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olookrúhle výročie vzniku 
rybárskej organizácie na 
Slovensku vyústilo do sláv-
nostného zasadnutia, ktoré 
sa uskutočnilo 11. septem-

bra v Žiline. Práve pred 95 rokmi, v no-
vembri v roku 1926, sa podarilo zvolať 
zástupcov mnohých rybárskych spolkov 
na Slovensku do Bratislavy, kde sa kona-
lo ustanovujúce valné zhromaždenie ich 
spoločného zoskupenia. Takto vznikol 

Zväz rybárskych spolkov, spočiatku so 
sídlom v Bratislave, predchodca dnešného 
Slovenského rybárskeho zväzu. Ten vzni-
kol na ustanovujúcom zjazde v Rajeckých 
Tepliciach v júni 1969 a jeho tradičným 

sídlom je práve Žilina. Historické míľniky 
a poslanie dnes najmasovejšej dobrovoľnej 
organizácie na Slovensku vyzdvihol v prí-
hovore početným účastníkom slávnost-
ného zasadnutia súčasný tajomník zväzu 
Ján Kohút. Prišlo viac ako tristo zástupcov 
jednotlivých organizačných zložiek a čle-
nov Rady SRZ Žilina. Aj hostia z Českého 
rybárskeho zväzu, predseda Karel 
Mach a konateľ Roman Heimlich. 
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RYBÁRI OSLAVOVALI 
AJ OCEŇOVALI

Pri príležitosti 95. výročia založenia sa v Žiline 
konalo slávnostné zasadnutie Slovenského 
rybárskeho zväzu. »»» TIBOR BENČIČ

zo života samosprávy

 ➠

 Slávnostné odhalenie  
 pamätnej dosky 

 Z úcty k nestorovi rybárstva na  
 Slovensku Ondrejovi Budajovi. 
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Nechýbali zástupcovia nášho ministerstva 
životného prostredia, štátny tajomník 
Juraj Smatana a generálny riaditeľ sekcie 
vôd Roman Havlíček, za ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján 
Bašváry, generálny riaditeľ sekcie pôdo-
hospodárstva, spomedzi poslancov parla-
mentu Vladimír Zajačik. Prihovoril sa im 
tiež Jaroslav Šubjak, pedagóg a rybársky 
odborník zo Strednej združenej školy 
v Ivanke pri Dunaji. Za poľovníkov riekol 
kolegom rybárom pár slov Alojz Kaššák, 
viceprezident SPK, či Štefan Engel, riaditeľ 
Múzea vo Svätom Antone.

Pri vstupe do budovy Slovenského 
rybárskeho zväzu v Žiline účastníci sláv-
nostne odhalili pamätnú dosku nestorovi 
slovenského rybárstva a dlhoročnému ta-
jomníkovi SRZ, nezabudnuteľnému On-
drovi Budajovi. Prišiel rad aj na ocenenie 
súčasníkov, viacerí si prevzali ďakovný list 
ministra MŽP SR Jána Budaja a zväzové 
ocenenie za dlhoročný prínos pre rozvoj 
rybárstva na Slovensku, ktoré si vyslúžila 
takisto redakcia mesačníka POĽOVNÍC-
TVO A RYBÁRSTVO. Ďakujeme. 

(Viac na www.polovnictvoarybarstvo.sk)

Ocenenie za prínos pre slovenské rybárstvo 
si vyslúžila takisto redakcia PaR

zo života samosprávyzo života samosprávy

video
www.polovnictvoarybarstvo.sk
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 Tajomník SRZ Ján Kohút  
 počas príhovoru 

 Podujatie moderoval člen činohry SND  
 a dlhoročný rybár Ivan Tuli Vojtek. 

 Juraj Smatana,  
 štátny tajomník MŽP SR 

 Ján Bašváry, generálny riaditeľ  
 sekcie pôdohospodárstva MPRV SR 

 Karel Mach, predseda Českého  
 rybárskeho zväzu 

 Karel Mach odovzdal zástupcovi SRZ Jánovi Kohútovi  
 symbolický narodeninový podarúnok od českých rybárov. 

 Alojz Kaššák,  
 viceprezident SPK 

 Tajomník SRZ pri preberaní ocenenia ministra MŽP SR  
 z rúk štátneho tajomníka  Zaslúžili sa o rozvoj slovenského rybárstva. 

 Medzi ocenenými bol aj Jaroslav Šubjak,  
 rybársky odborník a náš dlhoročný spolupracovník. 


