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 Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 25. februára 2023 v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný: Ing. Alina Dušan, Bc. Hamran Attila,  PhDr. Fraňa Igor, Mgr. Pavlas Jaroslav, 

JUDr. Kabáč Miloš, p. Almaši Jaroslav ( dostavil sa na hlasovanie č.41/2023 a nasledujúce) 

Prizvaní: Mgr. Schlesingerová – organizačno-právny odbor, Ing. Gulas- vedúci odboru  výroby 

násad, p. Sprušanský- vedúci odboru správy majetku a investícií, Ing. Dušan Hajňuk 

– vedúci odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, Mgr. Dušan Jaššo, p.   

Mada- komisia pre elektronizáciu, PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA- 

predseda ČRS, Ing. Roman Heimlich, Ph.D.- konateľ ČRZ, Bc. Tomas Kočica - 

projektový manažér RIS ČRZ 

 

(prítomných  28 členov Rady SRZ)   

 
Program: 

 

1. Správa tajomníka o činnosti Sekretariátu Rady SRZ 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa KK SRZ 

4. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2022 s komentárom 

    Aktuálne záväzky a pohľadávky  

    Riadna účtovná závierka Rady SRZ v r. 2022 s komentárom 

    Správa audítora k účtovnej závierke r. 2022 

5. Vyhodnotenie zarybňovania v r. 2022 

6. Vyhodnotenie investícií a opráv v roku 2022 

7. Návrh plánu zarybňovania 

8. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2022 až 2023 

9. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2023 s komentárom 

10. Správa o stave konaní vo veci predaja strediska P. Bystrica 

11. Správa o elektronizácii 

12. Správa o hospodárení Slovryb a.s. 

13. Rôzne 

13.1. Návrh na udelenie vyznamenaní 

13.2. Žiadosti o usporiadanie pretekov na vodách Rady SRZ 
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13.3. Práca s mládežou 

13.4. Žiadosti o dotácie z rezervného fondu pre ekol. havárie a  prvotné zarybnenie, žiadosti 

o schválenie pretekov 

13.5. Elektronizácia – prezentácia systému Českého rybářskeho svazu 

V dňoch 1. februára 2023 - 5. februára 2023 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým 

bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 17/2023 

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 

Čestný člen Trebišov Besler Václav 

  Svidník Vorobeľ Milan 

  

Spišská Nová 

Ves Brziak Dušan 

  Žilina Horčičák Ladislav 

Medaila Michalovce Tomko Marián, JUDr. 

  Puskajler Ladislav 

  Žilina Šedivý Peter 

    Pažický Milan 

    Maňák František 

    Uhlárik Karol 

  Zlaté Moravce  Bolla Pavel 

  Antalík Dušan 

  Gelnica Záhornacký Marián 

  

Spišská Nová 

Ves Popovič Emil 

  Banská Štiavnica Legény Július, Ing. 

  Bálint Pavel 

  Hlohovec Šimunič Pavol 

  Štipák Štefan 

  Sabinov Merňák Jozef 

    Nemčík Miroslav 

    Čuba Peter 

    Skladaný Vladimír, Ing. 

    Biroš Jozef, Ing. 

Zlatý odznak Stropkov Hurný Daniel 

  Michalovce Macko Štefan 

  Zlaté Moravce Bogyo Ján 

  Hornák Elemír, Ing. 

  Porubec Štefan, Mgr. 
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  Michalicová Eva 

  

Dubnica nad 

Váhom Duraj Miroslav, Ing. 

  Gelnica Řiha Miroslav 

  Spišská Nová 

Ves 
Mikolaj Ján 

  Palko Karol, Ing. 

  Šiška Jozef 

  Oreško Slavomír, Ing. 

  Žilina Šenold Dušan, Ing. 

    Mucha Gustáv, Ing. 

    Hollý Jozef 

    Šimek Juraj 

    Šingliar Ján 

    Zlatoš Ladislav 

    Barčiak Peter 

    Kavecký Jozef 

    Skukálek Pavol 

  Sabinov Krehlík Ján 

    Mizerák Miloš 

    Letkovský Slavomír 

    Greško Róbert 

    Berka Ľuboš, Ing. 

 

 Hlasovanie: 

Za – 33 

Proti – 0      

Zdržal sa – 0   

Nehlasoval – 1  (p. Nikov) 

 

V dňoch 7. februára 2023 - 10. februára 2023 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým 

bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 18/2023 

Rada SRZ schvaľuje: 

- kúpu nehnuteľností vedených na LV č. 1352, 3512, 3557 v katastrálnom území Hrhov 

a na LV č. 960 a 1520 v katastrálnom území Turňa nad Bodvou, spolu za kúpnu cenu 

vo výške 3.200.000 EUR v znení priložených zmlúv, 

- podpísanie zmluvy o úvere so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. vo 

výške 2.500.000 EUR na účely kúpy nehnuteľností vedených na LV č. 1352, 3512, 

3557 v katastrálnom území Hrhov a LV č. 960 a 1520 v katastrálnom území Turňa nad 

Bodvou, 

- zabezpečenie úveru nehnuteľným majetkom vedeným na LV č. 1352, 3512, 3557 

v katastrálnom území Hrhov a LV č. 960 a 1520 v katastrálnom území Turňa nad 

Bodvou v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. a zriadenie notárskej 
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zápisnice na majetok Slovenského rybárskeho zväzu v prospech Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky, a. s.. 

-  

Hlasovanie: 

Za – 25 

Proti – 6     (p. Bezuška, Bc. Hamran, p. Kobela, Ing. Lauš, p. Vaculčiak, p. Vecel)  

Zdržal sa – 1                 (p. Brokeš)   

Nehlasoval – 2  (p. Nikov, PhDr. Fraňa) 

 

 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ, privítal členov Rady SRZ a odovzdal slovo tajomníkovi. 

Tajomník SRZ privítal zástupcov Českého rybárskeho svazu PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, 

MSc., MBA- predseda ČRS, Ing. Roman Heimlich, Ph.D.- konateľ ČRZ a Bc. Tomas Kočica - 

projektový manažér RIS. Týmto bodom začneme rokovanie, aby zástupcovia ČRZ nemuseli 

čakať. 

 

Bod č. 13.5 

Elektronizácia – prezentácia systému Českého rybářskeho svazu 

 

Bc. Tomáš Kočica: opísal priebeh tvorby systému, od mája, zatiaľ ešte testovacia fáza, cieľom 

bolo poskytnúť členom adekvátny servis a organizáciám uľahčiť fungovanie, je to  

prispôsobené územnému členeniu ČR a špecifikáciám jednotlivých územných zväzov. Snahou 

bolo,  aby to bol živý a prispôsobeniu schopný systém. Komplexný systém, ktorý má dohliadať 

aj na platnosť dekrétov, aby sa neprišlo o revíry, aj údaje o členoch, aby vylúčený člen nemohol 

už požiadať o prijatie inde. V systéme má byť aj veľa vyhodnotení napr. ohľadom úlovkov na 

revíroch, návštevách na revíry,.... bolo potrebné riešiť ochranu osobných údajov členov, 

nakladanie s údajmi v súlade s predpismi. Cca 10 ročná návratnosť tejto investície, má to 

generovať úspory finančné aj časové. Dlhé rozhodovanie či to robiť čiastkovo alebo celé naraz. 

Pri čiastkovom zavádzaní systému sa po 15 rokoch nepodarilo uviesť ho do praxe. Preto teraz 

rozhodnutie spustiť celý systém naraz. Opisuje technické nároky, pripojenie na internet, 

mobilná aplikácia pre rybárov, pre rybársku stráž, je to vo vlastníctve zväzu, prístup aj z terénu. 

Ak by  to nebolo vo vlastníctve, tak platíte prenájom firme, preto sme sa rozhodli, aby systém 

bol vo vlastníctve zväzu. Do systému zahrnuli aj disciplinárne konania na organizáciách. Snaha 

o digitalizáciu povolení na rybolov. Možnosť prepojenia aj na bankové platby. Kompletná 

centrálna agenda členskej základne, organizácie a ich prepojenie, systém rybárskej stráže, 

kontrola povoleniek priamo v terénne, možnosť odoslať z aplikácie podnety na disciplinárne 

alebo správne konanie, prípadne vyhotoviť zvukový záznam. Celú digitalizáciu treba vnímať 

ako projekt, cena za program je zlomok z toho, čo stojí celá elektronizácia. Ako prvé s treba 

ujasniť, čo od toho očakávate, ale nie teraz, ale čo od toho očakávate cca za 10 rokov, aby aj 

zhotoviteľ vedel, čo sa v budúcnosti môže očakávať. Podľa toho naplánovať aj financie. 

Dôležité je zadávacia dokumentácia, správne nastavenie súťažných požiadaviek a výberových 

konaní. Dobré je mať aj projektových dozor- externá firma a advokátska kancelária kvôli 

zmluvám. Sedem mesiacov trvalo vypracovanie zadávacej dokumentácie a má cca 200 strán. 

Následne detailná analýza- návod pre programátorov. Je to veľmi náročné na ľudské zdroje. 

Vysoké nároky na testovanie a zabezpečenia osobných údajov, zabezpečenia proti úniku dát, 

úložisko. Technické zariadenia- tlačiarne, čítačky, užívateľská podpora. Od marca začína 

spúšťanie systému, pre športovcov v lete. Vysoké finančné nároky na prvý pohľad, 

predpokladaná návratnosť cca 10 rokov, ale očakáva sa vysoká úspora napr. poštové náklady, 
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ľudské zdroje a ďalšie. Veľký prínos aj pre bežného rybára, ktorý za malý ročný poplatok získa 

výborný servis. Treba to vnímať ako proces a veľký projekt. 

p. Šiška: existuje aj vízia, že by ste nám vedeli pomôcť? 

Bc. Kočica: mne by sa to páčilo, aj celá spolupráca aj možnosti pre členskú základňu, prepojené 

systémy by určite predstavovali zníženie administratívnej záťaže pri zakúpení povolenky ČR-

SR 

Mgr. Púčik: akú má tento systém ochranu a aké je zabezpečenie, ak to padne, je problém 

Bc. Kočica: vysvetľuje spôsoby zabezpečenia softvéru, dodávateľ poskytuje zabezpečenie aj 

pre banky, štátnu správu, technické informácie, zabezpečenie v dátovom centre, dôkladný výber 

dodávateľa, GDPR analýza, preto sme mali externú advokátsku kanceláriu, pretože je to veľmi 

náročné  

PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA: 16 rokov sme sa bavili o tom ako to urobiť, boli 

rôzne skupiny, u nás bolo viacero rôznych systémov, lokálnych programov, nevedeli sme sa 

zhodnúť na centralizácii. To nie je o tom, že niekto chce riadiť alebo kontrolovať, ale treba 

postupovať jednotne. Treba byť v tom dosť rázny a dôsledný. Zistili sa veľmi zvláštne poplatky 

na organizáciách.  Pokiaľ budete chcieť spolupracovať, my budeme len radi.  

Ing. Roman Heimlich, Ph.D.: treba si uvedomovať koľko to vychádza na jedného člena, ten 

servis je super 

Mgr. Dobrovodský: chce poďakovať kolegom z Čiech, obrovská profesionalita, možnosti 

spolupráce nás veľmi potešili 

tajomník SRZ: dva veľké aspekty, financie a čo nám bude pasovať, poďakoval zástupcom ČRZ 

za ochotu spolupracovať a ústretovosť. 

 

Prestávka. 

 

Bod č. 11 

Správa o elektronizácii 

p. Mada: veľmi rád za prezentáciu ČRZ, jasne povedané, že treba sa dôkladne zaoberať čo 

vlastne chceme, nie všetko momentálne zo systému ČRZ sa nám hodí 

p. Vaculčiak: mám návrh- využívajme aplikácie, aby komisie viac zasadali online a bude 

úspora, budú komisie aj flexibilnejšie zasadať 

tajomník SRZ: treba rokovať, čo nám bude sedieť, predstavil približné náklady 

Mgr. Dobrovodský: ten kto robí v IT sfére a má už určité skúsenosti, tak vie, že toto sú veľmi 

drahé veci, obrovské benefity systému pre nás, pre OZ SRZ a aj pre bežných rybárov, zistíme 

to až v praxi 

Ing. Cuker: financovať by sa dalo aj formou známky alebo poplatku, aby bol aj nejaký 

príspevok z toho pre OZ SRZ na hardware 

p. Mada, p. Pavelková, Ing. Macúš, tajomník SRZ, Mgr. Dobrovodský, p. Orovčík, Diskusia: 

offline/online, rozsah elektronizácie, formy zabezpečenia, financovanie 

 

prezident SRZ: navrhol za skrutátorov p. Konkoľa    a p. Vecela  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 19/2023 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Konkoľa a p. Vecela. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     
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Proti – 0   

Zdržal sa – 1  (p. Konkoľ) 

      

prezident SRZ: Navrhujem za overovateľov zápisnice Mgr. Jankovičovú  a Ing. Viktorína.  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 20/2023 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Jankovičovú  a Ing. Viktorína. 

 

Hlasovanie: 

Za –  27     

Proti – 0    

Zdržal sa – 1 (Ing. Viktorín) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 21/2023 

Rada SRZ ruší uznesenie Rady SRZ č. 38/2022. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

Ing. Zajtko, p. Pavelková, tajomník SRZ, Ing. Macúš, Ing. Mišech, Ing. Cuker, Mgr. Habáň, p. 

Konkoľ, Diskusia: možnosti zadania pre komisiu pre elektronizáciu, je potrebná analýza toho, 

čo by vedel SRZ využiť z českého programu, online alebo offline verzia, výhody/ nevýhody 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 22/2023 

Rada SRZ ukladá Komisii pre elektronizáciu, aby preverila možnosti využitia RIS-u pre  

podmienky SRZ do 10. júna 2023. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ: po zasadnutí prezídia vyplynula potreba upraviť program po pripomienkach 

ekonomickej komisie, program bude upravený takto - vypúšťa sa bod 4 predbežná účtovná 

závierka Rady SRZ za rok 2022 s komentárom, aktuálne záväzky a pohľadávky, riadna účtovná 

závierka Rady SRZ v r. 2022 s komentárom, správa audítora k účtovnej závierke r. 2022, bod 

7 návrh plánu zarybňovania, bod 8 výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2022 až 

2023, 9 návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2023 s komentárom a 12 bod Správa o hospodárení 

Slovryb a.s. a dopĺňa sa bod 13.6 žiadosť o pôžičku MsO SRZ Martin a bod 13.7 list p. Oravca. 

Má niekto ďalšie návrhy na doplnenie programu? 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 23/2023 

Rada SRZ schvaľuje upravený program zasadnutia - vypúšťa sa bod č. 4 predbežná účtovná 

závierka Rady SRZ za rok 2022 s komentárom, aktuálne záväzky a pohľadávky, riadna účtovná 
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závierka Rady SRZ v r. 2022 s komentárom, správa audítora k účtovnej závierke r. 2022,           

bod č. 7 návrh plánu zarybňovania, bod č. 8 výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 

2022 až 2023, bod č. 9 návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2023 s komentárom a bod č. 12 Správa 

o hospodárení Slovryb a.s. a dopĺňa sa bod č. 13.6 žiadosť o pôžičku MsO SRZ Martin a bod 

č. 13.7 list p. Oravca.  

 

Hlasovanie: 

Za – 28      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 1 

Správa tajomníka o činnosti Sekretariátu Rady SRZ 

tajomník SRZ: Prebiehajú rokovania na MŽP SR. Nadviazali sme dobré kontakty na účely 

možných projektov. Bude vytvorená komisia pre koncepciu rybárstva, so ŠOP riešime ako 

ďalej s problémom rybožravé predátori, chránené živočíchy. Takisto stretnutie na MPRV SR 

kvôli operačnému programu, SRZ bude oprávneným žiadateľom. Musíme zmeniť aj u nás 

terminológiu. V marci sa máme stretnúť a rozmeniť tieto ciele na drobné. Je potreba zistiť 

konkrétne čísla. Dotácia NPPC vo výške cca 94 000 € za zvýšené náklady.  Stretnutie projektu 

LIFE, robí sa to na našich revíroch, zatiaľ sme tam partnerom, ale pracujeme na tom, aby nás 

začlenili aj oficiálne do projektu. Ďalšie rokovania o zapojenia do medzinárodného projektu. 

Zisťujeme aj ďalšie možnosti zapájať sa do projektov a pripravujeme sa na podávanie žiadostí. 

Potrebujeme človeka, ktorý sa tomuto bude venovať, otvorili sa dvere a mali by sme to využiť. 

Budeme jeden z hlavných organizátorov konferencie o klimatickej zmene, nás to nestojí 

finančné prostriedky. Zúčastňujeme sa ďalších konferencií. Rokovania v ČR ohľadom násad 

rýb, máme to predrokované. Je toho veľa, snažíme sa zúčastňovať všetkých akcií, je nás tu dosť 

málo. Pribúda konaní, potrebujeme dotiahnuť projekty do konca. Rokovanie so Slovrybom, 

preberalo sa prevzatie Príboviec. 

Ing. Macúš: pripravená zmena smernice na rozdelenie financií z povolení, bola pripravená  

presne kvôli tomuto, zmena percentuálneho rozdelenia, aby bolo viacej financií a  zamestnanci 

sa mohli venovať ďalšej činnosti. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 24/2023 

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

 

Bod č. 2 

Kontrola uznesení 

Mgr. Jankovičová: uznesenie č. 143/2022- návrh nebol doručený včas, má byť pri každom 

uznesení stanovený termín na plnenie a zodpovednú osobu– navrhujeme do 17.3.2023. 

Uznesenie č. 7/2023 – ja som návrh poslala, opakuje sa tu stále uznesenie č.13/2020- zrušme to 

z uznesení aj uznesenie č.95/2020, navrhujem vyhlásiť červenú okrúhlu pečiatku za neplatnú- 

uznesenie č. 13/2020 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 25/2023 

Rada SRZ mení uznesenie č. 143/2023 tak, že ukladá Legislatívnej komisie novelizovať 

smernicu na prerozdeľovanie  finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov v termíne 

do 17. marca 2023 a sekretariátu predložiť novelu na elektronické hlasovanie. 
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Hlasovanie: 

Za – 28      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 26/2023 

Rada SRZ ruší uznesenia č. 13/2020 a 95/2020. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ: na základe požiadavky p. Vaculčiaka vyzývame členov pracovných komisií, 

aby pokiaľ je to možné, zasadli komisie online. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 27/2023 

Rada SRZ ruší platnosť okrúhlej červenej pečiatky SRZ vydanej p. Seemannovi . 

 

Hlasovanie: 

Za – 28      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 28/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení. 

 

Bod č. 3  

Správa KK SRZ 

Mgr. Dubnička: prebehla kontrola na sekretariáte zameraná na kontrolu zarybňovania 2022, 

plnenie rozpočtu 2022, plán na rok 2023, kontrola BOZP, revízie elektrických zariadení, 

elektroinštalácií a bleskozvodov, karty OOP a vyúčtovania cenín- povolení k 31.12.2022. KK 

SRZ konštatuje, že zarybnenie v zmysle smernice bolo v roku 2022 splnené. KK SRZ berie na 

vedomie plnenie rozpočtu za rok 2022, uzávierka ešte nie je, preto sa k nej KK SRZ nemohla 

vyjadriť. KK SRZ berie na vedomie, že plánovaný rozpočet na rok 2023 bude vyrovnaný, 

odporúča nezanedbať opravy  a investície na strediskách. Kontroly BOZP zabezpečuje SRZ 

prostredníctvom firmy, príklady nedostatkov na strediskách- schody, podlahy, označenia, na 

základe zistení firmy sa robí plán opravy, niečo sa dá hneď opraviť, niečo je náročnejšie 

a nákladnejšie. Firma vykonáva aj školenia a preškoľovania zamestnancov, termíny sa 

dodržiavajú, pri kontrole agendy a fyzickej kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Pri 

kontrole cenín sa zistilo, že k 31.12.2022 nezaplatilo 5 OZ SRZ. Ekonomický odbor si  plní 

svoje povinnosti.  

Ďalej informácie o vykonaných kontrolách na OZ SRZ v rámci šetrenia rôznych podnetov, 

informácie o prijatých, prebiehajúcich a ukončených podnetoch, podávatelia podnetov budú po 

ich ukončení písomne informovaní. 
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prezident SRZ: informoval o tom, že zasadnutia Prezídia sa zúčastnil p. Baša, ktorý navrhuje 

ukončenie prebiehajúceho súdneho sporu, žiada ospravedlnenie od SRZ, uvedenie mena štúdia 

ako autora a žiada dve zvláštne povolenky. 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 29/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Správa KK SRZ. 

  

OBED 

Odišiel JUDr. Timár, p. Vaculčiak, Ing. Zajtko (25 členov Rady SRZ) 

 

Bod č. 13.3.  

Práca s mládežou 

prezident SRZ: privítal Mgr. Jašša- OZ Deti a mládež slovenského rybárstva a odovzdal mu 

slovo,  

Mgr. Jaššo: predstavil Mgr. Rotha a Ing. Matisa, pred rokom a pol založili OZ z radov vedúcich 

detských rybárskych krúžkov za účelom zlepšenia fungovania detských krúžkov. Predstavil 

združenie, chcú podporu a aby sa začala spolupráca so SRZ. Všetci sú aj členmi SRZ. Aj 

stanovy hovoria o výchove mládeže. Chceme spájať detské rybárske krúžky, bolo stretnutie 

vedúcich, vzájomne sa obohacujú a informujú, chcú spájať športové zväzy. Pripravujú 

elektronickú učebnicu. Príručka mladých rybárov v zjednodušenej forme. 

Ing. Matis: má na starosti elektronické veci, je programátor,  

Mgr. Roth: stará sa o hospodárenie, členský príspevok je vo výške 5 €, členovia budú dostávať 

materiálnu podporu od sponzorov  

prezident SRZ: neexistuje iný subjekt, ktorý by mal záujem pracovať s mládežou, zmapovali 

by situáciu práce s deťmi na SR 

Ing. Lauš: zopakujem to čo včera, OZ je postavené na rovnakej úrovni ako SRZ a ostatné 

spolupracujúce OZ majú zmluvu, treba zmluvu aj pre vás, aby sa zadefinovali podmienky 

oboch strán 

p. Pavelková: v zmluve treba stanoviť čo chceme my ako SRZ od vás, pre mňa je kľúčové tábor 

pre deti, predpokladám, že prezident ako poverený na prácu s mládežou, dá s vami dokopy čo 

požadujeme, následne nám oznámite, či to viete zabezpečiť a aj vaše finančné požiadavky 

Mgr. Jaššo: aj my si takto predstavujeme našu spoluprácu 

prezident SRZ: aby sa OZ Deti a mládež slovenského rybárstva zúčastňovalo na akciách SRZ, 

spustenie Zlatého blyskáča v štandardnej podobe, komunikácia s ČRZ, pripraviť rozpočet 

a ďalšie požiadavky  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 30/2023 

Rada SRZ ukladá prezidentovi SRZ pripraviť návrh dohody o spolupráci s OZ Deti a mládež 

slovenského rybárstva, o. z. do 31. marca 2023 a predložiť návrh ekonomickej komisii. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 
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Bod č. 5.  

Vyhodnotenie zarybňovania v r. 2022 

Ing. Hajňuk: predstavil sa, nový vedúci odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov , 

predstavil stručne víziu fungovania odboru a pripravovaných zmien,  plán zarybnenia na rok 

2022 bol splnený na 96%, poďakoval sa aj odboru výroby za spoluprácu, do budúcna lepšia 

koordinácia zarybňovania, predniesol zarybnenie podľa jednotlivých kategórií, nechceme 

plánovať to, čo nevieme splniť 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 31/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie zarybňovania v r. 2022. 

 

Bod č. 6 

Vyhodnotenie investícií a opráv v roku 2022 

 

p. Sprušanský: jediné nesplnené veci, boli tie, ktoré nestihli dodať- nakladače, nezrealizované 

investície – elektronizácia a plánované stredisko na Liptovskej Mare 

p. Pavelková: keď sa bude schvaľovať rozpočet na rok 2023, myslime na to, či na plánované 

investície máme finančné prostriedky 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 32/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie investícií a opráv v roku 2022. 

 

 

Bod č. 10 

Správa o stave konaní vo veci predaja strediska P. Bystrica 

 

tajomník SRZ: ako bolo avizované, bolo doručené rozhodnutie okresného súdu, proti ktorému 

sme v lehote podali odvolanie, zhodnotil situáciu v konaní 

p. Pavelková, tajomník SRZ, p. Králik, Mgr. Schlesingerová, Ing. Lauš, Diskusia: možnosti 

v rámci konania 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 33/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Správa o stave konaní vo veci predaja strediska P. Bystrica. 

 

Bod č. 13. 1. 

Rôzne 

Návrh na udelenie vyznamenaní 

prezident SRZ: boli doručené žiadosti o udelenie vyznamenaní, členovia z MO SRZ Šahy 

nespĺňajú požiadavky, MO SRZ Šahy poslali aj sprievodný list, v ktorom žiadajú o pochopenie 

a udelenie vyznamenaní 

p. Brokeš, p. Králik, prezident SRZ, Mgr. Jankovičová, Ing. Lauš, Diskusia: je smernica, 

stanovuje pravidlá, neumožňuje Rade SRZ udeliť vyznamenania v prípade nesplnenia 

podmienok, odpísať im a poučiť o smernici 

 

neprítomný Ing. Stanko  

(24 členov Rady SRZ) 
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 34/2023 

Rada SRZ neschvaľuje vyznamenania členom, ktorí nespĺňajú podmienky  Smernice č. 

1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení 

Dodatku č. 2. a ukladá Sekretariátu Rady SRZ odpovedať a poučiť o ich podmienkach na 

získanie vyznamenaní.  

Hlasovanie: 

Za – 24      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 35/2023 

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 

Čestný člen  Podbrezová Chlebovec Jozef, PaedDr. 

  Liptovský Hrádok Trnka Jozef, Ing. 

  Šamorín Meszáros Ladislav 

Medaila  Podbrezová Dančík Vladimír 

    Potočár František 

    Piljar Pavel 

  Nitra Hupka Vladimír 

    Windisch Juraj, PaedDr. 

Zlatý odznak Prievidza Oršula Miroslav 

    Mišovic Ján 

    Kováč Peter 

    Hajnovič Anton Bc. 

    Mádr Václav 

  Šahy Bengyík Marián 

  Čadca Sihelník Marián, Ing. 

    Hausman Karol, Ing. 

    Švancár František, Mgr. 

  Mitka Ján 

  Nieslanik Roman 

  Hanulak Stanislav  

  Turčianske Teplice Kevický Ján 

    Čampiš Marcel 

  Svit Kubík Eduard 

    Klas Jaroslav 

  Nitra 

Hluchý Svätoslav, prof. Ing., 

CSc. 
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    Švéci Vladimír, Ing. 

  Brezno Jankov Jozef 

  Liptovský Hrádok Žiška Milan 

  Podbrezová Malček Zdeno 

    Oroš Roman 

    Potočár Peter 

    Sigotský Juraj 

    Ševčík Jozef, Ing. 

    Vais Vladimír, Ing. 

    Žiak Ľuboš, Ing. 

 

 

  

Hlasovanie: 

Za – 24      

Proti – 0     

Zdržal sa – 0 

 

Bod č. 13. 2. 

Žiadosti o usporiadanie pretekov na vodách Rady SRZ 

prezident SRZ: materiály ste obdržali 

p. Šaffa, Ing. Hajňuk, prezident SRZ, Mgr. Púčik, tajomník SRZ, Ing. Mišech, p. Pavelková, p. 

Konkoľ, Ing. Lauš, Diskusia: aby neboli schválené dva preteky v jednom termíne na 

Zemplínskej šírave- Paľkov, pri niektorých chýbajú OZ SRZ, ktoré to zastrešujú, v smernici sú 

uvedené náležitosti žiadosti 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 36/2023 

Rada SRZ schvaľuje predložené žiadosti o usporiadané preteky. 

 

Za – 24     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

Bod č. 13.4.  

Žiadosti o dotácie z rezervného fondu pre ekol. havárie a  prvotné zarybnenie, žiadosti o 

schválenie pretekov 

 

prezident SRZ: dve žiadosti od MO SRZ Spišská Stará Ves  o prvotné zarybnenie VN Červený 

Kláštor č.r. 4-3310-4-1 a MsO SRZ Pezinok o prvotné zarybnenie VN Vištuk č.r. 1-1421-1-1 

Ing. Hajňuk: Zarybňovacia komisia sa týmito žiadosťami zaoberala a odporúča ich schválenie,  

 

Ing. Stanko späť 

(25 členov Rady SRZ) 
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Bolo prijaté 

Uznesenie č. 37/2023 

Rada SRZ schvaľuje predložené žiadosti o dotácie z rezervného fondu pre ekol. havárie a  

prvotné zarybnenie. 

 

Za – 25     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

Bod č. 13.5.  

Žiadosti o pôžičku MsO SRZ Martin 

 

prezident SRZ: žiadajú 10 000 € na stavebné a pozemkové práce 

tajomník SRZ: dochádza k výmene prívodného potrubia v chovnom zariadení na Stráňach,  

budú tam aj cestu opravovať, potrebujú prerobiť kanály na menšie množstvo vody, pôžičku už 

mali, splatili ju, podmienky teda spĺňajú 

p. Pavelková: chcelo by to aj štatistiku za rok 2022 koľko je pôžičiek a či si OZ SRZ plnia 

povinnosti 

 

Ing. Mišech neprítomný  

(24 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 38/2023 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO Martin o pôžičku vo výške 10 000 €. 

 

Za – 24     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

 

Bod č. 13.7  

List p. Oravca 

prezident SRZ: v liste žiada prerokovanie zrušenia povinnosti platiť miestnu kaprovú 

povolenku pri kúpe zväzovej kaprovej povolenky, Prezídiom odporučené, že Rada SRZ sa bude 

listom zaoberať v zmysle plánu práce  na zasadnutí v júni, Sekretariát o tom bude informovať. 

 

Bod č. 13  

Rôzne 

  

Ing. Mišech späť  

(25 členov Rady SRZ) 

 

Návrh nájomnej zmluvy so Slovryb, a.s. 

 

tajomník SRZ, Ing. Lauš, p. Bezuška, p. Konkoľ, prezident SRZ, Mgr. Púčik, Ing. Macúš, Ing. 

Gulas, p. Pavelková, Diskusia: podmienky nájomnej zmluvy, investície do majetku nájmu, 

odstrániť pevnú sumu investícií, nezabúdať na valorizáciu, trvať na sume 130 000 € nájomné, 

investície do majetku, ktorý je prenajímaný Slovryb, a.s. zahrnúť do ostatných investícií SRZ, 



15 

 

vykonať fyzickú inventúru pred podpisom novej nájomnej zmluvy, hodnota majetku, členovia 

nech zašlú písomné pripomienky k zmluve 

 

Ing. Lauš: bol mi zaslaný návrh cien na odpredaj majetku Slovryb, a.s, ktoré užíva stredisko 

Príbovce, dva návrhy ceny, žiadam spraviť inventúrnu komisiu z členov dozornej rady 

Slovryb,a.s a p. Sprušanského, aby sme posúdili majetok a jeho ohodnotenie  

tajomník SRZ: opisuje priebeh rokovaní ohľadom ceny, pôvodná požadovaná suma už bola 

znížená 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 39/2023 

Rada SRZ ukladá členom Rady SRZ zaslať elektronicky pripomienky k návrhu Nájomnej 

zmluvy so Slovryb do 31. marca 2023. 

 

Za – 25     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 40/2023 

Rada SRZ schvaľuje komisiu na posúdenie stavu preberaného majetku na stredisku Príbovce  

od Slovryb,  a.s. v zložení Ing. Lauš, p. Kobela a p. Sprušanský a ukladá im vykonať fyzickú 

inventúru do 31.marca 2023. 

 

Za – 25     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

 

Prišiel p. Almaši  

(26 členov Rady SRZ) 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 41/2023   

Rada SRZ schvaľuje lehotu na konanie výročných členských schôdzí alebo mestských 

konferencií do konca 30.4.2023. 

 

Za – 26     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

tajomník SRZ, Ing. Mišech, Ing. Lauš, Ing. Gulas,  Diskusia: HV našich stredísk, stav stredísk, 

potreba investícií, návrh na audit stredísk, nech sa posúdi či sú náklady oprávnené a návrhy na 

ozdravenie, vysvetlenie situácie na stredisku v Košarovciach a Číčov, Košarovce sú kľúčové 

stredisko, Číčov je obrovský problém rybožravé predátori  

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 42/2023   
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Rada SRZ schvaľuje členov komisie pre dlhodobé plánovanie rozvoja výrobných stredísk 

v zložení Mgr. Hidaši, Ing. Lauš, Ing. Zajtko, MVDr. Bilik, p. Vaculčiak, Ing. Alina,                  

Ing. Macúš, Ing. Píš. 

 

Za – 26     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

Bolo prijaté 

Uznesenie č. 43/2023   

Rada SRZ ukladá komisii pre dlhodobé plánovanie rozvoja výrobných stredísk vykonať audit 

výrobných stredísk Kľúčovec a Košárovce do 30. júna 2023 a elektronicky informovať 

o výsledkoch členov Rady SRZ. 

 

Za – 26     

Proti – 0     

Zdržal sa –  0 

 

 

Koniec. 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

 

 

 

 

 

 

  

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

     tajomník SRZ          prezident SRZ  

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Mgr. Jankovičová Ing. Viktorín 
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 25.02.2023 
 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 19/2023 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Konkoľa a p. Vecela. 

Uznesenie č. 20/2023 

Rada SRZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Jankovičovú  a Ing. Viktorína. 

Uznesenie č. 23/2023 

Rada SRZ schvaľuje upravený program zasadnutia - vypúšťa sa bod č. 4 predbežná účtovná 

závierka Rady SRZ za rok 2022 s komentárom, aktuálne záväzky a pohľadávky, riadna účtovná 

závierka Rady SRZ v r. 2022 s komentárom, správa audítora k účtovnej závierke r. 2022,           

bod č. 7 návrh plánu zarybňovania, bod č. 8 výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 

2022 až 2023, bod č. 9 návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2023 s komentárom a bod č. 12 Správa 

o hospodárení Slovryb a.s. a dopĺňa sa bod č. 13.6 žiadosť o pôžičku MsO SRZ Martin a bod 

č. 13.7 list p. Oravca.  

Uznesenie č. 35/2023 

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 

Čestný člen  Podbrezová Chlebovec Jozef, PaedDr. 

  Liptovský Hrádok Trnka Jozef, Ing. 

  Šamorín Meszáros Ladislav 

Medaila  Podbrezová Dančík Vladimír 

    Potočár František 

    Piljar Pavel 

  Nitra Hupka Vladimír 

    Windisch Juraj, PaedDr. 

Zlatý odznak Prievidza Oršula Miroslav 

    Mišovic Ján 

    Kováč Peter 

    Hajnovič Anton Bc. 

    Mádr Václav 

  Šahy Bengyík Marián 

  Čadca Sihelník Marián, Ing. 

    Hausman Karol, Ing. 

    Švancár František, Mgr. 

  Mitka Ján 

  Nieslanik Roman 

  Hanulak Stanislav  

  Turčianske Teplice Kevický Ján 

    Čampiš Marcel 

  Svit Kubík Eduard 

    Klas Jaroslav 
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  Nitra 

Hluchý Svätoslav, prof. Ing., 

CSc. 

    Švéci Vladimír, Ing. 

  Brezno Jankov Jozef 

  Liptovský Hrádok Žiška Milan 

  Podbrezová Malček Zdeno 

    Oroš Roman 

    Potočár Peter 

    Sigotský Juraj 

    Ševčík Jozef, Ing. 

    Vais Vladimír, Ing. 

    Žiak Ľuboš, Ing. 

 

Uznesenie č. 36/2023 

Rada SRZ schvaľuje predložené žiadosti o usporiadané preteky. 

Uznesenie č. 37/2023 

Rada SRZ schvaľuje predložené žiadosti o dotácie z rezervného fondu pre ekol. havárie a  

prvotné zarybnenie. 

Uznesenie č. 38/2023 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO Martin o pôžičku vo výške 10 000 €. 

Uznesenie č. 40/2023 

Rada SRZ schvaľuje komisiu na posúdenie stavu preberaného majetku na stredisku Príbovce  

od Slovryb,  a.s. v zložení Ing. Lauš, p. Kobela a p. Sprušanský a ukladá im vykonať fyzickú 

inventúru do 31.marca 2023. 

Uznesenie č. 41/2023   

Rada SRZ schvaľuje lehotu na konanie výročných členských schôdzí alebo mestských 

konferencií do konca 30.4.2023. 

Uznesenie č. 42/2023   

Rada SRZ schvaľuje členov komisie pre dlhodobé plánovanie rozvoja výrobných stredísk 

v zložení Mgr. Hidaši, Ing. Lauš, Ing. Zajtko, MVDr. Bilik, p. Vaculčiak, Ing. Alina,                  

Ing. Macúš, Ing. Píš. 

 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

 

Uznesenie č. 24/2023 

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

Uznesenie č. 28/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Kontrolu uznesení. 

Uznesenie č. 29/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Správa KK SRZ. 

Uznesenie č. 31/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie zarybňovania v r. 2022. 

Uznesenie č. 32/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie investícií a opráv v roku 2022. 

Uznesenie č. 33/2023 

Rada SRZ berie na vedomie Správa o stave konaní vo veci predaja strediska P. Bystrica. 
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III. Rada SRZ neschvaľuje: 

 

Uznesenie č. 34/2023 

Rada SRZ neschvaľuje vyznamenania členom, ktorí nespĺňajú podmienky  Smernice č. 

1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení 

Dodatku č. 2. a ukladá Sekretariátu Rady SRZ odpovedať a poučiť o ich podmienkach na 

získanie vyznamenaní.  

 

IV. Rada SRZ ruší: 

 

Uznesenie č. 21/2023 

Rada SRZ ruší uznesenie Rady SRZ č. 38/2022 

Uznesenie č. 26/2023 

Rada SRZ ruší uznesenia č. 13/2020 a 95/2020. 

Uznesenie č. 27/2023 

Rada SRZ ruší platnosť okrúhlej červenej pečiatky SRZ vydanej p. Seemannovi . 

 

V. Rada SRZ ukladá: 

 

Uznesenie č. 22/2023 

Rada SRZ ukladá Komisii pre elektronizáciu, aby preverila možnosti využitia RIS-u pre  

podmienky SRZ do 10. júna 2023. 

Uznesenie č. 25/2023 

Rada SRZ mení uznesenie č. 143/2023 tak, že ukladá Legislatívnej komisie novelizovať 

smernicu na prerozdeľovanie  finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov v termíne 

do 17. marca 2023 a sekretariátu predložiť novelu na elektronické hlasovanie. 

Uznesenie č. 30/2023 

Rada SRZ ukladá prezidentovi SRZ pripraviť návrh dohody o spolupráci s OZ Deti a mládež 

slovenského rybárstva, o. z. do 31. marca 2023 a predložiť návrh ekonomickej komisii. 

Uznesenie č. 39/2023 

Rada SRZ ukladá členom Rady SRZ zaslať elektronicky pripomienky k návrhu Nájomnej 

zmluvy so Slovryb do 31. marca 2023. 

Uznesenie č. 43/2023   

Rada SRZ ukladá komisii pre dlhodobé plánovanie rozvoja výrobných stredísk vykonať audit 

výrobných stredísk Kľúčovec a Košárovce do 30. júna 2023 a elektronicky informovať 

o výsledkoch členov Rady SRZ. 
 


