
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa  

10. septembra 2022 v Žiline 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 10. septembra 2022 v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní Ing. Milan Kadnár, Ing. Mišech, p. Tomanovics, p. Farský, MVDr. Bilik   

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. Sprušanská, Mgr. Garaj 

 

(prítomných 28 členov Rady SRZ)  

 
Program: 

  

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2022 s komentárom 

            Plán a skutočnosť rozpočtu za 5-7/2022 a 5-7/2021 

            Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení na rok 2022 

4. Informácia k XIV. Snemu SRZ 

5. Návrhy Legislatívnej komisie - novela Stanov SRZ a Volebného rokovacieho 

poriadku Snemu 

6. Správa KK SRZ 

7. Správa o elektronizácii SRZ 

8. Informácia o súdnych sporoch 

9. Žiadosti o úpravu lovných mier 

10. Rôzne 

10.1 Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín o schválenie odpredaja nehnuteľností 

10.2 Návrhy na udelenie vyznamenaní 

10.3 Žiadosť MsO SRZ Žilina o mimoriadnu zmenu účelu využitia 

rybárskeho revíru Rajčianka 

10.4 Žiadosť o dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu- ekologické 

havárie a prvotné zarybnenie OZ SRZ 

 

V dňoch 23. augusta 2022 - 26. augusta 2022 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým 

bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 78/2022 

Rada SRZ v súlade s § 6 ods. 2 Stanov SRZ ukladá členom SRZ, ktorí chcú kandidovať na 

funkciu tajomníka SRZ alebo prezidenta SRZ, aby svoju žiadosť na kandidatúru predložili 

najneskôr do 30.9.2022 na Sekretariát Rady SRZ poštou alebo elektronicky na 

snem@srzrada.sk. K žiadosti je potrebné doložiť listiny preukazujúce dĺžku členstva v SRZ,  

najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dĺžku praxe vo funkciách OZ SRZ, doklad preukazujúci 

bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace, potvrdenie od OZ SRZ, že člen nebol disciplinárne 

trestaný, čestné prehlásenie potvrdzujúce súhlas s kandidatúrou, a že jeho zvolením nedôjde k 

stretu jeho osobného záujmu so záujmami a poslaním zväzu v súlade s § 21 ods. 9 Stanov SRZ 

a súhlas so spracovaním osobných údajov.  

 

Hlasovanie: 

Za – 23 



Proti – 2    Mgr. Jankovičová, Ing. Róbert Kadnár   

Zdržal sa – 1    Ing. Mišech 

Nehlasoval – 7  (MVDr. Bílik, p. Hesek, p. Kozub, p. Nikov, p. Pavelková, Ing. Stanko, 

p. Takács) 

 

 

 

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

skrutátorov Mgr. Jankovičovú  a p. Brokeša.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 79/2022 

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

 

Hlasovanie: 

Za – 27      

Proti – 0    

Zdržal sa – 1 p. Brokeš  

            

tajomník SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice p. Šaffu a Ing. Halušku. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 80/2022 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Šaffu a Ing. Halušku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

Proti – 0     

Zdržal sa – 2   p. Šaffa, Ing. Haluška 

  

tajomník SRZ: Máte nejaké návrhy na doplnenie programu? 

Ing. Macúš: Ja navrhujem zaradiť kvartálnu odmenu tajomníkovi podľa kolektívnej zmluvy. 

p. Kobela: Návrh na odmenu zastupujúcemu prezidentovi. 

tajomník SRZ:  Doporučujem mimoriadnu odmenu členom rady a KK SRZ tak, ako bola 

schválená minulý rok, ako budete počuť od vedúcej EO finančná situácia je veľmi dobrá. 

Ing. Macúš: Mali by sme tieto veci zaradiť ako samostatný bod za ekonomické veci, súvisí to 

spolu. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 81/2022 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program. 

 

Za - 27 

Proti - 0 

Zdržal sa - 1 Ing. Lauš 

 

 

 

 

 



Bod č. 1 

Kontrola uznesení 

                  

Mgr. Schlesingerová: Z posledného zasadnutia bolo jedno uznesenie, ktoré ukladalo vyhlásiť 

výberové konania na dodávateľa 1. etapy elektronizácie, splnené, viac v bode 7. 

Mgr. Jankovičová: Komentáre sú veľmi stručne, viaceré duplicitne,  

Ing. Kramárová, Mgr. Jankovičová, p. Pavelková, p. Horčička, Mgr. Schlesingerová, tajomník 

SRZ, Ing. Macúš: Diskusia, plnenie uznesení č.14/2022 a 15/2022, rozpor medzi uzneseniami, 

investičný účet je len jeden účet, tam sa presúvajú schválené prostriedky na investície, 

uznesenie č. 41/2021 je splnené, ale nie je predložené v materiáloch to, čo ukladá, minulý rok 

rekordne vysoké prostriedky na rekonštrukciu strediska Svit, z bežného účtu sa aj vtedy 

presunuli prostriedky na to určené na účet, ktorý sa pracovne nazýva investičný a z týchto 

prostriedkov boli hradené všetky faktúry súvisiace s investíciou, zarybňovací účet, návrh na 

uznesenie, aby prostriedky z investičného podúčtu mohli byť čerpané až po schválení Radou 

SRZ, na investičnom podúčte by mali byť prostriedky z nevyčerpaných investícií, vysvetlenie 

pojmu „investičného účtu a podúčtu“. 

 

Uznesenie č. 82/2022 

Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami. 

 

Bod č. 2 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2022 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 5-7/2022 a 5-7/2021 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

 

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

v materiáloch, spáva audítora, hospodársky výsledok. Ešte nevieme presne koľko budú náklady 

na energie, niektoré faktúry chodia skutočné náklady, niektoré preddavkové faktúry, budú rásť 

ešte aj ceny krmív. Rozpočet sme naplánovali primerane ako sa zvýšili ceny. Predpokladajú sa 

aj vyššie náklady na výlovy kvôli rastu PHM. Stále nevieme čo bude na konci roka, toto je 

predbežný hospodársky výsledok, snažíme sa šetriť, kde sa dá, niektoré položky ako dane 

a podobné sa zvýšili, to nevieme samozrejme ovplyvniť. Ešte máme trochu mzdových nákladov 

ušetrených. Náklady na snem, nie je tam zahrnuté ubytovanie, lebo služby ešte neboli 

poskytnuté. Hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti k 31.7.2022 je 2 171 128 € . Je 

vyšší  o 2 511 € oproti skutočnosti k 31.7 2021. Celkové náklady boli prekročené oproti obdobiu 

k 31.7.2021 o 205 834 €. Podľa rozpočtu na rok 2022 máme celkové plnenie nákladov k 

31.7.2022 iba 38,26 %.  Celkové výnosy sú vyššie oproti obdobiu k 31.7 2021 o 208 345 €.  

tajomník SRZ: Došlo k vymoženiu dlho sa vlečúcich pohľadávok p. Maslaňáková aViadon. 

Ing. Macúš: Záväzok voči združeniu agrochovateľov, čo to je? 

Ing. Gulas: Je to nákup obilia. 

Ing. Lauš: Mňa desia naše pohľadávky, väčšinou dlhuje sami sebe, prečo sa neplatí 850 000 € 

od OZ SRZ? Prečo OZ SRZ neplatia SRZ svoje záväzky, čo s tým budeme robiť? Čo sú 

pohľadávky FO? 

Mgr. Kramárová: Vysvetlím k pohľadávkam od OZ SRZ, priebežne sa účtuje aj v skladovom 

hospodárstve, potom sa stane, že nie je vystavená faktúra alebo zaslaná včas OZ SRZ, chýba 

nám stále jeden človek na EO, dlhoročná zamestnankyňa EO je na dlhodobej PN. 

tajomník SRZ: Tento stav pohľadávok je tak, ako je zvykom k 31. júlu 2022, sú dva termíny na 

úhradu podľa smernice. Väčšina pohľadávok OZ SRZ sú v termíne uhradené. Čo sa týka 

pohľadávok FO, sú to väčšinou naši zamestnanci – hospodári  na revíroch Rady SRZ, prevezmú  

hosťovacie povolenky na predaj, tie predávajú, tak postupne sa z ich akože „dlhu“ odpisujú. 



Ing. Lauš: Prečo sa predkladajú materiály v septembri a stav je pohľadávok a záväzkov je ku 

koncu júla, ja chcem relevantné materiály. 

tajomník SRZ:  Doteraz sa to predkladalo takto, do budúcna sa to môže zmeniť. 

Ing. Zajtko: Zase tu hľadáme problémy, podobne to funguje aj v samospráve, vždy sa 

predkladajú materiály za predchádzajúce obdobie. 

Ing. Cuker: My sem faktúru ešte nedostali, nemohli sme teda ani uhradiť pohľadávku. 

Ing. Trokan: Včera sme sa na kontrole zaoberali aj platobnou disciplínou, môžeme konštatovať, 

ž ekonomický odbor komunikuje s OZ SRZ, platobná disciplína sa zlepšuje, ale 44 OZ SRZ 

stále neuhradili. 

Ing. Lauš: predkladajme stav rozpočtu každý štvrťrok k 30. marcu, 30.júnu, 30. septembru  

a 31. decembru. 

p. Pavelková: Záväzky nie sú aktuálne k dňu zasadnutia Rady, údaj 30. augusta je údaj, kedy 

ekonómka zadávala požiadavku na vytvorenie dokumentu, stačí, keď to v deň zasadnutia bude 

pripravené. Z dôvodu  neprítomnosti  MVDr. Bílika som bola poverená predniesť stanovisko 

EK. Čísla berieme na vedomie tak ako sú keďže sme nemali podklady v dohodnutom termíne. 

Hospodársky výsledok, ktorý ste predložili  by mal korešpondovať s materiálmi. Musíme 

konštatovať, že sú rozdielne. Podielové dane nie je náš príjem na konci roka to budeme vracať 

organizáciám. Za prenájom slov rybu, mali byť už vystavené faktúry. Ekonomická komisia 

konštatuje, že nepresnosti predkladaných materiálov boli spôsobené tým, že neboli  

zapracované na jednotlivé odbory po schválení rozpočtu pre rok 2022. Výnosy 66 %, budú 

ovplyvnené vystavením dobropisov pre organizácie. 

Mgr. Kramárová: Faktúry boli Slovrybu vystavené, uplatnili si zápočet kvôli opravám. 

Ing. Macúš: Nemáme informáciu ako investičná komisia o investíciách, ktoré robí Slovryb. 

tajomník SRZ:  Informáciu môže podať p. Orovčík ako predseda predstavenstva. 

p. Pavelková: Chcem da návrh na uznesenie: čerpanie prostriedkov z investičného podúčtu 

bude len na návrh investičnej komisie a so súhlasom Rady SRZ.  

tajomník SRZ, p. Pavelková, Mgr. Jankovičová, Ing. Macúš, p. Orovčík, : Diskusia.   toto nie 

je možné, pretože to sú prostriedky v rozpočte na to schvaľované a bolo by to veľmi 

neoperatívne, veď keď je treba niečo, na tom investičnom podúčte sú peniaze, ktoré sa 

v minulosti neminuli a tie chceme, aby podliehali schváleniu, položka č. 561 príspevky SZŠR 

+RT, bola schválená zmluva o podpore RT nebolo vyplatené, žiadam  o preverenie vyplatenia 

dohodnutej sumy, RT nepožiadali o vyplatenie ani v roku 2021, odporučenie pre EK, aby si 

prišli na sekretariát si preveriť si presun prostriedok v rámci účtov, ktoré sú mylne označované 

ako investičný účet a podúčet.  

 

 

Nebolo prijaté 

Uznesenie č. 83/2022 

Rada SRZ schvaľuje čerpanie prostriedkov z investičného podúčtu  na návrh investičnej 

komisie, ktorá ho predloží na schválenie Rade SRZ. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 10     

Proti – 8 JUDr. Timár, p. Brokeš, p. Vecel, Ing. Lauš, p. Viktorín, p. Kobela, PhDr. Fraňa,          

p. Vaculčiak  

Zdržal sa - 10 Ing. Kohút, Ing. Macúš, Ing. Zajtko, p. Polák, p. Hamran, p. Šaffa, p. Tomko, 

Ing. Haluška, Mgr. Púčik, p. Nikov  

  

 



Bod č. 3 

Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2022 

 

p. Horčička: Zhodnotil predaj cenín, zatiaľ prišlo viac prostriedkov ako sme plánovali 

v rozpočte, samozrejme počítame aj dobropismi za vrátené ceniny, prednáša návrh 

zarybňovacej komisie na uznesenie na presun prostriedkov na zvýšenie zarybnenia.  

Ing. Trokan: Netreba toto ani schvaľovať, platí smernica o použití z predaja povolení, hovorí 

jasne, 80 % z prostriedkov z povolení na rybolov na zarybnenie. 

Ing. Gulas:  Jednotlivé strediská, do 7 mesiaca sú najvýraznejšími položky, krmivá, liečivá, 

máme strediská, kde nie je celková spotreba nahodená, lebo faktúry boli ešte len doručené, táto 

spotreba nie je započítaná, ostatné strediska niektorí dodávatelia hneď po zmluve vyfakturujú 

a dodajú, niektorí postupe po podpise zmluvy postupne podľa spotreby a aktuálnej potreby 

dodávajú krmivo a fakturujú, dosť sa zvýšili náklady na energie, aj keď sme s tým počítali, tak 

sme nevedeli reálne odhadnúť, toto prekročíme, nemohli sme odhadnúť ani spotrebu plynu 

a dreva, chodia veľmi vysoké faktúry. Čakajú nás výlovy, takže až teraz sa naplno prejavia 

vyššie náklady za PHM. Vo výnosoch, plnenie rozpočtu sme viacmennej na porovnateľných 

čiastkach, plnenie rozpočtu za 2021 a 2022 sú plus mínus rovnaké, zatiaľ to vyzerá že sme 

dobre nastavili rozpočet aj ceny. 

tajomník SRZ:  Sledujete to aj na OZ SRZ, kde vykonávate chov kapra, boli napriek problémom 

s vodou, dobré prírastky. Sú predpoklady, zúčastnil som sa niektorých kontrolných odlovov, že 

po výlovoch budeme bilancovať dobrý rok. Niektorých prekvapilo, keď tam uvádza Ing. Gulas, 

že zatiaľ je účtovná strata 575 000, niekoho by toto číslo mohlo ohromiť, ale nezabúdajme, že 

stojíme pred výlovmi, kde bude gro plnenia. 

Ing. Kadnár: Sú tam nejaké anomálie, ja by som menoval napr. Košarovce majú zatiaľ nízke 

náklady, následky zvýšenia energií ako to ideme riešiť?  

Ing. Gulas: Košarovce sú primárne zamerané na odchod plôdika, preto až v týchto mesiacoch 

rastú náklady na krmivá, doteraz plôdik nemal veľké nároky, tá spotreba pri potrebách plôdika 

je primeraná, tam ešte len začnú rásť náklady na krmivo. Čo sa týka energií zatiaľ platíme 

zálohové faktúry, nevieme ako to bude v realite. 

Ing. Zajtko: Nestačí len očakávať, že rastú energie, treba prijať opatrenia ako sa s tým 

vysporiadame, aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet. Treba sa pripraviť na rôzne varianty. 

tajomník SRZ: Pokiaľ riešime úsporné opatrenia, sú tri cesty pri chove rýb- 1. úspory, 2. 

zvyšovanie produkcie a 3. zvyšovanie cien, dôkladne sa tým zaoberáme, rôzne strediska majú 

rôzne nároky, treba sa ale pozerať aj na prínos jednotlivých stredísk pre hospodárenie SRZ ako 

celku. Na Košarovce sú napojené ďalšie strediská, ak odstavíme Košarovce, nielen prídeme 

o plôdika a budeme musieť viac nakupovať ryby zvonku, ale aj odstavíme obslužné stredisko 

celého východného kraja v našom vlastníctve, odpisy spôsobujú účtovnú stratu, ako chovateľ 

som proti tomu, aby sa prišlo o takto významné stredisko.  

Ing. Macúš: Najbližšie obdobie netreba očakávať zníženie cien nákladov, treba modernizovať 

rozvody, aby nedochádzalo k zbytočným stratám, pri prekročení týchto nákladov na elektrinu, 

treba skôr povedať, že je to nízke prekročenie nákladov. 

Ing. Kadnár, Ing. Macúš, Ing. Gulas, tajomník SRZ: Diskusia. Nemôžeme ísť predsa do straty, 

toto by si súkromný podnikateľ nemohol dovoliť. My ale nie sme súkromný podnikateľ, 

súkromný podnikateľ by si nemohol dovoliť mať stredisko v strate, ale zas by potom kupoval 

násady za vyššie ceny. Treba sa pozerať na to ako celok. 

 

 

Ing. Macúš: Poďme riešiť odmeny tajomníkovi za posledný kvartál a za koniec volebného 

obdobia.  



p. Vaculčiak: Je tu koniec volebného obdobia, dostali sme sa z poriadnych problémov, treba 

schváliť odmeny tajomníkovi. 

p. Viktorín: Nad rámec kvartálnej odmeny treba schváliť mimoriadnu odmenu tajomníkovi, 

vieme aké problémy tu boli, pomaly sme si museli brať úvery, covid, základ je, že SRZ sa dostal 

z červených čísel, hospodársky výsledok vyzerá dobre, vieme čo sa tu všetko za ten čas dialo. 

 

Odišiel Ing. Kohút  (prítomných 27 členov) 

 

Bolo prijaté     

Uznesenie č. 84/2022 

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

 

Hlasovanie: 

Za –  26     

Proti –1 p. Kozub    

Zdržal sa – 0 

 

Ing. Macúš, P. Kobela, Ing. Zajtko, p. Viktorín, p. Vecel, Ing. Lauš, Mgr. Jankovičová, Ing. 

Kadnár: Diskusia o výške odmeny. 

 

Bolo prijaté     

Uznesenie č. 85/2022 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške 2 500 € v čistom. 

 

Hlasovanie: 

Za –  17     

Proti –0   

Zdržal sa – Ing. Cuker, p. Orovčík , p. Kozub, p. Hesek, PaedDr. Čerešňák, Mg. Jankovičová, 

p. Pavelková, Ing. Róbert Kadnár, p. Takáč, Ing. Stanko 

 

Vrátil sa Ing. Kohút (prítomných 28 členov) 

 

tajomník SRZ: Navrhujem Ing. Macúšovi odmenu 1500 € a mimoriadne odmeny pre členov 

Rady a KK SRZ tak ako minulý rok, viď uznesenie Rady SRZ č. 105/2021. 

Mgr. Púčik: Navrhujem 3000 €. 

 

Neprítomní Ing. Lauš, Ing.  Macúš, Ing. Stanko (prítomných 25 členov) 

 

Bolo prijaté     

Uznesenie č. 86/2022 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Macúšovi mimoriadnu odmenu vo výške  3000 € . 

 

Hlasovanie: 

Za –  24     

Proti –0   

Zdržal sa – 1  p. Orovčík 

 

Vrátili sa Ing. Lauš, Ing.  Macúš, Ing. Stanko (prítomných 28 členov) 

 

Bolo prijaté     



Uznesenie č. 87/2022 

Rada SRZ schvaľuje mimoriadnu odmenu členovom Rady SRZ a KK SRZ podľa 

minuloročných odmien schválených uznesením č. 105/2021.  

 

Hlasovanie: 

Za –  18     

Proti – 0   

Zdržal sa – 10 p. Orovčík, p. Kozub, PaedDr. Čerešňák, p. Hesek, p. Pavelková, Mgr. 

Jankovičová, Ing. Kadnár, Ing. Cuker, p. Tomko, Ing. Stanko 

 

OBED  

 

Odišiel JUDr. Timár (prítomných 27 členov) 

 

Bod č. 4 

Informácia k XIV. Snemu SRZ 

 

tajomník SRZ: V materiáloch máte návrh pozvánky na snem, po odsúhlasení bude spolu so 

správou v pondelok zaslaná delegátom. 

Mgr. Schlesingerová: Uznesenie prezídia, ktoré odporučilo Rade schváliť príspevok na 

účastníka na konanie krajských porád, bolo by dobré, aby tak ako bolo zvykom z krajských 

porád už prišli zoznamy delegátov, ktorí chcú kandidovať do Rady a KK SRZ, aby mohli byť 

pripravené hlasovacie lístky. 

Ing. Lauš: Bod novela stanov presuňme hneď za voľbu do orgánov SRZ, je potrebné, aby 

delegáti ostali po voľbách, na schválenie zmeny stanov potrebujeme väčšie kvórum. 

Ing. Macúš: V pozvánke nie je uvedené, že si majú delegáti priniesť aj členský preukaz, netrvám 

na tom po vysvetlení. 

Ing. Lauš: Často sa zabúdali členské preukazy, aj v návrhu rokovacieho poriadku je uvedené, 

že stačí doklad totožnosti. 

Ing. Kadnár: Presun voľby pracovných komisií snemu pred schvaľovanie rokovacieho 

a volebného poriadku. 

p. Janovič: Doplniť do bodu voľba do orgánov SRZ aj voľba tajomník, prezident. 

Ing. Trokan: Zraďme bod správa KK SRZ ešte pred voľby. 

p. Tomko: Podľa minulého snemu členov DK pri SRZ by mal voliť snem. 

Ing. Lauš: Členovia DK pri SRZ nemusia byť volení z členov Rady SRZ, môže teda zostať, že 

ich volí Rada. 

 

Bolo prijaté     

Uznesenie č. 88/2022 

Rada SRZ schvaľuje pozvánku na XIV. Snem SRZ s úpravami.  

 

Hlasovanie: 

Za –  26     

Proti –1 Ing. Kadnár    

Zdržal sa – 0  

 

 

Bolo prijaté     

Uznesenie č. 89/2022 



Rade SRZ schvaľuje príspevok na konanie porád na úrovni kraja vo výške 5 € na účastníka 

porady dva krát do roka. 

 

Hlasovanie: 

Za –  27     

Proti –0   

Zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 90/2022 

Rade SRZ schvaľuje návrh do pracovného predsedníctva XIV. Snemu SRZ v zložení Ing. Lauš, 

Ing. Macúš, Ing Kohút. 

 

Hlasovanie: 

Za –  27     

Proti –0   

Zdržal sa – 0  

 

tajomník SRZ: Odporúčam, aby viceprezidenti nahlásili delegátov, ktorí budú kandidovať za 

členov Rady SRZ, KK SRZ a do komisií snemu do 30. septembra 2022 

 

Bod č. 5  

Návrhy Legislatívnej komisie- novela Stanov SRZ a Volebného a rokovacieho poriadku 

Snemu 

 

Ing. Lauš: Zdôvodnil vypracovanie novely stanov, uznesenie snemu, prešiel a odôvodnil 

najdôležitejšie zmeny, snaha o zjednodušenie stanov, zjednotenie pojmov.  

p. Brokeš: Prečo tajomníka a prezidenta volí snem a odvoláva Rada? 

p. Haringa: Brigádnická povinnosť prečo by mala byť len od 18 rokov, mladší často pracujú 

v rámci praxe. 

Ing. Lauš: Práve sa to upravilo tak, aby ste si sami stanovili kto ako odpracuje brigádnickú 

povinnosť, prípadne nahradí. 

Ing. Trokan: Prečo sa zamedzuje prístup členov KK na zasadnutie výboru a Rady SRZ, 

nepovažujem za správne, že mandát zaniká len v prípade opakovanej neospravedlnenej neúčasti 

na zasadnutí, prečo sa niekto môže stále ospravedlňovať  

Ing. Lauš, Ing. Zajtko, Ing, Kadnár. p. Hesek, Mgr. Jankovičová, p. Pavelková, Ing. Dekyský, 

p. Tomko, Ing, Macúš: Diskusia o jednotlivých zmenách. Súlad so stanovami. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 91/2022 

Rada SRZ schvaľuje, aby do návrhu novely Stanov § 22 ods. 7  bolo  doplnené, že na zasadnutí 

Rady SRZ sa môžu zúčastňovať všetci členovia KK SRZ a na zasadnutí výboru OZ SRZ všetci 

členovia KK OZ SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 20      

Proti – 5 PaedDr. Čerešňák, p. Hesek, p. Pavelková, Mgr. Púčik, Ing. Lauš   

Zdržal sa – 2 Ing. Zajtko, p. Brokeš  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 92/2022 



Rada SRZ schvaľuje, aby do návrhu Rokovacieho poriadku snemu bolo doplnené, že delegát 

je zodpovedný za hlasovacie zariadenie počas celého snemu a je povinný osobne ho odovzdať. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 25      

Proti – 0      

Zdržal sa – 2 p. Hesek, Ing. Kadnár 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 93/2022 

Rada SRZ schvaľuje Návrh novely Stanov SRZ a návrh Volebného a rokovacieho poriadku 

Snemu so schválenými pripomienkami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24      

Proti – 0     

Zdržal sa – 3 Ing. Kadnár,  p. Pavelková, Mgr. Jankovičová  

 

 

Bod č. 6 

Správa KK SRZ 

 

Ing. Trokan:  Kontrola na sekretariáte- Od 1.1. do 31.7.2022 bol celkový príjem za povolenia 

na rybolov 3.222.391,06 €. Podľa záznamu bol spísaný zoznam tlačív ( členské známky, 

povolenia atď ), ktoré sú pripravené na fyzickú skartáciu. Momentálne je likvidácia v štádiu 

zabezpečenia renomovanej firmy, ktorá vykoná skartáciu v zmysle platných predpisov.  

Kontrola pokladničných operácií júl, august 2022- Boli skontrolované pokladničné doklady za 

obdobie od 1.7.2022 do 31.8.2022. Doklady sú samostatne delené za každý kalendárny mesiac. 

Sú očíslované, podpísané zhotoviteľom, prijímateľom a schvaľovateľom. Nedostatky neboli 

zistené. KK SRZ bol predložený aj inventarizačný zápis o vykonaní inventarizácie 

hospodárskych prostriedkov (hotovosť) ku dňu 6.9.2022 – kontrola skutočného stavu 

pokladničnej hotovosti. Bola vykonaná aj inventarizácia valutovej pokladne. Nedostatky neboli 

zistené. Ekonomické oddelenie komunikuje s organizáciami, ktoré dlžia SRZ RADE Žilina 

finančné prostriedky a rieši dlžoby vrátane zápočtov dobropisov. Všetky dobropisy sú splatné 

k 30.11.2022 v zmysle platnej Smernice o platení zápisného... z 1.12.2020. KK SRZ konštatuje 

že, hoci sa platobná disciplína organizácií postupne zlepšuje, 44 organizácii si nesplnilo svoje 

povinnosti v stanovenom termíne do 31.8.2022. Niekoľko organizácii má pohľadávky kryté 

dobropismi, pričom stačí vykonať vzájomný zápočet. Podnet Partizánske –kontrola na základe 

podnetu o priebehu volieb  Sťažnosť bola neopodstatnená, písomný záznam z kontroly nebolo 

možné sťažovateľovi zaslať z dôvodu neuvedenia adresy podávateľ  a. Podnet Brezno - podnet 

na dodržiavanie volebného poriadku, procedurálne nedostatky atď - Z podanej sťažnosti bolo 

zistené porušenie Stanov – nedodržanie termínu ohlásenia členskej schôdze a jej programu a 

procedurálne pochybenia pri vedení schôdze. Neboli schválené dokumenty schôdze 

hlasovaním. Podanie J.H - vo veci podnetu žiadal preskúmanie uznesenia zo zasadnutia Prezídia 

SRZ. Kontrolná skupina preskúmala dokumenty predložené právnym odborom a konštatovala, 

že pri rozhodnutí Prezídia SRZ v tejto veci neboli porušené vnútrozväzové predpisy. Takisto 

neboli porušené vnútrozväzové predpisy ani DK SRZ Piešťany.  O výsledku kontroly bude 

sťažovateľ  informovaný. Podnet Záhorie- na priebeh členskej schôdze OO Vysoká pri Morave.  



KK SRZ požiadala o stanovisko KK MsO  SRZ Záhorie. V ich stanovisku sa konštatuje, že 

neprišlo k porušeniu Stanov SRZ v platnom znení. Sťažovateľ bol informovaný o výsledku 

kontroly. Podnet MsO SRZ Rimavská Sobota - vo veci nedodržania  Stanov a volebného 

poriadku vo voľbách, nezverejnenie termínu konania schôdze. Pozvánka na členskú schôdzu 

nebola zverejnená v sídle organizácie ani možnosť podať návrhy kandidátov. Kontrolou bolo 

zistené, že tieto tvrdenia boli pravdivé, k porušeniu stanov a volebného poriadku však neprišlo, 

nakoľko pozvánky a informácia o návrhu kandidátov boli vyvesené v súlade so stanovami na 

viacerých miestach podľa sídiel jednotlivých obvodov. Toto bolo preukázané zápisnicami z 

výborov a čestnými prehláseniami od osôb, ktoré boli poverené na toto výborom. Podnet bol 

síce adresovaný za obvod Hajnačka, obdobný podnet za obvod Kokava nad Rimavicou preto 

KK SRZ už neriešila. Podnet Kežmarok –kontrola vo veci neoprávneného nakladania z 

majetkom organizácie trvá, nakoľko vo veci bolo podané trestné oznámenie. Po obdržaní 

informácie z Polície SR bude kontrola pokračovať. Návrh Stanov - SRZ. KK SRZ nesúhlasí s 

návrhom, aby sa členovia KK nemohli zúčastňovať zasadaní výboru a Rady. Naďalej trváme 

na svojom predošlom stanovisku. Legislatívna komisia doteraz nezdôvodnila odmietnutie 

pripomienok KK SRZ. KK SRZ podporuje úpravu jestvujúcich stanov. 

 

Uznesenie č. 94/2022 

Rada SRZ berie na vedomie správu KK SRZ. 

 

 

Bod č. 7 

Správa o elektronizácii SRZ 

 

p. Horčička: V súlade s uznesením Rady vyhlásili výberové konanie, predstavil najlepšie 

ponuky, ktoré ponúkali čistý vývoj produktu pre SRZ.  

p. Orovčík: Investičná komisia odporúča sa firma CGC, pretože je lepší profesný predpoklad 

na dodanie 1. etapy. 

 

Odišiel p. Vaculčiak (26 členov)  

 

Neprítomná p. Pavelková a Ing. Stanko (24 členov) 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 95/2022 

Rada SRZ poveruje tajomníka SRZ na predzmluvné rokovanie so spoločnosťou CGC ohľadom 

dodania 1. etapy elektronizácie SRZ.  

 

Hlasovanie: 

Za – 22      

Proti – 1 p. Tomko   

Zdržal sa – 1 Ing. Zajtko 

 

Bod č. 9 

Žiadosti o úpravu lovných mier 

 

p. Horčička: Materiály ste obdržali, všetky žiadosti prekonzultované s príslušnými ichtyológmi, 

boli prerokované v zarybňovacej komisii, ktorá odporúča ich podanie. 

 

Vrátil sa Ing. Stanko a neprítomná p. Pavelková (prítomných 25 členov) 



 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 96/2022 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadostí o úpravu lovných mier na obdobie rokov 2023 až 2025 

na MŽP SR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23      

Proti – 0   

Zdržal sa – 2 Ing. Zajtko, p. Polák 

 

P. Pavelková späť (prítomných 26 členov) 

 

Bod č. 8 

Správa o súdnych sporoch 

 

Mgr. Schlesingerová: Poinformovala o trestnom a civilnom konaní vo veci predaja strediska 

v Považskej Bystrici- zatiaľ neukončené, konaní o diskriminácií, ktorej sa malo SRZ dopustiť 

pri vydávaní povolení na rybolov- prvostupňový súd návrh zamietol, vec zatiaľ nie je 

právoplatne skončená, konaní o preskúmania, konanie, ktorým navrhovateľ napadol 

rozhodnutie Rady SRZ nepovoliť založenie novej OZ SRZ, pretože neboli splnené podmienky- 

prvostupňový súd návrh zamietol, vec zatiaľ nie je právoplatne skončená. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 97/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o súdnych sporoch. 

 

Bod č. 10.1. 

Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín 

 

Mgr. Púčik: Zdôvodnil žiadosť MO SRZ Dolný Kubín o odsúhlasenie predaja  časti pozemku 

v areáli chovných rybníkov, k.ú. Vyšný Kubín. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 98/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Dolný Kubín o odsúhlasenie predaja  časti pozemku v 

areáli chovných rybníkov, k.ú. Vyšný Kubín. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25      

Proti – 0   

Zdržal sa – 1 Ing. Kadnár  

 

Bod č. 10.2. 

Návrhy na udelenie vyznamenaní 

 

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

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 99/2022 



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 

Moldava nad 

Bodvou Ladislav Tamás 1953 Spĺňa 

Zlatý odznak Čierna nad Tisou Peter Tomori 1960 Spĺňa 

Čestný člen Šaľa Ján Drietomszky 1944 spĺňa 

 

 

Neprítomný PhDr. Fraňa (prítomných 25 členov) 

 

Hlasovanie: 

Za –  25     

Proti –0    

Zdržal sa – 0 

 

PhDr. Fraňa  sa vrátil (prítomných 26 členov) 

 

Bod č. 10.4. 

Žiadosti o dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu- ekologické a prvotné zarybnenie  

 

p. Horčička: Predniesol žiadosti o dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu -MsO SRZ 

Spišská Nová Ves- hromadný úhyn dňa 2. júla 2022 a MO SRZ Veľké Kapušany- hromadný 

úhyn v dňoch 1. až 3. júla 2022. 

 

Uznesenie č. 100/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosti o dotácie z  Rezervného zarybňovacieho fondu- ekologické a 

prvotné zarybnenie. 

 

Hlasovanie: 

Za –  26     

Proti –0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 10.3. 

Žiadosti MsO SRZ Žilina o mimoriadnu zmenu účelu využitia rybárskeho revíru 

Rajčianka 

 

p. Horčička: Predniesol žiadosť MsO SRZ Žilina o mimoriadnu zmenu účelu využitia 

rybárskeho revíru Rajčianka z dôvodu vyschnutia úseku revíru pri Rajeckej Lesnej, potreba 

okamžitej zvýšenej ochrany populácie pôvodného Pp. 

 

 

 

 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 101/2022 



Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o zmenu charakteru revíru na chyť a pusť na rybárskom 

revíri Rajčianka. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25      

Proti – 0  

Zdržal sa – 1    Ing. Zajtko 

 

Ing. Lauš: Veľa nejasností ohľadom zasielania zoznamu delegátov, ktorí chcú na sneme 

kandidovať, nech viceprezidenti zašlú na Sekretariát zoznam delegátov na členov Rady SRZ 

a KK SRZ do 10. októbra 2022 za príslušný kraj. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 102/2022 

Rada SRZ ukladá viceprezidentom, aby do 10. októbra 2022 zaslali na Sekretariát Rady SRZ 

zoznam delegátov za príslušný kraj, ktorí chcú kandidovať za člena Rady SRZ a KK SRZ, a 

návrhy delegátov do komisií snemu. 

  

 

Hlasovanie: 

Za – 26      

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: p. Šaffa Ing. Haluška 

 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 10.09.2022 
 



 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 79/2022 

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

Uznesenie č. 80/2022 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Šaffu a Ing. Halušku. 

Uznesenie č. 81/2022 

Rada SRZ schvaľuje doplnený program. 

Uznesenie č. 84/2022 

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

Uznesenie č. 85/2022 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ mimoriadnu odmenu vo výške 2 500 € v čistom. 

Uznesenie č. 86/2022 

Rada SRZ schvaľuje Ing. Macúšovi mimoriadnu odmenu vo výške  3000 € . 

Uznesenie č. 87/2022 

Rada SRZ schvaľuje mimoriadnu odmenu členovom Rady SRZ a KK SRZ podľa 

minuloročných odmien schválených uznesením č. 105/2021.  

Uznesenie č. 88/2022 

Rada SRZ schvaľuje pozvánku na XIV. Snem SRZ s úpravami.  

Uznesenie č. 89/2022 

Rade SRZ schvaľuje príspevok na konanie porád na úrovni kraja vo výške 5 € na účastníka 

porady dva krát do roka. 

Uznesenie č. 90/2022 

Rade SRZ schvaľuje návrh do pracovného predsedníctva XIV. Snemu SRZ v zložení Ing. Lauš, 

Ing. Macúš, Ing Kohút. 

Uznesenie č. 91/2022 

Rada SRZ schvaľuje, aby do návrhu novely Stanov § 22 ods. 7  bolo  doplnené, že na zasadnutí 

Rady SRZ sa môžu zúčastňovať všetci členovia KK SRZ a na zasadnutí výboru OZ SRZ všetci 

členovia KK OZ SRZ. 

Uznesenie č. 92/2022 

Rada SRZ schvaľuje, aby do návrhu Rokovacieho poriadku snemu bolo doplnené, že delegát 

je zodpovedný za hlasovacie zariadenie počas celého snemu a je povinný osobne ho odovzdať. 

Uznesenie č. 93/2022 

Rada SRZ schvaľuje Návrh novely Stanov SRZ a návrh Volebného a rokovacieho poriadku 

Snemu so schválenými pripomienkami. 

Uznesenie č. 96/2022 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadostí o úpravu lovných mier na obdobie rokov 2023 až 2025 

na MŽP SR. 

Uznesenie č. 98/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Dolný Kubín o odsúhlasenie predaja  časti pozemku v 

areáli chovných rybníkov, k.ú. Vyšný Kubín. 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 99/2022 



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 

Moldava nad 

Bodvou Ladislav Tamás 1953 Spĺňa 

Zlatý odznak Čierna nad Tisou Peter Tomori 1960 Spĺňa 

Čestný člen Šaľa Ján Drietomszky 1944 spĺňa 

 

Uznesenie č. 100/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosti o dotácie z  Rezervného zarybňovacieho fondu- ekologické a 

prvotné zarybnenie. 

Uznesenie č. 101/2022 

Rada SRZ schvaľuje podanie žiadosti o zmenu charakteru revíru na chyť a pusť na rybárskom 

revíri Rajčianka. 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 82/2022 

Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami. 

Uznesenie č. 94/2022 

Rada SRZ berie na vedomie správu KK SRZ. 

 

Uznesenie č. 97/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o súdnych sporoch. 

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

Uznesenie č. 102/2022 

Rada SRZ ukladá viceprezidentom, aby do 10. októbra 2022 zaslali na Sekretariát Rady SRZ 

zoznam delegátov za príslušný kraj, ktorí chcú kandidovať za člena Rady SRZ a KK SRZ, a 

návrhy delegátov do komisií snemu. 

 

IV. Rada SRZ poveruje: 

Uznesenie č. 95/2022 

Rada SRZ poveruje tajomníka SRZ na predzmluvné rokovanie so spoločnosťou CGC ohľadom 

dodania 1. etapy elektronizácie SRZ.  

 

V. Rada SRZ neschválila: 

Uznesenie č. 83/2022 

Rada SRZ schvaľuje čerpanie prostriedkov z investičného podúčtu  na návrh investičnej 

komisie, ktorá ho predloží na schválenie Rade SRZ. 

 

 
 


