
 
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA 

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

IČO: 00 178 209 

Zasadnutie Rady SRZ dňa 4.12.2010 
Uznesenie č. 50/10:  
Rada schvaľuje, aby funkciu skrutátorov a overovateľov zápisnice vykonávali Ing. Marián Mihalda a 

Ivan Remenec. 

Uznesenie č. 51/10, ktorým sa nahrádza uznesenie č. 21/10:  

Rada SRZ ukladá tajomníkovi vyvinúť maximálne úsilie o predaj nepotrebného majetku SRZ, ktorého 

predaj Rada SRZ schválila a v prípade predaja ponukové konanie zverejniť na webovej stránke Rady 

SRZ. 

Uznesenie č. 52/10:  
Rada schvaľuje, aby plánované body rokovania Prezídia v mesiacoch marec a jún Vyhodnotenie 

hospodárenia Slovryb, a.s. za rok 2010 a Analýza hospodárskych stredísk Rady SRZ za rok 2010 bolo 

zaradené aj na rokovanie Rady SRZ. 

Uznesenie č. 53/10:  
Rada schvaľuje predložený Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2011. 

Uznesenie č. 54/10:  
Rada schvaľuje predložený Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2011. 

Uznesenie č. 55/10:  
Rada SRZ:  

A. Berie na vedomie 

1. Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2010. 

2. Výsledky medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2010. 

3. Potrebu spracovania nového vydania súťažných pravidiel, aby boli bez dodatkov, 

aktualizované a v súlade s medzinárodnými pravidlami. 

B. Schvaľuje 

1. Zaslanie ďakovných listov št. reprezentantom a trénerom SRZ za vynaloženú námahu a 

reprezentáciu SR a SRZ v roku 2010. 

2. Vydanie povolení na rybolov pre rok 2011 reprezentačným družstvám a funkcionárom OŠČ 

za ich činnosť v roku 2010. 

3. Zaslanie ďakovného listu MŠ SR za podporu športovej činnosti v SRZ. 

4. Náklady na športovú činnosť v roku 2011 v čiastke 127.000 €. 

5. Účasť delegácie SRZ na kongrese CIPS v Ríme v roku 2011. 

6. Účasť reprezentačných družstiev mužov, juniorov a kadetov podľa jednotlivých sekcií na 

svetových rybárskych hrách 2011 v rámci možností a v súlade s objemom pridelených 

finančných prostriedkov. 

C. Ukladá 

http://www.stara.srzrada.sk/


1. Informovať MŠ SR a KŠZ SR o dosiahnutých medzinárodných výsledkoch v roku 2010.  

T: 10.12.2010  

Z: vedúci OŠČ 

2. Zaslať ďakovné listy a povolenia v zmysle bodu B.1 a B.2.  

T: 20.12.2010  

Z: vedúci OŠČ 

3. Vypracovať plán práce odboru športovej činnosti na r. 2011.  

T: 28.2.2011  

Z: vedúci OŠČ 

4. Zabezpečiť výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO SRZ.  

T: január -február 2011  

Z: vedúci OŠČ 

5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2011 do federácií FIPSed (plávaná) 

a FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting).  

T: 28.2.2011  

Z: tajomník SRZ 

Uznesenie č. 56/10:  
Rada SRZ:  

A. Berie na vedomie  

Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12.2009 do 30.11.2010.  

B. Rada ukladá 

1. Prekontrolovať pred zahájením rybárskej sezóny označenie rybárskych revírov Rady SRZ, v 

prípade potreby vyhotoviť a osadiť chýbajúce tabule.  

Termín: 30.4.2011  

Z: Ing. Baran – vedúci RS 

2. V priebehu rokov 2011-2012 zabezpečiť preškolenie a preskúšanie všetkých členov 

rybárskej stráže menovaných Obvodnými úradmi životného prostredia pre SRZ za účelom 

skvalitnenia a zvýšenia ich vedomostnej a morálnej úrovne pre prácu rybárskej stráže ako 

verejného činiteľa.  

Termín: 31.12.2012  

Z: OETV Sekretariátu Rady SRZ 

3. Vydať zväzové povolenia na vody kaprové členom rybárskej stráže a príslušníkom PZ SR 

vykonávajúcim ochranu na revíroch Rady SRZ, podľa priloženého zoznamu.  

Termín: 30.1.2011  

Z: Ing. Baran – vedúci RS 

Uznesenie č. 57/10:  
Rada schvaľuje predložený návrh zmeny Rozpočtu Rady SRZ na rok 2010. 

Uznesenie č. 58/10:  
Rada schvaľuje predložený materiál Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v 

roku 2010 ( 2% ) v zmysle predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 59/10:  
Rada schvaľuje, aby členovia Prezídia boli členmi Dočasnej komisie pre spracovanie diskusných 

príspevkov z X. Snemu SRZ. 

Uznesenie č. 60/10:  
Rada schvaľuje zloženie disciplinárnej komisie Rady SRZ takto:  

Mgr. Jankovičová Marianna, Sieglová Alžbeta, Mgr. Veselý Eduard, Ing. Estergájoš Ivan, JUDr. Kabáč 
Miloš, Godiška Marián, MUDr. Rudáš Anton, Vaculčiak Pavel, Mgr. Waczlavová Zuzana 

Uznesenie č. 61/10:  
Rada schvaľuje zloženie Zarybňovacej komisie Rady SRZ takto:  

Orovčík Ivan, Patoprstý Peter, Ing.Melicher Ján, Ing.Mihalda Marián, MVDr.Bilik Štefan, Remenec 



Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Farský Eugen, Ing. Géci Stanislav, Ing. Farský Martin, Ing. Beleš 

Peter, Štencl Richard, Seemann Emanuel 

Uznesenie č. 62/10:  
Rada schvaľuje zloženie Investičnej komisie Rady SRZ takto:  

Ochotnický Štefan, Ing. Ružička Karel, Ing. Cmarko Igor, Ing. Korčok Pavel, Mgr. Dubecký Miroslav, 

Krajčík Ivan, Ing. Mišech Igor, Cifra Stanislav, Ing. Janoušová Magdaléna, Ing. Krokker Norbert 

Uznesenie č. 63/10:  
Rada schvaľuje zloženie Majetkovej komisie Rady SRZ takto:  

Ing. Zajtko Gabriel, Dimitrov Štefan, PhDr. Fraňa Igor, Ing. Jančuška Stanislav, Bodzáš Vojtech, Ing. 

Geschwandtner Ramon, Hesek Branislav, Tóth Alfréd, Ing. Baláž Ferdinand, Ing. Valentovičová 

Katarína 

Uznesenie č. 64/10:  
Rada schvaľuje, aby zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ, ktorí sú členmi komisií Rady SRZ disponovali 

v komisiách len hlasom poradným. 

Uznesenie č. 65/10:  
Rada schvaľuje garantov zarybňovania revírov Rady SRZ takto:  

p. Farský – Dunaj č.1,2+ príslušný revír, p. Dimitrov a Ing. Ružička – Dunaj č.3 + príslušné revíry, p. 

Patoprstý a Mgr. Jankovičová – Dunaj č.4, Ing. Trokan – VN Kráľová, Ing. Estergájoč – VN Sĺňava, p. 

Jaššo – VN Duchonka, p. Remenec – VN Nosice, Ing. Mihlada – VN Žilina, Ing. Korčok – Váh - 

Krpeľany, VN Krpeľany II, JUDr. Kabáč – VN Orava, Orava č.2, p. Čáni. – Gôtovany - zátoka, VVN 

Bešňová, VN Liptovská Mara, Ing. Melicher – VN Ružiná, p. Šiška – VN Teplý Vrch, Mgr. Dubecký – VN 

Ružín, p. Ochotnický – VN Domaša,MUDr. Rudáš – VN Zemplínska Šírava, MVDr. Bilik – VN Palcmanská 

Maša. 

Uznesenie č. 66/10:  
Členovia Rady, okrem Ing. Melichera, Ing. Zajtka a p. Ochotnického schválili, aby na webovej stránke 

Rady SRZ boli zverejnené ich osobné údaje pozostávajúce z telefónneho čísla / pevná linka, mobil / a 

emailovej adresy. 

Uznesenie č. 67/10:  
Rada ukladá ZO SRZ vykonať v termíne do 30.4.2010 členské schôdze a mestské konferencie. 

Uznesenie č. 68/10:  
Rada schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 € pre MO SRZ Sabinov. Pôžička je 

určená na realizáciu opráv Rybárskeho domu a bude splatená v troch splátkach po 3 333 € do 

31.12.2013. 

Uznesenie č. 69/10:  
Rada schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 € pre MO SRZ Štúrovo. Pôžička je 

určená na financovanie kúpy Rybárskeho domu a bude splatená do 31.12.2012. 

Uznesenie č. 70/10:  
Rada splnomocňuje tajomníka rokovať za účasti riaditeľa Slovryb, a.s. s bankou a vyrokovať čo 

najlepšie podmienky záložnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a podpísané zmluvy 

predložiť na rokovanie Rady. 

Uznesenie č. 71/10:  
Rada schvaľuje, každoročnú odmenu prezidentky SRZ vo výške 6 100 € brutto. 

Uznesenie č. 72/10:  
Rada schvaľuje pre funkcionárov ZO SRZ vydanie bezplatných zväzových povolení na rybolov na vody 

kaprové podľa počtu dospelých členov nasledovne: 

- do 500 členov 5ks 

- do 1000 členov 10ks 

- do 1500 členov 15ks 

- do 2500 členov 20ks 

- nad 2500 členov 25ks 

Za správnosť vydaných bezplatných povolení na rybolov zodpovedá zamestnankyňa ekonomického 

odboru Sekretariátu Rady SRZ pre vydávanie povolení na rybolov. 



Uznesenie č. 73/10:  
Rada schvaľuje limity povolení nasledovne :  

Viceprezidenti a predseda KK SRZ: 

 10 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

 3 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

 10 ks miestne povolenie 

 3 ks zvláštne povolenie 

Uznesenie č. 74/10:  
Rada schvaľuje limity povolení nasledovne :  

Členovia Rady SRZ a KK SRZ : 

 3 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

 3 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

 3 ks miestne povolenie 

 1 ks zvláštne povolenie 

Uznesenie č. 75/10:  
Rada schvaľuje limity povolení nasledovne :  

Prezidentka : 

 240 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

 20 ks zvláštne povolenie 

 20 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

Tajomník: 

 240 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

 20 ks zvláštne povolenie 

 20 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

Uznesenie č. 76/10:  
Rada schvaľuje vydanie bezplatných zväzových povolení na rybolov nasledovne: 

a. pre funkcionárov Českého rybárskeho zväzu  

- 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

b. pre funkcionárov Moravského rybárskeho zväzu  

- 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 

c. pre členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ  

- 1ks zvláštne povolenie 

d. pre čestných členov SRZ  

- 1ks zvláštne povolenie 

e. pre hospodárov a členov RS na revíroch Rady  

- 1ks zväzové povolenie na vody kaprové 

f. pre vedúceho rybárskej stráže na revíroch Rady  

- 1ks zvláštne povolenie 

g. pre funkcionárov a pretekárov športového odboru / podľa odsúhlaseného zoznamu /  

- 1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 1ks zväzové povolenie na vody lipňové  

- pri medailovom umiestnení na medzinár. súťažiach 1ks zvláštne povolenie 

h. pre zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ  

- 1ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 1ks zväzové povolenie na vody lipňové 



i. pre ichtyológov Rady SRZ  

- 10 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 10 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

j. pre vedúcich stredísk Rady SRZ  

- 5 ks zväzové povolenie na vody kaprové alebo 5 ks zväzové povolenie na vody lipňové 

k. pre osobitné účely  

- 10 ks povolení na hlavátku na revír Orava 2, č. r. 3-2720  

- 10 ks povolení na hlavátku na revír VN Krpeľany l, č.r. 3-5230 

Uznesenie č. 77/10:  
Rada schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely nasledovne:  

150 kg Pd – zarybnenie / Dni sv. Huberta v Antole / r.2011  

500 kg rýb – reprezentačné účely na rok 2011  

500 kg rýb – vianočné účely na rok 2010  

3 kg filetovaného Pd  

– pre členov Rady a KK SRZ  

– pre zamestnancov Sekretariátu  

– pre reprezentačné a vianočné účely  

6kg Pd v cene 1,33 €/kg s DPH – pre členov Rady SRZ  

12kg Pd v cene 1,33 €/kg s DPH – pre členov Prezídia a KK SRZ 

Uznesenie č. 78/10:  
Rada schvaľuje predaj prebytkov odchovaných rýb spôsobom vianočnej distribúcie. 

Uznesenie č. 79/10:  
Rada schvaľuje, aby bol list MsO SRZ Bratislava I.-V. reg. zn. 2004/549/10-OO uložený a návrhy z 

neho boli použité pri zahájení pripomienkovania zákona o rybárstve a vyhlášky zo strany základných 

organizácií SRZ. 

Uznesenie č. 80/10:  
Rada splnomocňuje p. Mariána Godišku zúčastňovať sa ako prísediaci zasadnutí sekcií športového 

odboru. 

© 2015 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina 

 


