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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 26. júna 2021 v Žilina 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: p. Seemann, p. Farský, p. Hesek, PhDr. Fraňa, p. Tomanovics  

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

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

Martincová- referent ekonomického odboru, p. Horčička- vedúci odboru ichtyológie 

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

a investičný, p. Sprušanská 

 

(prítomných 29 členov Rady SRZ)  

 
Program: 

 

V dňoch 11. januára 2021 –  19. júna 2021  sa uskutočnili elektronické hlasovania, ktorými boli 

prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/2021 Rady SRZ   

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2020 podľa predloženého 

návrhu. 

Za – 20   

Proti – 5  (MVDr. Bílik, Mgr. Jankovičová, Ing. Macúš, Ing. Mišech, Mgr. Púčik 

Zdržal sa – 4  (PaedDr. Čerešňak, p. Nikov, p. Orovčík, p. Pavelková) 

Nehlasoval – 4  (Ing. Róbert Kadnár, p. Kozub, Ing. Stanko, p. Takács) 

 

Uznesenie č. 2/2021 Rady SRZ   

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o schválenie športového preteku 

Zemplínsky kapor 2021. 

Za – 29   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 4  (p. Hesek, p. Kozub, p. Polák, p. Tomanovics ) 

 

Uznesenie č. 3/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových 

rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ. 

Za – 29   

Proti – 1  (Mgr. Jankovičová) 

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 3  (p. Hesek, p. Polák, p. Tomko) 

 

Uznesenie č. 4/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ. 
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Za – 31   

Proti – 1  (Mgr. Jankovičová) 

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 1  (p. Hesek) 

 

Uznesenie č. 5/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje predložený Cenník násadových rýb pre rok 2021. 

Za – 30   

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 3  (Ing. Mišech, p. Polák, p. Tomanovics) 

 

Uznesenie č. 6/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských konferencií 

OZ SRZ do 30.9. 2021. 

Za – 25  

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 8  (MVDr. Bílik, Ing. Haluška, p. Hesek, p. Kozub, p. Polák, p. Radena,  

   p. Tomko, p. Vecel) 

 

Uznesenie č. 7/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien podľa predloženého návrhu za 

realizáciu záchranného odlovu na VN Ružiná v roku 2020. 

Za – 29 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 4   (Ing. Róbert Kadnár, p. Polák, Mgr. Púčik, p. Tomko) 

 

Uznesenie č. 8/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č.7 k nájomnej zmluve č. 01/2011/RS o nájme 

niektorých hospodárskych stredísk uzatvorenej so spoločnosťou Slovryb, a.s., ktorým sa predĺži 

doba nájmu do 31. decembra 2027. 

Za – 20 

Proti – 3  (Ing. Lauš, p. Radena, p. Tomko)  

Zdržal sa – 4  (p. Brokeš, Ing. Róbert Kadnár, p, Pavelková, JUDr. Timár) 

Nehlasoval – 6  (p. Hamran, p. Hesek p. Polák, Mgr. Púčik, p. Tomanovics, p. Vecel) 

 

Uznesenie č. 9/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Disciplinárneho poriadku SRZ predložený Dočasnou 

legislatívnou komisiou. 

Za – 29 

Proti – 0    
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Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 4  (p. Hesek, p. Orovčík, p. Polák, Mgr. Púčik) 

 

Uznesenie č. 10/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje kooptáciu Ing. Milana Kadnára namiesto p. Jozefa Radenu za člena Rady 

SRZ. 

Za – 31 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 1  (p. Hesek) 

 

Uznesenie č. 11/2021 Rady SRZ   

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

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

Za – 31 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 2  (Mgr. Jankovičová, Ing. Zajtko) 

 

Uznesenie č. 12/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ ukladá predsedovi MsO SRZ Košice a tajomníkovi  MsO SRZ Košice, aby  ako 

štatutárni zástupcovia MsO SRZ splnili tieto úlohy: 

1.  vydať do 29. marca 2021 členské známky členom MsO SRZ Košice podľa zoznamu v 

prílohe, ktorí uhradili členský príspevok na rok 2021, v súlade so Smernicou o platení 

zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnou od 1. decembra 

2020, a v prípade ich záujmu aj povolenia na rybolov na rok 2021 

2. zaslať do 29. marca 2021 do 16:00 na sekretariat@srzrada.sk písomnú správu o splnení úlohy 

uloženej v bode 1. 

Za – 23 

Proti – 0    

Zdržal sa – 1  (Ing. Róbert Kadnár) 

Nehlasoval – 9  (MVDr. Bílik, PaedDr. Čerešňák, Ing. Kohút, p. Kozub, p. Orovčík, p.  

   Pavelková, p. Šaffa, p. Tomanovics, p. Tomko ) 

Uznesenie č.  13/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje na základe žiadosti Slovenského zväzu športového rybolovu uzatvorenie 

Dodatku č. 1/2021 k zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní športovej činnosti medzi SRZ 

a SZŠR. 

 
Za – 27 

Proti – 0    

Zdržal sa – 1  (Ing. Róbert Kadnár) 

Nehlasoval – 5  (MVDr. Bílik, p. Brokeš, Ing. Kohút, Ing. Lauš, p. Vecel ) 
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Uznesenie č. 14/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje štvrťročnú odmenu (za obdobie január 2021 – marec 2021) tajomníkovi 

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

Za – 18 

Proti – 3  (MVDr. Bílik, Ing. Milan Kadnár, p. Kozub)  

Zdržal sa – 4  (Ing. Cuker, Mgr. Jankovičová, p. Pavelková) 

Nehlasoval – 8  (PaedDr. Čerešňák, Ing. Róbert Kadnár, Ing. Kohút, Ing. Macúš, Ing. Mišech,

   p. Orovčík, Ing. Stanko, p. Takács) 

 

Uznesenie č. 15/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 4 Organizačného poriadku SRZ poskytnutie 

bezúročnej pôžičky MO SRZ Dolný Kubín vo výške 10 000 € na odkúpenie pozemkov pod 

rybárskym revírom 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica so splatnosťou tri roky. 

Za – 29 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 4  (PaedDr. Čerešňák, Ing. Róbert Kadnár, p. Orovčík, p. Vaculčiak) 

 

Uznesenie č. 16/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 4 Organizačného poriadku SRZ poskytnutie 

bezúročnej pôžičky MO SRZ Žarnovica vo výške 10 000 € na odkúpenie pozemkov pod 

rybárskych revírom 3-5630-1-1 VN Pustý Hrad so splatnosťou tri roky. 

Za – 28 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 5  (PaedDr. Čerešňák, , p. Orovčík, p. Tomko, p. Vaculčiak, p. Vecel) 

 

Uznesenie č. 17/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 2 písm. t) Stanov SRZ odkúpenie spoluvlastníckeho 

podielu vo výške 1/3 k pozemkom par. Č. 851/16 a 850/16 evidovaných na LV 924, k. ú. Sklené 

Teplice (pod rybárskym revírom 3-5630-1-1 VN Pustý Hrad) za cenu 13 334 €. 

Za – 31 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 2  (PaedDr. Čerešňák, , p. Orovčík) 

 

Uznesenie č. 18/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

SRZ MsO SRZ Považská Bystrica o usporiadanie športových rybárskych pretekov na 

rybárskom revíri r.č. 2-5270-1-1VN Sĺňava Ratnovská v termíne od 10.7. 2021 do 11.7.2021. 

Za – 26 
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Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 7  (p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Róbert Kadnár, p. Šaffa, p. Takács, p.  

   Tomko, Ing. Zajtko) 

 

Uznesenie č. 19/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Prešov o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri r.č. 4-

4030-1-4  VN Zemplínska Šírava v termíne od 2.10. 2021 do 3.10.2021. 

 

Za – 26 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 7  (p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Róbert Kadnár, p. Šaffa, p. Takács, p.  

   Tomko, Ing. Zajtko) 

 

Uznesenie č. 20/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MO SRZ Turčianske Teplice o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom 

revíri r.č. 3-6010-1-1 VN Žilina v termíne od 12.6. 2021 do 13.6.2021. 

Za – 26 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 7  (p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Róbert Kadnár, p. Šaffa, p. Takács, p.  

   Tomko, Ing. Zajtko) 

 

Uznesenie č. 21/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MO SRZ Dunajská Lužná o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri 

r.č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava v termíne od 23.9. 2021 do 26.9.2021. 

Za – 26 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 7  (p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Róbert Kadnár, p. Šaffa, p. Takács, p.  

   Tomko, Ing. Zajtko) 

 

Uznesenie č. 22/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Žilina o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri r.č. 4-

3680-4-1 VN Palcmanská Maša v termíne 8.5.2021 a 11.09.2021. 

Za – 24 
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Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 9  (p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Róbert Kadnár, p. Kozub, p. Pavelková,  

   p. Šaffa, p. Takács, p. Tomko, Ing. Zajtko) 

 

Uznesenie č. 23/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Piešťany o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri r.č. 2-

5270-1-1 VN Sĺňava v termíne od 1.9.2021 do 7.9.2021. 

Za – 27 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 6  (p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Milan Kadnár, Ing. Róbert Kadnár,  p. Šaffa, 

    p. Tomko,) 

 

Uznesenie č. 24/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet SRZ Rada Žilina na rok 2021 upravený v zmysle pripomienok 

Ekonomickej komisie. 

Za – 29 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 4  (p. Haluška, p. Polák, p. Tomko, p. Vaculčiak) 

 

Uznesenie č. 25/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje predložený plán zarybnenia pre rok 2021. 

Za – 30 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 3  (p. Haluška, Ing. Róbert Kadnár, p. Vaculčiak) 

 

Uznesenie č. 26/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 14 Organizačného poriadku SRZ poskytnutie 

bezúročnej pôžičky MO SRZ Turzovka vo výške 10 000 € na odkúpenie 

pozemkov pod rybárskym revírom 3-5900-1-1 VN Turzovka, 3-5910-1-1 VN Turzovka č. 2 

a pod areálom odchovne lososovitých rýb MO SRZ Turzovka so splatnosťou tri roky. 

Za – 31 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 2  (p. Pavelková, p. Tomko) 
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Uznesenie č. 27/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ  schvaľuje účasť Ing. Kohúta ako delegáta SRZ na Riadnom valnom zasadnutí 

spoločnosti Slovryb, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2021 v Príbovciach a zároveň schvaľuje 

účasť Ing. Jána Kohúta ako zástupcu Slovenského rybárskeho zväzu -  zakladateľa Slovryb, a.s. 

pri otváraní obálok s hlasovacími lístkami na Korešpondenčnom valnom zhromaždení Slovryb 

a.s. 24. mája 2021 o 10.00 v Príbovciach a ako náhradníka na účely účasti pri otváraní obálok 

s hlasovacími lístkami ustanovuje Mgr. Barbaru Schlesingerovú, vedúcu organizačno-právneho 

odboru SRZ. 

Za – 20 

Proti – 0    

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 13  (MVDr. Bílik, p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, p. Haluška, Mgr.  

    Jankovičová, Ing. Milan Kadnár, Ing. Kohút, Ing. Lauš, p. Orovčík, p. 

    Pavelková, Mgr. Púčik, p. Takács, JUDr. Timár) 

Uznesenie č. 29/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MO Tisovec o poskytnutie sponzorského príspevku pri 

príležitosti 120. výročia založenia Rybárskeho spolku v Tisovci vo forme pstruha dúhového 

(2 ročného do 0,5 kg) o celkovej hmotnosti 200 kg. 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  (p. Šaffa) 

Nehlasoval: 11  (MVDr. Bílik, Ing. Cuker, Ing. Haluška, Ing. Róbert Kadnár, p. Orovčík, 

   p. Pavelková, p. Polák, p. Takács, p. Tomanovics, p. Tomko, p. Vaculčiak) 

Uznesenie č. 30/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje použitie sumy 5.046,97 EUR z podielových daní v pomere 50% sumy na 

úhradu vynaložených nákladov rybárskej stráže a 50% sumy na úhradu vynaložených 

nákladov pre prácu s mládežou. 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2  (Mgr. Jankovičová, Ing. Zajtko) 

Nehlasoval: 9  (MVDr. Bílik, Ing. Haluška, Ing. Róbert Kadnár, p. Pavelková, p. Polák, 

   p. Takács, p. Tomanovics, p. Tomko, p. Vaculčiak) 

Uznesenie č. 31/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje konanie osláv 95. výročia založenia SRZ dňa 11. septembra 2021 

v Žiline v navrhovanom rozsahu. 

Za: 21 

Proti: 2   (MVDr. Bílik, p. Hamran) 

Zdržal sa: 5  (Ing. Cuker, Mgr. Jankovičová, Ing. Milan Kadnár, Ing. Macúš, Ing. Stanko) 

Nehlasoval: 5  (PaedDr. Čerešňák, Ing. Mišech, p. Pavelková, Mgr. Púčik, p. Takács) 
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Uznesenie č. 32/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Banská Bystrica o usporiadanie rybárskych pretekov pre mládež Junior trout cup 

Bešeňová 2021  na rybárskom revíri r.č. 3-6040-4-4 VVN Bešeňová v termíne 03.07.2021 za 

dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení príslušného ichtyológa. 

 
Za: 28 

Proti: 0    

Zdržal sa: 0   

Nehlasoval: 5  (p. Hesek, Ing. Róbert Kadnár, p. Pavelková, p. Tomko, p. Vaculčiak) 

 

 

 

 

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

uctili zosnulého kolegu p. Radenu a bývalého člena Rady SRZ p. Broniša. Na zasadnutie Rady 

sa dostavilo 29 členov. Rada je teda uznášaniaschopná. Tajomník SRZ navrhol za skrutátorov 

p. Hamrana a Ing. Viktorína.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 33/2021 

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

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0   Zdržal sa – 1 

          Ing. Viktorin 

           

             

tajomník SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice JUDr. Timára a p. Vecela. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 34/2021 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice JUDr. Timára a p. Vecela.        

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

                 JUDr. Timár 

           p. Vecel 

 

tajomník SRZ: Predniesol program zasadnutia. Navrhol doplnenie bodov programu, do bodu 1 

Kontrola uznesení navrhol doplniť vzhľadom k uplynutiu dlhšej doby od 

posledného zasadnutia Rady SRZ, Správu o činnosti SRZ, do bodu Rôzne doplniť Žiadosť 

MsO SRZ Komárno o preteky a Informáciu o rekonštrukcii strediska Svit. 
Ing. Macúš: Navrhol štvrťročnú odmena tajomníka SRZ. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 35/2021 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.        

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa –0 

                  

 

Bod č. 1 

Správa o činnosti SRZ   

Kontrola uznesení 

 

tajomník SRZ: Správa o činnosti SRZ. SRZ vykonalo počas obdobia medzi zasadnutiami 

niekoľko dôležitých krokov. Minulý rok prebehla kontrola MŽP na Sekretariáte. Kontrola bola 

vykonaná na základe udania člena SRZ. Kontroly sa zúčastnili zodpovední zamestnanci 

organizačno právneho odboru a ichtyologického odboru. Predmetom boli nedostatky pri 

zarybnení v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2019 v kategórii zubáč, ktorých násady sú dlhodobo 

nedostatkové. Za žiadnych okolností nedošlo k akejkoľvek sprenevere, čo bolo riešené aj na 

základe podania tohto člena SRZ orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj tieto vyhodnotili, že 

podanie ohľadom nesprávneho zarybnenia nebolo opodstatnené a trestné stíhanie nebolo 

začaté. Podania tohto člena pokračujú. Naposledy bolo podanie podané na Generálnu 

prokuratúru, ohľadom čoho bol tajomník vypovedať spolu s Mgr. Schlesingerovou na KR PZ 

Žilina.  

Smerom k MŽP SR sa zaoberáme koncepciou vodnej politiky. Bola vymenovaná expertná 

skupina, ktorej členmi sú osoby, o ktorých odbornosti nemá SRZ informácie. Od MŽP SR sme 

žiadali informácie ohľadom účasti týchto osôb v expertných skupinách. Jedná sa o členov MsO 

SRZ Bratislava V a jedného člena MsO SRZ Trnava, ktorí sa aktívne snažia založiť 

„konkurenčný“ subjekt voči SRZ. Zo strany Ministerstva vnútra SR došlo informácii o snahe 

týchto osôb premenovať existujúce občianske združenie na „Slovenský rybársky klub“. SRZ 

boli zaslané aj stanovy tohto združenia. SRZ zaslal MV SR stanovisko k stanovám a činnosti 

tohto združenia. Zo strany tohto združenia sme zaregistrovali návody na značkovanie rýb, na 

ktoré nabádajú svojich členov. O tejto aktivite SRZ informoval MŽP SR.  

Prebieha  aktívna komunikácia so ŠOP SR. Jedná sa hlavne o problém s kormoránom. Minulý 

rok uplynula lehota poskytnutej výnimky na plašenie a odstrel. SRZ v stanovenej lehote 

s predstihom požiadalo o jej predĺženie. MŽP SR v stanovenej lehote nerozhodlo. Po uplynutí 

výnimky nám bola žiadosť o predĺženie výnimky zamietnutá, voči čomu sme podali rozklad. 

Tento bol rozkladovou komisiou MŽP  SR zamietnutý. Požiadali sme o novú výnimku. MŽP  

SR poverilo ŠOP SR vyjadrením sa k možnosti výnimky. MŽP SR sa v prípade výnimky na 

plašenie a odstrel prikláňa skôr k malým združeniam, zaoberajúcim sa ochranou vtáctva. SRZ 

zotrváva na názore, že v prípade kormorána veľkého sa  až na výnimky jedná o nepôvodného 

predátora. SRZ si dalo vypracovať znalecký posudok na škodu 10 rokov spätne. Znalec vyčíslil 

škodu na viac ako 42 miliónov EUR za uplynulých 10 rokov. Škodu si uplatňujeme za čas, kedy 

nebola udelená výnimka, čo predstavuje viac ako 3 milióny EUR. 

Projekt hlavátka. Jedná sa o projekt ŠOP SR na ktorý bolo vyčlenených viac ako 500 tisíc EUR. 

Oslovili sme ŠOP SR. Má sa odloviť 100 ks hlavátky, ktoré majú byť očipované. Vykonávanie 

tohto projektu bez účasti SRZ nie je možné, keďže projekt má byť vykonávaný v našich 

revíroch. ŠOP SR uzavrela zmluvu s konzorciom dvoch jednoosobových s.r.o. SRZ proti 

vykonávaniu projektu v našich revíroch podalo námietky. ŠOP SR na základe nami 

predložených námietok navrhla účasť dvoch zamestnancov SRZ na projekte. Do tohto času 

nedošlo k akejkoľvek pre SRZ prijateľnej dohode na spolupráci na projekte. 
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Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra uložil SRZ pokutu 900 EUR 

za distribúciu medikovaného krmiva Rupín do revírov SRZ. S pokutou sme sa nestotožnili 

a podali sme odvolanie. 

Žaloba ohľadom pokuty pre chýbajúceho hospodára – Okresný úrad Žilina uložil SRZ pokutu 

ohľadom chýbajúceho hospodára na revíri. Podali sme žalobu na Krajský súd v Žiline, keďže 

máme za to, že pokuta nám nemala byť uložená, keďže SRZ neporušil zákon. 

Trestné oznámenie ohľadom podozrenia zo spáchanie subvenčného podvodu, ktoré podal 

vyššie uvedený člen SRZ. K spáchaniu skutku malo dôjsť ohľadom dotácie pre rybársku stráž 

v roku 2015.   

MO SRZ Kežmarok bola tiež kontrolovaná zo strany MŽP SR. Bude to samostatný bod 

programu. 

Riešila sa situácia v MO SRZ Bytča s rybárskym revírom Rašov a jeho oplotením.  

Finančná situácia Rady je po prvom roku od výmeny vedenia stabilizovaná. Finančná disciplína 

zo strany organizácií ale aj obchodných partnerov sa zlepšila SRZ má na účte historicky najviac 

finančných prostriedkov. V prípade potreby organizácií, vieme pomôcť pri získavaní pozemkov 

pod revírmi podobne ako v revíri v Sklených Tepliciach (MO SRZ Žarnovica). 

Rozbiehajú sa členské schôdze. Aj zajtra sa zúčastním na členskej schôdzi v Šahách.  

Predaj strediska v Považskej Bystrici bude predmetom osobitného bodu programu. 

Pri jesenných výlovoch sa zistilo na niektorých strediskách nebývalé množstvo karasa 

striebristého. Situáciu sme preverili. Dôvod prečo sa to stalo nevieme, keďže nádrže boli 

obsadzované za minulého vedenia. Zamestnanci realizovali v priebehu zimných mrazov 

odlovy. Odlovili desiatky metrických centov karasa v prítokoch do VN. 

Prebiehali odlovy generačných rýb na Hrone. Poďakovanie patrí viceprezidentovi Farskému, 

ktorý sa osobne zhostil prác pri odlove. Podarilo sa odloviť generačné mreny a podustvy. 

Po 15 rokoch sme zvládli umelý výter a ďalšiu reprodukciu jesetera malého na stredisku Nové 

Zámky.  

Odbor správy majetku začal pripravovať rekonštrukciu sádok vo Svite. 

Prezídium prijalo uznesenie, ktorým zaviazalo tajomníka na vstup do rokovaní so Slovenskou 

poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom v súvislosti so spoločným 

postupom ohľadom niektorých otázok, ako napr. lov kormorána. Obe organizácie túto iniciatívu 

prijali pozitívne a SRZ bude s nimi úzko spolupracovať ohľadom niektorých spoločných 

otázok. 

Ing. Macúš: 7. 6.2021 bolo vydané povolenie na vydané povolenie na výstavbu vtáčieho ostrova 

na Oravskej priehrade. 

MVDr. Bilík: k rupínu, biologicky aktívne látky patria do rúk veterinára alebo ním poverenej 

osoby. Nevie sa ale vyjadriť ku skutkovému stavu. Je potrebné aby SRZ dodržiavalo príslušnú 

legislatívu.   

Ing. Róbert Kadnár: dodržiavanie zarybňovacích plánov, čelíme rovnakému problému, 

postúpené na OÚ, záväznosť zarybňovacích plánov je často nereálna nielen kvôli situáciu na 

trhu s násadami, ale aj kvôli klimatickým podmienkam, treba vydiskutovať s MŽP SR 

p. Pavelková: Smutné, že sme nemali hospodára na Dunaji a prišli sme na to až pri kontrole 

MŽP SR. Počas tých 4 mesiacov ste neriešili hospodára na Dunaji?  

p. Horčička: Hospodárov vymenováva OÚ na náš podnet, spolu s p. Gavendom sme dali do 

poriadku. Hospodár vymenovaný bol, pokutu sme dostať nemali. 

Mgr. Schlesingerová: Okresný úrad môže dať pokutu iba za nevymenovanie do funkcie 

hospodára, nie za to, či hospodár vykonával svoju funkciu. 

MVDr. Bilik: Ja by som chcel vedieť časové súvislosti. 

p .Horčička: V čase nereagovania p. Seemanna, plnil funkcie hospodára p. Machala. 

p. Zajtko: Treba si dávať na takéto veci veľký pozor. 
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p. Cuker: Tu nám bolo vysvetlené veľa vecí ale toto sa nedostane k širšej rybárskej základni, 

treba aj našu členskú základňu oboznámiť s týmto. 

tajomník SRZ: Ďakujem za podnet, pripravíme takéto niečo. 

Mgr. Schlesingerová: Materiál ku kontrole uznesení ste obdržali. Niektoré uznesenia ostávajú 

nesplnené. Jedno uznesenie je označené ako priebežne plnené.  

Mgr .Jankovičová: Pripomienky k pečiatke a správe, ktorú mala predložiť Ekonomická 

komisia. Táto úloha bola podľa môjho názoru splnená.  

p. Brokeš: Nech sa Seemann vráti na post prezidenta. Zrušiť uznesenie ohľadom pečiatky p. 

Seemanna, podpisovanie dokumentov v banke nemá opodstatnenie 

tajomník SRZ: v Tatrabanke je problém s tým, že ako štatutár je vedený aj p. Seemann. Na MV 

SR je stále ako štatutár Seemann. Podávame projekty, tam je tiež treba podpisy dvoch 

štatutárov. 

Ing. Lauš: Postavme si otázku, či chceme zachovať SRZ ako je alebo prenecháme paralelám 

Ing. Macúš: moje poverenie je „kočkopes“, môžem podpisovať diplomy a navrhovanie odmien. 

Nemôžem chodiť na jednania, pretože som len dočasne poverený. Toto hneď evokuje 

pozornosť a otázky ohľadom SRZ. 

p. Šiška: Skúsme dostať Seemana späť na sekretariát 

p. Pavelková: disciplinárna komisia zasadala. Disciplinárna komisia chce nájsť cestu ohľadom 

situácie s p. Seemannom a konanie ukončiť. P. Seemann ale na zasadnutia nechodí.  

Ing. Lauš: na p. Seemanna už nemáte dosah. Konanie treba zastaviť a dať mu možnosť vrátiť 

sa do funkcie. 

p. Vaculčiak: V prípade ak nebude mať záujem o zotrvanie vo funkcii, treba zvolať mimoriadny 

snem. 

Ing. Róbert Kadnár: upozorňuje na kompetencie Rady a DK SRZ pri Rade 

Ing. Zajtko, Ing. Macúš, p. Tomko, Ing. Trokan, p. Pavelková, MVDr. Bilik, p. Vaculčiak, p. 

Janovič, Ing. Róbert Kadnár, Ing. Lauš, p. Brokeš, Ing. Milan Kadnár: Diskusia. Neviem o tom, 

že by kontrolná komisia SRZ dávala rôzne stanoviská, boli porušené Stanovy. Je potrebné 

doplniť členov Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ za NR a TN kraj. DK pri Rade SRZ by 

mala byť postavená podobne ako kontrolná komisia SRZ mimo členov Rady SRZ. Riešenie 

patovej situácie. Mimoriadny snem už nie je možné konať, keďže musia byť vymenovaní 

delegáti. 

p. Sprušanská – nie je kapacita na konanie osláv spolu s mimoriadnym snemom, 

Ing. Macúš – aktuálne je návrh p. Brokeša na uznesenie, oslavy a snem sa nedajú spojiť.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 36/2021 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ, aby oslovil p. Seemanna a komunikoval s ním 

o možnostiach pokračovania vo výkone funkcie prezidenta SRZ. Termín na splnenie 

14.07.2021.  

 

Za: 20        Proti: 1    Zdržal sa: 8 

     Púčik     Hamran, Stanko, 

          Timár, Orovčík, 

          Bílik, Cuker, Kozub, 

          Jankovičová 

     

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 37/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti SRZ a Kontrolu uznesení s pripomienkami. 
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Bod č. 10 

Dotácie z fondu pre ekologické havárie a prvotné zarybnenie 

Odišiel Ing. Lauš a p. Brokeš  

(27 členov Rady SRZ) 

 

Tajomník predniesol tri žiadosti MsO Hlohovec, MsO Liptovský Mikuláš, MsO Pezinok. 

Ichtyológovia odporúčajú poskytnutie dotácií v prípade všetkých troch žiadostí. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 38/2021 

Rada SRZ schvaľuje dotácie. 

 

Za: 27      Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Vrátil sa Ing. Lauš a p. Brokeš  

(29 členov Rady SRZ) 

 

Bod č. 11 

Návrhy na zhodnotenie majetku SRZ na VN Liptovská Mara. 

 

Ing. Lauš: Uznesením Rady 89/2020 bola zriadená komisia na zhodnotenie územia pri VN 

Liptovská Mara. Niekoľkokrát sme sa stretli a zabezpečili sme potrebnú dokumentáciu 

a potrebné žiadosti. OÚ LM sme požiadali o povolenie výrubu spolu s dendrologickým 

posudkom. Zabezpečili sme vrt, geometrické plány. Ďakujem p. Sprušanskému za veľmi dobrú 

prácu. Je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu. Bude treba hľadať riešenie bez 

stavebného povolenia. Bude sa jednať o modulárne drevodomy/kontajnery.  

Ing. Róbert Kadnár – treba sa zaoberať aj prístupovou cestou. Chcem sa opýtať p. Sprušanského 

či sa niečo zmenilo, keďže cestu budoval SRZ.  

p. Sprušanský – k uvedenej ceste sme nedohľadali žiadnu dokumentáciu. Dohodli sme sa s Ing. 

Laušom, že vstúpime do rokovania s urbariátom. Aktuálne máme 5 vstupov pre stráženie 

strediska na Liptovskej Mare. O hromadnom povolení budeme musieť rokovať s urbariátom. 

tajomník SRZ: predtým ako prejdeme k ďalšiemu bodu, oznámim výsledok hlasovanie prezídia 

o Svite. Za bolo  9 členov,  nikto sa nezdržal ani nebol proti. 

p. Šaffa – prístup k vode treba riešiť aj pri iných nádržiach. 

Mgr. Jankovičová – toto už sa riešilo na minuloročnom zasadnutí Rady v P 

Ing. Macúš – ešte k Liptovskej Mare. Zo strany elektrární je všetko v poriadku. Bude potrebné 

navýšiť rezervovanú kapacitu, aby nedochádzalo k výpadkom. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 39/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Správu predsedu komisie Ing. Lauša o projekte zhodnotenia 

majetku SRZ na Liptovskej Mare a ukladá komisii vybrať typ mobilných ubytovacích zariadení 

a predložiť na zasadnutie Rady SRZ v mesiaci 9/2021.  

 

Za: 29      Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

 

Bod č. 2 

Priebežné plnenie rozpočtu s komentárom na rok 2020 a aktuálne plnenie rozpočtu   

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-12/2020 a 1-12/2019 
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Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2021 a 1-4/2021 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

Správa audítora k účt. závierke za rok 2020 

tajomník SRZ: dávam slovo ekonómke p. Martincovej. 

p. Martincová: Materiál sme Vám predložili, ekonomika sa pomaličky zlepšuje., v prípade ak 

máte nejaké pripomienky môžete ich predložiť.  

MVDr. Bilik: Ekonomická komisia sa zaoberala hospodárením, berie na vedomie, zatiaľ nie sú 

riziká, dôraz treba klásť na opravy a investície. Prerokované s p. Sprušanským. Odporúča Rade 

prijať uznesenie aby sekretariát vypracoval nový odmeňovací poriadok, nemá záujem 

znižovanie miezd, súčasné vyplávanie mimoriadnych odmien je v rozpore s kolektívnou 

zmluvou. Aby sekretariát predložil nový návrh mzdového a prémiového poriadku. Ekonomická 

komisia navrhuje sekretariátu v spolupráci s ekonomickou komisiou  vytvoriť samostatné 

podúčty sekretariátu a aj strediská, aby analytické podúčty sledovali reálne nakladanie financií. 

Komentáre sekretariátu plné negatívnych javov a sú nejasné. Ak vznikne škoda mali by sme 

vedieť prečo vznikla, kto za ňu zodpovedá a aké opatrenia sa príjmu.  

tajomník SRZ: vyzývam na vyjadrenie p. Martincovú aby sa vyjadrila k predloženým návrhom. 

p. Martincová: Všetko bolo prerokované na komisii. Všetko je prácne. Je treba spraviť 

analytické podúčty, aby sa zjednodušilo fungovanie.  

Ing. Milan Kadnár: chcem aby jednotlivé účty boli doplnené o syntetické účty, bude to 

prehľadnejšie pre p. Martincovú, keď chceme vedieť prehľadne ako je na tom výroba, ako je 

na tom sekretariát, to, že to doteraz nebolo, je tragédia. Chceme, aby ľudia vo výrobe 

ohodnotení, tak aby boli normálne ocenení. Navrhli sme ako využívať mzdové prostriedky.  

tajomník SRZ: ešte raz chcem vyzvať p. Martincová, aby sa vyjadrila, či je reálne vykonať dané 

opatrenia v uvedených termínoch. 

p. Martincová: treba prijať ďalšieho človeka, ktorý by reálne pomohol, ja sama to nezvládnem. 

p. Pavelková: treba navýšiť základné mzdy zamestnancov hlavne vo výrobe. Ich základné mzdy 

sú nízke, čo sa vykrýva odmenami zamestnancom. Mám pripravené aj uznesenie ohľadom 

ukončenia roka a čerpania rozpočtu tak, aby sa nám nezlievali prostriedky, ktoré sme dostali za 

povolenky z roku 2020 a nevyčerpali sme ich v rámci smernice.    

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 40/2021 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu  vypracovanie návrhu mzdového a odmeňovacieho poriadku do 

30.9.2021 a predloženie jeho schválenia na decembrovom zasadnutie Rady SRZ 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0   Zdržal sa – 3                          

                                                                                                                      Kohút, Polák, 

          Tomko 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 41/2021 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu v spolupráci s ekonomickou komisiou vytvoriť samostatné 

analytické podúčty na sledovanie hospodárenia sekretariátu a jednotlivých stredísk a odborov 

do 30.9.2021 a uviesť do praxe od 1.1.2022. 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0                          

 

Odišiel p. Tomko, počet: 28  

 

 



Zápisnica zo zasadnutia  Rady SRZ zo dňa 26.6.2021 

  

 

 

Strana: 15 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 42/2021 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu, aby komentáre jednotlivých odborov pri zistených nedostatkoch 

boli doplnené o konkrétne údaje spolu s návrhmi riešení na ich odstránenie.  

 

Hlasovanie: 

Za – 28     Proti – 0    Zdržal sa – 0                          

 

Vrátil sa p. Tomko, počet: 29 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 43/2021 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu, dôsledne sledovať a kontrolovať rozpočtované mzdové 

prostriedky, zabrániť ich prekračovaniu a dávať dôraz na efektívne nakladanie s finančnými 

prostriedkami v rámci rozpočtu SRZ.  

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0                          

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 44/2021 

Rada SRZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov viazaných na zarybnenie a investície vždy 

k 31.12 príslušného kalendárneho roka na samostatné podúčty. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29     Proti – 0    Zdržal sa – 0                          

 

Obed  

 

Bod 3. 

Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2022 

p. Horčička: predniesol návrhy zmeny povolení. Jedná sa o 3 úpravy v cenách povolení. 

Ing. Milan Kadnár: Navrhuje povolenie v režime CHAP v hodnote 10 € ako špeciálne 

povolenie pre športovcov a štatutárov OZ SRZ a hospodárov. 

Ing. Macúš: Návrh nie je zlý, už to tu niekoľkokrát bolo. Cena 10 EUR by bola nízka. Naša OZ 

SRZ má revír CHAP, mortalita na revíroch CHAP je vyššia. Vyhadzujeme peniaze do vody. 

Nedostaneme peniaze za poškodené a následne uhynutých sa nevrátia 

p. Horčička: Tento typ povolení sme zvažovali, ale bolo by náročné uviesť ho do praxe tak ,aby 

sa nedal zneužiť. 

Ing .Lauš: Túto iniciatívu chápem inak, čo robí Rada SRZ pre štatutárnych zástupcov OZ SRZ, 

aby se si vedeli štatutárov oceniť. 

p. Šiška: Je to navyše ďalšie povolenie, ako rada môžete schváliť zvláštne povolenie. 

p. Pavelková: Nech rozhodne výbor o tom komu tieto špeciálne povolenia poskytne. 

Ing. Róbert Kadnár: Cena povolení cien pre nečlenov. Na Liptovskej Mare došlo k prepadu 

predaja.  

p. Šaffa: Ešte pre dvoma rokmi sme prehodnocovali ceny povolení. Hodnotilo sa koľko rýb si 

vezmú napr. Poliaci. Prečo by sme sa mali týmto dookola zaoberať. Nie je člen, nemá 

povinnosti. 

p. Kobela: V okolitých krajinách sú ceny povolení vyššie. 

Ing. Mišech: Navrhuje, aby Ružiná bol CHAP od  1.1.2022 do 31.12.2023.  
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Ing. Zajtko, Ing. Róbert Kadnár, p. Horčička, Ing. Macúš: Diskusia ohľadom zvláštnych 

povolení. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 45/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh cien povolení na rybolov na rok 2022.        

 

Hlasovanie: 

Za – 28   Proti – 0        Zdržal sa – 1 

             Ing .Róbert Kadnár 

Bolo prijaté 

 č. 46/2021 

Rada SRZ schvaľuje vydanie zvláštnych povolení na rybolov v počte tri kusy pre každú OZ 

SRZ od 1.1.2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23   Proti – 6               Zdržal sa – 0 

    JUDr. Timár, p. Orovčík, p. Kozub 

    p. Polák, p. Tomko, p. Šaffa 

Odchádza p. Takács 

(28 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 47/2021 

Rada SRZ ukladá sekretariátu požiadať  MŽP SR do 30.6.2021 o zmenu účelu využitia VN 

Ružiná na režim CHAP od 1.1.2022 do 31.12.2023 a od roku 2024 na účel využitia lovný.     

 

Hlasovanie: 

Za – 28   Proti – 0        Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 48/2021 

Rada SRZ berie na vedomie všetky neprerokované materiály z plánovaného decembrového 

zasadnutia Rady SRZ. 

          

Bod č. 4 

Správa Kontrolnej komisie SRZ 

 

Ing. Trokan: Kontrolná komisia vykonala kontroly zamerané na:  

- kontrolu zarybňovania podľa „Smernice“ za rok 2017, 2018, 2019 a 2020. Príjmy za povolenia 

podľa jednotlivých rokov, skutočné zarybnenie, použitie nevyčerpaných prostriedkov v 

nasledovnom roku, 

- kontrolu príjmov podľa smernice o platení členského, povolení..., stav vyúčtovania podľa 

organizácií, skartácia starých cenín k 28.05.2021, 

- kontrola pokladničných operácií marec, apríl 2021, 

Kontrolná komisia vykonala kontrolu príjmov SRZ RADA Žilina za členské, povolenky, 

ceniny od organizácií za obdobie od 1.1.2021 do 28.5.2021. 

Kontrola sa zamerala na prvotné faktúry za ceniny kde v zmysle smernice o platení členských 

príspevkov k 30.4.2021 mali byť uhradené faktúry do výšky 50 percent zo sumy. 
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Podľa dostupných informácií sekretariát zaslal uvedeným organizáciám upomienky o 

nevyplatení prvých 50 percent z fakturovanej sumy k 30.4.2021, teda ekonomický odbor 

priebežne kontroluje a rieši tieto nedoplatky od organizácií. 

Kontrolná komisia prekontrolovala platobnú disciplínu všetkých organizácií, kde konštatuje že 

sekretariátu  organizácie ku dňu 28.5.2021 za ceniny, povolenky a ostatný materiál spojený s 

výdajom povolení dlžia sumu vo výške 681 044,07 .-€ . 

Kontrolná komisia pri kontrole skartácie zistila, že nespotrebované tlačivá, ceniny a materiál 

spojený s výdajom povolení, kde patria aj rybárske poriadky, prehľady o úlovkoch za rok 2017, 

2018, 2019 sú zosumarizované, prekontrolované, spísané podrobné zoznamy o všetkých 

položkách a uskladnené v skladových priestoroch sekretariátu Rady SRZ. Fyzicky však nie sú 

skartované. Kontrolná komisia žiada pracovníkov sekretariátu aby sa fyzicky vykonala 

skartácia týchto nepotrebných a nevyužiteľných vecí v zmysle platných predpisov aby sa toto 

neodsúvalo do ďalších rokov. Ceniny, tlačivá a ostatný materiál za rok 2020 v zmysle platných 

noriem bude pripravený na skartáciu v roku 2022. 

Stanovisko k plneniu rozpočtu SRZ za rok 2021. Rozpočet bol prejednaný po položkách a 

berieme ho na vedomie. Konštatujeme zvýšenie príjmu za predaj povolení.  

Považská Bystrica – KK SRZ apeluje na Radu SRZ, vyvinúť maximálne úsilie pri riešení 

problémov spojených s predajom strediska Považská Bystrica. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č.49/2021 

Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č.50/2021 

Rada SRZ berie na vedomie, že po kontrole MŽP SR zarybňovania a kontrole Kontrolnej 

komisie SRZ je zostatok finančných prostriedkov určených na zarybnenie na rok 2020 vo výše 

219 508 € a zostatok finančných prostriedkov určených na zarybnenie na rok 2019 vo výške 

14 360 €. 

 

Bod č. 7 

Aktuálny stav riešenia predaja výrobného strediska Považská Bystrica 

Návrh na uzatvorene dohody od spoločnosti MINT SOLUTIONS, s.r.o. 

 

Mgr. Schlesingerová: pokračuje sa v trestnom konaní. Prebiehajú výsluchy. V civilnom konaní 

bolo vytýčené pojednávanie. Pred konaním pojednávania bol doručený návrh na mimosúdnu 

dohodu.  

Brokeš, Mgr. Púčik, Ing. Zajtko, MVDr. Bilik, Ing. Macúš, Ing. Lauš, tajomník SRZ, Ing. 

Cuker, Ing. Róbert Kadnár: Diskusia. Schopnosť kupujúceho vyplatiť vôbec zníženú sumu, 

omnoho nižšie ako cena určená znaleckým posudkom,  raz sme prijali rozhodnutie, nechajme 

konať OČTK, súd, revízia zmluvy by bola jej legalizácia.   

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 51/2021 

Rada SRZ neschvaľuje uzatvorenie ani jedného z dvoch variantov návrhov mimosúdnej dohody 

predloženej MINT SOLUTIONS a trvá na pokračovaní prebiehajúceho súdneho sporu 

o určenie platnosti kúpnej zmluvy na stredisko v Považskej Bystrici .     

 

Hlasovanie: 

Za – 28   Proti – 0        Zdržal sa – 0 
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Zo zasadnutia odišiel p. Púčik 

(27 členov Rady SRZ) 

 

Bod č. 12.5 

Elektronizácia 

P. Horčička predstavil p. Varchulu a vyzval ho na prezentáciu jeho aplikácie. 

p. Varchula – predstavil sa ako tvorca aplikácie Fish area a pristúpil k jej prezentácii  

PaedDr. Čerešňák – spýtal sa, kto pozval pán Varchulu na zasadnutie, keďže táto aplikácia nie 

je predmetom elektronizácie. 

p. Pavelková – program pozná a odporúča ho rybárom.  

p. Zajtko – táto aplikácia je jednou z možností prezentácie rybárskeho zväzu 

Ing. Róbert Kadnár – je to len časť elektronizácie. Treba nadviazať na činnosť, ktorá bola začatá 

ešte prostredníctvom spoločnosti Viadon. Je treba začať s informačným systémom pre OZ SRZ. 

Táto aplikácia je skôr konečným produktom pre rybárov.  

p. Vecel – 2 roky aplikáciu používam. Je dobrá pre rybára, ktorý cestuje po Slovensku. Bol som 

proti centrálnej evidencii členov, tak aby nemohol vidieť bývalý tajomník  

Ing. Macúš – aplikácia nie je len pre rybárov, môže poslúžiť aj hospodárom, takisto aj rybárskej 

stráži. Rybárska stráž si dokáže evidovať záznamy. 

p. Varchula – dokážeme spraviť aj evidenciu ale je potrebné mať dáta od SRZ. Sú dve možnosti. 

Každá OZ ju môže mať u seba ale treba mať nejaký koncept čo SRZ potrebuje čo sa týka 

evidencie. 

p. Orovčík – poďakoval p. Varchulovi za prezentáciu. Treba si ale uvedomiť čo potrebujeme 

a až to zadať programátorovi. 

 

Bod č. 8 

Program plánu práce Prezídia Rady a Rady SRZ 

 

Tajomník predniesol plán práce. SRZ čaká v druhom polroku o. i. slávnostné zasadnutie Rady 

SRZ v septembri a riadne zasadnutie Rady SRZ v decembri. 11. septembra 2021 slávnostné 

zasadnutie a 11. 12. 2021 a riadne zasadnutie.  

 

Ing .Zajtko, Ing. Macúš, p. Pavelková: Diskusia. Dve komisie pre elektronizáciu, Pôvodná 

komisia sa prestala stretávať pretože sa uzatvorila zmluva s víťazom- firmou Viadon. 

 

99/2018- komisiu pre elektronizácia 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 52/2021 

Rada SRZ ruší Dočasnú komisiu pre elektronizáciu zriadenú uznesením Rady SRZ č. 99/2018.     

 

Hlasovanie: 

Za – 27   Proti – 0        Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 53/2021 

Rada SRZ schvaľuje v rámci plánu práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ slávnostné zasadnutie 

Rady SRZ dňa 11. septembra 2021 a zasadnutie 11. decembra 2021 s predloženým programom 

doplneným o informácie od komisie pre elektronizáciu.     
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Hlasovanie: 

Za – 27   Proti – 0        Zdržal sa – 0 

 

 

Bod č. 9 

Návrhy interných predpisov SRZ 

Ing. Lauš: Legislatívna komisia prerokovala volebný poriadok OZ SRZ. Materiál ste dostali. 

Rokovací poriadok upravené číslovanie návrhov uznesení. Informácia o stave pripomienok 

k stanovám. 

Ing. Zajtko: sú zmeny v návrhu stanov v poriadku? 

Mgr. Schlesingerová: áno, zmeny sú v poriadku. 

Mgr. Jankovičová: treba opraviť gramatické chyby  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 54/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložené návrhy Rokovacieho poriadku Rady SRZ a Volebného 

poriadku OZ SRZ  so zapracovanými pripomienkami.      

 

Hlasovanie: 

Za – 27   Proti – 0        Zdržal sa – 0 

   

Ing. Macúš: v smernici o povoleniach, je tam uvedených viac druhov rýb, pribudli mrena 

a úhor. Necháme tieto druhy v smernici? Plus kompetencie prezidenta by bolo treba doplniť.

  

  

Bod. 12 Iné 

12.1 95. výročie vzniku SRZ- oslavy 

 

Tajomník SRZ: Bola poverená zisťovaním p. Sprušanská, tá bude informovať. 

p. Sprušanská: Cenová ponuka vhodných miestností, program a služby, porovnáva s oslavami 

90 výročia, nenašli sa doklady čo koľko vtedy stálo, darčekové predmety na OZ SRZ  a pre 

účastníkov, čestní členovia nad 75 rokov je okolo 70 členov, nad 80 rokov je 24 členov, všetko 

si tu treba dohodnúť, aby sme vedeli z čoho vychádzať 

Ing. Zajtko: organizácia takéhoto podujatia je komplikovaná, nechajme to dotiahnuť sekretariát 

do konca, ako s cestovným, ako sa upraví rozpočet? 

MVDr. Bilik: je tu základný rozpor, v januári nebola táto oslava rozpočtovaná, treba to riešiť, 

buď treba navýšiť alebo niekde ušetriť. Schválili sme si rozpočet, ale nie z čoho sa má hradiť 

oslava. EK žiadala, aby na zasadnutie bola pripravená zmena rozpočtu. 

Ing. Macúš: A čestných členov nad koľko rokov? Veď aj to zaváži. 

 

Odchádza Ing. Haluška 

(26 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 55/2021 

Rada SRZ schvaľuje, aby na oslavy 95. výročia vzniku SRZ: 

- bola vyčlenená navrhnutá suma, ktorá bude doplnená do rozpočtu na základe 

očakávaných vyšších príjmov  

- boli pozvaní čestní členovia nad 80 rokov 

- cestovné náklady a náklady na ubytovanie, aby si hradili vysielajúce OZ SRZ.  
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Hlasovanie: 

Za – 25   Proti – 0        Zdržal sa – 1 

         Mgr. Jankovičová 

 

Bod 12.4 

Zistenia kontroly MŽP SR ohľadom MO SRZ Kežmarok 

 

Mgr. Schlesingerová: Nájomná zmluva uzavretá medzi MO SRZ Kežmarok a spoločnosťou 

Salmotherm, s.r.o. MŽP SR konštatovalo porušenie predpisov zo strany MO Kežmarok. Podľa 

výsledkov kontroly došlo k prenájmu revíru zo strany užívateľa, čo zákona zakazuje. 

Ing. Lauš: založenie s. r. o. je pofidérne, pretože vklad každého zo spoločníkov je 1 232 026 € 

a stanovy hovoria, že nesmie zakladať nehnuteľný majetok. Konateľom za Kežmarok je člen 

výboru. V dozornej rade je tiež zamestnane Rady p. Hurčala. Budem iniciovať podnet na KK 

SRZ, aby to tam preverila, pokiaľ hovoria, že zmluva je neplatná, kto to má teda v užívaní. 

Spracujem vo veci podnet na KK SRZ. 

p. Polák: 1 232 036 € je hodnota polovice podielu kúpaliska,  

tajomník SRZ: ale rada môže dať podnet na kontrolu 

 

 

 

 

Bod 12.7 

Stanovisko výboru MsO SRZ Košice k dovolaniam prejednávaným na zasadnutí Prezídia 

Rady SRZ dňa 19.9.2020 

 

Mgr. Schlesingerová: v mesiaci 9/2020 boli prezídiom prerokované dovolania. Prezídium 

zrušilo disciplinárne rozhodnutia MsO Košice z dôvodu premlčania. MsO Košice zaslalo 

viacero listov, v ktorých vyjadrili svoju nespokojnosť. 

Ing. Lauš: Obdržal som list, ktorý nebol podpísaný členmi výboru alebo dvoma štatutármi MsO 

SRZ Košice. 

 

Uznesenie č. 56/2021 

Rada SRZ berie na vedomie stanovisko výboru MsO SRZ Košice k dovolaniam prejednávaným 

na zasadnutí Prezídia Rady SRZ dňa 19.9.2020 a ostatné dokumenty z MsO SRZ Košice.  

 

 

Bod 12.6 

Návrh na udelenie vyznamenaní 

 

Odišiel p. Brokeš 

(25 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 57/2021 

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.: 

 

MsO, MO SRZ Meno a priezvisko Druh vyznamenania 

Humenné Vladimír Buček čestný člen 

Tisovec Igor Murtin čestný člen 
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Nitra Dušan Janovič čestný člen 

Šoporňa Štefan Šmátrala zlatý odznak 

  Štefan Macho čestný člen 

Šamorín Slavomír Horský, Ing. čestný člen 

Pezinok Ján Hidaši čestný člen 

Bratislava V. Marcel Mittendorfer zlatý odznak 

  Miroslav Jankovič medaila 

Galanta Gabriel Klimek čestný člen 

Spišská Nová Ves Matúš Hanečák zlatý odznak 

Senica Ivan Haringa, Ing. zlatý odznak 

Záhorie Karel Chmel zlatý odznak 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 25   Proti – 0        Zdržal sa – 0 

 

 

Bod 12.8 

Žiadosť o konanie pretekov MsO SRZ Komárno 

 

Prišiel p. Brokeš  

(26 členov Rady SRZ) 

 

tajomník SRZ: uviedol preteky, oboznámil s podmienkami 

p. Pavelková: my dodržiavame podmienky a niekde si organizujú nelegálne preteky na sumcov, 

zašlem podnet. 

 

K ďalším pretekom: 

Rada SRZ a Sekretariát mali záujem usporiadať Zlatý blyskáč 2021, ale z dôvodu nízkeho 

záujmu sa táto súťaž neuskutoční. Prihlásili sa tri organizácie.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 58/2021 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

SRZ MsO SRZ Komárno o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri 

r.č. 2-0480-1-1 Dunaj č.1 Moča v termíne 11.9.2021 a  na rybárskom revíri r.č. 2-0490-1-1 

Dunaj č. 2 v termíne 18.7.2021. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26   Proti – 0        Zdržal sa – 0 

 

 

 

Bod 12.3 

Voľba člena ekonomickej komisie Rady SRZ 

Ing. Lauš: odporúčam Ing. Milana Kadnára nielen do ekonomickej, ale aj do disciplinárnej 

komisie SRZ. 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 59/2021 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Milana Kadnára do Ekonomickej komisie Rady SRZ a Disciplinárnej 

komisie pri Rade SRZ.      

 

Hlasovanie: 

Za – 25   Proti – 0        Zdržal sa – 1 

             Ing. Milan Kadnár 

 

Ing. Macúš: Je treba dovoliť aj kandidáta za Nitriansky kraj. 

Bol navrhnutý JUDr. Timár. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 60/2021 

Rada SRZ schvaľuje JUDr. Tibora Timára do Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ.      

 

Hlasovanie: 

Za – 25   Proti – 0        Zdržal sa – 1 

             JUDr. Timár 

 

Odišiel Ing. Kohút 

(25 členov Rady SRZ) 

  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 61/2021 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ štvrťročné odmeny vo výške 50% z kvartálnej mzdy. 

 

Hlasovanie: 

Za - 23    Proti - 2        Zdržal sa - 0 

    p. Kozub, MVDr. Bílik 

 

Vrátil sa Ing. Kohút, poďakoval všetkým členom za účasť a ukončil zasadnutie 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 JUDr. Timár 
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 26.6.2021 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 1/2021 Rady SRZ  

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2020 podľa predloženého 

návrhu. 

Uznesenie č. 2/2021 Rady SRZ   

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o schválenie športového preteku 

Zemplínsky kapor 2021. 

Uznesenie č. 3/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových 

rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ. 

Uznesenie č. 4/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ. 

Uznesenie č. 5/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje predložený Cenník násadových rýb pre rok 2021. 

Uznesenie č. 6/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských konferencií 

OZ SRZ do 30.9. 2021. 

Uznesenie č. 7/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien podľa predloženého návrhu za 

realizáciu záchranného odlovu na VN Ružiná v roku 2020. 

Uznesenie č. 8/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č.7 k nájomnej zmluve č. 01/2011/RS o nájme 

niektorých hospodárskych stredísk uzatvorenej so spoločnosťou Slovryb, a.s., ktorým sa predĺži 

doba nájmu do 31. decembra 2027. 

Uznesenie č. 9/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Disciplinárneho poriadku SRZ predložený Dočasnou 

legislatívnou komisiou. 

Uznesenie č. 10/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje kooptáciu Ing. Milana Kadnára namiesto p. Jozefa Radenu za člena Rady 

SRZ. 

Uznesenie č. 11/2021   

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

Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2. 
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Uznesenie č.  13/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ schvaľuje na základe žiadosti Slovenského zväzu športového rybolovu uzatvorenie 

Dodatku č. 1/2021 k zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní športovej činnosti medzi SRZ 

a SZŠR. 

 

Uznesenie č. 14/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje štvrťročnú odmenu (za obdobie január 2021 – marec 2021) tajomníkovi 

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

Uznesenie č. 15/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 4 Organizačného poriadku SRZ poskytnutie 

bezúročnej pôžičky MO SRZ Dolný Kubín vo výške 10 000 € na odkúpenie pozemkov pod 

rybárskym revírom 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica so splatnosťou tri roky. 

Uznesenie č. 16/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 4 Organizačného poriadku SRZ poskytnutie 

bezúročnej pôžičky MO SRZ Žarnovica vo výške 10 000 € na odkúpenie pozemkov pod 

rybárskych revírom 3-5630-1-1 VN Pustý Hrad so splatnosťou tri roky. 

Uznesenie č. 17/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 2 písm. t) Stanov SRZ odkúpenie spoluvlastníckeho 

podielu vo výške 1/3 k pozemkom par. Č. 851/16 a 850/16 evidovaných na LV 924, k. ú. Sklené 

Teplice (pod rybárskym revírom 3-5630-1-1 VN Pustý Hrad) za cenu 13 334 €. 

Uznesenie č. 18/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

SRZ MsO SRZ Považská Bystrica o usporiadanie športových rybárskych pretekov na 

rybárskom revíri r.č. 2-5270-1-1VN Sĺňava Ratnovská v termíne od 10.7. 2021 do 11.7.2021. 

Uznesenie č. 19/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Prešov o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri r.č. 4-

4030-1-4  VN Zemplínska Šírava v termíne od 2.10. 2021 do 3.10.2021. 

 

Uznesenie č. 20/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MO SRZ Turčianske Teplice o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom 

revíri r.č. 3-6010-1-1 VN Žilina v termíne od 12.6. 2021 do 13.6.2021. 

Uznesenie č. 21/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MO SRZ Dunajská Lužná o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri 

r.č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava v termíne od 23.9. 2021 do 26.9.2021. 
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Uznesenie č. 22/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Žilina o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri r.č. 4-

3680-4-1 VN Palcmanská Maša v termíne 8.5.2021 a 11.09.2021. 

Uznesenie č. 23/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Piešťany o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri r.č. 2-

5270-1-1 VN Sĺňava v termíne od 1.9.2021 do 7.9.2021. 

Uznesenie č. 24/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje rozpočet SRZ Rada Žilina na rok 2021 upravený v zmysle pripomienok 

Ekonomickej komisie. 

Uznesenie č. 25/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje predložený plán zarybnenia pre rok 2021. 

Uznesenie č. 26/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 21 ods. 14 Organizačného poriadku SRZ poskytnutie 

bezúročnej pôžičky MO SRZ Turzovka vo výške 10 000 € na odkúpenie 

pozemkov pod rybárskym revírom 3-5900-1-1 VN Turzovka, 3-5910-1-1 VN Turzovka č. 2 

a pod areálom odchovne lososovitých rýb MO SRZ Turzovka so splatnosťou tri roky. 

Uznesenie č. 27/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ  schvaľuje účasť Ing. Kohúta ako delegáta SRZ na Riadnom valnom zasadnutí 

spoločnosti Slovryb, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2021 v Príbovciach a zároveň 

schvaľuje účasť Ing. Jána Kohúta ako zástupcu Slovenského rybárskeho zväzu -  zakladateľa 

Slovryb, a.s. pri otváraní obálok s hlasovacími lístkami na Korešpondenčnom valnom 

zhromaždení Slovryb a.s. 24. mája 2021 o 10.00 v Príbovciach a ako náhradníka na účely 

účasti pri otváraní obálok s hlasovacími lístkami ustanovuje Mgr. Barbaru Schlesingerovú, 

vedúcu organizačno-právneho odboru SRZ. 

Uznesenie č. 29/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MO Tisovec o poskytnutie sponzorského príspevku pri 

príležitosti 120. výročia založenia Rybárskeho spolku v Tisovci vo forme pstruha dúhového 

(2 ročného do 0,5 kg) o celkovej hmotnosti 200 kg. 

Uznesenie č. 30/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje použitie sumy 5.046,97 EUR z podielových daní v pomere 50% sumy na 

úhradu vynaložených nákladov rybárskej stráže a 50% sumy na úhradu vynaložených 

nákladov pre prácu s mládežou. 

Uznesenie č. 31/2021 Rady SRZ 



Zápisnica zo zasadnutia  Rady SRZ zo dňa 26.6.2021 

  

 

 

Strana: 26 

 

Rada SRZ schvaľuje konanie osláv 95. výročia založenia SRZ dňa 11. septembra 2021 

v Žiline v navrhovanom rozsahu. 

Uznesenie č. 32/2021 Rady SRZ 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

MsO SRZ Banská Bystrica o usporiadanie rybárskych pretekov pre mládež Junior trout cup 

Bešeňová 2021  na rybárskom revíri r.č. 3-6040-4-4 VVN Bešeňová v termíne 03.07.2021 za 

dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení príslušného ichtyológa. 

 

Uznesenie č. 33/2021  

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

 

Uznesenie č. 34/2021 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice JUDr. Timára a p. Vecela.    

     

Uznesenie č. 35/2021 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.        

 

Uznesenie č. 38/2021 

Rada SRZ schvaľuje dotácie. 

 

Uznesenie č. 44/2021 

Rada SRZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov viazaných na zarybnenie a investície vždy 

k 31.12 príslušného kalendárneho roka na samostatné podúčty. 

 

Uznesenie č. 45/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh cien povolení na rybolov na rok 2022.        

 

Uznesenie č. 46/2021 

Rada SRZ schvaľuje vydanie zvláštnych povolení na rybolov v počte tri kusy pre každú OZ 

SRZ od 1.1.2022. 

 

Uznesenie č. 53/2021 

Rada SRZ schvaľuje v rámci plánu práce Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ slávnostné zasadnutie 

Rady SRZ dňa 11. septembra 2021 a zasadnutie 11. decembra 2021 s predloženým programom 

doplneným o informácie od komisie pre elektronizáciu.     

 

Uznesenie č. 54/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložené návrhy Rokovacieho poriadku Rady SRZ a Volebného 

poriadku OZ SRZ  so zapracovanými pripomienkami.      

 

Uznesenie č. 55/2021 

Rada SRZ schvaľuje, aby na oslavy 95. výročia vzniku SRZ: 

- bola vyčlenená navrhnutá suma, ktorá bude doplnená do rozpočtu na základe 

očakávaných vyšších príjmov  

- boli pozvaní čestní členovia nad 80 rokov 

- cestovné náklady a náklady na ubytovanie, aby si hradili vysielajúce OZ SRZ.  

 

Bolo prijaté 
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Uznesenie č. 57/2021 

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.: 

 

MsO, MO SRZ Meno a priezvisko Druh vyznamenania 

Humenné Vladimír Buček čestný člen 

Tisovec Igor Murtin čestný člen 

Nitra Dušan Janovič čestný člen 

Šoporňa Štefan Šmátrala zlatý odznak 

  Štefan Macho čestný člen 

Šamorín Slavomír Horský, Ing. čestný člen 

Pezinok Ján Hidaši čestný člen 

Bratislava V. Marcel Mittendorfer zlatý odznak 

  Miroslav Jankovič medaila 

Galanta Gabriel Klimek čestný člen 

Spišská Nová Ves Matúš Hanečák zlatý odznak 

Senica Ivan Haringa, Ing. zlatý odznak 

Záhorie Karel Chmel zlatý odznak 

 

Uznesenie č. 58/2021 

Rada SRZ schvaľuje v súlade so Smernicou pre organizovanie rybárskych pretekov alebo 

športových rybárskych pretekov v rybárskych revíroch Rady SRZ č.158/46/21 - Sekr. žiadosť 

SRZ MsO SRZ Komárno o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri 

r.č. 2-0480-1-1 Dunaj č.1 Moča v termíne 11.9.2021 a  na rybárskom revíri r.č. 2-0490-1-1 

Dunaj č. 2 v termíne 18.7.2021. 

 

Uznesenie č. 59/2021 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Milana Kadnára do Ekonomickej komisie Rady SRZ a Disciplinárnej 

komisie pri Rade SRZ.      

 

Uznesenie č. 60/2021 

Rada SRZ schvaľuje JUDr. Tibora Timára do Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ.   

    

Uznesenie č. 61/2021 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ štvrťročné odmeny vo výške 50% z kvartálnej mzdy. 

 

II. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 51/2021 

Rada SRZ neschvaľuje uzatvorenie ani jedného z dvoch variantov návrhov mimosúdnej dohody 

predloženej MINT SOLUTIONS a trvá na pokračovaní prebiehajúceho súdneho sporu 

o určenie platnosti kúpnej zmluvy na stredisko v Považskej Bystrici .     

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 37/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti SRZ a Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 39/2021 
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Rada SRZ berie na vedomie Správu predsedu komisie Ing. Lauša o projekte zhodnotenia 

majetku SRZ na Liptovskej Mare a ukladá komisii vybrať typ mobilných ubytovacích zariadení 

a predložiť na zasadnutie Rady SRZ v mesiaci 9/2021.  

 

Uznesenie č. 48/2021 

Rada SRZ berie na vedomie všetky neprerokované materiály z plánovaného decembrového 

zasadnutia Rady SRZ. 

 

Uznesenie č.49/2021 

Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ. 

 

Uznesenie č.50/2021 

Rada SRZ berie na vedomie, že po kontrole MŽP SR zarybňovania a kontrole Kontrolnej 

komisie SRZ je zostatok finančných prostriedkov určených na zarybnenie na rok 2020 vo výše 

219 508 € a zostatok finančných prostriedkov určených na zarybnenie na rok 2019 vo výške 

14 360 €. 

 

Uznesenie č. 56/2021 

Rada SRZ berie na vedomie stanovisko výboru MsO SRZ Košice k dovolaniam prejednávaným 

na zasadnutí Prezídia Rady SRZ dňa 19.9.2020 a ostatné dokumenty z MsO SRZ Košice.  

 

IV. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 12/2021 Rady SRZ: 

Rada SRZ ukladá predsedovi MsO SRZ Košice a tajomníkovi  MsO SRZ Košice, aby  ako 

štatutárni zástupcovia MsO SRZ splnili tieto úlohy: 

1.  vydať do 29. marca 2021 členské známky členom MsO SRZ Košice podľa zoznamu v 

prílohe, ktorí uhradili členský príspevok na rok 2021, v súlade so Smernicou o platení 

zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnou od 1. decembra 

2020, a v prípade ich záujmu aj povolenia na rybolov na rok 2021 

2. zaslať do 29. marca 2021 do 16:00 na sekretariat@srzrada.sk písomnú správu o splnení úlohy 

uloženej v bode 1. 

Uznesenie č. 36/2021 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ, aby oslovil p. Seemanna a komunikoval s ním 

o možnostiach pokračovania vo výkone funkcie prezidenta SRZ. Termín na splnenie 

14.07.2021.  

 

Uznesenie č. 39/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Správu predsedu komisie Ing. Lauša o projekte zhodnotenia 

majetku SRZ na Liptovskej Mare a ukladá komisii vybrať typ mobilných ubytovacích zariadení 

a predložiť na zasadnutie Rady SRZ v mesiaci 9/2021.  

 

Uznesenie č. 40/2021 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu  vypracovanie návrhu mzdového a odmeňovacieho poriadku do 

30.9.2021 a predloženie jeho schválenia na decembrovom zasadnutie Rady SRZ 2021. 

 

Uznesenie č. 41/2021 
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Rada SRZ ukladá Sekretariátu v spolupráci s ekonomickou komisiou vytvoriť samostatné 

analytické podúčty na sledovanie hospodárenia sekretariátu a jednotlivých stredísk a odborov 

do 30.9.2021 a uviesť do praxe od 1.1.2022. 

 

Uznesenie č. 42/2021 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu, aby komentáre jednotlivých odborov pri zistených nedostatkoch 

boli doplnené o konkrétne údaje spolu s návrhmi riešení na ich odstránenie.  

 

Uznesenie č. 43/2021 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu, dôsledne sledovať a kontrolovať rozpočtované mzdové 

prostriedky, zabrániť ich prekračovaniu a dávať dôraz na efektívne nakladanie s finančnými 

prostriedkami v rámci rozpočtu SRZ.  

 

Uznesenie č. 47/2021 

Rada SRZ ukladá sekretariátu požiadať  MŽP SR do 30.6.2021 o zmenu účelu využitia VN 

Ružiná na režim CHAP od 1.1.2022 do 31.12.2023 a od roku 2024 na účel využitia lovný.     

 

V. Rada SRZ ruší: 

 

Uznesenie č. 52/2021 

Rada SRZ ruší Dočasnú komisiu pre elektronizáciu zriadenú uznesením Rady SRZ č. 99/2018.     
 

 

 
 

 

 

 
 

 


