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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 18. júna 2022 v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní Ing. Lauš, Ing. Milan Kadnár, JUDr. Timár, p. Hesek, p. Brokeš, p. Hamran,             

p. Tomanovics 

 

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

odboru  výroby násad, Ing. Kramárová – vedúca ekonomického odboru, p. Horčička- 

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

odboru správy majetku a investičný, p. Sprušanská   

 

(prítomných 26 členov Rady SRZ)  

 
Program: 

  

3. Priebežné plnenie rozpočtu s komentárom 

    Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2022 a 1-4/2021 

    Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

4. Návrh rozpočtu 2022  

5. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2022 

6. Návrh zarybňovacích plánov na rok 2022  
7. Návrh cien povolení na r. 2022 

    Návrh – hlavátkové povolenia na r. 2022 

8. Snem 2022 

9. Dotácie z fondu pre ekologické havárie a prvotné zarybnenie 

10. Správa o súdnych konaniach SRZ 

11. Správa o hospodárení Slovryb a.s. v roku 2021  

12. Správa KK SRZ 

13. Správa o elektronizácii SRZ 

14. Rôzne 

      1. Návrh na udelenie vyznamenaní 

      2. Žiadosti na usporiadanie rybárskych pretekov na revíroch Rady SRZ  

      3. Zmeny v revírovaní 

      4. Žiadosť o pôžičku Orlov 

 

        
 

 

V dňoch 28. marca 2022 - 31. marca 2022 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 36/2022 

Rada SRZ schvaľuje použitie 12.000 EUR z návrhu plánu opráv a investícií na zakúpenie 

záznamovej techniky pre účely relácie Na rybách – Petrov zdar a použitie sumy 22.302 EUR z 

návrhu rozpočtu na rok 2022 na prezentáciu a propagáciu Slovenského rybárskeho zväzu. 

Hlasovanie: 

Za – 31 
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Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 2  (p. Kozub, p. Tomko) 

 

V dňoch 11. apríla 2022 - 14. apríla 2022 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 37/2022 

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

spoločnosti Slovryb, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2022 v hoteli Palace Polome v Žiline. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27 

Proti – 0     

Zdržal sa – 2     (Ing. Róbert Kadnár, Ing. Macúš) 

Nehlasoval – 4  (MVDr. Bílik, p. Hesek, Ing. Lauš, p. Tomko)  

 

V dňoch 26. apríla 2022 - 29. apríla 2022 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 38/2022 
 

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

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

Druh 

vyznamenania MsO, MO SRZ 

Meno a 

priezvisko 

Rok 

narodenia 

spĺňa/nespĺň

a 

MEDAILA Banská Štiavnica Dušan Sedlák 1950 spĺňa 

 Nová Baňa Mgr. Pavol Lipták 1957 spĺňa 

   Miroslav Kasan 1958 spĺňa 

     

ZLATÝ ODZNAK Brodské  Drahoslav Rusnák 1954 spĺňa 

 Nová Baňa Peter Bielik 1964 spĺňa 

 

Turčianske 

Teplice Anton Zelenák 1989 spĺňa 

   Martin Pavlík 1975 spĺňa 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 28 

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

Nehlasoval – 5  (MVDr. Bílik, p. Hesek, p. Nikov, p. Polák, p. Tomko) 

 

V dňoch 27. mája 2022 – 30. mája 2022  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým nebolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 39/2022 
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Rada SRZ schvaľuje predložené zarybňovacie plány na rok 2022 s možnosťou navrhnúť úpravu 

rozpočtu po upresnení príjmov z  predaja povolení za 8 až 9 mesiac roku 2022, a následne 

upraviť objem zarybnenia podľa vybraných finančných prostriedkov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 9 

Proti – 14 (MVDr. Bílik, p. Hesek, Mgr. Jankovičová, Ing. Milan Kadnár, Ing. 

Róbert Kadnár, p. Kozub, Ing. Lauš, Ing. Macúš, p. Orovčík, p. 

Pavelková, p. Polák, p. Šaffa, JUDr. Timár, Ing. Zajtko)   

Zdržal sa – 0    

Nehlasoval – 10  (p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, p. Nikov, Ing. 

Stanko, p. Takács, p. Tomanovics, p. Tomko, p. Vecel) 

 

 

Zasadnutie otvoril tajomník SRZ, privítal členov Rady SRZ. Privítal pani notárku JUDr. 

Vrlíkovú, ktorá bude prítomná pri bode č. 1. Tajomník SRZ navrhol za skrutátorov Mgr. 

Jankovičovú  a p. Kozuba.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 40/2022 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičovú  a p. Kozuba. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0  

            

tajomník SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice PhDr. Fraňu a Ing. Zajtka. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 41/2022 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice PhDr. Fraňu  a Ing. Zajtka.        

 

Hlasovanie: 

Za – 24      

Proti – 0     

Zdržal sa – 2   Ing. Zajtko, PhDr. Fraňa   

 

Bod č. 1 

Poverenie člena Rady SRZ výkonom úloh vyplývajúcich z funkcie prezidenta SRZ  

                  

tajomník SRZ: predniesol program zasadnutia. Uviedol bod 1.  

Mgr. Schlesingerová: po tom ako sa bývalý prezident SRZ vzdal funkcie, čo bolo všetkým 

členom Rady doručené, je potrebné v súlade so stanovami SRZ poveriť znovu člena 

štatutárneho orgánu.  

tajomník SRZ: doteraz bol poverený výkon úloh Ing. Macúš, osvedčil sa v tomto, preto ho 

znovu navrhujem. 

Ing. Macúš: súhlasím s poverením.  
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 42/2022 

Rada SRZ poveruje Ing. Igora Macúša výkonom úloh vyplývajúcich z funkcie prezidenta SRZ 

a to až do času riadneho zvolenia nového prezidenta SRZ.        

 

Hlasovanie: 

Za – 26     

Proti – 0     

Zdržal sa –0                 

                  

tajomník SRZ: chcel by niekto doplniť program? 

Ing. Macúš: navrhujem doplniť prerokovanie odmeny tajomníkovi v zmysle kolektívnej 

zmluvy do bodu rôzne. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 43/2022 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 2 

Kontrola uznesení 

 

Mgr. Schlesingerová: do kontroly uznesení boli doplnené späť trvajúce a priebežne plnené 

uznesenia.  

tajomník SRZ: informuje o činnosti Sekretariátu.  

Mgr. Jankovičová: najprv skôr otázka na KK SRZ ohľadom plnenia uznesenia 74/2016. 

Uznesenia, ktoré už nemajú opodstatnenie ako uznesenie č.104/2019 a uznesenie č. 36/2021, 

navrhuje zrušiť. Chýba mi ako boli splnené uznesenia č. 14/2022,  č. 15/2022 a č.18/2022. 

Mgr. Jankovičová, Mgr. Schlesingerová, Ing. Macúš, p. Pavelková, p. Sprušanská, tajomník 

SRZ, MVDr. Bilik, p. Vecel Diskusia: pečiatka, ktorú bývalý prezident nevrátil, nesplnené 

uznesenie, už bol opakovane vyzvaný na vrátenie pečiatky, aj po zániku jeho funkcie, nevrátil 

ju, možnosti vyhlásenia za nefunkčnú. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 44/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie č.104/2019 a uznesenie č. 36/2021. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 
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Mgr. Kramárová: uznesenia 14/2022 a 15/2022 ohľadom presunu finančných prostriedkov, 

čakáme na schválenie rozpočtu a potom budú prevedené finančné prostriedky v súlade s tým 

čo bolo schválené.  

tajomník SRZ: zhrnutie fungovania SRZ od roku 2019- po mimoriadnom sneme, bolo to veľmi 

turbulentné obdobie, problémy vyvrcholili „predajom“ majetku SRZ v PB, následne vznikol 

problém s financovaním dane z príjmu a dph. SRZ v tom čase bol finančne poddimenzovaný 

a sekretariát personálne rozvrátený. Vyvinuli sme enormné úsilie, aby sa Rada SRZ finančne 

stabilizovala a sekretariát obnovil fungovanie. Rozvrat na sekretariáte sa mi s vaším úsilí 

podarilo odvrátiť, nefungovali odbory, boli nezmyselne zrušené a zlúčené, nemohli takto 

fungovať, zachránili sme SRZ pred krachom.  

V poslednom období sa začali množiť žiadosti o odobratie revírov, upozorňujem, že  tento tlak 

na rybárske revíry sa bude stupňovať. So zadosťučinení možno konštatovať, že za moje funkčné 

sa podarilo, že nebol SRZ odobratý ani jeden rybársky revír. 

Čerpanie cez envirofond ako som sa dozvedel z úst štátneho tajomníka nám bolo kvôli 

porušeniu finančnej disciplíny počas prechádzajúceho funkčného obdobia zamietnuté. 

Aktuálne sa nám podarilo tento problém odstrániť, sú pripravené projekty na čerpanie cez 

envirofond. Na môj osobný príhovor u ministra, tento poveril štátneho tajomníka, vyriešením 

problému bolo to vyriešené. SRZ od 15.3.2022 je oprávnený čerpaním podpory cez envirofond. 

Chcem uviesť, že chodíme  na základe udania vysvetľovať na políciu čerpanie dotácie na RS 

z roku 2015. Celý čas sa snažím o to, aby SRZ, tak ako je to aj v okolitých krajinách, mohlo 

čerpať prostriedky z operačného programu Rybné hospodárstvo. Toto  nám bolo doteraz 

odmietané kvôli tomu, že SRZ je OZ, čo je neprijateľné. Dlhodobo, vyše dvoch rokov, som sa 

týmto problémom osobne a veľmi dôsledne zaoberal, toto úsilie prinieslo svoje ovocie a SRZ 

bude zaradené medzi subjekty oprávnené podporu čerpať. Dúfam, že sa nám podarí dnes 

konečne stanoviť termín snemu. 

p. Pavelková: krach SRZ sme zažehnali z investičnej a ekonomickej komisie, nakumulovali 

sme peniaze z tohto. Znižovali sme náklady na investície, rada povedala, že úver sa brať 

nebude, ty si chodil žiadať banky o úvery? 

tajomník SRZ: toto bolo zle pochopené, nežiadal som žiadne banky o úvery, opakujem, že bola 

veľmi zlá finančná situácia, ktorú sa nám však za cenu reštriktívnych opatrení podarilo vyriešiť. 

p. Pavelková: ja sa chcem poďakovať aj zamestnancom, že sa toto zlé obdobie podarilo 

zvládnuť. 

Ing. R. Kadnár: elektronizácia je kde, chýba mi to tu 

tajomník SRZ: tá je v bode 13, dokončime tento bod 

p. Vaculčiak: neviem prečo sa tu začíname hádať, po predaji strediska PB panovala veľmi zlá 

nálada, trochu sa uvedomme, že dnes je úplne iná situácia. 

 

 

Uznesenie č. 45/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

 

Bod č. 3 

Priebežné plnenie rozpočtu s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2022 a 1-4/2021 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

 

Mgr. Kramárová: materiály ste obdržali, vysvetľuje a komentuje jednotlivé položky 

v materiáloch, spáva audítora, hospodársky výsledok, celkové náklady, podarilo sa vymôcť 

dlhodobé pohľadávky Kunovský majer, Viadon, výkazy, náklady budúcich období, skutočnosť.  

p. Pavelková:  
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Uznesenie č. 46/2022 

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

rozpočtu za 1-4/2022 a 1-4/2021 a Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

 

Mgr.  Jankovičová: podľa § 21 Stanov treba, aby Rada SRZ schválila účtovnú závierku za rok 

2021 

p. Pavelková, MVDr. Bilik, Mgr. Schlesingerová, Ing. Macúš, Mgr. Kramárová, tajomník SRZ: 

Diskusia, kto schvaľuje účtovnú závierku, stanovy, uznesenie snemu, má ju schvaľovať Rada 

SRZ, stanovisko EK hospodársky výsledok je z preceňovania rýb, nezarybňovaním, nesúhlasím 

so stanovisko EK, skôr treba zatlieskať, že sa dobre nakupovali nielen ryby ale aj krmivá, na 

rozdiel od prechádzajúceho obdobia, kde neboli peniaze ani zarybnené. 

 

Uznesenie č. 47/2022 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku SRZ za rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24      

Proti – 0     

Zdržal sa – 2 MVDr. Bilik, p. Pavelková 

 

 

Bod č. 4 

Návrh rozpočtu 2022 

 

Mgr. Kramárová: prednáša návrh rozpočtu na rok 2022, snem bol plánovaný mimo rozpočtu, 

upozornenie od EK, návrh rozpočtu má byť vyrovnaný. Rozpočet sme na ekonomickom odbore 

pripravili, prejednal sa s EK 

p. Pavelková, MVDr. Bilik: EK odporúčala doplniť do rozpočtu, snem, navýšiť zarybnenie, 

pretože rastú ceny rýb a elektronizáciu. 

Ing. R. Kadnár: mňa zaujíma hospodárenie výrobných stredísk, hospodárenie, sú tu zmeny. 

Mgr. Kramárová: nárast krmív je z dôvodu veľmi vysokého nárastu ich cien, očakáva sa ich 

ďalších rást, rovnako PHM, ceny energií 

tajomník SRZ: minulý rok sa nám podarilo uzavrieť veľmi výhodný kontrakt na obilie, tento 

rok sme vyvíjali snahu zabezpečiť lacnejšie obilie, na ceny z minulého roka môžeme zabudnúť, 

ale aj tak sme dobre nakúpili. 

Ing. Mišech: Odporučenia EK boli zapracované? 

Mgr. Kramárová: áno, upravil sa podľa toho návrh rozpočtu 

tajomník SRZ: riešia sa náhrady škôd spôsobených kormoránom, škody nám boli uznané 

v plnej nami navrhovanej výške, neboli nám zo strany úradu ponížené škody, časť prostriedkov 

nám už prišla, Ing. Kadnár mal dopyt ohľadom výrobných stredísk, navýšenie cien krmív 

a ďalšie. 

Ing. R. Kadnár: prečo sú také veľké rozdiely medzi strediskami 

Ing. Gulas: Najvyššie navýšenie dochádza ku obilia tam sa bavíme skoro o 100 %, lenže každé 

stredisko kŕmi iným spôsobom, niektoré strediská kŕmia kompletnými zmesami tam je to 

navýšenie potom nižšie, potom sú to strediská, ktoré kŕmia hlavne obilím a tamto o navýšenie 

môžeme rátať až 100 % a potom sú strediská, ktoré prémia, ktorej prelomia iným spôsobom a 

tam je to navýšenie okolo 50 %. Každé stredisko teda nastavené inak. Preto sú tie navýšenia 

nákladov na kŕmenie rôzne. Uzovská panica tým sme prešli na iný spôsob chovu kvôli škodám, 
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ktoré spôsobujú kormorány, Preto dúfame, že nebudú také vysoké straty. Porovnáva spôsoby 

výroby na rôznych strediska 

MVDr. Bilik: k tej Úzovskej Pánici som požiadal OÚ, aby mi na základe zákona o informáciách 

poskytol počty kormoránov na jednotlivých VN, počty kormoránov sú omnoho nižšie napr. 6 

ks, nemôžete mať takéto straty od kormoránov,  

Ing. Gulas: vysvetľuje spôsob sčítania kormorán štátnou správou, štátna správa robí kontrolný 

deň za účasti ŠOP, OU a nášho zamestnanca, tie kormorány tam nečakajú na nich, aby ich 

spočítali. My tie kormorány počítame každý deň a reálne som na tej VN bol a videl tie počty, 

rozhodne to nebolo 6 ks ako uvádzate,  v Brzotíne pri kontrolnom dni nebol ani jeden kormorán, 

ale reálne tam sú, bola nám uznaná náhrada škody v 100 % výške, ak by tam neboli reálne tie 

kormorány, tak by nám predsa nepriznali takúto náhradu, priama škoda skutočná škoda, reálne, 

keby nebol problém s rybožravými predátormi, výsledky by boli úplne iné, je to strategicky 

významné stredisko, vysvetľuje zameranie na strediskách. 

Ing. Gulas, MVDr. Bilik, Ing. R. Kadnár: Diskusia. Hospodársky výsledok na strediskách, 

plánovanie chovu, výsledkov, spôsobu chovu. 

Mgr. Púčik: boli všetky pripomienky EK zapracované do rozpočtu? 

Mgr. Kramárová: vysvetľuje úpravy v rozpočte. 

p. Pavelková, MVDr. Bilik, Mgr. Kramárová, tajomník SRZ, Ing. Macúš, Ing. Zajtko, p. 

Orovčík, p. Horčička, Ing. Mišech:  Diskusia. Zodpovedáte za účtovníctvo, súlad smernice so 

stanovami, treba to zosúladiť, trochu kultúry pri rokovaní, treba sa vypočuť. Prestávka na 

doriešenie. 

 

Prestávka  

 

p. Pavelková: dohodli sme sa, upravili sme to a je to zapracované. 

Ing. Mišech: závery zarybňovacej komisie, zmena smernice. 

Ing. Zajtko: Chceli sme pomôcť preklenúť toto náročné obdobie, keď takto rastú ceny všetkého 

aj rýb. 

Ing. Macúš, p. Janovič. P. Horčička, tajomník SRZ : Diskusia, ako by sa mala nastaviť nová 

smernica 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 48/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie č.22/2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 49/2022 

Rada SRZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 so zapracovanými pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0  
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Bod č. 5 

Výrobno- finančný plán výrobných stredísk na rok 2022 

 

Ing. Gulas: materiály, vysvetlil ako sa zostavovali plány, čo všetko má vplyv na zostavovanie 

rozpočtu, tento rok to bolo hlavne o prispôsobovaní na rast krmiva, PMH, rastúci tlak 

rybožravých predátorov, tento rok bude ovplyvňovať výrobu aj nedostatok vody, tento 

výrobnofinančný plán je zapracovaný aj v rozpočte. Každé stredisko je špecifické. 

Ing. R. Kadnár: kde sú zaúčtované náhrady škody, v ostatných výnosoch 

Ing. Mišech: vidíme v novej tabuľke výlovok kg na ha, vidíme tam rozdiel, prečo je to tak, čo 

na to vplýva 

Ing. Gulas: vysvetľuje rozdiely, vidno rozdiel medzi rybníkmi a VN a následne medzi 

výlovkom z rybníka a VN, VN boli pôvodne určené na zavlažovanie, ale aj každá VN má svoje 

špecifiká a aj medzi nimi je rozdiel  

Ing. Macúš: projekt na extenzívny chov rýb, to je úvahu pripraviť niečo také 

tajomník SRZ: pripomínam, že nám v minulosti neboli priznané dotácie z envirofondu, kvôli 

už spomínaným chybám bývalého vedenia, projekty sa v súčasnosti pripravujú a budeme 

vyvíjať úsilie, aby nám projekty vychádzali. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 50/2022 

Rada SRZ schvaľuje Výrobno- finančný plán výrobných stredísk na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0  

 

Bod č. 6 

Návrh zarybňovacích plánov na rok 2022 

 

p. Horčička: v materiáloch boli pôvodne materiály pripravené v súlade so smernicou, ktorú ste 

teraz zrušili, ale mám pripravené aj upravené materiály, navýšili sa druhy rýb, vysvetľuje 

rozdiely 

Ing. R. Kadnár: aký je spôsob výpočtu sumu pre OZ SRZ? Z akých dát ste vychádzali? 

Odovzdal agendu k Morave 2, aké sú údaje k vodným tokom, prístup k centrálnej evidencii 

úlovkov, v smernici sú toky zahrnuté, mala by sa dotácia vypočítavať  

p. Horčička: tam je dôležitá je návštevnosť a úlovky, zohľadňuje sa viacero faktorov 

Ing. R. Kadnár: Mala by sa vypočítavať aj výmera tokov, podľa toho jednotlivé dotácie do 

revírov nespokojní so spôsobom rozdeľovania pracujeme teda podľa schválenej smernice 

p. Farský: jedna pripomienka k tým hektárom na vodných tokoch, keby sme brali striktne  

hektáre ako kritérium, tak viac 90 % objemu zarybňovania, čo ide aj z rezervy aj zo všetkého, 

by išlo do Dunaja, preto sa nezohľadňujú iba hektáre, keď ide o rieky a smernica je tiež tak 

nastavená. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 51/2022 

Rada SRZ schvaľuje Návrh zarybňovacích plánov na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      
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Proti – 0     

Zdržal sa – 0  

 

 

Obed 

 

 

Bod č. 7 

Návrh cien povolení na r.2022 

Návrh – hlavátkové povolenia na r. 2022 

 

tajomník SRZ:  upozorňujem, že v celom mojom funkčnom období nedošlo k zvyšovaniu cien 

celozväzových povolení. Teraz je tam doporučenie o zvýšenie o 10 € ( cca  60 000 predaných 

celozväzových kaprových povolení). Návrh však nepočíta sa so zvýšením tej časti, ktorá 

zostáva OZ SRZ pri predaji celozväzových povolení. Nepodporujem zvýšenie cien povolení, 

ale pokiaľ bude schválené, m ôj návrh znie nasledovne, ak prejde zvýšenie cien celozväzových 

povolení, ponechať OZ SRZ z predaja, nie 2 € ale 3 €, tj. Zvýšiť aj čiastku pre OZ SRZ. 

p. Horčička: odôvodnil jednotlivé položky, ktoré sa menia, jedná sa o tri úpravy cien, názor 

zarybňovacej komisie 

p. Pavelková: chce hlasovať o zmenách jednotlivo, chcem ponechanie známky v hodnote 33 € 

Ing. R. Kadnár, MVDr. Bilik, tajomník SRZ, p. Orovčík. P. Horčička, p. Pavelková, Ing. Zajtko, 

PhDr. Fraňa, Ing. Mišech, Tomko, p. Šaffa, p. Vecel, p. Vaculčiak : odvody z členského zvýšiť, 

aby sa vykrylo zdražovanie, zvyšujú sa ceny všetkého, energie, návrh navýšiť o 1 €, navýšte 

o 2 €, treba sa zamyslieť aký vplyv bude mať zvyšovanie cien povolení na malé OZ SRZ, tie to 

môže zlikvidovať, zvýšenie je nevyhnutné kvôli zvyšovaniu cien všetkého, podpora 

tajomníkovho návrhu navýšiť čiastku pre OZ SRZ o 1 €. 

 

 

Nebolo prijaté: 

Uznesenie č. 52/2022 

Rada SRZ schvaľuje zrušenie známky miestne povolenia na kaprové vody v hodnote 33 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 13      

Proti – 7 p. Takács, Ing. Stanko, p. Pavelková, Ing. Cuker, p. Tomko, MVDr. Bilik, Ing. 

Viktorín    

Zdržal sa – 5  Mgr. Jankovičová,  Ing. R. Kadnár, Ing. Kohút, p. Vaculčiak, PhDr. Fraňa 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 53/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie hodnoty známky zväzové povolenia na kaprové vody pre 

dospelých zo sumy 40 € na sumu 50 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 16      

Proti – 2 p. Tomko, Ing. Cuker   

Zdržal sa – 7 Mgr. Jankovičová, p. Pavelková, Ing. Stanko, p. Takács,  Ing. Kohút, PhDr. Fraňa 

MVDr. Bilik  

Nehlasoval jeden člen Rady SRZ 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 54/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie príjmu OZ SRZ z predaja známky zväzové povolenia na kaprové 

vody pre dospelých v hodnote  50 € z 2 € na 3€. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24      

Proti – 0   

Zdržal sa – 2 Ing. Mišech, Ing. Haluška  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 55/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie hodnoty známky zväzové povolenia na kaprové vody hosťovacie 

týždenné zo sumy 30 € na sumu 40 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23      

Proti – 0   

Zdržal sa – 3 Ing. R. Kadnár, Mgr. Púčik, Ing. Zajtko 

 

Ing. Mišech: lipňová sezóna trvá cca 30 týždňov,  jedná sa teda o symbolické zvýšenie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 56/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie hodnoty známky zväzové povolenia na lipňové vody pre 

dospelých zo sumy 40 € na sumu 50 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22      

Proti – 0   

Zdržal sa – 3 Mgr. Jankovičová, Ing. Cuker, p. Kozub 

Nehlasoval jeden člen Rady SRZ 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 57/2022 

Rada SRZ schvaľuje Rada SRZ schvaľuje zvýšenie príjmu OZ SRZ z predaja známky zväzové 

povolenia na lipňové vody pre dospelých v hodnote  48 € z 2 € na 3€. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25      

Proti – 0   

Zdržal sa – 1 Ing. Mišech  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 58/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie odvodu z členských známok zo sumy 6 € na 7 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21      
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Proti – 3  Ing. Zajtko, p. Tomko, p. Šaffa  

Zdržal sa – 2    Ing. R. Kadnár, Ing. Kohút 

 

 

p. Horčička: materiály ste obdržali, tento návrh bol odsúhlasený zarybňovacou komisou 

 

neprítomný p. Polák 25 (prítomných 25 členov Rady SRZ ) 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 59/2022 

Rada SRZ schvaľuje návrh hlavátkových povolení na rok 2022.  

 

Hlasovanie: 

Za – 25      

Proti – 0   

Zdržal sa – 0 

 

 Vrátil sa p. Polák (prítomných 26 členov Rady SRZ ) 

 

Bod č. 8 

Snem 2022 

 

tajomník SRZ: blíži sa snem, treba stanoviť termín, prezídium uznesením odporučilo Rade SRZ 

schváliť septembrový termín, treba pripraviť novelu stanov, treba určiť v akom rozsahu sa snem 

bude konať- koľko dní, kedy a kde. Na základe odporučenia prezídia sme zisťovali možnosti 

konania snemu. 

p. Sprušanská: zisťovali sa termíny v hoteloch, ktoré majú potrebnú kapacitu ubytovania 

a kongresovej sály, nie je ich na SR mnoho, hotel Slovakia v Žiline kvôli problémom 

s elektrikou nevyhovuje, informuje o voľných kapacitách v požadovaných termínoch, treba 

stanoviť v prvom rade termín, pretože nie je možne poslať objednávku a uhradiť zálohu, aby 

sme mali termín záväzne rezervovaný, potom cena snemu dosť závisí od rozsahu, či ubytovanie 

od piatku alebo soboty, takisto ukončenie snemu, či aj obed v nedeľu, kto bude hradiť cestovné 

náklady 

tajomník SRZ: napr. Hotel Patrizán na Táloch, ktorý by zodpovedal našim požiadavkám, ale 

keď nevieme termín, nedá sa zarezervovať tento hotel. Čo sa týka financovania, v minulosti 

boli na snem vydávané mimoriadne známke, rok 2014 bola vydaná 1 € známka, pripomínam, 

že tento rok žiadnu známku vydávať nebudeme. 

Ing. Macúš: koľko dní by mal snem trvať, prezídium dospelo k záveru, že dva dni, návrh novely 

stanov a voľby, v jeden deň to nestihneme, návrh, aby sa snem trvala sobota a nedeľa vrátene 

obeda 

p. Kobela PhDr. Fraňa, Ing. Zajtko, p. Sprušanská, p. Pavelková: Diskusia, začiatok o 9:00, keď 

to stihneme z východu do Žiliny na 9:00, všeobecná zhoda na rozsahu sobota od 9:00 do nedeľa 

12:00, jedno uznesenie alebo dve uznesenia 

p. Vaculčiak: jednohlasný záver z krajskej porady- skracovať si volebné obdobie nemá cenu, 

za náš kraj je za novembrový termín 

p. Vecel: jediný zástupca z TM kraja, aj TN kraj mal poradu, termín november, tak ako to bolo 

zvykom 

Ing. Zajtko: nie sme epidemiológovia, aby sme predpovedali čo bude, súhlasím s novembrovým 

termínom 
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MVDr. Bilik: hovoríte, že nás nemá zaujímať corona, stanovy ale nehovoria o dĺžke volebného 

obdobia, snem má byť raz za štyri roky, hrozia na jeseň obmedzenia, zodpovedne k termínu 

pristupujme tak, aby ten snem naozaj prebehol 

Mgr. Jankovičová: BA kraj navrhuje 24-25 septembra 

p. Kobela, p. Vaculčiak, PhDr. Fraňa, Ing. Zajtko, PaedDr. Čerešňák, p. Pavelková, p. Šaffa,  : 

Diskusia, možnosť opatrenia, dĺžka volebného obdobia, corona, termín september, november, 

poradie návrhov 

 

Nebolo prijaté 

Uznesenie č. 60/2022 

Rada SRZ schvaľuje konanie snemu v termíne od soboty 26. novembra 2022 od 9:00 do  nedele 

27. novembra 2022 12:00 vrátane obeda 

 

Hlasovanie: 

Za – 9        

Proti –  15 p. Pavelková, Mgr. Jankovičová, Ing. Macúš, p. Takács, Ing. R. Kadnár, Ing. Stanko, 

Mgr.  Púčik, Ing. Haluška, p. Nikov, p. Farský, PaedDr. Čerešňák, Ing. Mišech, p. Orovčík,   

Ing. Cuker, MVDr. Bilik   

Zdržal sa – 2 p. Kozub, Ing. Kohút 

 

p. Kobela, p. Vaculčiak, PhDr. Fraňa, Ing. Zajtko, PaedDr. Čerešňák, p. Pavelková, p. Šaffa, p 

Kozub : Diskusia, možnosť opatrenia, dĺžka volebného obdobia, corona, termín september, 

november, poradie návrhov, nevhodným termínom sa znemožní účasť niektorých OZ SRZ 

 

Nebolo prijaté: 

Uznesenie č. 61/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvolanie riadneho XIV snemu SRZ termíne od soboty 1. októbra 2022 od 

9:00 do  nedele 2. októbra 2022 12:00 vrátane obeda  

 

Hlasovanie: 

Za – 9      

Proti – 4 p. Pavelková, Mgr. Jankovičová, Ing. Macúš, Ing. Stanko   

Zdržal sa – 13 Ing. Kohút, p. Takács, Ing. R. Kadnár, p. Farský, Mgr.  Púčik, Ing. Haluška, p. 

Nikov, PaedDr. Čerešňák, Ing. Zajtko, Ing. Kobela, PhDr. Fraňa, Ing. Viktorín, p. Vaculčiak 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 62/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvolanie riadneho XIV snemu SRZ termíne o konanie snemu v termíne 

od soboty 15. októbra 2022 od 9:00 do  nedele 16. októbra 2022 12:00 vrátane obeda.  

 

Hlasovanie: 

Za – 22     

Proti – 4 PaedDr. Čerešňák, Ing. Mišech, p. Kozub, p. Orovčík   

Zdržal sa –  0 

 

 

Neprítomný Ing. Mišech  (prítomných 25 členov Rady SRZ ) 

 

Bolo prijaté: 
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Uznesenie č. 63/2022 

Rada SRZ schvaľuje konanie riadneho XIV snemu SRZ v Hoteli Partizán, Tále  v termíne od 

soboty 15. októbra 2022 od 9:00 do  nedele 16. októbra 2022 12:00 vrátane obeda.  

 

Hlasovanie: 

Za – 24     

Proti – 0   

Zdržal sa –  1 PaedDr. Čerešňák 

 

PaedDr. Čerešňák: navrhuje zníženie výdavkov na darčekové pre účastníkov snemu predmety 

na 5 000 €. 

 

Neprítomní p. Pavelková, Ing. Mišech, MVDr. Bilik  (prítomných 23 členov Rady SRZ ) 

 

Nebolo prijaté: 

Uznesenie č. 64/2022 

Rada SRZ schvaľuje zníženie výdavky na reprezentačné predmety na XIV snemu SRZ na 5 

000 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 5     

Proti – 16  Mgr.  Jankovičová, p. Takács, Ing. Kohút, Ing. Macúš, Ing. Stanko, p. Vecel, p. 

Farský, Ing. Haluška, Ing. Zajtko, p. Polák, p. Kozub, p. Šaffa, Kobela, PhDr. Fraňa, Ing. 

Viktorín, p. Vaculčiak   

Zdržal sa –  3 Ing. Cuker, Mgr.  Púčik, p. Nikov  

Nezistený člen asi hlasoval 2 krát. 

 

Chýbajú Ing. Macúš, MVDr. Bilík (prítomných 24 členov Rady SRZ ) 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 65/2022 

Rada SRZ schvaľuje účasť členov Rady SRZ aj členov KK SRZ zvolených na obdobie 2018-

2022, ktorí sa XIV snemu SRZ nezúčastnia ako delegáti za OZ SRZ, títo budú pozvaní ako 

hostia XIV snemu SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     

Proti – 0   

Zdržal sa –  0 

 

MVDr. Bilik, Ing. Macúš sa vrátili  (prítomných 26 členov Rady SRZ ) 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 66/2022 

Rada SRZ schvaľuje, že cestovné náklady delegátov na XIV snem SRZ znášajú vysielajúce OZ 

SRZ.  

 

Hlasovanie: 

Za – 23     

Proti – 1 Ing. Zajtko   
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Zdržal sa –  2 Ing. Cuker, MVDr. Bilik 

 

Bod č. 9 

Dotácie z fondu pre ekologické havárie a prvotné zarybnenie  

 

p. Horčička: materiály ste obdržali, jedná sa o prvotné zarybnenie pre MsO Lučenec VN 

Ľadovo 

Neprítomný p. Farský (prítomných 25 členov Rady SRZ ) 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 67/2022 

Rada SRZ schvaľuje prvotné zarybnenie pre MsO Lučenec VN Ľadovo.  

 

Hlasovanie: 

Za – 25     

Proti – 0   

Zdržal sa –  0 

 

Vrátil sa p. Farský (prítomných 26 členov Rady SRZ ) 

 

Bod č. 10 

Správa o súdnych konaniach SRZ 

 

Mgr. Schlesingerová: informovala o stave súdnych konaní vo veci Považská Bystrica, o určenie 

neplatnosti rozhodnutia Rady SRZ 

tajomník SRZ, p. Vecel, p. Kobela, Ing. Macúš,  PhDr. Fraňa, Ing. Zajtko, PaedDr. Čerešňák, 

p. Pavelková, p. Šaffa: Diskusia, zverejňovanie materiálov na sociálnych sieťach, je to 

neprijateľné, bude treba podniknúť právne kroky, nepravdivé obvinenia a tvrdenia.  

 

Uznesenie č. 68/2022 

Rada SRZ berie na vedomie správu o súdnych konaniach.  

 

 

Odišiel tajomník  SRZ (prítomných 25 členov Rady SRZ ) 

 

Ing. Macúš: navrhuje odmenu pre tajomníka SRZ podľa kolektívnej zmluvy v plnej výške 

MVDr. Bilik: polovica z toho návrhu 

p. Kobela: tajomníkovi predtým, ktorý spôsobil problémy, sme nikdy nezjednávali sa o výške 

odmeny, teraz chcete zjednávať 

Ing. Macúš, MVDr. Bilík, P. Pavelková, p. Kobela, PhDr. Fraňa, Ing. Zajtko: Diskusia, výška 

odmeny, plnenie povinností, práca sekretariátu.  

 

Nebolo prijaté 

Uznesenie č. 69/2022 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ štvrťročné odmeny vo výške 25% z kvartálnej mzdy. 

 

Hlasovanie: 

Za – 12     

Proti – 11 p. Vecel, p. Nikov, Ing. Haluška, Mgr.  Púčik, p. Polak, p. Šaffa, p. Tomko, p. Kobela, 

p. Vaculčiak, Ing. Viktorín, PhDr. Fraňa 
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Zdržal sa - 1 p. Farský 

Hlasovania sa nezúčastnil jeden nezistený člen Rady SRZ. 

 

Bolo prijaté     

Uznesenie č. 70/2022 

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

 

Hlasovanie: 

Za –  14     

Proti –3 MVDr. Bilik, Ing. Cuker, p. Kozub    

Zdržal sa – 8  Mgr. Jankovičová,  p. Pavelková, Ing. Stanko, p. Takács, Ing. R. Kadnár, PaedDr. 

Čerešňák, Ing. Mišech, p. Orovčík 

 

Vrátil sa tajomník SRZ  (prítomných 26 členov Rady SRZ ) 

 

 

Odišiel Ing. Zajtko  (prítomných 25 členov Rady SRZ ) 

 

Bod č. 11 

Správa o hospodárení Slovryb a.s. v roku 2021 

 

p. Orovčík: akcionári dostávajú kompletnú správu, predniesol výber zo správy, aj v roku 2021 

pokračoval nepriaznivý priebeh klimaticko - hydrologických pomerov v lokalitách chovov rýb 

spoločnosti.  Najmä obdobia nedostatku vody vo využívaných vodných tokoch a prameňoch sú 

z roka na rok intenzívnejšie a v celoročnom súčte rastie aj počet dní iba s minimálnymi prítokmi 

do rybochovných zariadení spoločnosti. Treba komunikácia SRZ vs SLOVRYB. Potreby 

investícií.  

 

Uznesenie č. 71/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správa o hospodárení Slovryb a.s. v roku 2021. 

 

 

Bod č. 12 

Správa KK SRZ 

 

p. Janovič: predniesol správu KK SRZ, informoval o vykonaných a aj prebiehajúcich 

kontrolách na OZ SRZ,   KK Podnet Sládkovičovo – nerealizovaný prestup na žiadosť člena, 

Podnet Záhorie, Podanie MsO SRZ Martin, MO Kežmarok – kontrola prebieha. KK SRZ 

preskúmala vyhodnotenie rozpočtu Rady SRZ za rok 2021, berieme ho na vedomie a 

doporučujeme Rade SRZ predložené plnenie rozpočtu schváliť. KK SRZ berie na vedomie, že 

na návrh ekonomickej komisie bude rozpočet Rady SRZ na rok 2022 vyrovnaný. KK SRZ 

pripravila pripomienky k novele stanov, budú zaslané aj LK s odôvodnením. Vykonaná aj 

kontrola na sekretariáte -príjmy za povolenia 2022,  Kontrola zarybňovania podľa „Smernice“ 

za rok 2021. skutočné zarybnenie, použitie nevyčerpaných prostriedkov v nasledovnom roku, 

zostatky na určených účtoch, kontrola pokladničných operácií apríl, máj 2022, kontrola plnenia 

rozpočtu Rady SRZ 2021, vystavenie dobropisov, vyúčtovanie cenín, plán rozpočtu Rady SRZ 

na rok 2022. Ekonomické oddelenie aktívne komunikuje s organizáciami ktoré dlžia SRZ 

RADE Žilina finančné prostriedky a rieši dlžoby vrátane zápočtov , dobropisov a faktúr za ryby.  

KK konštatuje že platobná disciplína organizácií sa postupne každý rok zlepšuje, nakoľko 

eviduje stále menej dlžníkov. Boli skontrolované pokladničné doklady za obdobie od 1.4.2022 
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do 31.5.2022. Samostatne delené za každý kalendárny mesiac. Sú očíslované, podpísané 

zhotoviteľom, prijímateľom a schvaľovateľom. Nedostatky neboli zistené.   

p. Kobela: Bol zaslaný podnet aj ohľadom platnosti volieb Podbrezová. 

Ing. R. Kadnár: informoval ako pokračuje trestné konanie kvôli sprenevere v MsO SRZ 

Záhorie. 

 

Uznesenie č. 72/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu KK SRZ. 

 

Bod č. 13 

Správa o elektronizácii 

 

p. Horčička: predniesol správu o elektronizácii. 

Ing. Kadnár: už bolo vyhlásené výberové konanie?  

Mgr. Jankovičová: bolo prijaté uznesenie 19/2022 Rada SRZ ukladá komisii pre elektronizáciu 

vypracovanie súťažných podkladov pre výber dodávateľa pre riešenie a dodávku prvej etapy 

elektronizácie SRZ do 30.06.2022.   
 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 73/2022 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu SRZ dňom 1.7.2022 vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa 

1. etapy elektronizácie SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za –  25     

Proti –0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 14 

 

Bod č. 14.1 

Návrh na udelenie vyznamenaní 

 

tajomník SRZ: všetci, ktorí boli navrhnutí na vyznamenanie, spĺňajú podmienky. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 74/2022 

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

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

Druh 

vyznamenania MsO, MO SRZ Meno a priezvisko 

Rok 

narodenia spĺňa/nespĺňa 

Medaila Trstená Jozef Bošanský 1951 Spĺňa 

Zlatý odznak Trstená Alojz Tekeľ 1947 Spĺňa 

    Alfon Suľa 1969 Spĺňa 

    Ľudovít Kuráň 1956 Spĺňa 

    Jaroslav Habovský 1971 Spĺňa 

    Ján Bedrich 1956 Spĺňa 
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    Ing. Bernard Adámus 1957 Spĺňa 

 

Hlasovanie: 

Za –  25     

Proti –0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 14.2 

Žiadosti na usporiadanie rybárskych pretekov na revíroch Rady SRZ 

 

p. Horčička: doručené ešte dve žiadosti o usporiadanie pretekov na vodách Rady SRZ, jeden 

žiadateľ poslal nekompletnú žiadosť a na výzvu na doplnenie nereagoval. Druhá žiadosť MO 

SRZ Dunajská Lužná, predložené propozície a súhlasné stanovisko ichtyológa. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 75/2022 

Rada SRZ schvaľuje preteky MO SRZ Dunajská Lužná na VN Žilina v dňoch 19. augusta 2022 

až 21. augusta 2022. 

 

Hlasovanie: 

 

Za –  25     

Proti –0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 14.3 

Zmeny v revírovaní 

 

p. Horčička: materiály vám boli zaslané. 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 76/2022 

Rada SRZ schvaľuje predložené zmeny v revírovaní. 

 

Hlasovanie: 

Za –  25     

Proti –0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 14.4 

Žiadosť o pôžičku MO SRZ Orlov 

 

tajomník SRZ: Materiály ste obdržali. MO SRZ Orlov požiadala o pôžičku vo výške 10 000 € 

na odkúpenie pozemkov pod vodnými plochami a časť príbrežných pozemkoch, aby si tam 

mohli vytvoriť rybársky revír. Podmienky spĺňajú   

 

p. Pavelková neprítomná (prítomných 24 členov Rady SRZ ) 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 77/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Orlov o poskytnutie pôžičky vo výške 10 000 € na 

odkúpenie pozemku pod vodnou plochou. 

 

Hlasovanie: 

Za –  24     

Proti –0    

Zdržal sa – 0 

 

Koniec. 

 

Zapísal: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

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

     tajomník SRZ poverený výkonom funkcie  

            prezidenta SRZ  

 

 

 

 

 

Overovatelia: PhDr. Fraňa Ing. Zajtko 
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 18.06.2022 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 40/2022 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičovú  a p. Kozuba. 

Uznesenie č. 41/2022 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice PhDr. Fraňu  a Ing. Zajtka.        

Uznesenie č. 43/2022 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program rokovania. 

Uznesenie č. 47/2022 

Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku SRZ za rok 2021. 

Uznesenie č. 49/2022 

Rada SRZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 so zapracovanými pripomienkami. 

Uznesenie č. 50/2022 

Rada SRZ schvaľuje Výrobno- finančný plán výrobných stredísk na rok 2022. 

Uznesenie č. 51/2022 

Rada SRZ schvaľuje Návrh zarybňovacích plánov na rok 2022. 

Uznesenie č. 49/2022 

Rada SRZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 so zapracovanými pripomienkami. 

Uznesenie č. 50/2022 

Rada SRZ schvaľuje Výrobno- finančný plán výrobných stredísk na rok 2022. 

Uznesenie č. 53/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie hodnoty známky zväzové povolenia na kaprové vody pre 

dospelých zo sumy 40 € na sumu 50 €. 

Uznesenie č. 54/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie príjmu OZ SRZ z predaja známky zväzové povolenia na kaprové 

vody pre dospelých v hodnote  50 € z 2 € na 3€. 

Uznesenie č. 55/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie hodnoty známky zväzové povolenia na kaprové vody hosťovacie 

týždenné zo sumy 30 € na sumu 40 €. 

Uznesenie č. 56/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie hodnoty známky zväzové povolenia na lipňové vody pre 

dospelých zo sumy 40 € na sumu 50 €. 

Uznesenie č. 57/2022 

Rada SRZ schvaľuje Rada SRZ schvaľuje zvýšenie príjmu OZ SRZ z predaja známky zväzové 

povolenia na lipňové vody pre dospelých v hodnote  48 € z 2 € na 3€. 

Uznesenie č. 58/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie odvodu z členských známok zo sumy 6 € na 7 €. 

 Uznesenie č. 59/2022 

Rada SRZ schvaľuje návrh hlavátkových povolení na rok 2022.  

Uznesenie č. 62/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvolanie riadneho XIV snemu SRZ termíne o konanie snemu v termíne 

od soboty 15. októbra 2022 od 9:00 do  nedele 16. októbra 2022 12:00 vrátane obeda. 

Uznesenie č. 63/2022 

Rada SRZ schvaľuje konanie riadneho XIV snemu SRZ v Hoteli Partizán, Tále  v termíne od 

soboty 15. októbra 2022 od 9:00 do  nedele 16. októbra 2022 12:00 vrátane obeda.   

Uznesenie č. 65/2022 

Rada SRZ schvaľuje účasť členov Rady SRZ aj členov KK SRZ zvolených na obdobie 2018-

2022, ktorí sa XIV snemu SRZ nezúčastnia ako delegáti za OZ SRZ, títo budú pozvaní ako 

hostia XIV snemu SRZ. 
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Uznesenie č. 66/2022 

Rada SRZ schvaľuje, že cestovné náklady delegátov na XIV snem SRZ znášajú vysielajúce OZ 

SRZ.  

Uznesenie č. 67/2022 

Rada SRZ schvaľuje prvotné zarybnenie pre MsO Lučenec VN Ľadovo.  

Uznesenie č. 70/2022 

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

Uznesenie č. 74/2022 

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

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

Druh 

vyznamenania MsO, MO SRZ Meno a priezvisko 

Rok 

narodenia spĺňa/nespĺňa 

Medaila Trstená Jozef Bošanský 1951 Spĺňa 

Zlatý odznak Trstená Alojz Tekeľ 1947 Spĺňa 

    Alfon Suľa 1969 Spĺňa 

    Ľudovít Kuráň 1956 Spĺňa 

    Jaroslav Habovský 1971 Spĺňa 

    Ján Bedrich 1956 Spĺňa 

    Ing. Bernard Adámus 1957 Spĺňa 

 

Uznesenie č. 75/2022 

Rada SRZ schvaľuje preteky MO SRZ Dunajská Lužná na VN Žilina v dňoch 19. augusta 2022 

až 21. augusta 2022. 

Uznesenie č. 76/2022 

Rada SRZ schvaľuje predložené zmeny v revírovaní. 

Uznesenie č. 77/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Orlov o poskytnutie pôžičky vo výške 10 000 € na 

odkúpenie pozemku pod vodnou plochou. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 45/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení s pripomienkami. 

Uznesenie č. 46/2022 

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

rozpočtu za 1-4/2022 a 1-4/2021 a Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 68/2022 

Rada SRZ berie na vedomie správu o súdnych konaniach.  

Uznesenie č. 71/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správa o hospodárení Slovryb a.s. v roku 2021. 

Uznesenie č. 72/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu KK SRZ. 

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 73/2022 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu SRZ dňom 1.7.2022 vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa 

1. etapy elektronizácie SRZ. 
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IV. Rada SRZ ruší: 

Uznesenie č. 44/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie č.104/2019 a uznesenie č. 36/2021. 

Uznesenie č. 48/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie č.22/2022. 

 

V. Rada SRZ poveruje: 

Uznesenie č. 42/2022 

Rada SRZ poveruje Ing. Igora Macúša výkonom úloh vyplývajúcich z funkcie prezidenta SRZ 

a to až do času riadneho zvolenia nového prezidenta SRZ.        

Uznesenie č. 41/2022 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice PhDr. Fraňu  a Ing. Zajtka.        

 

VI. Rada SRZ neschválila: 

Uznesenie č. 52/2022 

Rada SRZ schvaľuje zrušenie známky miestne povolenia na kaprové vody v hodnote 33 €. 

Uznesenie č. 60/2022 

Rada SRZ schvaľuje konanie snemu v termíne od soboty 26. novembra 2022 od 9:00 do  nedele 

27. novembra 2022 12:00 vrátane obeda 

Uznesenie č. 61/2022 

Rada SRZ schvaľuje zvolanie riadneho XIV snemu SRZ termíne od soboty 1. októbra 2022 od 

9:00 do  nedele 2. októbra 2022 12:00 vrátane obeda  

Uznesenie č. 64/2022 

Rada SRZ schvaľuje zníženie výdavky na reprezentačné predmety na XIV snemu SRZ na 5 

000 €. 

Uznesenie č. 69/2022 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ štvrťročné odmeny vo výške 25% z kvartálnej mzdy. 
 

 

 


