

 

Uznesenie č. 72/2020 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Vaculčiak a p. Kobela. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0   Zdržal sa – 0 

           

           

             

tajomník SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice Ing. Halušku a Ing. Viktorína. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 73/2020 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Halušku a Ing. Viktorína.        

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

                 Ing. Haluška 

           Ing. Viktorín 

 

tajomník SRZ: Predniesol program zasadnutia. Navrhol rozšíriť o program o informácie o 

priebehu detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2020 a nákladoch naň vynaložených, 

informáciu ohľadom osláv výročie 95. založenia SRZ a informácia o liste p. Seemanna.  

Ing. Macúš: Navrhujem doplniť program o bod kvartálne odmeny pre tajomníka SRZ. 

PaedDr. Čerešňák: Navrhujem doplniť program a prejednať článok v časopise  „Život“ „Ryba 

smrdí od hlavy.“ A mali by sme k tomu prijať stanovisko. 

Ing. Vaculčiak: Navrhujem  doplniť program o bod ohľadom IČO a možnosť spolupráce so 

štátnou správou. 

Ing. Kandár: Navrhujem  doplniť program o bod elektronizácia SRZ. 

p. Takácz: Navrhujem  doplniť program o bod prehodnotenie uznesenia Rady SRZ č. 53/2020. 

Ing. Zajtko: Navrhujem  doplniť program o bod informácia o návrhoch funkcionárov z 

prešovského kraja.  

Mgr. Jankovičová: Navrhujem  doplniť program o bod uskutočnenia výročných členských 

schôdzí počas sprísnených hygienických opatrení. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 74/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.        

 

Hlasovanie: 

Za – 31     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 bolo už preberané, pribudli krátke komentáre ako a kto splnil prípadne nesplnil uznesenie, 

podľa pripomienok Mgr. Jankovičovej bude Kontrola uznesení zjednodušená. Uznesenie č. 

56/2020, č. 65/2020 a č. 67/2020 boli splnené, uznesenie č 194/2020 vám bližšie povie p. 

Horčička, uznesenie č. 104/2019 ohľadom spolupráce s poľským rybárskym zväzom navrhol 

Ing. Macúš pozastaviť, pretože vzhľadom k aktuálnej situácii nie je možné plniť. 

Ing. Kadnár: Chcel by som sa opýtať ohľadom plnenia uznesenia č. 118/2018, je tu uvedené 

priebežne plnené, ako? 

Mgr. Schlesingerová: Neviem povedať, zistím a podám informáciu. 

 

Uznesenie č.75/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

 

 

Bod č. 2 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2020 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2020 v porovnaní s 1-7/2019 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

 

tajomník SRZ: Keď sme minulý rok v decembri sedeli na zasadnutí, nálady boli kvôli kauze 

predaja strediska v Považskej Bystrici a následkoch v podobe napr. zaplatenia dani z príjmu 

rôzne. Padli návrhy zobrať si úver na splatenie dane, vydať mimoriadnu známku. Keď začala 

pandemická situácia mnohí z nás mali obavy aké dopady bude mať na fungovanie SRZ. Boli 

obavy, že poklesne predaj povolení, následne aj odvody a nebudú prostriedky na základné 

fungovanie SRZ. Našťastie tieto obavy sa nenaplnili. Rozpočet na rok 2020 bol schválený, 

následne som na sekretariáte prijal veľmi prísne opatrenia na šetrenie, aby každé euro bolo 

vynaložené efektívne a účelne. Podarilo sa stabilizovať kritickú situáciu, podarilo sa otočilo 

trend, ktorý smeroval ku kolapsu SRZ, dnes je stav na účtoch veľmi priaznivý. Na jednej strane 

opatrenia priniesli šetrenie za obdobie 1-7/2020  v porovnaní s 1-7/2019. Na druhej strane aj 

príjmy z predaja povolení presiahli naše očakávania. Toto malo za následok, že som podal 

návrh na zmenu rozpočtu, bude vás informovať ekonóm. Tieto výsledky nie sú dielom len 

jedného človeka, ale celej skupiny ľudí. Je to aj vaša zásluha, že ste mi pomohli zastabilizovať 

sekretariát, ktorý bol v kritickom stave, vytvorili novú a funkčnú štruktúru. Ichtyologické 

oddelenie neexistovalo, personálna podvýživenosť, zrušené odbory, ťažké obdobie, kedy sme 

nevedeli, či SRZ v takejto podobe prežije. Teraz poprosím Ing. Šáteka, aby poinformoval. 

Ing. Šátek: Rozpočet na rok 2020, obdobie 1-7 sa plní tak ako bol plánovaný, spolu s tými 

reštrikčnými opatreniami, ktoré už tajomník spomínal. Ak by sme porovnávali s rovnakým 

obdobím za rok 2019, je treba brať do úvahy, že sú tu dva činitele, ktoré skresľujú toto 
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porovnanie. V roku 2019 máme zaúčtovanú zostatkovú hodnotu predanej Kubrice a Považskej 

Bystrice. V roku 2020 nie je, takže to je úspora cca 230 000 €. Toto dosť skresľuje náklady za 

obdobie 1-7/2020, ale aj tak je tam úspora 230 000 €. Ale v roku 2020 je veľký príjem z predaja 

povolení.  

MVDr. Bilik: Zasadala ekonomická komisia, čo sa týka dodržiavania rozpočtu, podmienky sa 

dodržujú. Treba povedať, prvé ohrozenie je daň z príjmu, druhé sú výdavky so súdnym sporom. 

Nemali by sme absolútne uvoľniť šetriace  opatrenia, vytvárajme rezervu, lebo nevieme ako 

môže dopadnúť súdny spor. Objavili sa prostriedky na účte, ekonóm odpovedal cashflow. Stále 

tu ostáva určitá suma, chcem odkiaľ sú tieto zdroje. 

Ing. Šátek: Pochádzajú z predaja povolení. 

MVDr. Bilik: Na predchádzajúcej rade sme dostali informáciu, že z nedodaných násad alebo 

z toho fondu  zarybnenie je tam väčšia suma, ktorá nie je dodaná. Bolo tvrdené, že táto suma 

za nedodané násady nie sú kryté peniazmi. Je to pravda? Boli tam peniaze na tom účte alebo 

neboli? 

Ing. Šátek: Neviem vám k tomuto povedať. 

MVDr. Bilik: Zrušili sme jeden fond a zrazu sa nám objavili prostriedky. Máme voľné 

prostriedky? 

Ing. Šátek: Toto sú prostriedky, ktoré vznikli z titulu predaja povolení z minulých období. 

MVDr. Bilik: Necháme to tak, ,ale ekonomika je v poriadku. EK navrhla zmenu rozpočtu, 

k tomu sa vyjadríme, keď sa o to m bude hlasovať. Buď máme voľné prostriedky alebo viazané 

prostriedky. Peniaze z neba nepadajú. Dávam podnet na KK SRZ, aby preverila, či to nie sú 

prostriedky z fondu z 20%, ktoré majú ísť na ichytológov a rybársku stráž. Apelujem na radu, 

aby sa pokračovalo v šetrení. 

Ing. Lauš: Potešil ma stav plnenia rozpočtu, stotožňujem sa s MVDr. Bilikom. Dobré čísla nám 

nedávajú priestor, aby sme ich hneď míňali. Tento výsledok hospodársky, je výsledok zbavenia 

funkcie Ing. Javora a jeho okolia. Chcem poďakovať tajomníkovi, že sa toho ujal a zastavil 

niektoré tie únikové kanály. Nákup techniky pre prezídium a radu, mzdové náklady pre 

zamestnancov podporujem, robili v znížených počtoch a hektickom období, mzdové náklady 

pre prezídium a radu nepodporujem. Miesto nákupu notebooku EK navrhuje nákup rybárskych 

rovnošiat. Čo to je? Nadprodukcia rýb, nech mi to niekto vysvetlí. Tu bolo zvykom, že sa 

prostriedky miešali. Papierovo kolovala jedna ryba po všetkých strediskách a tak sa robili 

fiktívne hospodárske výsledky. Aby sme sa tomu vyhli, vysvetlite mi to . 

Ing. Kadnár: Prečo je štruktúra tabuľky nákladov a výnosov po roku iná? Tá predtým sa mi 

zdala byť prehľadnejšia a lepšie rozpísaná. To čo nám dávate do výnosov, je to suma 

vystavených faktúr za povolenia dodávané organizáciám? Táto suma by mala byť ešte očistená 

od dobropisov?  

Ing. Šátek: Áno, toto je celková suma vystavených faktúr. Dobropisy za rok 2019 boli vo výške 

196 000, odhad dobropisov za 2020 cca 164 000 €. Rozdiel v nákladoch 400 000 €, zostatková 

hodnota za nehnuteľnosti zaúčtovaná v 2020. Prevádzkové šetrenie je 230 000€. Voči 

výnosovej položke nemám žiadne pripomienky, tam je napočítané všetko, čo sa vyfaktúrovalo 

za 1-7/2020. 

 

Uznesenie č.76/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2020 s komentárom, Plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-7/2020 v porovnaní s 1-7/2019 a  Aktuálny stav pohľadávok a 

záväzkov. 
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Bod 3 

Návrh na zmenu rozpočtu 2020  

 

Ing. Šátek: Na základe stavu plnenia rozpočtu a ekonomických výsledok za 1-7/2020 bol 

vypracovacovný návrh na zmenu rozpočtu, v ktorom pán tajomník navrhuje hlavne v oblasti 

nákladov zvýšiť. Navrhuje použiť 300 000 € navýšenie na opravy a udržiavanie stredísk,  

mzdové náklady zamestnancov Rady SRZ, zvýšiť mzdové náklady členom Rady SRZ 

a Prezídia Rady SRZ, nákup výpočtovej techniky na sekretariát Rady, nákup výpočtovej 

techniky členom Rady SRZ. Toto som zapracoval do tabuľky. Bolo to prerokované členmi EK 

a bol predložený pozmeňujúci návrh. 

MVDr. Bilik: Nemôžeme sa stále rozhadzovať. Zvýšené príjmy z predaja povoleniek sú 

viazané príjmy podľa smernice. Po porade s vedúcim ichtyológov, aby všetko bolo v súlade 

s o smernicou, chceme tieto prostriedky investovať na opravy a udržiavanie rybárskych revírov, 

ktorými sú aj výrobné strediská, by išlo 200 000 €. 

p. Horčička: Nadprodukcia vznikne na stredisku, plánujete 50 t rýb a po prieskumných odlovov 

zistíte, že bude produkcia vyššia. Za výrobu išla tabuľka nadprodukcie na strediskách, ktorá je 

mimo plánovaného zarybnenia. My sme naplánovali na začiatku roka zarybňovacie plány na 

99,9 % predpokladoch príjmov. Keďže vyššie príjmy z predaja povolení, z výroby prišla 

požiadavka umiestniť nadprodukciu na strediskách. Suma 100 000 € je nadprodukcia našich 

stredísk. 

MVDr. Bilik: Nie je podstatné, aby členovia Rady SRZ dostávali ďalšie benefity, ale máme dlh 

voči výrobným strediskám. Keď navýšime opravy a udržiavanie stredísk dodržíme aj smernicu.  

Sme proti, aby sme zamestnancom dávali viac ako je povinnosť. Nákup výpočtovej techniky 

pre členov Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ sme zamietli, a navrhli sme rybársku rovnošatu ako 

reprezentatívny odev. Odmeny pre členov Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ sme zamietli, ale 

členovia pracovných komisií by mali dostať náhradu za ten čas a prácu, ktorý obetovali 

v prospech SRZ. 

Ing. Lauš: Nechajme peniaze pre komisie na koniec roka. Pre mňa osobne by bol najlepší signál 

pre členskú základňu, prijať uznesenie, že znižujeme odvody, aby sme ukázali, že vieme znížiť 

náklady. 

MVDr. Bilik: EK nepočítala s výpočtovou technikou pre členov Rady, počítala s rovnošatami. 

Váš názor je bez tohto. 

p. Kobela: Navrhujem na údržbu a opravu, aby boli prostriedky viazané, investičná komisia 

musí toto zhodnotiť.  

p. Orovčík: Keď EK a investičná komisia sedeli už boli konkrétne návrhy na opravy a 

investície, z toho sme vychádzali, tieto plány sme učesali. Na tieto plánované veci sa budú 

prostriedky uvoľňovať. Namiesto výpočtovej techniky pre Radu SRZ, zainvestuje radšej 

prostriedky do elektronizácie. Výpočtová techniky pre sekretariát to samozrejme áno, to je 

nutnosť. 

Ing. Macúš: Všetci ste dostali záväzky, je tu 19 OZ SRZ, ktorým sa budú vracať prostriedky. 

Ešte tu nie je čas, aby sme oslavovali úspešný rozpočet. 

tajomník SRZ: Sme v druhej polovici septembra, pokiaľ sa dohodneme ísť tou cestou opráv 

a investícii na našich výrobných strediskách, a ak máme začať s opravami a investíciami, je 

najvyšší čas, aby sme začali. Je tu aj stredisko v Mošovciach, požiadali sme VUC Žilina 

o odkúpenie, je to pstruhové stredisko kde platíme vysoký nájom za veľmi schátrané priestory, 

tam sú tiež možné investície. Ešte je tu jedna dôležitá vec, a to je výroba. Výrobu sme prebrali 

v katastrofálnom stavu, všetky strediská okre Brzotína, boli bez zásob. Násady boli zakúpené 

za výhodné ceny, kontrolné odlovy vyzerajú sľubne, ale konečné slovo bude na konci roka. 

Ing. Mišech: Ako občianske združenie nevytvárame zisk.  
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Ing. Macúš: Sú tu rôzne finančné prostriedky, ktoré sú z rôznych príjmov, členské a predaj 

povolení, dodržiavame pri tom interné predpisy? 

 MVDr. Bilik: Áno. 

MVDr. Bilik: EK pozmeňuje svoj návrh tak, že ho predkladá bez odmeny komisiám 

a rybárskych rovnošiat . 

tajomník SRZ: Odôvodňuje zmenu návrhu a súhlasí s pozmeneným návrhom EK. 

 

Neprítomná p. Pavelková 

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č.77/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020 predloženú Ekonomickou komisiou so 

zapracovanými pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za- 28      Proti -0    Zdržal sa-  2 

         p. Hesek, Ing. Stanko 

  

 

 

Vrátila sa p. Pavelková 

(prítomných 31 členov Rady SRZ) 

 

Bod č. 4 

Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2020 

 

p. Horčička: Predniesol výstup zo zarybňovacej komisie- Zarybňovacia komisia odporúča 

ponechať ceny hosťovacích povolení, nakoľko kvôli pandemickej situácii na území Slovenskej 

republiky nemožno adekvátne vyhodnotiť zmeny predaja hosťovacích povolení, zatiaľ môžeme 

vyhodnotiť že, poklesol predaj hosťovacích povolení a narástol predaj zväzových kaprových 

(cca 5000 kusov) a zväzových lipňových povolení (cca 400 kusov). 

Ing. Zajtko: Zaujímalo by ma o koľko sa ponížil predaj hosťovacích povolení. 

Ing. Mišech: Zatiaľ nemáme ešte všetky podklady, výstup teda ešte nie je kompletne 

spracovaný. Ťažko vyhodnotiť na základe čiastkových údajov, stúpol predaj hosťovacích 

kaprových povolení. 

 

Bod č. 5 

Správa KK SRZ 

Ing. Trokan: Z uznesenia zasadnutia Rady SRZ zo dňa 7. marca 2020 vyplynulo pre KK SRZ 

vyčísliť finančné náklady plynúcich z predaj chovného strediska v Považskej Bystrici. 

Kontrolou bolo zistené, že do 18.9.2020, celkové náklady súvisiace s predajom činia 12.529,40 

EUR. Od poslednej kontroly vzrástli náklady v troch položkách o 3.186 € za  služby právneho 

zástupcu. Vzhľadom na situáciu s nákazou Covid 19, športová činnosť do 1. júla 2020 bolo 

zrušená. Od 1.júla 2020 doteraz bolo vykonaných 50 % plánovaných pretekov LRU. Predložené 

a skontrolované bolo 14 cestovných príkazov delegovaných rozhodcov, pričom sme zistili, že 

na 95 % boli vybraný rozhodcovia priamo z regiónu konaných pretekov, len 5% bolo mimo 

regiónu. Jednalo sa o MS SR, prípadne o 1.ligu Mucha. Rozhodcovia účtovali cestovné, 

nocľažné a stravné v súlade s predpismi. Celkové príjmy na zarybnenie spolu s činnosťou 

rybárskej stráže a ichtyológov bolo rozpočtované na rok 2020 2.566.960 € v skutočnosti do 
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31.7.2020 bolo vyčerpaných 623.040,80 € t. j. čerpanie na 24,27 %. Príjmy z povolení boli 

plánované v sume 2.051.200 € do 1.7.2020 boli skutočné príjmy 3.060.104 € t. j. boli vyššie 

oproti rozpočtu o 49,18 %. Z rozpočtu bolo čerpané na činnosť ichtyológov a RS 47,72 % z 

plánovaného rozpočtu. Pri kontrole príjmov o platení členského podľa platnej smernice bolo 

zistené, že ku dňu 18.septembru 2020 je pohľadávka za rok 2019 MO SRZ Marcelová vo výške 

1431,60 EUR, MO SRZ Trstená 6.30 €. Skartácia cenín za obdobie rokov 2017, 2018 a 2019 

nebola zatiaľ vykonaná. KK SRZ žiada o vykonanie fyzickej skartácie nespotrebovaných cenín 

a tlačív za roky 2017, 2018 a 2019 do 30.11.2020. Boli skontrolované pokladničné doklady za 

obdobie od 1.7.2020 do 31.8.2020. Doklady sú rozdelené na príjmové a výdavkové, samostatne 

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

schvaľovateľom. Nedostatky neboli zistené. Za mesiac júl 2020 bolo 20 príjmových a 32 

výdavkových dokladov. Za mesiac august 2020 bolo 14 príjmových a 19 výdavkových 

dokladov. Platby organizačných zložiek tvoria platby za ceniny a zarybňovanie. Pohľadávky za 

ceniny po dobe splatnosti viac ako 100 dní je 19, viac ako dvesto dní je 7 a viac ako tristo dní 

je 10 pohľadávok v celkovej sume 73.807,09 € (Marcelová, Giraltovce, Šaľa, Prešov, Lučenec 

– 31.472,94 € ).Platby za ryby viac ako sto dní je päť pohľadávok. Pohľadávky za rok 2019 a 

staršie sú dve v sume 1.437 €.  Pri kontrole priebežného vyúčtovania platieb za ceniny a tlačivá 

k 31.8.2020 KK SRZ zistila, že 32 organizácií nemalo doplatenú prvú faktúru za ceniny. Medzi 

najväčších dlžníkov patrili k 31.8.2020 MsO SRZ Humenné – 31.584 €, MsO SRZ Prievidza – 

30.560 €, K dnešnému dňu t. j. 18.9.2020 má celkové nedoplatky 44 organizácií. Medzi 

najväčších dlžníkov patria MsO SRZ Humenné – 11.584 €, MsO SRZ Prešov – 9.496 €, MsO 

SRZ Šaľa – 7.124 €, MO SRZ Marcelová 4.714 €. KK SRZ vychádzala s podkladov 

ekonomického odboru, kde k termínu kontroly neboli zohľadnené dobropisy. Prebiehajú 

kontroly OZ SRZ Záhorie, Trebišov, Žilina , Gajary a Kežmarok. 

 

Uznesenie č.78/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Správu Kontrolnej komisie SRZ. 

 

Bod č. 6 

Aktuálny stav riešenia kauzy predaja výrobného strediska Považskej Bystrici. 

 

Mgr. Schlesingerová: Oboznámila s vývojom trestného oznámenia a konania o neplatnosti 

zmluvy od posledného zasadnutia Rady SRZ. 

p. Vecel: Nedala sa do celkovej škody započítať aj škoda na výrobe, ktorá mohla prebiehať na 

tomto stredisku? 

Mgr. Schlesingerová: Rozhodnutie o zastavení výroby na tomto stredisku prišlo ešte pred 

samotným predajom, takže nie. 

 

Uznesenie č.79/2020 

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

Považskej Bystrici. 

 

Bod č.7 

Informácia o nehnuteľnosti/ pozemku v Nových Zámkoch 

 

p. Sprušanský: Na zasadnutí Rady dňa 20.júna 2020 bolo prijaté uznesenie č. 65/2020. Rada 

SRZ týmto uznesením uložila 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. Na základe daného 

uznesenia som kontaktoval Mesto Nové Zámky vo veci dojednania osobného stretnutia 
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zástupcov oboch strán. Dňa 15. júla 2020 došlo k pracovnému stretnutiu zástupcov Odboru 

správy majetku a investícií Odboru organizačno – právneho SRZ Rada Žilina, ktoré sa 

uskutočnilo na Mestskom úrade v Nových Zámkoch so zástupcom Majetkovo právneho 

odboru. Zástupca Mesta Nové Zámky uviedol, že o zámene majetku môže rozhodnúť iba 

mestské zastupiteľstvo na základe odporučenia príslušnej komisie. Mestské zastupiteľstvo 

zasadá spravidla raz za tri mesiace, najbližšie zasadnutie sa uskutoční v mesiaci november. 

Bol som bol kontaktovaný zo strany Mesta Nové Zámky s požiadavkou, vyhotoviť presné 

vytýčenie parciel, o ktorých nadobudnutie má SRZ záujem. Preto som zaslal požiadavku 

geodetickej firme, ktorá do konca mesiaca september vypracuje geometrický plán a tento bude 

následne zaslaný k ostatným materiálom od SRZ Mestu Nové Zámky. 

 

Uznesenie č.80/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Informácia o nehnuteľnosti/ pozemku v Nových Zámkoch. 

 

Bod 8 

Novela Disciplinárneho poriadku SRZ 

 

Ing. Lauš: Návrh novely ste dostali v materiáloch, Zdôvodňuje jednotlivé body -§ 2 ods. 2 

príslušnosť- lehota na postúpenie je potrebná, možnosť vydať predbežne rozhodnutie 

o zadržaní na rybolov, § 2 ods. 3- skrátenie lehoty pre DK na OZ SRZ, aby nedochádzalo 

k zbytočným prieťahom, § 13 doplnenie kedy nemožno začať DK, § 15 – úprava, aby bolo 

možno v praxi uložiť predbežné opatrenie zadržať povolenie na rybolov, § 23 -povinnosť 

ospravedlniť neprítomnosť na DK, § 23 – spoplatnenie dovolania. 

p. Pavelková: DK pri Rade SRZ nedostala na pripomienkovanie návrh, pretože by pripojila aj 

svoj návrh. Zhodnotila prácu DK pri Rade SRZ a z nej vyplývajúce návrhy na doplnenie DP 

SRZ- potreba zaviesť možnosť prerušenia konania, v prípade, že disciplinárny orgán potrebuje 

pre rozhodnutie stanovisko alebo rozhodnutie iného orgánu a možnosť v mimoriadnych 

situáciách, ako počas pandémie, aby mohla hlasovať disciplinárna komisia pri Rade SRZ aj 

elektronicky.   

Mgr. Púčik: Novela DP SRZ reaguje len na podnety OZ SRZ, ktoré prišli po schválení. Nie sú 

ta žiadne veľké zmeny, preto nebolo predtým zasielané na pripomienkovanie ako smernica. 

Ing. Lauš: Mrzí ma, že sa k vám nedostali návrhy. Ak máte pripomienky, pošlite nám ich. 

Ing. Macúš: Ďakujem za podnety a návrhy. Dalo by sa to prebrať na krajských poradách? Aby 

sa to schválilo na decembrovom zasadnutí. 

Ing. Lauš: My máme platný DP, je to len novela, ktorá má platiť od októbra. 

Mgr. Schlesingerová: Jedná sa len o malú novelu, ktorá vychádza z reálnych podnetov a zistení 

od disciplinárnych komisií po prijatí nového DP SRZ. Aby sa dookola nepripomienkovali 

pripomienky. 

MVDr. Bilik: S prerušením konania počítajú všetky právne normy, vieme to sformulovať po 

obede. 

Ing Lauš: Poprosím o návrh p. Pavelkovú. 

tajomník SRZ: Vrátime sa k novele DP SRZ po obede. 

 

Bod 9 

Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov 

 

Ing. Lauš: Všetci ste mohli pripomienkovať, väčšinu pripomienok sme zapracovali 

a akceptovali. O jednotlivých pripomienka sa hlasovalo. Viacero problémov vyplýva zo 

zložitosti pojmov a ustanovení vyhlášky.  Aby bol jednotný pohľad na to, čo je povolenie a čo 
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sú to známky. Sú ešte teraz na mieste pripomienky? Pripomínam, že čas na pripomienky bol od 

posledného zasadnutia.  

Ing. Macúš: Vo väčšine prípadov je to upravené, ale čl. IX bod 6 , čo v prípade člena OZ SRZ, 

ktorá nemá lipňové vody alebo kaprové vody? Nemá lipňové vody, moji členovia nemôžu mať 

zväzové kaprové povolenie. Tá variantu tu nie je a takýto OZ SRZ je veľa. 

p. Kobela: Nešpecifikovať aké miestne povolenie je potrebné pre kúpu zväzového kaprové 

vody, postačuje niektorú známku miestne vody. 

p. Orovčík: Rozširuje kombinácia zväzové a miestne povolenie počet povoleného množstva 

rýb? 

p. Radena, Ing. Haluška, tajomník SRZ, Ing. Kadnár, Mgr. Púčik, Ing. Lauš, Mgr. Jankovičová, 

PaedDr. Čerešňák, p. Vecel: Diskusia. Známka na miestne vody a zväzové vody. Čo je 

povolenie na rybolov a známka určujúca platnosť povolenia, vyjadrenie MŽP SR, zjednotenie 

pojmov. Kategórie cien povolení. Miesto na nalepenie ďalších známok. Snaha zabrániť aby 

člen dostal povolenie bez známky. 

Mgr. Jankovičová: Kvôli nadväznosti je potrebné čl. VII ods. 3 písm. j) presunúť do čl. VI. ods. 

1 písm. d), ďalej mám otázku,  kde sa nalepí ďalšia cenina?,  

p. Pavelková: Čl. IV ods. 2 doplniť kalendárny rok v ktorom dovŕšil vek 

 

 

O B E D 

 

Ing. Kadnár: Navrhujem v čl. VIII ods. 1 vypustiť sa text za prvou vetou.  

Ing. Lauš: Súhlasím s týmito pripomienkami. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č.81/2020 

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

povolení na rybolov.        

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa –2 

           MVDr. Bilik 

           p. Radena 

 

 

 

 

Bod č. 8 

Novela DP SRZ 

 

Mgr. Schlesingerová: Prerušenie konania pre prípad, že disciplinárna komisia potrebuje pre 

rozhodnutie stanovisko alebo rozhodnutie iného orgánu bude doplnené do § 13, počas 

prerušenia konania lehota na rozhodnutie neplynie a po doručení stanoviska alebo rozhodnutia 

konanie pokračuje. Možnosť elektronického hlasovania pre Disciplinárnu komisiu pri Rade 

SRZ bude v § 14 pre prípad mimoriadnych situácií.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 82/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie možnosti prerušiť disciplinárne konanie do Disciplinárneho 

poriadku  SRZ.    
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Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 83/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie možnosti elektronického hlasovania Disciplinárnej komisie pri 

Rade SRZ v nevyhnutných prípadoch do Disciplinárneho poriadku SRZ.    

 

Hlasovanie: 

Za – 23   Proti – 5    Zdržal sa – 3 

    JUDr. Timár, Mgr. Púčik,   Mgr. Jankovičová 

    p. Kobela, p. Brokeš, Ing. Lauš p. Vecel, p. Vaculčiak 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 84/2020 

Rada SRZ schvaľuje novelu Disciplinárneho poriadku SRZ predloženú Dočasnou legislatívnou 

komisiou.    

 

Hlasovanie: 

Za – 26    Proti – 4    Zdržal sa –1 

     JUDr. Timár, Mgr. Púčik,   Mgr. Jankovičová 

     p. Kobela, Ing. Lauš  

 

 

Bod č. 10 

Smernica pre usporiadanie športových rybárskych pretekov na revíroch Rady SRZ 

 

p. Pavelková: Táto smernica už bola predpripravená, k tejto smernici mám ešte jednu výhradu, 

smernica by mala určovať podmienky pre usporadúvanie pretekov na vodách Rady SRZ 

a zároveň mala byť pre OZ SRZ, ktoré chcú usporadúvať preteky. Rada by som, aby sa 

vypustilo ustanovenie, ktoré stanovuje povinnosť, aby ten, kto nie je členom SRZ a chce 

pretekať, si musí kúpiť povolenie na rybolov, čo je nad rámec zákona. Pretože prezenčná listina 

a propozície nahrádzajú povolenie. Čl. 1 bod 8 smernice. 

Ing. Lauš: Návrh tejto smernice nebol doručený a prerokovaný v Dočasnej legislatívnej 

komisii, navrhujem sa týmto teraz nezaoberať treba prebrať v Dočasnej legislatívnej komisii. 

 

Bod č. 11 

Žiadosti OZ SRZ prerokované Zarybňovacou komisiou 

 

p. Horčička: Materiály ste obdržali. Obdržali sme žiadosť MO SRZ Dunajská Lužná o možnosť 

loviť na miestne povolenie na zväzovej vode Dunaj č. 3. Ľavostranný priesakový kanál VD. 

Takúto možno má dnes iba MO Šamorín, lebo prišli o dve veľké vodné plochy ktoré im odňalo 

MŽPSR. Zarybňovacia komisia neodporúča RADE SRZ vyhovieť žiadosti MO Dunajská 

Lužná, mohlo by to mať negatívny dopad na predaj zväzových kaprových povolení a spustiť 

"lavínu" podobných žiadostí na všetkých vodách ktoré obhospodaruje Rada SRZ.  

p. Pavelková: Ako zástupca MO SRZ Dunajská Lužná by som rada uviedla, že sa jedná len 

o priesakový kanál, nejedná sa o Dunaj č. 3. Nový zákon o rybárstve umožňuje stavať blízko 

vody, tým sa nám komplikuje prístup k trom revírom. Priesakový kanál je rozdelený haťami, je 
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atraktívny len pre domácich, nie je situácia porovnateľná so Šamorínom, preto chcem požiadať 

o schválenie. 

 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 85/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Dunajská Lužná o možnosť loviť na miestne povolenie 

na zväzovej vode Dunaj č. 3 Ľavostranný priesakový kanál VD pre rok 2021.    

 

Hlasovanie: 

Za – 26    Proti – 2   Zdržal sa –3 

     p. Kobela, Ing. Cuker  Ing. Macúš, Ing. Mišech 

         MVDr. Bilik  

 

 

p. Horčička: MsO Martin žiada o vyňatie a zámenu štrkoviska Sučany 14,22 ha ,ktoré je 

súčasťou zväzového kaprového povolenia za štrkovisko OR Biele Brehy rozlohe 7,27 hektára. 

Zarybňovania komisia neodporúča rade SRZ vyhovieť žiadosti, nakoľko štrkovisko OR Biele 

brehy nespĺňa podľa smernice o prerozdeľovaní finančných prostriedkov do zarybňovacích 

fondov kritéria pre zaradenie do zväzovej kaprovej povolenky. MO Vlčany žiada o možnosť 

obhospodarovať časť rieky Váh na ktorom hospodári MsO Šaľa. Zarybňovania komisia 

neodporúča vyhovieť žiadosti nakoľko nedošlo k dohode medzi oboma organizáciami. MsO 

Prievidza žiada o zvýšenie rozsahu cien pstruhových povolení. Zarybňovania komisia odporúča 

vyhovieť žiadosti a zvýšiť rozsah miestnych pstruhových povolení až do 70 eur, pri tejto 

príležitosti dáva zarybňovania komisia aj návrh zvýšiť aj rozsah lipňových miestnych povolení 

tiež do 70 eur. MsO Prievidza žiada o zámenu revírov VN Nitrianske Rudno za VN Nováky. 

Zarybňovacia komisia neodporúča rade SRZ vyhovieť žiadosti o zámenu VN Nitrianske Rudno 

(96ha)na dobu troch rokov za VN Nováky (18ha). MsO Košice žiada o zvýšenie najmenšej 

lovnej miery pre pstruha potočného a lipňa tymiánového na revíroch Hornádu. MsO Poprad 

žiada o zavedenie najväčšej lovnej miery pre kapra rybničného na revíroch VN Grébpark a VN 

Malý Grébpark. MO Čierna nad Tisou žiada o zavedenie najväčšej lovnej miery kapra 

rybničného na revíri OR Čene. Zarybňovacia komisia neodporúča rade SRZ schváliť žiadosti o 

zavedenie najväčšej a najmenšej lovnej miery, nakoľko tieto zmeny prebiehajú v trojročných 

cykloch a tieto zmeny boli vykonané minulý rok a po schválení úpravy lovných mier by 

dochádzalo k zmätku v rybárskych poriadkoch, lovné miery by končili vždy v inom časovom 

horizonte. Zarybňovanie komisia odporúča Rade SRZ upraviť termín žiadostí o úpravy lovných 

mier, tak aby k zmenám dochádzalo raz za tri roky, uložiť OZ SRZ, aby predkladali žiadosti na 

úpravu lovných mier v termíne najneskôr do 30.06. 2022. MO Dobšiná žiada o dotáciu, prvotné 

zarybnenie, na revír VN Vlčia dolina. Zarybňovacia komisia odporúča vyhovieť žiadosti. MsO 

Košice žiada o dotáciu rezervného fondu ohľadom úhynu rýb vo VN Seňa. Zarybňovacia 

komisia odporúča vyhovieť žiadosti ,ale zarybniť len násadou K3 nakoľko šťuka nebola 

spomínaná v odbornom vyjadrení. MsO Žilina žiada o dotáciu z rezervného fondu MZV úhyn 

rýb na rybárskom revíry Rajčanka zaradenom vo zväzovom lipňovom povolení. Zarybňovacia 

komisia odporúča vyhovieť žiadosti, podľa platnej smernice zarybniť vo výške 2667 eur. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 86/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Dobšiná o dotáciu na prvotné zarybnenie na revír VN 

Vlčia dolina, žiadosť MsO SRZ Košice o dotáciu z rezervného fondu formou zarybnenia VN 
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Seňa násadou K3 a žiadosť MsO SRZ Žilina o dotáciu vo výške 2667 € z rezervného fondu 

z dôvodu mimoriadneho zhoršenia vody a úhynu rýb na rybárskom revíry Rajčanka zaradenom 

vo zväzovom lipňovom povolení. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30   Proti – 0                                     Zdržal sa –1 

          Ing. Zajtko  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č.87/2020 

Rada SRZ neschvaľuje žiadosť MsO SRZ Martin o vyňatie a zámenu štrkoviska Sučany, ktoré 

je súčasťou zväzového kaprového povolenia za štrkovisko OR Biele Brehy, žiadosť MO SRZ 

Vlčany o možnosť obhospodarovať časť rieky Váh, na ktorom  hospodári MsO SRZ Šaľa, 

žiadosť MsO SRZ Prievidza o zámenu revírov VN Nitrianske Rudno za VN Nováky, žiadosť 

MsO SRZ Košice o zvýšenie najmenšej lovnej miery pre pstruha potočného a lipňa 

tymiánového na revíroch Hornádu, žiadosť MsO SRZ Poprad o zavedenie najväčšej lovnej 

miery pre kapra rybničného na revíroch VN Grébpark a VN Malý Grébpark a žiadosť MO SRZ 

Čierna nad Tisou o zavedenie najväčšej lovnej miery kapra rybničného na revíri OR Čene. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30   Proti – 0                                     Zdržal sa –1 

          Ing. Zajtko  

Bod 12.1 

Návrh na zmenu názvu funkcie u dvoch zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ 

 

tajomník SRZ: Navrhujem zmenu názvu funkcie zo sekretárka na asistentka, funkcie účtovník 

na hlavného účtovníka. Všetci dobre viete, že pracovný záber a rozsah činností, ktoré vyplývajú 

z týchto funkcií presahujú súčasné pomenovanie funkcií.  

Ing. Kadnár, tajomník SRZ,  Ing. Zajtko, Ing Macúš, p. Vecel, p. Brokeš, MVDr. Bilik: 

Diskusia. Máme Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ, tam sú názvy funkcií. Čo 

zahŕňa táto zmena? Jedná sa len o zmenu názvu funkcie. Áno, jedná sa len o zmenu názvu 

funkcie, personálne obsadenie zostane nezmenené. 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 88/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmenu názvu funkcie z „referent účtovníctva a fakturácie“ na „hlavný 

účtovník“ a  zo  „sekretárka tajomníka“ na „asistentka tajomníka“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31     Proti – 0  Zdržal sa –0 

     

 

Bod č. 12.2 

Prerokovanie návrhu na využitie a ekonomické zhodnotenie majetku SRZ – Liptovská 

Mara 

 

Ing. Lauš: Materiál som predložil v dostatočnom predstihu na využitie a ekonomické 

zhodnotenie majetku SRZ – Liptovská Mara, mali ste možnosť sa s tým návrhom oboznámiť. 

Na Liptovskej Mare v pobrežnej línii vlastní SRZ pozemok, časť je využívaná ako zázemie na 
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klietkový chov a zázemie pre rybársku stráž. Druhá časť pozemku je nevyužitá a zarastá 

vegetáciou. Táto časť by sa mohla poskytnúť na využívanie OZ SRZ, podľa toho ako sa 

dohodneme. Mohla by sa sprístupniť rybárskej verejnosti, vybudovanie by platili OZ SRZ, 

ktoré by mali záujem. Chápem to ako ústretový krok voči členskej základni. Týmto procesom 

by sa mala zaoberať komisia, za každý kraj jeden člen - pripravia do decembra komplexný 

návrh. 

p. Orovčík: Výborný návrh, nedeľme to na kraje, snažme sa nájsť spoločnú reč, nedeľme 

pozemok a postupujme jednotne. 

MVDr. Bilik: Super návrh. Bol som priamo na mieste, pozrel by som sa na to komplexne. 

Klietky majú dosť vetché sieťky, bavili sme sa o možnosti dokúpiť ďalšie klietky. Máme tam 

pontóny, sú schválené Štátnou vodnou správou, sú oficiálne. Z pontónov by sme mohli spraviť 

móla. Problém č.1 elektrika, ďalší problém je potrebné prenajať ďalšiu plochu, z ktorej by sa 

dalo vybudovať parkovisko. Problémom je súhlas urbariátu.  

Ing. Macúš: Platí sa za prejazd jedného auta 15 €. Je tu zástupca Liptova, ten vám to potvrdí. 

Nie som spokojný, že sa rieši náš kraj bez nás, naši členovia majú problém sa dostať na Oravu. 

Neurobilo sa proti tomu nič. Tu sa našiel pozemok, zrazu sa chce rozdeliť na osem častí.  

Ing. Zajtko: Navrhujem vytvoriť komisiu, ktorá by posúdila možnosti takéhoto projektu, nech 

je za každý kraj, jeden člen 

p. Horčička, MVDr. Bilik, Ing. Lauš, tajomník SRZ, Ing. Zajtko, Ing. Macúš, p. Vecel : 

Diskusia. Prečo to nebolo prediskutované so zástupcami kraja, v ktorom by mal projekt 

vzniknúť. Vyberajú sa tam poplatky za vjazd autom. Je vôľa tento pozemok účelným spôsobom 

využiť. Ako zostaviť komisiu. Zarybňovacia komisia sa zaoberala možnosťami vytvoriť 

zázemie na zväzových vodách pre všetkých členov SRZ. Spôsob podpory členov a budovanie 

podpory pre nich v Maďarsku 

Jankovičová: Navrhujem do komisie Ing. Kadnára. 

Ing. Macúš: Navrhujem do komisie p. Nikova 

Ing. Lauš: Navrhujem do komisie seba. 

p. Orovčík: Navrhujem do komisie p. Poláka 

p. Kobela: Navrhujem do komisie p. Vaculčiaka 

MVDr. Bilik: Navrhujem do komisie Ing. Cukera 

PaedDr. Čerešňák: Navrhujem do komisie p. Heseka 

p. Hamran: Navrhujem do komisie seba. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 89/2020 

Rada SRZ schvaľuje Dočasnú komisiu pre zhodnotenie majetku SRZ na VN Liptovská Mara 

v zložení Ing. Kadnár, p. Nikov, Ing. Lauš, p. Polák, p. Vaculčiak, Ing. Cuker, p. Hesek, p. 

Hamran a p. Sprušanský a ukladá jej zaoberať sa možnosťami využitia pozemku v Liptovskej 

Sielnici na zriadenie zázemia pre členov SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31   Proti – 0                                     Zdržal sa –0 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 90/2020 

Rada SRZ schvaľuje, že zmeny v Kaprovom zväzovom povolení a Lipňovom zväzovom 

povolení a zmeny lovných mier vo všetkých rybárskych revíroch sa budú vykonávať raz za tri 

roky a schvaľuje termín na predkladanie žiadostí o zmeny v rybárskych revíroch zaradených 
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v Kaprovom zväzovom povolení a Lipňovom zväzovom povolení a zmeny lovných mier vo 

všetkých rybárskych revíroch do 30. júna 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31   Proti – 0                                     Zdržal sa –0 

            

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 91/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozšírenie ceny miestnych pstruhových povolení a miestnych lipňových 

povolení o hodnotu 50 €, 60 € a 70 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31   Proti – 0                                     Zdržal sa –0 

 

 

Bod 12.4 

Návrh na udelenie vyznamenaní 

 

tajomník SRZ: Predniesol návrhy na udelenie vyznamenaní, všetky spĺňajú podmienky. 

  

Neprítomný Ing. Macúš  

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 92/2020 

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 Námestovo Ján Piussi, Ing. 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Ľubomír Kordoš 

MsO SRZ Považská Bystrica Peter Kušnier 

MsO SRZ Považská Bystrica Gejza Hološko, JUDr. 

MsO SRZ Považská Bystrica Jozef Krčmárik 

MO SRZ Veľký Krtíš Albert Mičko 

MO SRZ Námestovo Peter Jašura 

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

MsO SRZ Hlohovec Štefan Štipák 

MsO SRZ Hlohovec Pavol Šimunič 

MsO SRZ Trenčín Anton Šedivý 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Peter Nikov 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Magura Jaroslav, JUDr. 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Lenka Durdiaková 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Peter Horňák, Ing. 
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MO SRZ Námestovo Peter Glonek 

MO SRZ Námestovo Róbert Horan, Mgr. 

MO SRZ Námestovo Peter Juriňák, Ing. 

MO SRZ Námestovo Kriško Dušan, JUDr. 
 

 

Hlasovanie: 

Za – 30     Proti – 0   Zdržal sa –0 

 

Vrátil sa Ing. Macúš  

(prítomných 31 členov Rady SRZ)     

 

Bod 12.5 

Informácia o podanom udaní pána Miloša Oravca 

 

tajomník SRZ: Bola nám doručená výzva na poskytnutie súčinnosti vo veci trestného 

oznámenia v súvislosti so zarybnením v roku 2019. 

Mgr. Schlesingerová: Bola nám doručená výzva z polície, aby sme poskytli súčinnosť  - doručili 

doklady a vysvetlenie k tomu ako prebiehalo zarybňovanie v roku 2019, či bola doručená 

smernica a či boli použité finančné prostriedky tak, ako mali byť. Boli sme aj na výsluchu, 

predložili všetky doklady a bolo nám doručené uznesenie z polície, že podnet bol odmietnutý, 

pretože nie je dôvod na začatie trestného stíhania. 

 

Bod 12.6 

Slovenský zväz rybolovnej techniky- Návrh Zmluvy o spolupráci a finančnej podpore  

 

tajomník SRZ: Bol nám doručený návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci so Slovenským 

zväzom rybolovnej techniky. 

Ing. Lauš: Pozrime sa na to, aký je to zväz, je to národný športový zväz, majú vlastné stanovy, 

ktoré neobsahujú ani jedno slovo o SRZ. Tento športový zväz poberá 75 000 €, ktoré sú účelovo 

viazané na osem konkrétnych ľudí. Ďalší príspevok vo výške 59 000 €. Ešte chcú aj povolenia 

na rybolov pre členov reprezentačných družstiev, som proti ďalšej finančnej podpore zo SRZ 

a proti podpisu zmluvy. 

Mgr. Jankovičová, Ing. Zajtko, p. Vecel, p. Brokeš, Ing. Lauš, Ing. Kadnár, p. Sprušanská, p. 

Pavelková, MVDr. Bilik, tajomník SRZ, Ing. Macúš: Diskusia. Podporme ich sú to naši 

členovia. Suma 4000 € sa mi zdá veľa. Športoví rybári sa oddelili, dostávajú dotácie, nech sa 

financujú z toho. SZRT je členom SZR. Smernica sa týka SZŠR a táto zmluva sa týka SZRT. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 93/2020 

Rada SRZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci a finančnej podpore Slovenského zväzu rybolovnej 

techniky.    

 

Hlasovanie: 

Za – 26    Proti – 4     Zdržal sa –1 

     p. Brokeš, p. Vecel    p. Hesek  

     p. Radena, Ing. Lauš 
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Bod 12.7 

Oslavy 95. výročie založenia SRZ 

tajomník SRZ: Na základe ohlasov z viacerých OZ SRZ a predpokladaných hospodárskych 

výsledkov by bolo potrebné prehodnotiť konanie osláv 95. založenia SRZ. Bolo by to prvý krát 

v histórii, keby sa aspoň v menšom rámci nepripomenula päťročnica vzniku SRZ. Spojilo by 

sa to s odhalením pamätnej tabule p. Budajovi na budove SRZ. 

p. Kobela., tajomník SRZ, Ing. Macúš: Diskusia. Miesto a čas konania, požiadajme 

ekonomickú komisiu, aby zhodnotila finančné možnosti usporiadať oslavy 95. založenia SRZ. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 94/2020 

Rada SRZ ukladá Ekonomickej komisii posúdiť možnosti konania osláv 95. výročia založenia 

SRZ z ekonomického hľadiska a informovať na decembrovom zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31    Proti – 0                                     Zdržal sa – 0 

 

Bod 12.8 

List p. Seemann 

 

tajomník SRZ: Oboznámil s doručeným listom. 

Mgr. Schlesingerová: Oboznámila s obsahom listu doručenom 17. septembra 2020, list 

adresovaný sekretariátu od p. Seemanna. Oznámil svoj nástup do funkcie prezidenta SRZ, 

pretože disciplinárne konania vedené voči nemu považuje z dôvodu nedodržanie lehôt na 

rozhodnutie nulitné. Táto skutočnosť- zmeškanie lehôt nespôsobuje neplatnosť disciplinárnych 

rozhodnutí.  

MVDr. Bilik: Existujú rozhodnutia NS SR, že zmeškanie lehoty nemá vplyv na platnosť 

rozhodnutia. 

p. Vecel: Mali by sme zvolať mimoriadny snem SRZ, keď sme chceli odvolávať. Len snem 

môže voliť a odvolávať prezidenta SRZ.  

Ing. Lauš: Bolo rozhodnuté o len predbežnom opatrení. 

PaedDr. Čerešňák: Článok Ryba smrdí od hlavy. Oboznamuje s obsahom a žiada, aby SRZ na 

tento článok písomne reagovalo. 

Ing. Lauš, tajomník SRZ, p. Vecel, MVDr. Bilik, Mgr. Púčik, p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, p. 

Radena, Mgr. Jankovičová: Diskusia. Zmeškanie lehoty nemá vplyv na platnosť rozhodnutia, 

ale zamyslime sa nad pretrvaním tohto zvláštneho stavu, pokiaľ nie je želaný, usporiadajme 

snem. Presne stanoviť v nových interných predpisoch kompetencie oboch štatutárov, je možné 

až pri prípadnej zmene stanov SRZ. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 95/2020 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ reagovať  na článok „Ryba smrdí od hlavy“ v časopise 

Život.  

 

Hlasovanie: 

Za – 31    Proti – 0    Zdržal sa – 0 

     

Bod č. 12.9 

Zlatý Blyskáč 2020 
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tajomník SRZ: Opísal situáciu okolo situácia pred začatím detskej rybárskej súťaže Zlatý 

blyskáč 2020 a jej priebeh. Nedostatky v obstarávaní služieb súvisiacich s usporiadaním súťaže.  

Mgr. Schlesingerová: Vyhodnotenie nákladov. 

p. Orovčík: Boli sme presviedčaní, že všetko má schválené a všetko je v poriadku. My sme 

zháňali sponzorsky futbalové ihrisko. Všetko, čo sme mali zabezpečiť ako OZ SRZ, sme 

zabezpečili. 

Ing. Lauš: Podľa smernice o Zlatom Blyskáči, cestovné hradí vysielajúca organizácia, možno 

si uplatnili aj cestovné. Ja som zásadne proti podpisu dohôd. 

p. Vecel, p. Pavelková, tajomník SRZ, p. Orovčík, MVDr. Bilik, Ing. Macúš, Ing. Kadnár: 

Diskusia. Priebeh súťaže. Náklady, ich opodstatnenosť.  

 

 

 

Nebolo prijaté 

Uznesenie  

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ podpísať Dohody o vykonaní práce súvisiace so Zlatým 

Blyskáčom 2020 a nariadiť ich vyplatenie. 

 

Za – 4   Proti – 21                                     Zdržal sa – 6 

   p. Brokeš, p. Vecel    MVDr. Bilik, Ing. Viktorín

   Mgr. Jankovičová, Ing. Kadnár  Ing. Kohút, Ing. Macúš 

   p. Radena, Ing. Lauš, p. Farský  p. Tomanovics, Ing. Mišech 

   p. Hamran, Mgr. Púčik, p. Nikov 

   Ing. Haluška, p. Kobela, Ing. Stanko 

   p. Pavelková, p. Takács, p. Polák 

   JUDr. Timár, PhDr. Fraňa 

   p. Hesek, Ing. Cuker, p. Vaculčiak, 

 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 96/2020 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ preveriť opodstatnenosť nákladov na Zlatý Blyskáč 2020 

a pripraviť elektronické hlasovanie. 

 

Za – 26   Proti – 4     Zdržal sa- 1 

    Mgr. Púčik, Ing. Kadnár    p. Hesek 

    Ing. Lauš, p. Radena 

 

 

Neprítomný Ing. Kohút 

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Ing. Macúš: Chcel by som navrhnúť štvrťročné odmeny pre tajomníka SRZ, nejedná sa 

o mimoriadne odmeny.  

p. Kozub: Navrhujem 0%. 

p. Vecel : Navrhujem odmenu v plnej výške - 50%, pozrite si koľko dostával predchádzajúci 

tajomník, má plat koľko mal tajomník v roku 2014 a pozrite na výsledky. 

Mgr. Jankovičová: Navrhujem 25%. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 97/2020 

Rada SRZ schvaľuje štvrťročnú odmenu (za obdobie júl 2020 – september 2020) tajomníkovi 

SRZ, Ing. Jánovi Kohútovi, vo výške 50 % základnej mesačnej mzdy. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 1  Zdržal sa – 4 

     p. Kozub  MVDr. Bilik, Ing. Kadnár 

        Mgr. Jankovičová, Ing. Macúš 

            

Neprítomný p. Tomanovics  

(prítomných 29 členov Rady SRZ) 

 

Vrátil sa Ing. Kohút  

(prítomných 30 členov Rady SRZ) 

 

Neprítomní p. Hesek , Ing. Stanko  

(prítomných 28 členov Rady SRZ) 

 

Mgr. Jankovičová: Vzhľadom k platným hygienickým opatreniam je problém zorganizovať 

výročné členské schôdze, Rada uznesením schválila možnosť vykonať VČS do konca októbra. 

Situácia sa však nezlepšuje, bolo by potrebné to ošetriť. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 98/2020 

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

decembra 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Vrátil sa p. Hesek  

(prítomných 29 členov Rady SRZ) 

 

p. Polák: Žiadam, aby bol namiesto mňa do Dočasnej legislatívnej komisie vymenovaný Ing. 

Zajtko. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 99/2020 

Rada schvaľuje za člena Dočasnej legislatívnej komisie Ing. Zajtka namiesto p. Poláka. 

 

Za – 28   Proti – 0                                     Zdržal sa –1 

          Ing. Zajtko  

 

Ing. Zajtko: Ostatné schválené body, ak nie sú urgentné, presunúť na zasadnutie v decembri . 

 

p. Takácz: Navrhujem prehodnotiť rozhodnutie o cenách miestneho povolenie pre nečlenov 

a doplniť schválené rozpätie cien o hodnotu 20 €. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 100/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozpätie cien denného miestneho povolenia na rybolov pre nečlena od 20 

€ do 80 € na rok 2021. 

 

Za – 18  Proti – 7                                     Zdržal sa –3 

   p. Brokeš, p. Vecel    Ing. Kohút, Mgr. Púčik 

   p. Radena, Ing. Lauš, JUDr. Timár  p. Orovčík 

   p. Kobela, p. Hesek 

  

           

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

  

 

 

 

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

     tajomník SRZ poverený výkonom funkcie  

            prezidenta SRZ  

 

 

 

Overovatelia: Ing. Haluška Ing. Viktorín 

 

 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 19.9.2020 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 71/2020 

Rada SRZ schvaľuje podanie predložených žiadostí na zmenu revírovania na Ministerstvo 

životného prostredia SR. 

Uznesenie č. 72/2020 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Vaculčiak a p. Kobela. 

Uznesenie č. 73/2020 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Halušku a Ing. Viktorína.        

 Uznesenie č. 74/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.        

Uznesenie č.77/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2020 predloženú Ekonomickou komisiou so 

zapracovanými pripomienkami. 

Uznesenie č.81/2020 

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

povolení na rybolov.        
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Uznesenie č. 82/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie možnosti prerušiť disciplinárne konanie do Disciplinárneho 

poriadku  SRZ.    

Uznesenie č. 83/2020 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie možnosti elektronického hlasovania Disciplinárnej komisie pri 

Rade SRZ v nevyhnutných prípadoch do Disciplinárneho poriadku SRZ.    

Uznesenie č. 84/2020 

Rada SRZ schvaľuje novelu Disciplinárneho poriadku SRZ predloženú Dočasnou legislatívnou 

komisiou.    

Uznesenie č. 85/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Dunajská Lužná o možnosť loviť na miestne povolenie 

na zväzovej vode Dunaj č. 3 Ľavostranný priesakový kanál VD pre rok 2021.    

Uznesenie č. 86/2020 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Dobšiná o dotáciu na prvotné zarybnenie na revír VN 

Vlčia dolina, žiadosť MsO SRZ Košice o dotáciu z rezervného fondu formou zarybnenia VN 

Seňa násadou K3 a žiadosť MsO SRZ Žilina o dotáciu vo výške 2667 € z rezervného fondu 

z dôvodu mimoriadneho zhoršenia vody a úhynu rýb na rybárskom revíry Rajčanka zaradenom 

vo zväzovom lipňovom povolení. 

Uznesenie č. 88/2020 

Rada SRZ schvaľuje zmenu názvu funkcie z „referent účtovníctva a fakturácie“ na „hlavný 

účtovník“ a  zo  „sekretárka tajomníka“ na „asistentka tajomníka“. 

Uznesenie č. 89/2020 

Rada SRZ schvaľuje Dočasnú komisiu pre zhodnotenie majetku SRZ na VN Liptovská Mara 

v zložení Ing. Kadnár, p. Nikov, Ing. Lauš, p. Polák, p. Vaculčiak, Ing. Cuker, p. Hesek, p. 

Hamran a p. Sprušanský a ukladá jej zaoberať sa možnosťami využitia pozemku v Liptovskej 

Sielnici na zriadenie zázemia pre členov SRZ. 

Uznesenie č. 90/2020 

Rada SRZ schvaľuje, že zmeny v Kaprovom zväzovom povolení a Lipňovom zväzovom 

povolení a zmeny lovných mier vo všetkých rybárskych revíroch sa budú vykonávať raz za tri 

roky a schvaľuje termín na predkladanie žiadostí o zmeny v rybárskych revíroch zaradených 

v Kaprovom zväzovom povolení a Lipňovom zväzovom povolení a zmeny lovných mier vo 

všetkých rybárskych revíroch do 30. júna 2022. 

Uznesenie č. 91/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozšírenie ceny miestnych pstruhových povolení a miestnych lipňových 

povolení o hodnotu 50 €, 60 € a 70 €. 

Uznesenie č. 92/2020 

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 Námestovo Ján Piussi, Ing. 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Ľubomír Kordoš 

MsO SRZ Považská Bystrica Peter Kušnier 

MsO SRZ Považská Bystrica Gejza Hološko, JUDr. 

MsO SRZ Považská Bystrica Jozef Krčmárik 

MO SRZ Veľký Krtíš Albert Mičko 



Zápisnica zo zasadnutia  Rady SRZ zo dňa 19.9.2020 

  

 

 

Strana: 22 

 

MO SRZ Námestovo Peter Jašura 

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

MsO SRZ Hlohovec Štefan Štipák 

MsO SRZ Hlohovec Pavol Šimunič 

MsO SRZ Trenčín Anton Šedivý 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Peter Nikov 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Magura Jaroslav, JUDr. 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Lenka Durdiaková 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš Peter Horňák, Ing. 

MO SRZ Námestovo Peter Glonek 

MO SRZ Námestovo Róbert Horan, Mgr. 

MO SRZ Námestovo Peter Juriňák, Ing. 

MO SRZ Námestovo Kriško Dušan, JUDr. 

Uznesenie č. 93/2020 

Rada SRZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci a finančnej podpore Slovenského zväzu rybolovnej 

techniky.    

 

 

II. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č.87/2020 

Rada SRZ neschvaľuje žiadosť MsO SRZ Martin o vyňatie a zámenu štrkoviska Sučany, ktoré 

je súčasťou zväzového kaprového povolenia za štrkovisko OR Biele Brehy, žiadosť MO SRZ 

Vlčany o možnosť obhospodarovať časť rieky Váh, na ktorom  hospodári MsO SRZ Šaľa, 

žiadosť MsO SRZ Prievidza o zámenu revírov VN Nitrianske Rudno za VN Nováky, žiadosť 

MsO SRZ Košice o zvýšenie najmenšej lovnej miery pre pstruha potočného a lipňa 

tymiánového na revíroch Hornádu, žiadosť MsO SRZ Poprad o zavedenie najväčšej lovnej 

miery pre kapra rybničného na revíroch VN Grébpark a VN Malý Grébpark a žiadosť MO SRZ 

Čierna nad Tisou o zavedenie najväčšej lovnej miery kapra rybničného na revíri OR Čene. 

  

Uznesenie č. 98/2020 

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

decembra 2020. 

Uznesenie č. 99/2020 

Rada schvaľuje za člena Dočasnej legislatívnej komisie Ing. Zajtka namiesto p. Poláka. 

Uznesenie č. 100/2020 

Rada SRZ schvaľuje rozpätie cien denného miestneho povolenia na rybolov pre nečlena od 20 

€ do 80 € na rok 2021. 

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č.75/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

Uznesenie č.76/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2020 s komentárom, Plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-7/2020 v porovnaní s 1-7/2019 a  Aktuálny stav pohľadávok a 

záväzkov. 

Uznesenie č.78/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Správu Kontrolnej komisie SRZ. 
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Uznesenie č.79/2020 

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

Považskej Bystrici. 

Uznesenie č.80/2020 

Rada SRZ berie na vedomie Informácia o nehnuteľnosti/ pozemku v Nových Zámkoch. 

 

IV. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 94/2020 

Rada SRZ ukladá Ekonomickej komisii posúdiť možnosti konania osláv 95. výročia založenia 

SRZ z ekonomického hľadiska a informovať na decembrovom zasadnutí Rady SRZ. 

Uznesenie č. 95/2020 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ reagovať  na článok „Ryba smrdí od hlavy“ v časopise 

Život.  

Uznesenie č. 96/2020 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ preveriť opodstatnenosť nákladov na Zlatý Blyskáč 2020 

a pripraviť elektronické hlasovanie. 
 

 

 
 


