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Zo  zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 10. 

decembra 2022 v Žiline 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Z Á P I S N I CA 

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

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný: JUDr. Kabáč 

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, p. 

Sprušanský- vedúci odboru správy majetku a investícií 

 

(prítomných  33 členov Rady SRZ)   

 
Program: 

 

1. Správa o činnosti Sekretariátu Rady SRZ    

2. Kontrola uznesení 

3. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2022 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2022 a 1-10/2021 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

4. Návrh plánu práce Prezídia a Rady na rok 2023 

5. Návrh predbežného plánu investícií na rok 2023 

6. Vyhodnotenie práce SZŠR za rok 2022, informácia o konaní 42. MS v muche 2023 

7. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2022 

8. Správa Kontrolnej komisie SRZ 

9. Rôzne 

9.1. Návrh - cenník násad pre rok 2023 

9.2. Informácia o elektronizácii SRZ 

9.3. Informácie o stave konaní vo veci predaja strediska Považská Bystrica 

9.4. Informácia k ponuke odpredaja Hrhovských rybníkov 

9.5. Návrh na udelenie vyznamenaní 

9.6.  Žiadosť o zmenu v revíroch – MsO SRZ Prievidza 

9.7. Žiadosti o usporiadanie pretekov na revíroch Rady SRZ v r. 2023 – OZ SRZ 

Michalovce a Sereď  

9.8. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre výrobu relácie „Na rybách – Petrov zdar!“ – Peter 

Martiš 

9.9. Žiadosť o dočasné obmedzenie privlastnenia si úlovkov – SRZ MO Handlová 



9.10.Ponuka na výrobu internetovej relácie Rybárstvo na dlani a dvojmesačného periodika pre 

SRZ –      

        Rudolf Schwarz 

9.11. Ponuka na odpredaj pozemkov KÚ obce Girovce, okres Vranov nad Topľou 

9.12. Informácia o výjazdovom zasadnutí Rady SRZ v januári 2023 

9.13. Žiadosť o prenájom sádok – M. Hruštinec 

 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ, privítal členov Rady SRZ. Prezident SRZ navrhol za 

skrutátorov Mgr. Pavlasa  a p. Šaffu.  

 

Podľa prezenčnej listiny bolo na zasadnutí prítomných 32 členov Rady SRZ, pri hlasovaní 

neboli prítomní traja nezistení členovia Rady SRZ 

(počet členov Rady SRZ 29) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 123/2022 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Pavlasa  a p. Šaffu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27      

Proti – 0    

Zdržal sa – 2 Mgr. Pavlas, p. Šaffa 

      

prezident SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice p. Konkoľa a p. Bezušku.  

 

Neprítomný  p. Konkoľ  

(počet členov Rady SRZ 31) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 124/2022 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Konkoľa a p. Bezušku. 

 

Hlasovanie: 

Za – 30      

Proti – 0     

Zdržal sa – 1   p. Bezuška 

  

prezident SRZ: program, doplniť bod voľba predsedov komisií, aby mohli komisie fungovať 

 

Vrátil sa  p. Konkoľ  

(počet členov Rady SRZ 32) 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 125/2022 



Rada SRZ schvaľuje program zasadnutia a doplnenie bodu programu voľba predsedov 

pracovných komisií. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

 

Bod č. 1 

Správa o činnosti Sekretariátu Rady SRZ    

                  

tajomník SRZ: chce tento bod zaradiť ako pravidelný bod programu a informovať o činnosti, 

správy odborov budú vždy predložené, rokovanie s Via Iuris na právnom zastúpení a spolupráci 

vo veľkých kauzách ako únik digestátu, rieka Slaná, rokovania s MO/MsO ohľadom revírov, 

odoberania revírov, rokovanie na Orave, rokovanie s bankou ohľadom úveru na Hrhov, 

rokovanie so štátnymi orgánmi, ŠOP, ministerstvá- projekty, operačný program rybné 

hospodárstvo, NR SR- poslanci vo výboroch, rieši sa bežná agenda, ak máte podnety čo treba 

riešiť, tak sa ozvite 

p. Šaffa: máme problém s 12 miestnym IČO, administratívny systém mnohých úradov 

a ostatných nemá priestor pre takéto IČO 

p. Králik: prebehla komunikácia so štatistickým úradom, IČO nezmenia 

p. Almaši: potrebuje potvrdenie s novými štatutármi SRZ 

p. Konkoľ: žiada o preskúmanie možností, aby bolo OZ SRZ pridelené 8 miestne IČO 

Ing. Mišech: ja nemám problém s IČO na žiadnych úradoch, treba sa preukázať výpisom z MV 

SR, o tom, že bolo pridelené IČO  

Ing. Lauš: aby sa zmenilo IČO, tam je treba zásah do dvoch zákonov- zákon o združovaní 

občanov a o štatistike, my môžeme toto iniciovať, ale nie zrealizovať 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 126/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti Sekretariátu Rady SRZ. 

 

Bod č. 2 

Kontrola uznesení 

 

prezident SRZ: materiály ste obdržali, ak nie sú pripomienky, tak berieme na vedomie 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 127/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení. 

 

 

Bod č. 3 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2022 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2022 a 1-10/2021 

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

 

Mgr. Kramárová: porovnala predchádzajúce obdobie a prebiehajúci rok, poinformovala 

o predbežnom výsledku hospodárenia pre tento rok, porovnanie s predchádzajúcim obdobím, 



podľa rozpočtu na rok 2022 je celkové plnenie na 79,38 %, navýšené náklady oproti obdobiu k 

31.10.2022 sú spotreba materiálu, krmív a liečiv, spotreba rýb, spotreba pohonných hmôt, 

spotreba energie, nakupované služby, podľa rozpočtu na rok 2022 je celkové plnenie výnosov 

k 31.10.2022 už 86,66 %, zvýšené výnosy oproti obdobiu k 31.10.2022 sú zmena stavu zásob 

– produkcia rýb, prijaté príspevky ( z povolení, členské známky...), ostatné finančné výnosy    

 ( náhrady za škody...)., rozpočet by sme do konca roka nemali prekročiť. Zvýšilo sa zarybnenie, 

ešte v novembri sa zarybňovalo, stúpli náklady na krmivo, tento rast cien bol očakávaný, opravy 

a udržiavanie, opravy sme neprekročili, vyčerpaných cca 50%, vysvetlí investičné, cestovné 

náklady sa zvýšili o náklady cestovného na snem, zvyšujú sa náklady- ubytovanie, bolo 

započítané ubytovanie na sneme, mzdové náklady- odmeny pre členov Rady SRZ a KK SRZ, 

neboli 100% odhadnuté nadčasy pri výlovoch a zarybnení. 

Ing. Macúš: v predchádzajúcich rokoch neboli nadčasy pri výlovoch? Nedá sa to odhadnúť 

podľa predchádzajúcich rokov? 

Mgr. Kramárová: neboli na 100% odhadnuté nadčasy pri výlovoch a zarybnení. Tržba z predaja 

vlastných výrobkov- násady, produkcia rýb, náhrady škody spôsobené kormoránmi, 

naplánovaný rozpočet bol splnený na cca 88%, predpokladaný hospodársky výsledok. 

p. Pavelková: preberali sme to na EK, v tabuľke sú nepresnosti, rozpor s výsledkami 

predkladanými odborom výroby, predkladané údaje sa nezakladajú sa na pravde, zúčtovávajú 

sa 2% na OZ SRZ, vysvetľuje ako by to malo byť správne 

Ing. Lauš: čo sme predali ako drobný majetok? Či je to dobre zaúčtované – odpoveď p. Mgr. 

Kramárovej - áno 

p. Pavelková: predané auto po škodovej udalosti. 

p. Sprušanský: PZ  sa vinníka nepodarilo nájsť, opisuje udalosť, preplatenie z poistenia, nebol 

predávaný iný drobný majetok 

p. Pavelková: EK mala svoje zasadnutie, predseda Pavelková, podpredseda Dobrovodský, na 

zasadnutí aj tajomník a pani Kramárová, prešli sme si materiály, mala nám prísť zápisnica, kde 

boli vznesené pripomienky, potom zaslané upravené materiály, záver EK- nesúlad mzdových 

nákladov- chýbajú tam dôležité veci, treba zosynchronizovať celkový rozpočet s rozpočtami 

jednotlivých odborov, nesúlad s údajmi z odboru výroby, dbať na včasné úhrady faktúr, 

vystavovanie faktúr, zasielanie upomienok, dodržiavať účtovné postupy, správne účtovanie 

výnosov a nákladov, požiadať LK v smernici pre vyúčtovanie cenín nech FO robia priebežne 

každý štvrťrok, aby to neskresľovalo výsledok, treba schváliť použitie 2%, navrhujeme 

vykonať ekonomický a personálny audit 

Mgr. Jankovičová: k záväzkom a pohľadávkam - pozrela neplatičov za Bratislavský kraj, pre 

BA 3 neuhradená čiastka z dôvodu nepredloženia faktúry za kapra   

prezident SRZ treba zlepšiť platobnú disciplínu aj vyúčtovanie cenín na OZ SRZ 

Mgr. Dobrovodský: ohľadom platobnej disciplíny, viac využívať funkciu upomienok, treba OZ 

SRZ aj FO predajcov naháňať. 

Ing. Zajtko: urobme jasné pravidlá, penále pre neplatiace OZ SRZ 

Ing. Viktorín: za ceniny a tlačivá dostaneme faktúru dokopy, jedným z riešení je posunutie 

termínu splatnosti 

Ing. Macúš: aký máme záväzok voči ŠOP? 

Ing. Lauš, Ing. Macúš, Mgr. Kramárová, p. Pavelková, Ing. Viktorín,  Ing. Zajtko , prezident, 

diskusia: platobná disciplína OZ SRZ, včasné vystavovanie faktúr, využívanie sankcií voči 

neplatiacim OZ SRZ, ako použiť 2%, dodržať účel, na ktorý je ich možné použiť, keď bude 

vhodný projekt alebo využitie, predloží sa na schválenie  

 

Prišiel p. Brokeš 

(počet členov Rady SRZ 33) 

 



 

Uznesenie č. 128/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2022 s komentárom, Plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2022 a 1-10/2021, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

 

Bod č. 4 

Návrh plánu práce Prezídia a Rady na rok 2023 

prezident SRZ: vyjadrite sa k termínom 

Mgr. Jankovičová: navrhuje presunúť správu KK SRZ ako 3 bod na každom zasadnutí 

Ing. Lauš: nech sa zasadnutia prezídia nekonajú deň pred radou, ale aby tajomník operatívne 

zvolával prezídium podľa potreby a v ten deň ako radu 

p. Pavelková: zasadnutie 22. 4.2023 bod 3 prvé dva riadky presunúť na zasadnutie 25. 2. 2023 

Mgr. Jankovičová: 17. 6. návrhy cien povolení na rok 23 opraviť na 24 

 

Neprítomní Ing. Macúš a p. Kozub  

(počet členov Rady SRZ 31) 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 129/2022 

Rada schvaľuje predložený Návrh plánu práce Prezídia a Rady na rok 2023 s pripomienkami 

Ing. Lauša, Mgr. Jankovičovej a p. Pavelkovej. 

 

Hlasovanie: 

Za – 31      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

 

 

Bod č. 5 

Návrh predbežného plánu investícií na rok 2023 

Vrátili sa Ing. Macúš a p. Kozub  

(počet členov Rady SRZ 33) 

 

prezident SRZ: materiál ste obdržali,  

tajomník SRZ: ak sú pripomienky, ozvite sa, je to predbežný návrh. 

Ing. Macúš: investičná komisia nebola uznášaniaschopná, je to predbežné, podľa rozpočtu sa 

nastavia priority a podľa toho sa pôjde 

p. Pavelková: dnes sa s plánom len oboznámime, že na tomto by ste chceli pracovať v roku 

2023 a vezmeme na vedomie?  

prezident SRZ: áno, bude to v súlade s rozpočtom 

Ing. Macúš: tak ako v minulosti, pred prijatím rozpočtu je treba, aby sa stretli ekonomická, 

investičná a zarybňovacia komisia a spolu si to prešli a spracovali. 

 

Uznesenie č. 130/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Návrh predbežného plánu investícií na rok 2023. 

 

Bod č. 6 



Vyhodnotenie práce SZŠR za rok 2022, informácia o konaní 42. MS v muche 2023 

 

prezident SRZ: privítal zástupcov SZŠR 

p. Sprušanská: informovala o práci SZŠR, o dôvodu vzniku SZŠR, vyhodnotenie ste dostali, o 

možnostiach dotácií z ministerstva, zdôvodnila žiadosti o udelenie povolenia na rybolov na rok 

2023, majú nárok podľa smernice, žiadosť o navýšenie rozpočtu o 10%, pridávajú sa nové 

disciplíny, dotácie z ministerstva školstva nie sú také ako sa predpokladalo, ak ministerstvo 

navýši dotáciu min o 50% oproti minulému roku, nebudeme žiadať o navýšenie rozpočtu, túto 

žiadosť môžeme teda predložiť cca vo februári, keď už budeme vedieť koľko dostaneme dotácie 

prezident SRZ: touto požiadavkou sa zaoberalo aj prezídium, zatiaľ nie je možné vyhovieť, až 

po schvaľovaní rozpočtu 

p. Králik: predpoklad je čistý odhad alebo z čoho vychádzate? 

p. Sprušanská: ministerstvo má spôsob výpočtu podľa dosiahnutých výsledkov, ale musia mať 

aj oni prostriedky 

p. Pavelková: využívanie finančných prostriedkov SZŠR je vzorové, veľa sa venujú práci 

s mládežou, prostriedky sa používajú na fungovanie zväzu 

 

Uznesenie č. 131/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie práce SZŠR za rok 2022, informácie o konaní 42. 

MS v muche 2023. 

 

p. Leibiczer: majstrovstvá v roku 2023 od 12.9. do 18.9.2023, centrála v hoteli Permon, 

posledných sa zúčastnilo 30 krajín v roku 2017 plus nejakí individuálni súťažiaci, teraz 

predpokladáme cca 30 družstiev, nastavené trate, informuje o nich, od rady by potrebovali 

schváliť revíry Palcmanská maša a Orava 2, plus zarybnenie na týchto revíroch, dostali ste aj 

rozpočet na MS, suma štartovného, sú to vzhľadom k rastu cien len predpokladané náklady, 

dúfame v zisk, ale nevieme povedať vopred, potrebujeme 150 rozhodcov 

Ing. Viktorín: nebude zarybňovanie predtým?  

p. Sprušanská: bude sa prispievať dotknutým OZ SRZ na zarybňovanie, na muške sa 

nezarybňuje pred tým, na Palcmanskej maši ako na jazere sa bude zarybňovať vopred 

p. Králik: klobúk dole pred organizátormi, šíri sa dobré meno 

Mgr. Púčik: upozorňuje na smernicu pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových 

rybárskych pretekov v rybárskych revíroch RADY SRZ 

Ing. Lauš: pochopil som to správne, že dve občianske združenia idú spoločne organizovať MS, 

vy nechcete od nás financovanie ale poskytovanie revírov? 

p. Sprušanská: áno 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 132/2022 

Rada SRZ ako spoluorganizátor MS v muche 2023 schvaľuje konanie súťaží MS v muche 2023 

na rybárskych revíroch Palcmanská maša a Orava 2. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 133/2022 



Rada SRZ schvaľuje návrh na udelenie povolení na rybolov na rok 2023 podľa doručeného 

návrhu SZŠR v zmysle smernice o odmeňovaní funkcionárov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Mgr. Jankovičová: povolenky na rok 2023 by bolo vhodné udeliť aj členom Disciplinárnej 

komisie pri Rade SRZ a členom komisie pre elektronizáciu, ktorí nie sú súčasne členmi Rady 

SRZ 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 134/2022 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle smernice o odmeňovaní funkcionárov udelenie povolenia na 

rybolov na rok 2023 pre členov Disciplinárnej komisie pri Rady SRZ a členom komisie pre 

elektronizáciu (tí ktorí nie sú členmi Rady SRZ). 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 7 

Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2022 

 

prezident SRZ: materiál ste obdržali, ak máte otázky 

tajomník SRZ: máme úmysel prerobiť koncepciu RS, predstavuje zámer centrálnej RS kvôli 

pretrhaniu lokálnych väzieb a posilneniu pozícií RS, kvôli odchodom do dôchodku sa budú 

hľadať noví členovia, SRZ je členom expertnej skupiny Ministerstva spravodlivosti pri 

legislatívnej úprave pytliactva  

p. Vecel: máme v PB problém, nemajú v PB odznaky pre novo vyškolených členov RS  

Ing. Viktorín: problém aj v Lučenci, to si musí okresný úrad objednať, tí majú tento problém 

Ing. Píš: treba urgovať na úrade 

Ing. Mišech: vznikla združená enviropolícia, v akom stave je to? 

tajomník SRZ: inšpekcia životného prostredia ma taký úmysel, má záujem prebrať integrovanú 

rybársku stráž, narážajú na veľké problémy, ale je tam problém aj s financiami 

Ing. Macúš: na VN Orava sme riešili spory RS vs MO SRZ Námestovo, treba zlepšiť 

komunikáciu RS a MO/MsO. 

 

Uznesenie č. 135/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2022. 

 

 

Bod č. 8 

Správa Kontrolnej komisie SRZ  

 

Mgr. Dubnička: kontrola 9.12. 2022 na sekretariáte na plnenie rozpočtu, kontrola vyúčtovania 

XIV. snemu,  kontrola pokladničných operácií, kontrola nákupov a investičnej činnosti. 

Prekročenie rozpočtu snemu vzniklo kvôli pôvodne neplánovaným finančným prostriedkov na 



preplatenie cestovných náhrad účastníkov na snem, cesťáky na snem, nedostatky pri kontrole 

vyúčtovania snemu nezistené. Kontrola pokladničných operácií a ďalšie neboli zistené 

nedostatky. Podnet Martin- kontrola pokračuje, podnet na nerovnaké zaobchádzanie- vo veci 

koná súd, kontrola do doby jeho skončenia je prerušená, podnet vo veci  dovolania - neboli 

porušené predpisy- kontrola je ukončená, sťažovateľovi bol zaslaný protokol, podnet 

Kežmarok- po skončení kontroly z PZ bude kontrola pokračovať, podnet Podbrezová neplatné 

voľby-kontrola prebieha, podnet Martin nešpecifikované pochybenia- kontrola prebieha, 

podnet na neplatné voľby tajomníka- kontrola prebieha, podnet z KE nesúlad stanov a DP 

kontrola prebieha.  

 

 

Uznesenie č. 136/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu Kontrolnej komisie SRZ. 

 

 

Bod č. 9.1 

Rôzne  

Návrh - cenník násad pre rok 2023 

prezident SRZ: materiál ste obdržali 

Ing. Gulas: cenník násad prešiel navýšením cca o 10%, ide o zohľadnenie navýšenia skoro 

všetkých vstupov, je to predbežný cenník, ak by došlo k výraznejším zníženiam cien vstupov, 

predložíme upravený cenník na schválenie 

p. Almaši: násada k3 na jar v Hrhove?  

tajomník SRZ: na Hrhove nie je komorovaná táto násada 

Ing. Zajtko: nepočul som o opatreniach na znižovanie nákladov na strediskách 

Ing. Gulas: tu riešime cenník násad, náklady sa riešia v investíciách 

tajomník SRZ: stále prebiehajú rokovania s dodávateľmi energií, hľadáme čo najvýhodnejšieho 

dodávateľa, máme 42 odberných miest na naše IČO, bola nám ponúknutá výhodnejšia cena ako 

máme teraz, za august a september budeme si žiadať aj o vratku od štátu, tam kde sa dá, 

plánujeme fotovoltaiku, aj pri krmivách hľadáme spôsob ako ušetriť 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 137/2022 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh cenníka násad pre rok 2023. 

 

Neprítomní Ing. Stanko  a p. Brokeš  

(počet členov Rady SRZ 31) 

 

Hlasovanie: 

Za – 30      

Proti – 0    

Zdržal sa – 1 Ing. Alina 

 

 

Bod č. 9.2 

Rôzne  

Informácia o elektronizácii SRZ 

 

prezident SRZ: už prerokované na prezídiu, nie sme spokojní s tým, ako sa tu vyvíja 



tajomník SRZ: vráťme sa k samotnému výberu dodávateľa, aké bolo výberové konanie, aké 

prišli ponuky, takéto výberové konania treba zverejňovať aj na stránke SRZ, aby to bolo čo 

najtransparentnejšie 

p. Horčička: podľa vyčlenených finančných prostriedkov - 80 000 €, sme vyhlásili výberové 

konanie, uskutočnilo sa podľa smernice, vyberali sme na oslovenie firmy, ktoré sa uchádzali už 

počas kreovania požiadaviek, ďalšie, ktoré sme oslovili, sme vyberali spolu s členmi komisie 

pre elektronizáciu, išlo sa štandarde podľa smernice, v spolupráci s  investičnou  komisiou 

predložené Rade na schválenie, bola vybraná firma na rokovanie.  

Ing. Zajtko: výstup, ktorý by sme z tohto dostali nemá takú hodnotu 

Ing. Cuker: dve firmy skončili na prvom mieste, jedna bola bez zamestnancov a bez vyššieho 

obratu, odporučili sme teda tú druhú, ktorú sme považovali za stabilnejšiu 

Ing. Macúš: hovoríme o jednom obstarávaní, aby všetky dopyty boli oznamované na webovej 

stránke, vyvaruje sa do budúcnosti 

Ing. Lauš: nie je tu kontinuita, už sme v 2006 zaplatili prvý projekt, bolo zaslané OZ SRZ, vy 

neviete koľko PC, tlačiarní a ďalšieho vybavenia treba nakúpiť, nesprávane zadanie, treba 

spraviť normálne podmienky, spraviť riadne zadanie 

Ing. Zajtko: treba spraviť poriadne súťažné podklady, veď nevieme čo chceme 

Ing. Macúš, p. Pavelková, Ing. Cuker, p. Horčička, Mgr. Dobrovodský, p. Janovič, p. Šaffa, p. 

Konkoľ, p. Bezuška, tajomník, Ing. Habáň, Mgr. Pavlas, p. Brokeš: diskusia, podmienky čo 

chceme boli vypracované, spôsoby a výber firmy, ten pôvodný program, na tom sa nedá stavať, 

zadanie, ktoré pripravovala komisia rok a pol, prvá etapa – členská základňa nerátali sme so 

žiadnym existujúcim systémom, chceli sme riešenie na mieru, treba ísť odznova, ak niekto ma 

použiteľný systém, treba osloviť tie firmy, napr. tí čo robia pre český rybársky zväz, futbalistov, 

starý systém je použiteľný, nemôžem sa zbaviť dojmu, že toto vzniklo kvôli nespokojnosti 

jednej firmy, dolaďme kritéria a spravme to verejne, jedná sa o dlhodobý projekt 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 138/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie č. 95/2022 a ukladá komisii pre elektronizáciu vypracovať podklady 

pre výberové konanie na dodávateľa 1. etapy elektronizácie SRZ- centrálna evidencia členskej 

základne a predložiť členom Rady na prerokovanie do  5.1.2023. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28      

Proti – 0    

Zdržal sa – 5 Mgr. Jankovičová, p. Pavelková, Ing. Pavlas, Mgr. Hidaši, p. Konkoľ 

 

Bod č. 9.3 

Rôzne  

Informácie o stave konaní vo veci predaja strediska Považská Bystrica 

 

tajomník SRZ: poinformoval, včera bolo vyhlásenie rozsudku, našu žalobu súd zamietol, 

pripravujeme odvolanie 

 

Uznesenie č. 139/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu o stave konaní vo veci predaja strediska Považská 

Bystrica.  

 

 



Bod č. 9.4 

Rôzne  

Informácia k ponuke odpredaja Hrhovských rybníkov 

 

 

tajomník SRZ: splnilo sa uznesenie, predávajúcim bol zaslaný protinávrh so schválenou kúpnou 

cenou, predávajúci akceptujú cenu, podpísal v Slovenskej záručnej a rozvojovej žiadosť o úver, 

o podmienkach budete informovaní, advokátska kancelária Kvasnica sa podieľa na 

pripomienkovaní zmluvy, definitívne znenie zmluvy vám bude poskytnuté. 

 

Uznesenie č. 140/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu k ponuke odpredaja Hrhovských rybníkov. 

 

 

Obed 

 

Bod č. 9.5 

Rôzne  

Návrh na udelenie vyznamenaní 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 141/2022 

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 Banská Štiavnica Kóšik Ladislav 1949 spĺňa 

 Trnava Ardan Peter 1954 spĺňa 

  Martinkovič Jozef 1953 spĺňa 

  Trokanová Marta 1967 spĺňa 

 Sládkovičovo Pethöová Mária, Ing. 1947 spĺňa 

 Trenčín 
Sámela Jaroslav, PhDr., 

PhD. 1969 spĺňa 

 Medzev Vitkaj Vladimír 1952 spĺňa 

Zlatý odznak Banská Štiavnica Nitschko Marián 1947 spĺňa 

   Sep Peter 1960 spĺňa 

 
Trnava 

Dobrovodský Tomáš, 

Mgr. 1984 spĺňa 

   Gross Vladimír 1965 spĺňa 

 Medzev Eiben Milan 1964 spĺňa 

 Záhorie Kadlečovič Peter 1953 spĺňa 

  Miškolci Anton 1948 spĺňa 

Čestný člen Banská Štiavnica Mecho Vladimír, Ing. 1947 spĺňa 

 Trebišov Tomko František 1962 spĺňa 

  Čadca Krkoška Milan 1957 spĺňa 

 Turčianske Teplice Kohút Ján, Ing. 1964 spĺňa 



 Trnava Trokan Pavol, Ing. 1964 spĺňa 

  Čerešňák Vladimír, 

PaedDr. 
1956 spĺňa 

  Šaromír Slavko, Ing. 1954 spĺňa 

 Bratislava II. Dekyská Kornélia 1952 spĺňa 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9.6 

Rôzne  

Žiadosť o zmenu v revíroch – MsO SRZ Prievidza 

 

prezident SRZ: materiál ste obdržali 

tajomník SRZ: táto vodná plocha tu nie je riešená prvý krát, keby sa to riešilo aj inak ako 

zamietnutím, možno by sa to bolo vyriešilo. Uskutočnilo sa rokovanie v Prievidzi aj za účasti 

viceprezidenta, nie je prístup k revírom, dospeli sme k tomu, že rada to zamietne, Legislatívna 

komisia pripraví úpravu smernice o zaraďovaní revírov, navrhnuté uznesenia 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 142/2022 

Rada SRZ neschvaľuje žiadosť  MsO SRZ Prievidza o zmenu v revíroch. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 143/2022 

Rada SRZ ukladá Legislatívnej komisii novelizovať Smernicu na prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z predaja povolení na rybolov, časť o zaraďovaní revírov do ZKP a LZP. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 144/2022 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ rokovať s SVP ohľadom usporiadania práv k pozemkom 

pod vodnými plochami a okolo nich. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 



 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 145/2022 

Rada ukladá MsO SRZ Prievidza, aby v rámci svojej územnej pôsobnosti vyhľadala lokality- 

pozemky pri vodných plochách alebo pod nimi, vhodné na dlhodobý prenájom alebo odpredaj 

do vlastníctva SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

 

Bod č. 9.7 

Rôzne  

Žiadosti o usporiadanie pretekov na revíroch Rady SRZ v r. 2023 – OZ SRZ Michalovce 

a Sereď 

 

p. Šaffa: jubilejný ročník medzinárodného preteku – XV. ročník Zemplínsky kapor na 

Zemplínskej šírave v roku 2023 v love kaprov družstiev, Usporiadanie tohto preteku má reálny 

predpoklad zvýšenia záujmu carpteamov, ale aj rybárov zo Slovenska a ostatných európskych 

štátov o lov na Zemplínskej šírave. Rok 2022 bol v love kaprov družstiev  veľkým a pozitívnym 

ohlasom či v počte ulovených rýb, boli prekonané všetky doterajšie rekordy a nový váhový 

rekord je 26,33 kg. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 146/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o Uskutočnenie pretekov Zemplínsky 

kapor 2023 v termíne 16.9.-23.9.2023 na revíri SRZ Rady na Zemplínskej šírave. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Ing. Alina: je to nultý ročník, sú to nadšenci, ktorí na tom pracujú celý rok, opísal propozície, 

podmienky 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 147/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Sereď o uskutočnenie 1. ročníka Kráľová Carp Cup 

v termíne 22.10.-28.10. 2023 na revíri SRZ Rady - na VN Kráľová. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9.8 

Rôzne  



Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre výrobu relácie „Na rybách – Petrov zdar!“ – Peter 

Martiš 

 

prezident SRZ: materiál ste obdržali, máte pripomienky? 

p. Bezuška: podporili sme ich tento rok materiálne, ako sa prehodnocuje zmluva s RTVS, 

v relácii by mohli viac upovedomovať o druhoch rýb, treba zapojiť aj ichtyológov 

tajomník SRZ: navýšenie je hlavne kvôli cenám PHM, plánuje sa, že príspevky budú smerovať 

aj na spoznávanie druhov rýb, sami môžete dávať podnety, čo by malo byť v relácii, čo by ste 

tam chceli prezentovať alebo vidieť 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 148/2022 

Rada SRZ schvaľuje Žiadosť Petra Martiša o navýšenie rozpočtu pre výrobu relácie „Na rybách 

– Petrov zdar!“. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9.9 

Rôzne  

Žiadosť o dočasné obmedzenie privlastnenia si úlovkov – SRZ MO Handlová 

 

tajomník SRZ: Prezídium sa týmto zaoberalo a neodporúča schválenie žiadosti 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 149/2022 

Rada SRZ neschvaľuje Žiadosť o dočasné obmedzenie privlastnenia si úlovkov – SRZ MO 

Handlová. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9.10 

Rôzne  

Ponuka na výrobu internetovej relácie Rybárstvo na dlani a dvojmesačného periodika 

pre SRZ –   Rudolf Schwarz 

 

tajomník SRZ: na facebooku už  ide rybárstvo na dlani, niekoľko častí, je tam možnosť pre vás 

všetkých sa prezentovať, aj pre ichtyológov, dokážeme tým zodpovedať množstvo otázok od 

verejnosti, otázka koľko dielov, v minulosti sa vydával časopis, ponuka skúšobne vydať jedno 

číslo, potom sa uvidí 

p. Bezuška: sledujem, je to dobrá relácia, ale dal by som to bez možnosti komentovať, výroba 

15 minútového shotu, to by mohli robiť v rámci zmluvy na rybách, zdá sa mi vysoká cena 

tajomník SRZ: nemyslím si, že by sme mali čokoľvek skrývať, natočiť to nie je problém, je to 

aj otázka cestovania buď výrobcov alebo nás, otázka kto sa komu má prispôsobovať,  



Mgr. Dobrovodský: nereagovať na komentáre, treba podporovať marketing SRZ, akcia čisté 

brehy je veľká príležitosť sa prezentovať, treba na ňu pozvať aj zástupcov štátnej správy, 

ochranárov 

Ing. Lauš: máme aj vlastnú stránku, na tej minimálne informujeme, rozhodnime sa či to má byť 

informačný kanál alebo diskusné fórum 

p. Pavelková: ak toto bude 2x do mesiaca plus už schválené zvýšenie nákladov na reláciu Petrov 

zdar, vychádza mi to, že sa zvýšia sa náklady na propagáciu cca o 600 € na mesiac, chceme 

viac informácií  

tajomník SRZ: v relácii potrebujú nové podnety, impulzy musia ísť odtiaľto, zašlite podnety 

p. Konkoľ: periodikum – nazbierať materiál na 40 strán je dosť náročné, nech to nie je 

duplicitné s reláciou 

Ing. Zajtko, Ing. Mišech, p. Bezuška, tajomník SRZ, diskusia: spôsobom akým reagovať na 

podnety a komentáre, obsah relácie 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 150/2022 

Rada SRZ schvaľuje prijatie ponuky Rudolfa Schwarza na výrobu internetovej relácie 

Rybárstvo na dlani dva krát mesačne a vydanie jedného čísla časopisu pre SRZ.   

 

Hlasovanie: 

Za – 21      

Proti – 1 p. Bezuška    

Zdržal sa – 11 Králik, p. Konkoľ, Mgr. Púčik, Mgr. Jankovičová, Pavelková , Mgr. Hidaši,  

Mgr. Pavlas, JUDr. Timár, p. Vecel, p. Brokeš, Ing. Lauš  

 

Bod č. 9.11 

Rôzne  

Ponuka na odpredaj pozemkov KÚ obce Girovce, okres Vranov nad Topľou 

 

prezident SRZ: ponuka na odpredaj pozemku 

tajomník SRZ: je to pod strediskom Košarovce, Prezídium sa zaoberalo týmto návrhom a 

odporúča neschváliť tento návrh a ponúknuť 5 € za 1 m2. Ak nepristúpia na takúto ponuku, tak 

nájomná zmluva štandardne. Jedná sa o podiel na pozemku pod naším strediskom.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 151/2022 

Rada SRZ neschvaľuje prijatie ponuky na odpredaj pozemkov KÚ obce Girovce, okres Vranov 

nad Topľou vo výške 10 € na m2 a navrhuje zaslať predávajúcim  ponuku na odpredaj vo výške 

5 € na m2. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9.12 

Rôzne  

Informácia o výjazdovom zasadnutí Rady SRZ v januári 2023 

 



tajomník SRZ: predniesol program výjazdového zasadnutia a informácie ohľadom organizácie 

zasadnutia, prípravy materiálov 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 152/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu o výjazdovom zasadnutí Rady SRZ v januári 2023. 

 

 

 

Bod č. 9.13 

Rôzne  

Žiadosť o prenájom sádok – M. Hruštinec 

 

prezident SRZ: každý rok táto žiadosť, Prezídium prejednalo žiadosť, navrhuje požadovať 2200 

€ 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 153/2022 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na prenájom sádok v Bytči, ale za cenu 2200 €. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 9.14 

Rôzne  

Žiadosť Spišská Stará Ves - pôžička 

 

prezident SRZ: poprosím jej zástupca, aby uviedol, Spišská Stará Ves nemá neuhradené 

záväzky 

p. Kozub: odprezentoval dôvody žiadosti, sú potrebné úpravy rybníka, odbahnenie a ďalšie 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 154/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Stará Spišská Ves o poskytnutie pôžičky vo výške 

10 000 € na rekonštrukciu VN Červený Kláštor č. r. 4-3310-4-1. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ: vyčerpali sme všetky body programu, ešte máme priestor, potrebujeme nový 

účtovný program, či ideme pokračovať v starom alebo nový, investičná komisia zasadala, 

poinformujte nás 

Ing. Macúš: v utorok sme mali ponuku na účtovný program, doterajší poskytovateľ nedal 

ponuku, chceme, aby sme mali tri ponuky 

Mgr. Kramárová: predstavila rôzne ponuky účtovných programov, zhodnotila výhody, 

nevýhody 



Ing. Zajtko, p. Pavelková, Mgr. Kramárová, diskusia: doterajší poskytovateľ nedodal upgrady, 

treba písomne osloviť poskytovateľa, potom predložiť 

 

Ing. Lauš: Stanovy -treba podľa odporúčania z MV SR zosúladiť pojem zánik SRZ so zákonom, 

má to byť zrušenie SRZ, tento pojem nebol predmetom novelizácie 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 155/2022 

Rada SRZ poveruje organizačno-právny odbor zosúladením pojmu zánik za zrušenie v texte 

stanov.  

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ: sú splnené podmienky na vyplatenie druhej polovice 13 platu, predkladá na 

schválenie vyplatenie druhej polovice 13-teho platu pre všetkých zamestnancov Zväzu 

p. Pavelková: vysvetlila rozdiely v mzdovom fonde, EK odporúča schváliť 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 156/2022 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie druhej polovice 13-teho platu zamestnancom SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 33      

Proti – 0    

Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 157/2022 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny tajomníkovi SRZ vo výške alikvotnej 

časti mzdy za obdobie od konania XIV. Snemu SRZ do uzatvorenia pracovnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: 

Za – 32      

Proti – 0    

Zdržal sa – 1 Ing. Bohuš Cintula 

 

Za predsedov komisií Rady SRZ boli zvolení: Legislatívna komisia Ing. Lauš, Investičná 

komisia Ing. Zajtko, Zarybňovacia komisia Ing. Mišech, Ekonomická komisia p. Pavelková. 

 

Koniec. 

 

Zapísal: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

 

 

 



 

 

 

  

 Ing. Bohuš Cintula, v.r.     p. Ivan Orovčík, v.r. 

     tajomník SRZ          prezident SRZ  

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: p. Konkoľ p. Bezuška 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 10.12.2022 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

Uznesenie č. 123/2022 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Pavlasa  a p. Šaffu. 

Uznesenie č. 124/2022 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Konkoľa a p. Bezušku. 

Uznesenie č. 125/2022 

Rada SRZ schvaľuje program zasadnutia a doplnenie bodu programu voľba predsedov 

pracovných komisií. 

Uznesenie č. 129/2022 

Rada schvaľuje predložený Návrh plánu práce Prezídia a Rady na rok 2023 s pripomienkami 

Ing. Lauša, Mgr. Jankovičovej a p. Pavelkovej. 

Uznesenie č. 132/2022 

Rada SRZ ako spoluorganizátor MS v muche 2023 schvaľuje konanie súťaží MS v muche 2023 

na rybárskych revíroch Palcmanská maša a Orava 2. 

Uznesenie č. 133/2022 

Rada SRZ schvaľuje návrh na udelenie povolení na rybolov na rok 2023 podľa doručeného 

návrhu SZŠR v zmysle smernice o odmeňovaní funkcionárov. 

Uznesenie č. 134/2022 

Rada SRZ schvaľuje v zmysle smernice o odmeňovaní funkcionárov udelenie povolenia na 

rybolov na rok 2023 pre členov Disciplinárnej komisie pri Rady SRZ a členom komisie pre 

elektronizáciu (tí ktorí nie sú členmi Rady SRZ). 

Uznesenie č. 137/2022 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh cenníka násad pre rok 2023. 

Uznesenie č. 141/2022 

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 Banská Štiavnica Kóšik Ladislav 1949 spĺňa 

 Trnava Ardan Peter 1954 spĺňa 

  Martinkovič Jozef 1953 spĺňa 

  Trokanová Marta 1967 spĺňa 

 Sládkovičovo Pethöová Mária, Ing. 1947 spĺňa 

 Trenčín 
Sámela Jaroslav, PhDr., 

PhD. 1969 spĺňa 

 Medzev Vitkaj Vladimír 1952 spĺňa 

Zlatý odznak Banská Štiavnica Nitschko Marián 1947 spĺňa 

   Sep Peter 1960 spĺňa 

 
Trnava 

Dobrovodský Tomáš, 

Mgr. 1984 spĺňa 

   Gross Vladimír 1965 spĺňa 

 Medzev Eiben Milan 1964 spĺňa 

 Záhorie Kadlečovič Peter 1953 spĺňa 

  Miškolci Anton 1948 spĺňa 

Čestný člen Banská Štiavnica Mecho Vladimír, Ing. 1947 spĺňa 



 Trebišov Tomko František 1962 spĺňa 

  Čadca Krkoška Milan 1957 spĺňa 

 Turčianske Teplice Kohút Ján, Ing. 1964 spĺňa 

 Trnava Trokan Pavol, Ing. 1964 spĺňa 

  Čerešňák Vladimír, 

PaedDr. 
1956 spĺňa 

  Šaromír Slavko, Ing. 1954 spĺňa 

 Bratislava II. Dekyská Kornélia 1952 spĺňa 

 

Uznesenie č. 146/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Michalovce o Uskutočnenie pretekov Zemplínsky 

kapor 2023 v termíne 16.9.-23.9.2023 na revíri SRZ Rady na Zemplínskej šírave. 

Uznesenie č. 147/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Sereď o uskutočnenie 1. ročníka Kráľová Carp Cup 

v termíne 22.10.-28.10. 2023 na revíri SRZ Rady - na VN Kráľová. 

Uznesenie č. 148/2022 

Rada SRZ schvaľuje Žiadosť Petra Martiša o navýšenie rozpočtu pre výrobu relácie „Na rybách 

– Petrov zdar!“. 

Uznesenie č. 150/2022 

Rada SRZ schvaľuje prijatie ponuky Rudolfa Schwarza na výrobu internetovej relácie 

Rybárstvo na dlani dva krát mesačne a vydanie jedného čísla časopisu pre SRZ.   

Uznesenie č. 153/2022 

Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na prenájom sádok v Bytči, ale za cenu 2200 €. 

Uznesenie č. 154/2022 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Stará Spišská Ves o poskytnutie pôžičky vo výške 

10 000 € na rekonštrukciu VN Červený Kláštor č. r. 4-3310-4-1. 

Uznesenie č. 156/2022 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie druhej polovice 13-teho platu zamestnancom SRZ. 

Uznesenie č. 157/2022 

Rada SRZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny tajomníkovi SRZ vo výške alikvotnej 

časti mzdy za obdobie od konania XIV. Snemu SRZ do uzatvorenia pracovnej zmluvy. 

 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

Uznesenie č. 126/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti Sekretariátu Rady SRZ. 

Uznesenie č. 127/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení. 

Uznesenie č. 128/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2022 s komentárom, Plán a 

skutočnosť rozpočtu za 1-10/2022 a 1-10/2021, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 130/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Návrh predbežného plánu investícií na rok 2023. 

Uznesenie č. 131/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie práce SZŠR za rok 2022, informácie o konaní 42. 

MS v muche 2023. 

Uznesenie č. 135/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2022. 



Uznesenie č. 136/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Správu Kontrolnej komisie SRZ. 

Uznesenie č. 139/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu o stave konaní vo veci predaja strediska Považská 

Bystrica.  

Uznesenie č. 140/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu k ponuke odpredaja Hrhovských rybníkov. 

Uznesenie č. 152/2022 

Rada SRZ berie na vedomie Informáciu o výjazdovom zasadnutí Rady SRZ v januári 2023. 

 

III. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 142/2022 

Rada SRZ neschvaľuje žiadosť  MsO SRZ Prievidza o zmenu v revíroch. 

Uznesenie č. 149/2022 

Rada SRZ neschvaľuje Žiadosť o dočasné obmedzenie privlastnenia si úlovkov – SRZ MO 

Handlová. 

Uznesenie č. 151/2022 

Rada SRZ neschvaľuje prijatie ponuky na odpredaj pozemkov KÚ obce Girovce, okres Vranov 

nad Topľou vo výške 10 € na m2 a navrhuje zaslať predávajúcim  ponuku na odpredaj vo výške 

5 € na m2. 

 

IV. Rada SRZ ruší: 

Uznesenie č. 138/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie č. 95/2022 a ukladá komisii pre elektronizáciu vypracovať podklady 

pre výberové konanie na dodávateľa 1. etapy elektronizácie SRZ- centrálna evidencia členskej 

základne a predložiť členom Rady na prerokovanie do  5.1.2023. 

 

 

 

V. Rada SRZ ukladá: 

  

Uznesenie č. 138/2022 

Rada SRZ ruší uznesenie č. 95/2022 a ukladá komisii pre elektronizáciu vypracovať podklady 

pre výberové konanie na dodávateľa 1. etapy elektronizácie SRZ- centrálna evidencia členskej 

základne a predložiť členom Rady na prerokovanie do  5.1.2023. 

Uznesenie č. 143/2022 

Rada SRZ ukladá Legislatívnej komisii novelizovať Smernicu na prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z predaja povolení na rybolov, časť o zaraďovaní revírov do ZKP a LZP. 

Uznesenie č. 144/2022 

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ rokovať s SVP ohľadom usporiadania práv k pozemkom 

pod vodnými plochami a okolo nich. 

Uznesenie č. 145/2022 

Rada ukladá MsO SRZ Prievidza, aby v rámci svojej územnej pôsobnosti vyhľadala lokality- 

pozemky pri vodných plochách alebo pod nimi, vhodné na dlhodobý prenájom alebo odpredaj 

do vlastníctva SRZ. 

 

VI. Rada SRZ poveruje: 

Uznesenie č. 155/2022 

Rada SRZ poveruje organizačno-právny odbor zosúladením pojmu zánik za zrušenie v texte 

stanov.  


