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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 23. októbra 2021 v Žilina 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: p. Seemann, MVDr. Bilik, Ing. Mišech, p. Brokeš, p. Hesek, Ing. Róbert Kadnár,  

     Ing. Stanko, p. Takács, Ing. Viktorín 

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

odboru  výroby násad, p. Papučová- referent ekonomického odboru, Ing. Kypusová- 

ekonomický odbor, p. Horčička- vedúci odboru ichtyológie a ekológie rybárskych 

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

 

  

 
Program: 

 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2021 s komentárom 

    Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-8/2020 a 1-8/2021 

    Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

3. Návrh na zmenu rozpočtu 2021 

4. Návrh Legislatívnej komisie na zmenu termínu v Smernici č.3116/621/14-OO  o 

použití podielov zaplatených daní 

5. Žiadosti OZ SRZ prerokované Zarybňovacou komisiou 

6. Rôzne 

     6.1. Návrh na zmenu v Organizačnom poriadku Sekretariátu Rady SRZ 

     6.2. Návrh na udelenie vyznamenaní 

 

 

V dňoch 23. septembra 2021 – 26. septembra 2021  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, 

ktorým bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 73/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na poskytnutie prostriedkov na obnovu ichtyofauny pre 

MsO SRZ Zvolen, MO SRZ Žiar nad Hronom a MO SRZ Žarnovica z Rezervného fondu Rady 

SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26   Proti – 0    Zdržal sa – 0 

           

          

 

(nehlasovalo 5 členov Rady SRZ –p. Hesek, Ing. Mišech, p. Polák, Mgr. Púčik, Ing. Stanko,    

p. Takács, p. Tomko, )  

 

V dňoch 23. septembra 2021 – 26. septembra 2021  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, 

ktorým bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 74/2021 
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Rada SRZ schvaľuje predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských konferencií 

OZ SRZ do 31.12. 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za – 19   Proti – 1    Zdržal sa – 0 

    MVDr. Bilik 

     

 

(nehlasovalo 13 členov Rady SRZ – PaedDr. Čerešňák, p. Hamran, p. Hesek, Ing. Róbert 

Kadnár, p. Kozub, Ing. Mišech, p. Polák, Mgr. Púčik, Ing. Stanko p. Takács, p. Tomanovics,   

p. Tomko, p. Vaculčiak, )  

 

 

(prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

Zasadnutie otvoril tajomník SRZ a privítal členov Rady SRZ. Tajomník SRZ navrhol za 

skrutátorov p. Orovčíka a Ing. Milana Kadnára.  

 
Uznesenie č. 75/2021 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Orovčíka a Ing. Milana Kadnára. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0   Zdržal sa – 1 

          p. Orovčík 

           

             

tajomník SRZ: Navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Lauša  a p. Tomka. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 76/2021 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Lauša  a p. Tomka.        

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

                 Ing. Lauš  

           p. Tomko 

 

tajomník SRZ: Predniesol program zasadnutia. Navrhol prerokovať bod 2 a 3 ako prvý z a 

doplnenie  programu do bodu 6. Rôzne LM, odpredaj pozemku v Príbovciach, Žiadosť 

o prenájom sádok Bytča, MsO SRZ Žilina- návrh odobratie vyznamenania, Vyúčtovanie osláv 

95. výročia založenia SRZ.  

p. Cuker: Navrhujem doplniť Správa o činnosti komisie pre elektronizáciu. 

Ing. Macúš: Navrhujem doplniť odložený bod zo septembra- odmeny tajomníka. 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 77/2021 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.        
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Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0    Zdržal sa –0 

                  

 

Bod č. 2 a 3 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2021 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-8/2020 a 1-8/2021 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

Návrh na zmenu rozpočtu 2021 

 

tajomník SRZ: Predstavil novú posilu ekonomického odboru a požiadal p. Papučovú, aby 

predniesla  a uviedla ekonomický materiál. 

 

prišiel PhDr. Fraňa 

(prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

p. Papučová: Pôvodne sa navrhoval vyšší rozpočet, neskôr úpravami znížený. Uviedla z čoho 

sa vychádza pri tvorbe mzdového rozpočtu, rozpočet sa ročne. Tento rozpočet bol prekročený, 

porovnanie oproti minulému roku. Kolektívna zmluva, zvýšenie minimálnej mzdy a s tým 

a odvodov, zvýšenie príplatkov za prácu cez víkend a v noci, nadčasy- služby na strediskách, v 

liahňach. Predniesla zdôvodnenie materiálov. 

p. Pavelková: Návrh rozpočtu bol bez odlovu Ružinná, zvyšovanie minimálnej mzdy, 

príplatkov, odchodné, rezerva- návrh rozpočtu bol predkladaný v marci, prečo to nebolo takto 

v marci predložené? Ako bol navrhovaná zmena rozpočtu v roku 2020? Ako sa dá porovnávať, 

keď už to bolo navýšené v roku 2020. Bola predsa aj práca z domu, samozrejme výroba nie. Ja 

som chcela vedieť, kde vznikol rozdiel. Veci kde boli vyplatené mimoriadne odmeny. Najprv 

sa má na zasadnutí schváliť vyplatenie mimoriadnych odmien až potom prekročiť rozpočet.  

Bolo zasadnutie EK, žiadali sme podklady, nedostali sme včas potrebné materiály, až včera 

poobede sme ich dostali, nemali sme sa poriadne čas tým zaoberať. V prvom rade robotníci by 

mali mať doplatené nadčasy. 

p. Papučová, p. Pavelková, tajomník SRZ, Ing. Milan Kadnár, Ing. Gulas, Ing. Macúš, Ing. 

Zajtko, Ing. Lauš, Diskusia: ako prebiehalo schvaľovanie rozpočtu, podklady, mzdový fond, 

jeho tvorba, činnosť EK SRZ spočíva v tom aby jej boli predložené návrhy na zmeny rozpočtu 

s riadnym odôvodnením pred ich plánovaným prekročením a nie na konci roka keď boli 

finančné prostriedky už vynaložené. EK má svoje stanoviská a odporučenia k zmenám rozpočtu 

predkladať na rokovanie Rady s návrhom na odporučenie alebo zamietnutie. návrhov 

predložených žiadateľom o zmenu rozpočtu v dostatočnom predstihu. Rozpočty sekretariátu, 

výroby, RS a ichtyológov  schválené Radou sú záväzné a treba ich čerpanie vyhodnocovať 

oproti schválenému rozpočtu a nie oproti očakávanej skutočnosti, chýba  hodnotenie čerpania 

rozpočtu sekretariátu, potvrdilo sa, že sa v účtovnej osnove spravili potrebné úpravy aby od 

1.1.2022 mohli byť náklady sekretariátu sledované osobitne, na sekretariáte vyhodnocujú 

čerpanie nákladov jednotlivých položiek podľa skutočnosti predošlého roka a nie podľa Radou 

schválených rozpočtov, porovnávajú sa mesiace s mesiacom predchádzajúceho roku, 

Požiadavky na mzdy neriešiť mimoriadnymi odmenami, ale pre stabilizáciu vytvoriť mzdový 

poriadok zamestnancov na strediskách, mala by sa vyjadrovať k návrhu rozpočtu, vždy sa 

porovnávajú mesiace s mesiacom predchádzajúceho roku, neriešiť mimoriadnymi odmenami 

stabilizáciu zamestnancov na strediskách, ale upraviť mzdový poriadok zamestnancov na 

strediskách, ten rozpočet by bolo, ale potrebné navýšiť omnoho viac, pripravuje sa návrh 

mzdového poriadku ten by však platil až od ďalšieho roku, na niektorých strediskách je výroba 

365 dní v roku, nadčas nie je z toho, že niekto len príde a robí výlov, ten výlov treba aj 
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nachystať, sú tam aj cez noc, zamestnanec je za ryby zodpovedný, teraz sa loví každý deň, je 

viac nadčasov ako minulý rok, aj keď sa ryba kúpi, tak ju niekto musí zaviesť, treba rozdeliť 

náklady na výrobné strediská a sekretariát, potom bude možne lepšie posúdiť vynaložené 

prostriedky, ako prebieha práca na výrobných strediskách, šoféri nie sú pod výrobou, ale priamo 

pod sekretariátom, SRZ má dostatok finančných prostriedkov na potrebné navýšenie mzdového 

fondu, KK SRZ pravidelne vykonáva kontrolu miezd a dohôd, nezistila porušenia, z akých 

príjmov sa ktorá časť prevádzky hradí.  

 

 

Uznesenie č.78/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2021 s komentárom, Plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-8/2020 a 1-8/2021 a  Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 79/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021.  

 

Hlasovanie: 

Za – 23    Proti – 0    Zdržal sa –2 

          p. Pavelková 

          p. Kozub 

 

Bod č.4 

Návrh Legislatívnej komisie na zmenu termínu v Smernici č.3116/621/14-OO  o použití 

podielov zaplatených daní 

tajomník SRZ: Požiadal Ing. Lauša ako predsedu Legislatívnej komisie, aby predniesol 

príspevok v tomto bodu. 

Ing. Lauš: Preniesol a odôvodnil návrh na zmenu termínu v smernici o použití na 2%, 

odporúčame zmenu tohto termínu. Ďalej by som chcel upozorniť na usmernenie pre činnosť 

Rybárskej stráže, dokument obsahuje zákonné ustanovenia, ustanovenia vyhlášky, je to 

pomôcka pre ich činnosť. Rada by toto mala vziať na vedomie a následne zabezpečiť distribúciu 

na OZ SRZ. Smernica o pracovných komisiách, z roku 2015, tu by som chcel poprosiť 

predsedovia komisií nech spracujú návrhy kompetencií komisií, aby sa navzájom nebili, plus 

navrhujeme zrušiť čl 7, ktorý ustanovuje povinnosti spisovať zápisnice z každého stretnutia, 

zbytočná byrokracia. Veď predsedovia komisií závery prezentujú na zasadnutí Rady SRZ. 

Smernica o použití elektronických agregátov, jej novelu odporúčame posunúť odborníkom, 

školiteľom, ktorí sú na to oprávnení. Nech sa k tomu vyjadria a navrhnú novelizáciu. Posledné 

– uznesenie snemu o predaji majetku Rady nad 100 000 € až po schválení 2/3 väčšiny 

štatutárnych zástupcov OZ SRZ po schválení vo výboroch, to je nevykonateľné, treba sa 

zamýšľať nad tým, čo schvaľujeme, čo nám zástupcovia OZ SRZ predkladajú. Ešte pre nás 

z mimoriadneho snemu vyplývalo uznesenie k zvýšeniu transparentnosti zarybňovania revírov 

Rady SRZ, našli sme smernica o zarybňovaní, smernica je dobrá, na tomto ešte pracujeme. 

Legislatívna komisia ešte zapracovala pripomienky k stanovám. 

Ing. Macúš, Mgr. Jankovičová, Ing. Lauš, PhDr. Fraňa, p. Pavelková, Diskusia: Usmernenie 

pre RS, veliteľ RS jeho voľba, ustanovenie výborom a malo by takto prebiehať aj odvolania, 

drobné úpravy, drobné nezrovnalosti, treba zosúladiť terminológiu so zákonom, povinnosť 

preškolenia členov RS, sú na to dva roky, ale netreba na to zabudnúť.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 80/2021 
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Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na zmenu termínu v Smernici o použití podielov 

zaplatených daní. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

           

 

 

Uznesenie č.81/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Usmernenie pre rybársku stráž s prednesenými pripomienkami, 

ktoré budú zapracované. 

 

Bod č. 5 

Žiadosti OZ SRZ prerokované Zarybňovacou komisiou 

 

tajomník SRZ: Žiadosť MO SRZ Dunajská Lužná o schválenie spolupráce, zarybňovacia 

komisia doporučuje schváliť spoluprácu na tri roky. 

 

Uznesenie č. 82/2021 

Rada SRZ schvaľuje predloženú žiadosť MO SRZ Dunajská Lužná o predĺženie spolupráce ku 

kaprovému rybárskemu revíru r.č. 2-0520-1-1 Dunaj č.3 ľavostranný priesakový kanál VD na 

dobu troch rokov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

 

Bod č. 6 

Bod č. 6.1 

Návrh na zmenu v Organizačnom poriadku Sekretariátu Rady SRZ 

 

tajomník SRZ: Uviedol, že minulý rok bola schválená zmena v názve dvoch pracovných funkcií 

zamestnancov Sekretariátu, treba ešte schváliť zmenu názvu v Organizačnom poriadku 

Sekretariátu Rady SRZ a je navrhnuté ešte jedna zmena názvu funkcie. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 83/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na zmenu Organizačného poriadku Sekretariátu Rady 

SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

Bod č. 6.2 

Návrh na udelenie vyznamenaní 

 

tajomník SRZ:  Bol predložený návrh na udelenie vyznamenania, návrh spĺňa podmienky na 

udelenie vyznamenania. 

p. Vecel: Stala sa pri návrhoch na vyznamenanie, došlo k chybe v menách, neviem či tajomník 

poslal návrh na opravu. 
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p. Sprušanská: Návrh neprišiel, ale doriešime to elektronicky. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 84/2021 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie 

vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2 udelenie vyznamenania čestný člen 

členovi MO SRZ Bytča Ing. Jozefovi Vicenovi. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

Bod č. 6.3 

Liptovskú Maru 

 

tajomník SRZ: Vyzval Ing. Lauša, aby ako predseda komisie predniesol svoj príspevok. 

Ing Lauš: Komisia pokračuje v prípravných prácach, predložený grafický náčrt s umiestnením 

4 obytných domov, bolo to upravené, aby nedošlo k veľkému výrubu. SVP boli prerokované 

hranice stavebných úprav, máme určené kam môžeme ísť s odpadmi a žumpami. Je to o tom, 

aby sme mohli pokračovať v schválenom zámere, začať stavebné konanie. Pôjde žiadosť 

o výrub kvôli lepšiemu prístupu. Keď to schválite, spraví sa projekt a vyčíslia sa náklady, ktoré 

pôjdu na investičnú komisiu, nemusí všetky domy umiestniť naraz, môžeme ísť postupne. 

Ing. Macúš, Ing. Zajtko, Diskusia : elektrická prípojka, upravil sa územný plán, momentálne 

musíme čakať. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 85/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh Dočasnej komisie pre zhodnotenie majetku SRZ na VN 

Liptovská Mara v pokračovaní zámeru výstavby obytných domov.  

  

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

 

Bod č. 6.4 

Odpredaj pozemku v Príbovciach 

 

Tajomník SRZ: Materiály ste obdržali, viac k tomu povie p. Sprušanský. 

p. Sprušanský: Nevieme kto stav zapríčinil, ale buď tento pozemok vyvlastnia alebo to takto 

kúpime. Všetko v materiáloch. Táto časť pozemku nemá vplyv na činnosť nájomcu.  

Ing. Zajtko: Treba to akceptovať. 

p. Orovčík: Investičná komisia nemôže odporučiť, ale po konzultácii so Slovrybom, sme 

dospeli k záveru, že tento kúsok pozemku je možné predať, lebo nemá vplyv na činnosť 

strediska. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 86/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na odpredaj časti  pozemku v k.u. Príbovce KN C 349/6 

o výmere 204m² Slovenskej správe ciest.  
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Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

Bod č. 6.6 

Žiadosť MsO SRZ Žilina- návrh odobratie vyznamenania 

 

tajomník SRZ: Predniesol žiadosť, jedná sa o návrh na odobratie medaily členovi OZ SRZ 

Žilina udelenej v roku 2019 z dôvodu procesnej chyby.  

Ing. Zajtko, Ing. Macúš, Ing. Lauš, p. Sprušanská, Diskusia: Obsah žiadosti, treba zistiť či bola 

porušená smernica a kde sa stala chyba, email prišiel deň pred zasadnutím, nebolo dosť času, 

prešetrí sa to na sekretariáte a treba dať členom vedieť, termín do konca októbra. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 87/2021 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi prešetriť, či boli splnené podmienky na udelenie vyznamenania 

a elektronicky informovať členov Rady SRZ do 31.10.2021. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

Bod č.6.5 

Žiadosť o prenájom sádok Bytča 

 

tajomník SRZ: Jedná sa o opakovaná žiadosť o prenájom sádok v Bytči na vianočný predaj 

kapra, rovnaká suma ako minulý rok a nájomca vždy platí nájomné včas a riadne. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 88/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na prenájom sádok v Bytči. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

Bod č. 6.7 

Vyúčtovanie osláv 95. výročia založenia SRZ 

 

tajomník SRZ: Ešte pred vyúčtovaním osláv by sa rád vrátil k samotným oslavám. Zhrnul 

priebeh osláv, odhalenie pamätnej tabule bolo veľmi emotívne až dojemné, účasť vysokých 

zástupcov štátnej správy, najvyšší predstavitelia Českého rybárskeho zväzu, zástupca 

poľovníckej komory a mnohé ďalšie inštitúcie. Zúčastnení veľmi pozitívne hodnotili celú akciu 

oficiálny program pokračoval v kongresovej sále hotela Slovakia, aj samotný kultúrny program 

bol veľmi vydarený. Podstatným prínosom oslavou bolo aj nadviazanie upevnenie spolupráce 

so zástupcami štátnej správy, predstava aktívnej spolupráce na riešenie rôznych problémov 

týkajúcich sa výkonu rybárskeho práva. Už sú naplánované ďalšie odborné stretnutia. Aj 

prostredníctvom týchto osláv sa SRZ odprezentoval, že to nie je len malý spolok rybárskych 

nadšencov, ktorý chytá ryby, ale je to celoslovenské občianske združenie, ktoré plní okrem 

iného zákonne povinnosti.  
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p. Vaculčiak: Som veľmi rád, že sa také niečo také zorganizovalo, bolo to na vysokej úrovni. 

Otvára to dvere, sme veľká organizácia a málo sa prezentujeme, to je naša chyba.  Pri otrave 

Hrona sa prejavilo ako bol minister bol prekvapený, že nepoberáme dotácie. Chceli robiť 

reportáž ohľadom Hrona, ale nezaujímalo ich aké opatrenia na nápravu sa prijali alebo urobili, 

chceli vedieť len ako zarybňujeme.. Poďakoval za organizáciu osláv, vysoká úroveň. 

Ing. Zajtko: Chce sa poďakovať tajomníkovi, zamestnancom, je ťažká doba, ale musíme sa 

snažiť otvárať dvere pre SRZ a prezentovať sa. 

Ing. Lauš: Tiež ďakujem celému realizačnému tímu, ale nedá mi, už roky čelíme tlaku 

kormoránov a ďalších rybožravých predátorov, nespravili sme v tomto smere nič, nevyužili 

sme toto výročie na predostretie tohto problému. My musíme ísť do ofenzívy, výsledok nie je 

žiaden. Je treba zvolať konferenciu pod záštitou SRZ - vplyv rybožravých predátorov, treba  

zjednotiť a koordinovať postup vyzvať aj poľovníkov, ŠOPku a MŽP SR. 

tajomník SRZ, p. Horčička, p. Vaculčiak, Mgr. Schlesingerová, Ing. Macúš, p. Haringa, p. 

Kobela, Ing. Macúš, p. Vecel, PaedDr. Čerešňák, p. Orovčík, Ing. Trokan, p. Kobela, PhDr. 

Fraňa, Mgr. Púčik, Diskusia: Výpočet činnosti sekretariátu týkajúcich sa problematiky 

rybožravých predátorov, možnosti vyjadrenia nesúhlasu s postupom štátnych orgánov, robíme 

sčítanie kormorána, sčítajme aj iných predátorov, problémy nie sú len kormorány, ale aj 

volavky, vydry, my potrebujeme ochrániť svoj majetok, opatrná komunikácia ohľadom 

predátorov, pretože je tu nielen ŠOP SR, ale celospoločenská situácia viac praje ochranárom, 

ochrana je sústredená hlavne na cicavce a vtáky, treba chrániť aj ryby, preto je potrebné 

zorganizovať konferenciu, aby sa otvorila diskusia ohľadom týchto problémov, aby sa celá táto 

situácia začala poriadne  riešiť, čakáva sa sprísňovanie opatrení, budú veľmi obmedzené 

možnosti organizovania spoločenských podujatí do konca roka, nech sa teda vytvorí pracovná 

skupina zameraná na túto problematiky, ktorá sa bude zaoberať organizovaním uvedenej 

konferencie, treba využiť možnosť informovanosti aj prostredníctvom našej relácie,  

p. Sprušanská: Vyúčtovanie je takmer skompletizované, chýba zaúčtovať pár položiek, 

v materiáloch je tabuľka, predniesla obsah. Odznela tu požiadavka na lepšiu reprezentáciu SRZ 

navonok, bolo by dobré vyčleniť v rozpočte na toto prostriedky. 

p. Pavelková: Poďakovanie za zorganizovanie osláv, vyúčtovanie a jeho spracovanie. 

Podporuje vyčlenenie prostriedkov na reprezentáciu. 

Ing. Macúš, Ing. Kadnár, tajomník SRZ, p. Sprušanská, Diskusia: Nech sa skompletizuje 

vyúčtovanie, následne nech sa suma pošle na elektronické hlasovanie, tajomník nech rozdelí, 

najlepšie vie kto sa ako podieľal. 

 

Uznesenie č. 89/2021 

Rada SRZ berie na vedomie vyúčtovanie osláv 95. výročie vzniku SRZ. 

 

p. Farský odišiel  

(prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 90/2021 

Rada SRZ schvaľuje vytvorenie pracovnej komisie v zložení Ing. Macúš, p. Kobela, Ing. Lauš, 

p. Orovčík, p. Horčička, p. Šaffa na prípravu konania konferencie na riešenie tlaku rybožravých 

predátorov na populáciu ichtyofauny v rybárskych revíroch SRZ.  

 

Hlasovanie: 

Za – 24    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

p. Farský sa vrátil 
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(prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

 

 

Bod č.6.8 

Správa komisie pre elektronizáciu 

 

p. Cuker: Ing. Zajtko sa vzdal a namiesto neho p. Polák, predniesol správu komisie, príprava 

elektronizácie, komisia odporúča Rade SRZ, aby oznámila OZ SRZ, že výdaj povolení na 

rybolov a s tým súvisiaca administratíva nebudú tento rok riešené centrálne a pokiaľ budú OZ 

SRZ uzatvárať zmluvy na elektronické systémy, aby boli tieto na kratšiu dobu. Predpokladaný 

termín prezentácie výstupov je december 2021. 

p. Vaculčiak: Uviedol ako funguje elektronický systém v ich OZ SRZ, v čom vidí problémy, 

ako si predstavuje do budúcna 

 

Neprítomní p. Farský, p. Pavelková a Ing. Macúš 

(prítomných 22 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 91/2021 

Rada SRZ schvaľuje členov komisie pre elektronizáciu v zložení p. Štefan Mada, p. Ján Polák, 

p. Ivan Haringa, p. Richard Kaščák, p. Marián Habáň, p. Luboš Cuker, p. Marek Horčička, p. 

Alfonz Suľa, p. Eugen Farský. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

Vrátili sa p. Farský, p. Pavelková a Ing. Macúš 

(prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

 

Odišiel Ing. Kohút 

(prítomných 24 členov Rady SRZ) 

 

Bod č.6.8 

Odmeny tajomníka 

 

Ing. Macúš: Bod odložený návrh zo septembra, návrh 50% a mimoriadne za organizáciu osláv 

95. založenia SRZ.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 92/2021 

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

 

Za – 24    Proti – 0    Zdržal sa –0 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 93/2021 
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Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadne odmeny vo výške 1000 €  za organizáciu 

osláv 95. výročie vzniku SRZ. 

 

Za – 23    Proti – 0    Zdržal sa –1 

          PaedDr. Čerešňák 

 

Vrátil sa Ing. Kohút 

(prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

Mgr. Jankovičová: Nebol prerokovaný bod kontrola uznesení, stále je nesplnené uznesenie, 

ktoré ukladá reagovať  na článok v časopise. 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

 

  

 

 

 

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

     tajomník SRZ poverený výkonom funkcie  

            prezidenta SRZ  

 

 

 

Overovatelia: Ing. Lauš p. Tomko 
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 23.10.2021 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 73/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na poskytnutie prostriedkov na obnovu 

ichtyofauny pre MsO SRZ Zvolen, MO SRZ Žiar nad Hronom a MO SRZ Žarnovica z 

Rezervného fondu Rady SRZ. 

 

Uznesenie č. 74/2021 

Rada SRZ schvaľuje predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských 

konferencií OZ SRZ do 31.12. 2021. 

 

Uznesenie č. 75/2021 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Orovčíka a Ing. Milana Kadnára. 

 

Uznesenie č. 76/2021 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Lauša  a p. Tomka.       

 

Uznesenie č. 77/2021 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program.        

 

Uznesenie č. 79/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021.  

 

Uznesenie č. 80/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na zmenu termínu v Smernici o použití 

podielov zaplatených daní. 

 

Uznesenie č. 82/2021 

Rada SRZ schvaľuje predloženú žiadosť MO SRZ Dunajská Lužná o predĺženie 

spolupráce ku kaprovému rybárskemu revíru r.č. 2-0520-1-1 Dunaj č.3 ľavostranný 

priesakový kanál VD na dobu troch rokov. 

 

Uznesenie č. 83/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na zmenu Organizačného poriadku Sekretariátu 

Rady SRZ. 

 

Uznesenie č. 84/2021 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre 

udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2 udelenie 

vyznamenania čestný člen členovi MO SRZ Bytča Ing. Jozefovi Vicenovi. 

 

Uznesenie č. 85/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh Dočasnej komisie pre zhodnotenie majetku 

SRZ na VN Liptovská Mara v pokračovaní zámeru výstavby obytných domov.  
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Uznesenie č. 86/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na odpredaj časti  pozemku v k.u. Príbovce KN 

C 349/6 o výmere 204m² Slovenskej správe ciest.  

 

Uznesenie č. 88/2021 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na prenájom sádok v Bytči. 

 

Uznesenie č. 90/2021 

Rada SRZ schvaľuje vytvorenie pracovnej komisie v zložení Ing. Macúš, p. Kobela, 

Ing. Lauš, p. Orovčík, p. Horčička, p. Šaffa na prípravu konania konferencie na 

riešenie tlaku rybožravých predátorov na populáciu ichtyofauny v rybárskych revíroch 

SRZ.  

 

Uznesenie č. 91/2021 

Rada SRZ schvaľuje členov komisie pre elektronizáciu v zložení p. Štefan Mada, p. 

Ján Polák, p. Ivan Haringa, p. Richard Kaščák, p. Marián Habáň, p. Luboš Cuker, p. 

Marek Horčička, p. Alfonz Suľa, p. Eugen Farský. 

 

Uznesenie č. 92/2021 

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

mzdy. 

 

Uznesenie č. 93/2021 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadne odmeny vo výške 1000 €  za 

organizáciu osláv 95. výročie vzniku SRZ. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č.78/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2021 s komentárom, 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-8/2020 a 1-8/2021 a  Aktuálny stav pohľadávok 

a záväzkov. 

 

Uznesenie č.81/2021 

Rada SRZ berie na vedomie Usmernenie pre rybársku stráž s prednesenými 

pripomienkami, ktoré budú zapracované. 

 

Uznesenie č. 89/2021 

Rada SRZ berie na vedomie vyúčtovanie osláv 95. výročie vzniku SRZ. 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 87/2021 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi prešetriť, či boli splnené podmienky na udelenie 

vyznamenania a elektronicky informovať členov Rady SRZ do 31.10.2021. 

 

 
 


