
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 22. septembra 2018 v Žiline 

       

 



 

2 

Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 22. septembra 2018 v Žiline 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní:  Ing. Cintula B. – vedúci odboru tečúcich vôd a výroby, Ing. Šátek P. – vedúci 

ekonomického odboru, Mgr. Jaššo D. – referent pre prácu s deťmi a mládežou,  

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení  

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom, Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-

7/2018 a 1-7/2017, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov  

3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení na rybolov za rok 2018  

4. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2019  

5. Priebežná informácia o prípravách XII. Snemu SRZ  

6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu Rady SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ)  

6.1 Vyznamenania  

6.2 Návrh novely Stanov SRZ  

6.3 Informácia – elektronizácia SRZ  

7. Rôzne  

Záver 

 

 

 

 

V dňoch 24.7.2018 – 27.7.2018  sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 54/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Mikulášom Hruštincom na sádky a ďalšie 

priestory nachádzajúce sa v rybničnom hospodárstve Bytča za účelom sádkovania rýb určených na 

ďalší predaj v termíne od 1.8.2018 do 31.12.2018 za čiastku 3000 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za – 19     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

            

Uznesenie č. 55/2018 

Rada SRZ schvaľuje zlúčenie poriadkov pre držiteľov zväzových povolení pre vody kaprové, 

lipňové, poriadku pre zvláštne povolenia, pre povolenie na lov rýb čereňom a pre poriadky pre 

osobitné revíry do jednej brožúry obsahujúcej zoznam všetkých revírov SRZ spolu s ich 

základnými popismi a obmedzeniami. Platnosť brožúry bude pre rybárske sezóny 2019 a 2020 

a v prípade potreby bude aktualizovaná dodatkami. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18     Proti – 0    Zdržal sa – 0 
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(zasadnutia Rady SRZ dňa 22. októbra 2018 sa zúčastnilo 28 členov Rady SRZ, neprítomní p. 

Bodzáš, p. Broniš, p. Polák, p. Šaffa, p. Valent, p. Valent; kvórum 15) 

 

Otvorenie 

Zasadnutie otvoril prezident SRZ – privítal členov Rady SRZ a KK SRZ 

tajomník SRZ - na úvod najskôr pogratuloval k narodeninám Ing. Staškovi (55 rokov) a Ing. 

Kalusovi (70 rokov) 

 

prezident SRZ – program všetci obdŕžali, doplnenie programu nie je žiadne, ale návrh, že stanovy 

sa budú prerokovávať až nakoniec; nakoľko som chorý a zle sa mi rozpráva, tak navrhujem, aby 

sme schválili, že zasadnutie bude viesť p. Orovčík, najmä kvôli návrhu stanov, keďže bol členom 

aj legislatívnej komisie 

- v rámci hlasovania budeme používať elektronické zariadenie, ktoré si odskúšame, nakoľko bude 

použité aj na XII. Sneme SRZ, pričom na zasadnutí bude ako hosť MVDr. Mamczák, ktorý 

hlasovanie bude zabezpečovať, takže si schválime jeho prítomnosť; hlasujete tak, že 1 je ZA, 2 je 

ZDRŽAL SA a 3 je PROTI, pričom po zadaní voľby dáte OK   

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 56/2018 

Rada SRZ schvaľuje na zasadnutí Rady SRZ konaného dňa 22. septembra 2018 prítomnosť MVDr. 

Mamczáka ako hosťa, ktorý bude zabezpečovať elektronické hlasovanie. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Tomanovics 

           PaedDr. Čerešňák 

 

MVDr. Mamczák – zobrazuje sa Vám počet ako sa hlasovalo – Mgr. Jankovičová – my uvádzame 

ale aj mená - MVDr. Mamczák – každý má pridelené číslo hlasovacieho zariadenia, takže vieme 

ako kto hlasoval – tajomník SRZ – do prezenčnej listiny, si každý k svojmu menu uvedie číslo 

hlasovacieho zariadenia 

p. Farský – požiadal, aby MVDr. Mamczák vysvetlil ako zariadenie funguje 

MVDr. Mamczák – ide o rádiové zariadenie, ktoré vysiela signál a komunikuje s počítačom 

a následne sa ukáže ako sa hlasovalo; ak niekomu vypne zariadenie kvôli batériám, máme 

náhradné; zariadenie je vyrobené francúzskou firmou; ak sa náhodou pomýlite, môžete dať 

„correct“ ako opravu, ale ak dáte OK, už sa to nedá vrátiť späť, takže si treba dávať pozor pri 

hlasovaní 

JUDr. Kabáč – ak to bude na sneme, mali by byť k tomu nejaké pokyny 

MVDr. Mamczák – či je na sneme tajné hlasovanie – tajomník SRZ – na sneme si musíme najskôr 

schváliť ako chceme hlasovať, zariadenie je vhodné pre flexibilný priebeh snemu; voľby ako také 

však môžu byť pomocou zariadenia alebo prostredníctvom volebných lístkov, podľa toho, čo si 

schvália delegáti; otázka na pána Mamczáka ako zistíme kto nehlasoval, nakoľko na sneme môžu 

niektorí opustiť rokovaciu miestnosť a pod. - MVDr. Mamczák – samozrejme to budete vedieť 

prezident SRZ – dal hlasovať, aby zasadnutie viedol p. Orovčík 

 

(na zasadnutie prišiel PhDr. Fraňa, počet členov Rady SRZ 28) 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 57/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby zasadnutie Rady SRZ konaného dňa 22. septembra 2018 viedol 

viceprezident p. Orovčík. 
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Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Kalus 

           p. Orovčík 

 

prezident SRZ – skrutátorov nemusíme určovať, keďže máme elektronické hlasovanie; za 

overovateľov zápisnice navrhol Ing. Mihaldu a p. Heseka 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 58/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Mihalda a p. 

Hesek. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           Ing. Mihalda 

           p. Hesek 

 

prezident SRZ – včera sme mali zasadnutie Prezídia Rady SRZ, ktoré sa konalo do 23.00 hod.; 

v rámci zasadnutia sa riešila žiadosť MO SRZ Snina o výmaz zo zoznamu osôb, informácia 

o dotáciách a výstavách, návrh cenín, návrh stanov a elektronizácia; ďalší bod je už kontrola 

uznesení, takže poprosím p. Orovčíka, aby sa ujal vedenia; ešte schválime program 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 59/2018 

Rada SRZ schvaľuje predložený program tak ako bol navrhnutý prezidentom SRZ. 

 

Hlasovanie: (nehlasoval Ing. Mihalda, aby vyskúšal funkčnosť hlasovacieho zariadenia) 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ - z dôvodu neúčasti organizačno-právneho referenta, ktorého aktuálne zháňame 

v rámci výberového konania, ktorý dohliada na priebeh zasadnutia a na prijímané uznesenia, aby 

boli v súlade s predpismi SRZ, navrhujem schváliť nasledovné uznesenie: Rada SRZ schvaľuje, 

aby pri vypracovávaní zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 22. septembra 2018 boli 

prijaté uznesenia v prípade nutnosti preformulované tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi so 

zachovaním ich obsahu a významu. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 60/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby pri vypracovávaní zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 22. 

septembra 2018 boli prijaté uznesenia v prípade nutnosti preformulované tak, aby boli v súlade s 

právnymi predpismi so zachovaním ich obsahu a významu. 

 

Hlasovanie: (neprítomný p. Antal) 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

Mgr. Jankovičová – uznesenie č. 19/2018, uvádza sa, že materiál bol prerokovaný v mesiaci 

september a bude predložený na zasadnutie, či tak bude, jedná sa o analýzu zarybňovania a 

privlastnených úlovkov na rybárskych revíroch SRZ za obdobie od 2014-2017 – Ing. Cintula – 
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bude to odprezentované 

Mgr. Jankovičová – uznesenie č. 51/2018, ktoré sa týka kontroly VČS a prípadného vykonania 

MČS; požiadala o záznam z kontroly, ktorý sa týka organizácie Partizánske, nakoľko bol podaný 

podnet na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnym zástupcom 

Mgr. Jankovičová – k uzneseniu č. 41/2015 ohľadom prizývania členov zarybňovacej komisie na 

zasadnutia v dostatočnom predstihu, či je to plnené, keďže p. Seemann ma informoval, že nebol 

prizvaný a prečo – Ing. Cintula – komunikácia je hlavne mailová, ale o zasadnutí vedel, nakoľko sa 

s ním telefonovalo, či má nejaké materiály na predloženie 

Mgr. Jankovičová – plnenie uznesenia č. 24/2018 ohľadom vypracovania koncepcie rybárstva 

tajomník SRZ – otázka riešená na MŽP SR, výstup bol, že sa aktuálne riešia vyhlášky a nebol 

priestor, preto odporúčame posunúť na október 

Mgr. Jankovičová – ešte k uzneseniu č. 51/2018, či teda boli vykonané MČS kde boli porušenia 

tajomník SRZ – v zmysle odporúčania prebehli všetky mimoriadne členské schôdze v súlade 

s predpismi – p. Orovčík – Stará Ľubovňa obdŕžala aj potvrdenie o správnosti volieb a potvrdenie 

zápisnice, že všetko je v súlade – tajomník SRZ – každej ZO SRZ bolo odpovedané aj touto 

formou a boli teda určení aj delegáti na snem 

tajomník SRZ - v rámci elektronického hlasovania bolo hlasované o smernici o Zlatom blyskáčovi, 

ktorej  prijatie nebolo v súlade s Rokovacím poriadkom Rady SRZ, na čo upozornila Mgr. 

Jankovičová; smernica bola odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou, ale žiaľ z hľadiska dodržania 

formy, niektorý hlasovali telefonicky, čo v zmysle rokovacieho poriadku nie je možné, a preto 

možno konštatovať, že smernica bola schválená de facto ale nie de iure, preto navrhujem opätovné 

schválenie smernice o zlatom blyskáčovi 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 61/2018 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre detskú rybársku súťaž Zlatý Blyskáč. 

 

Hlasovanie: (neprítomný Ing. Kalus) 

Za – 25     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

      MVDr. Bilik    Mgr. Jankovičová 

 

Uznesenia splnené:  

16/2018-1, 16/2018-2, 18/2018, 22/2018, 5/2017-C 

 

Uznesenia trvajúce:  

19/2013, 35/2014, 37/2015, 41/2015, 20/2016-písm. f) a h), 74/2016-2, 161/2016, 61/2017, 

79/2017, 106/2017, 115/2017, 6/2018, 16/2018-2, 19/2018, 21/2018, 24/2018, 25/2018 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom, Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-

7/2018 a 1-7/2017, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 

Ing. Šátek – materiál ste obdŕžali, takže ak máte len nejaké otázky na doplnenie 

tajomník SRZ – porovnanie rokov 2017 a 2018 – medziročný pokles príjmov o viac ako 200. 000 

EUR je spôsobený najmä účastníckym poplatkom minuloročných  MS v LRU-mucha, ktoré sme 

organizovali. 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – plnenie rozpočtu berieme na vedomie a v číslach je to na dobrej 

úrovni smerujúcej ku kladnému koncoročnému hospodárskemu výsledku zväzu 

Mgr. Jankovičová – osobné náklady sú prekročené o 66 538 EUR oproti minulému roku a je 

uvedené, že z dôvodu úpravy miest rybárskej stráže a hospodárov, valorizácia, či sa s tým už 

nepočítalo – Ing. Šátek – v rozpočte to bolo, ale v tabuľke ide o porovnanie rokov 2017 a 2018 

Mgr. Jankovičová – osobné náklady sú už na výške 92,11 % a to sme len na 7 mesiaci – tajomník 

SRZ – náklady sledujeme na ich súčasný rast má čiastočný vplyv vyplatenie odstupného pre 
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zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer dohodou na stredisku v Považskej Bystrici 

MVDr. Bilik – na Prezídiu Rady SRZ bolo konštatované, že sú v rozpočte nejaké riziká, tak ako 

s nimi počítate – Ing. Cintula – ide o nadplán, nakoľko na strediskách bola nadprodukcia 

niektorých rýb a nemáme to ešte rozdelené – tajomník SRZ – riziko nehrozí, do budúcna s tým 

môže byť problém, ak sa nadprodukcia nezrealizuje 

Mgr. Jankovičová – opäť v rámci záväzkov sú organizácie, ktoré si neplnia svoje povinnosti 

v rámci odvodov v zmysle smernice, ide o opakovaný stav; upomienky posielať nestačí 

predseda KK SRZ Ing. Trokan – v rámci kontroly bolo zistené, že bolo vyfakturovaných 950 000 

EUR a ku dňu 21.9.2018 nebolo uhradených 218 000 EUR, čo je 23 % neuhradených pohľadávok 

voči Rade SRZ a jedná sa o 43 ZO SRZ, ktoré porušujú smernicu o platení zápisného; treba už 

naozaj niečo podniknúť, aby sa táto nedisciplinovanosť napravila – tajomník SRZ – mali by sa 

uplatniť opatrenia pre ZO v zmysle Smernice o platení zápisneho... 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 62/2018 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom, plán 

a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2018 a 1-7/2017 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

 

K bodu 3: 

Priebežná bilancia predaja cenín a povolení na rybolov za rok 2018  

tajomník SRZ – porovnanie rovnakých období rokov 1-8/2016 až 2018, priebežne príjmy 

z povolení za uvedené odbobie má rastúci trend, medziročne nárast príjmov o 108 000 EUR 

Mgr. Jankovičová – je to dobré číslo 2 680 000 EUR, nakoľko predpoklad na konci roka je 

dosiahnutie príjmov na úrovni 2 300 000 EUR; a tieto budú prerozdeľované na zarybňovanie, 

rybársku stráž – tajomník SRZ – organizáciám sa v mesiacoch október a november bude formou 

dobropisov refundovať cca. 400 000 EUR, nakoľko časť povolení na rybolov a členské známky 

ZO SRZ nepredali 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 63/2018 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú bilanciu predaja cenín a povolení na rybolov za rok 2018. 

 

K bodu 4: 

Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2019 

p. Orovčík – ide o náročnejší bod, takže poprosím konštruktívnu diskusiu; na Prezídiu Rady SRZ 

sme prerokovávali tak ceny povolení ako aj odvody, pričom podpora bola v rámci navýšenia na 

členských známok, nakoľko ide o dlhodobý problém, že Sekretariát Rady SRZ nemá dostatok 

finančných prostriedok na svoje fungovanie, pričom doteraz fungoval z výnosov výrobných 

stredísk, čím nemohlo byť do stredísk viac investované; odporúčame navýšenie o 2,50 EUR, čiže 

odvod bude 6 EUR a bude sa riešiť aj získanie prostriedkov pre deti, či športovcov; ďalej 

odporúčame zvýšiť zväzové povolenia na rybolov na 40 EUR a ZO SRZ, ktoré predávajú zväzové 

povolenia si z každého povolenia budú môcť ponechať 2 Eurá; v rámci členských známok sa 

zrušila cena 17 EUR, ostatné sa navýšili o 3 Eurá, rovnako aj známka pre mládež 

Mgr. Jankovičová – Rada SRZ funguje z členských príspevkov, ktoré však nestačia, ďalej 

z produkcie výrobných stredísk a prečo to navrhujeme teraz pred snemom, prečo nie v polovici 

volebného obdobia 

Ing. Mišech – žiadal som analýzu zarybňovania a od toho sa všetko odvíja, samotné analýzy máme 

až teraz, aj keď táto Rada analýzu odmietla, tak som ju urobil sám s p. Godiškom a dobehlo nás to, 

čo sme nechceli urobiť 

Tajomník SRZ – z ekonomického hľadiska sme na tieto veci prichádzali postupne; investovalo sa 

do stredísk, ale je to nedostatočné; Sekretariát Rady SRZ nezarába peniaze, ale je výkonnou 

zložkou a poskytuje pre ZO SRZ pomoc; za štyri roky sa nám podarilo sprehľadniť a 

zastabilizovať ekonomiku a môžeme vidieť aké sú náklady a výnosy, niektoré činnosti sú stále 
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v červených číslach napr. rekreačné zariadenia – iba sezónne využitie, deputáty rýb pre 

zamestnancov a členov Rady a KK, spoluúčasť na dotáciách a projektoch, čiastočná úhrada 

poistného za členov RS ZO SRZ – toto všetko je potrebné finančne pokryť; je treba finančné 

prostriedky na pozemky a investovať masívne do výrobných stredísk a technológií, 

člen KK SRZ p. Šiška – na začiatku volebného obdobia ste zrušili mimoriadne členské známky na 

snem, majstrovstvá a pod. a teraz chcete navyšovať, čo nie je dobré; navrhujete, že ZO SRZ budú 

mať odvod pre seba zo zväzových povolení, ale nie všetci ich predávajú, takže utrpia len 

organizácie; na základe našich kontrol môžeme povedať, že sa to tu dáva do poriadku, a teraz 

chcete navyšovať 

Ing. Gajdošík – či sa počíta aj s peniazmi z Považskej Bystrice – tajomník SRZ – na každom 

zasadnutí sme vás informovali, že finančné prostriedky pôjdu na vybudovanie nového strediska 

a dokončenie strediska v Nových Zámkoch; a je na to aj uznesenie 

Ing. Mišech – treba zistiť aký je vývoj aj na organizáciách, čo urobili ony s členskými príspevkami 

za posledných desať rokov a pod. 

tajomník SRZ – členské známky sú v rozpätí od 17 EUR do 37 EUR, pričom v 2008 bol zisk zo 

17-eurových 41 000 EUR a teraz je len 2 400 EUR, takže aj ZO SRZ vedia, že 17-eurové 

nepostačujú; zväz nemá zápisné, nemá brigády, takže dopláca na tento systém; a len preto, že ide 

snem, tak to neznamená, že máme prestať pracovať, potom by bola naša robota úplne zbytočná 

p. Orovčík – zvýšenie o 2,5 Eura je kompromis, ktorý treba prijať, všetci chcú len chytať a nebyť 

členmi; tak potom nemajme členskú základňu; a ak o tom nerozhodneme teraz, tlačíme to len pred 

sebou; treba teda ,nájsť odvahu a zmeniť; sú tu aj iné návrhy, ale tie nevieme teraz pre krátkosť 

času vyriešiť, takže treba prijať tento kompromis 

tajomník SRZ – mal sa urobiť aj personálny audit, ale žiaľ neprihlásila sa žiadna firma; z môjho 

pohľadu sú však potrební všetci, najmä z hľadiska odbornosti, niektoré pozície sú 

poddimenzované, najmä organizačno-právny referent a treba aspoň ďalšieho na pol úväzku 

a takisto a ďalšieho ichtyológa; preto hľadáme efektívne riešenia ako elektronizácia, elektronické 

schránky, stravovacie karty, mailová komunikácia a pod.; takže pracovný aparát treba posilniť, 

keďže je aj väčšie množstvo podnetov a žiadostí 

prezident SRZ – treba podporiť tento návrh; zväz musí fungovať bez ohľadu na to, či je pred 

snemom alebo nie; a treba si uvedomiť, že keď skončí zväz tak skončia aj organizácie 

PaedDr. Čerešňák – treba návrh podporiť, keďže dobre vieme, že Sekretariát Rady SRZ je dávno 

podhodnotený; technická pripomienka 

MVDr. Bilik – nemáme urobenú žiadnu koncepciu a mala by sa pripraviť, aby sme vedeli kam sa 

chceme posunúť, čo potrebujeme, ale nie je to nastavené 

tajomník SRZ – 26. júna vám boli zaslané vyhodnotenia uznesení z VČS a MK, aby ste si material 

prešli a vedeli povedať úlohy a ciele pre budúce 4 roky a neprišla od vás žiadna odpoveď; na snem 

sa pripravuje hodnotiaca správa za 4-ročné obdobie a aj hlavné činnosti na nové volebné obdobie  

-v rámci diskusie vystúpil ďalej Ing. Kalus najmä k fungovaniu referenta pre prácu s deťmi 

a mládežou a návrhom do budúcnosti ohľadom práce s deťmi a potrebe finančných prostriedkov; p. 

Orovčík, Ing. Mišech, člen KK SRZ p. Janovič, Ing. Staško k tomu, že je potrebné návrh podporiť, 

zamestnanci majú osobnú angažovanosť, treba ich podporiť, ale zvýši sa aj zodpovednosť 

z dôvodu navýšenia výdavkov zo strany ZO SRZ; JUDr. Borlok, že je potrebné nájsť kompromisné 

riešenie, keďže navýšenie sa týka samotných členov; JUDr. Kabáč, že zaplatenie o dve eurá viac je 

nič oproti tomu, načo rybári míňajú v rámci rybárskych potrieb 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 64/2018 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 EUR, pričom 

odvod pre Radu SRZ bude 6 EUR a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3 Eurá. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 1  Zdržal sa – 5 

      JUDr. Borlok  PhDr. Fraňa p. Sieglová 
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         MVDr. Bilik p. Hesek 

         Ing. Kalus 

 

Uznesenie č. 65/2018 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a zväzového 

povolenia na rybolov na lipňové vody z 35 EUR na 40 EUR s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38 

EUR a 2 Eurá ostávajú základnej organizácii SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 2    Zdržal sa – 2 

      MVDr. Bilik    PhDr. Fraňa 

      JUDr. Borlok    p. Néveri 

 

tajomník SRZ – navrhujeme zavedenie hosťovacieho povolenie na rybolov denné pre deti -

nečlenov vo výške 10 EUR, v súčasnosti platia deti rovnako veľa ako dospelý 20 EUR/deň 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 66/2018 

Rada SRZ schvaľuje zavedenie nového povolenia na rybolov, a to hosťovacie detské povolenie pre 

nečlenov denné na všetky druhy vôd, ak je dieťa vo veku od 6 do 14 rokov. 

 

Hlasovanie: (neprítomní p. Godiška, Ing. Mišech, Ing. Gajdošík, Ing. Viktorín) 

Za – 23 ,     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Borlok 

 

Mgr. Jankovičová – v súvislosti so zmenami treba upraviť aj smernicu o platení zápisného 

tajomník SRZ – budúci týždeň budeme rozposielať objednávkové formuláre a vyúčtovanie; 

objednávky treba poslať do 15. októbra; lepky – povolenia a známky bude vo forme rolovacieho 

systému, malo by to byť jednoduchšie; v budúcnosti plánujeme predávať hosťovacie povolenia na 

revíri Rady SRZ online 

 

K bodu 5: 

Priebežná informácia o prípravách XII. Snemu SRZ 

tajomník SRZ – materiály ste dostali; základné dokumenty sú pozvánka, návrh rokovacieho 

poriadku a návrh volebného poriadku; rokovací a volebný poriadok schvaľujú delegáti, Rada to 

môže odporučiť; pozvánka bude časovo ohraničená, nakoľko pozvaný bude aj pán minister ŽP 

a štátny tajomníci MŽP, snem bude otvorený slávnostne hymnou alebo rybárskou fanfárou, 

privítaním hosti následne udelenie vyznamenaní zamestnancom a potom by bolo riadne rokovanie 

snemu; navrhujeme, aby 23. novembra 2018 sa konala mimoriadna slávnostná Rada SRZ 

 

Ing. Kalus – predkladanie nových návrhov na zmenu Stanov SRZ počas konania snemu nie je 

možné a na druhej strane každý delegát môže vystúpiť k jednotlivým bodom len raz 

p. Orovčík – čo sa týka stanov, všetky organizácie a kraje mohli stanovy pripomienkovať a vzniklo 

niekoľko návrhov 

- v rámci diskusie vystúpil MVDr. Bilik, p. Sieglová, prezident SRZ, Ing. Gajdošík, p. Estergájoš 

JUDr. Kabáč – či by nebolo dobré urobiť aj obrazový záznam z konania snemu len pre istotu – 

tajomník SRZ – tam treba dať pozor na ochranu osobných údajov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 67/2018 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o prípravách XII. Snemu SRZ. 
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K bodu 6: 

Iné (správa o činnosti Sekretariátu Rady SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ) 

tajomník SRZ – materiál ste dostali, takže poprosím p. Jaššu, aby sa vyjadril, čo sa urobilo v rámci 

práce s deťmi a mládežou 

p. Jaššo – pracujeme na vytvorení nového odboru pre prácu s deťmi a mládežou, pričom by sme 

chceli, aby v každom krajskom meste bol koordinátor, ktorý bude mať na starosti školenia, 

distribúciu materiálnej podpory, nábory a pod.; v rámci športových sekcií, aby bol človek, ktorý 

bude „spojovníkom“ medzi športovou činnosťou a rybárskymi krúžkami, ktorý by organizoval 

postupové súťaže a pod.; dohoda o spoločnom organizovaní československého stretnutia vedúcich 

rybárskych krúžkov; pripravuje sa už Zlatý blyskáč na rok 2019, chcel by som poďakovať MO 

SRZ Spišská Stará Ves za ponuku spoluorganizovať Zlatý blyskáč 2019, je obdivuhodné, že 

organizácia s tak malým počtom členov dokáže urobiť tak veľa v oblasti práce s deťmi a mládežou 

a ponúkne pomocnú ruku pri organizovaní tak náročného podujatia; za organizovanie Zlatého 

blyskáča 2018 v Ružomberku patrí veľké poďakovanie pani Gabike Hupkovej, Márii 

Sprušanskej, Martinovi Rothovi a všetkým ostatným rozhodcom a technickým vedúcim, 

v neposlednom rade MsO Ružomberok za poskytnutie revíru a spoluprácu; plánujeme 

organizovanie detského letného tábora pre všetky deti v spolupráci s MO SRZ Trebišov a MsO 

SRZ Michalovce na Zemplínskej Šírave; návrh, aby sa z vyhlášky vypustila povinnosť dospelého 

sprievodcu, majú to aj v Čechách a funguje to bez problémov; návrh povolení na rybolov pre 

začínajúce deti bez odvodov (všetky ostatné dôležité informácie sú uvedené v Správe o činnosti 

referenta pre prácu s deťmi a mládežou júl – september 2018, ktorá je uverejnená na webovej 

stránke) 

p. Orovčík – požiadal, aby p. Jaššo komunikoval so sekciou LRU-mucha, nakoľko Stará Ľubovňa 

bude organizovať MS juniorov v muškárení, pričom sekcia ani nevie koľko juniorov eviduje 

a dobré stanoviť nové pravidlá, aby naozaj bol záujem o tieto preteky 

- v rámci diskusie ďalej vystúpil Ing. Kalus, p. Estergájoš, p. Orovčík, Ing. Mihalda 

 

tajomník SRZ – dostali ste materiály ohľadom činnosti športovcov, investícií; dotácia na 

vzdelávanie štatutárov, rybárskej stráže a hospodárov, bola vypísaná verejná súťaž; schválená 

dotácia z Eviro.fondu je 35 000 EUR, víťazná firma je V.A.J.A.K., s.r.o., ktorá rozposlala 

pozvánky zatiaľ na odborný seminár, a to na 13.10.2018 vo Zvolene pre banskobystrický 

a nitriansky kraj; z každej organizácie sa môžu zúčastniť 4 osoby; lektori p. Dobiaš, Hanniker, 

Rybár; správny poriadok bude vykladať p. Ivana Figuli; účastníci dostanú USB kľúč spolu 

s prednáškami; preškoliť by sa malo 500 ľudí v rámci 4 seminárov; ďalší termín 27.10.2018 

v Trnave pre trnavský a bratislavský kraj; 10.11.2018 v Trenčíne pre trenčiansky a žilinský kraj 

a 17.11.2018 v Košiciach pre košický a prešovský kraj; v rámci elektronizácie na základe 

viacerých pripomienok spoločnosť Viadon, s.r.o. zabezpečení školenia v nasledovných možných 

termínoch od 8. – 12. októbra 2018 alebo v termíne od 15. – 19. októbra 2018 v čase od 17.00 

hod., a to košický a prešovský kraj, trnavský a bratislavský kraj, trenčiansky a nitriansky kraj, 

žilinský a banskobystrický kraj; obsahom školenia budú pripomienky, zber dát a preklopenie dát 

a nastavenie ďalšieho stupňa elektronizácie; návrh prezídia je prešovský a košický kraj na 15. 

októbra 2018, žilinský a banskobystrický kraj na 17. októbra 2018, bratislavský a trnavský kraj na 

18. októbra 2018 a nitriansky a trenčiansky kraj na 19. októbra 2018; podrobné informácie 

dostanete budúci týždeň; 31. októbra organizujeme odbornú medzinárodnú konferenciu 

„Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymianového“, sú zabezpečení aj lektori z Česka, Poľska a je to 

pod záštitou VÚC a podpora aj z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 

2 000 EUR 

 

(zasadnutie pokračuje za obedňajšom prestávkou) 

 

6.1. Vyznamenania 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali, došlo ku korekcii, nakoľko pri tvorbe tabuľky neprihliadali 
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na to, že vyznamenanie v prípade návrhu pre osoby so Slovrybu, a.s. možno udeliť aj nečlenom 

SRZ, takže spĺňajú podmienky v zmysle smernice; požiadavka MO SRZ Dunajská Lužná na 

udelenie čestného členstva pre p. Repaňa, ktorý však nespĺňa podmienky, takže navrhujeme 

udelenie medaily; z mojej pozície navrhujem odmeniť zamestnancov, ktorí pracujú na zväze viac 

ako 15 rokov (Papučová, Géci, Makara, Seman, Štefanides) a majú už ocenenie, takže navrhujem 

udelenie medaily, a potom p. Baran, ktorý má medailu, takže sa mu schválilo čestné členstvo, ďalší 

zamestnanci spĺňajú podmienky pre udelenie odznaku 1. stupňa, a to Magočová, Ondruš, 

Sprušanská, Martincová, Ilavský, Halmi, Bielik, Makarová, Mesiarik, Žitnay, Krajč, Dobrý, 

Gyürky, Klučiar, Kováčik, Lukáč, Vitek, Žilák; ocenenie navrhujem na XII. Sneme SRZ za ich 

prácu za doterajšiu činnosť 

Ing. Kalus – či dostanú aj obálku – tajomník SRZ – obálky nedávame, bude to čisto vyznamenanie, 

odmeňovaní sú v rámci mzdy a odmien 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 68/2018 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 

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

Dodatku č. 1, a to nasledovne: 

 

Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa: 

MsO SRZ Bratislava V. – Ján Gabovič, Titus Kotlár, Dušan Šebesta 

Slovryb, a.s. – Ing. Ján Pika, Jozef Mičian, Ing. Jaroslav Janček, Ing. Branislav Kośťan ml. 

zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ - Dušan Ondruš, Ing. Tibor Krajč PhD., Mária Sprušanská, 

Dagmar Magočová, Emília Martincová, Tibor Ilavský, Rudolf Halmi, Viktor Bielik st., Peter 

Dobrý, Csaba Gyurky, Karol Kováčik, Miloslav Klučiar, Jozef Lukáč, Marta Makarová, 

Ing.Roman Mesiarik, Juraj Vitek, Miroslav Žilák, Andrej Žitnay 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MsO SRZ Bratislava I. – Peter Korch 

MO SRZ Dunajská Lužná – Ján Repaň 

zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ - Oľga Papučová, Ing. Stanislav Géci, Ing.Peter Makara, Ing. 

František Štefanides, Emanual Seemann 

 

Hlasovanie: 

Za – 27     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           MVDr. Bilik 

 

p. Orovčík – požiadal Ing. Cintulu, aby sa vyjadril k uzneseniam, ktorých splnenie malo byť 

predložené na dnešnom zasadnutí 

Ing. Cintula – uznesením č. 19/2018 sme dostali za úlohu vypracovať analýzu zarybňovania a 

privlastnených úlovkov za obdobie od 2014-2017; analýzu vypracoval Ing. Hajňuk, vybrali sa 

rybárske revíry za západoslovenskú oblasť VN Kráľová a Dunaj č. 1, za bratislavskú oblasť Dunaj 

č. 3, stredoslovenská oblasť VN Orava a VN Liptovská Mara a za východoslovenskú oblasť VN 

Domaša, analýza za päť rokov, vybrali sa najmä ryby ako šťuka, kapor, zubáč, sumec, ale i karas; 

analýzu môžete vidieť v tabuľke; ďalej sme urobili analýzu k množstvu privlastnených rýb a cene 

povolenia na rybolov a k zavedeniu povolenia chyť a pusť; v jednom prípade to bolo zaslané 

štatutárnym zástupcom a hospodárom na ZO SRZ a v druhom prípade sme to mali zverejnené na 

webovej stránke; ankety sa zúčastnilo 1 196 členov z toho 572 bolo za 30 kusov rýb, 256 bolo za 

iné návrhy, že buď 20 ks alebo na kilá, 226 ponechať na 50 kusoch a 150 na 40 kusov; ponechať 

výšku ceny povolenia 70 %, za zvýšenie 19 % a iné 11 %; za zavedenie povolenia chyť a pusť je 

80 %, chceli by sme ju zaviesť, avšak časovo to nestíhame, takže navrhol som, že do 31. mája 2019 

OTVaV pripraví všetky podklady na zavedenie tejto novej povolenky a bolo by dobré to dať do 
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uznesenia 

 

Bolo prijaté:  

Uznesenie č. 69/2018 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby spracovať analýzu a pripraviť podklady na 

zavedenie nového druhu povolenia na rybolov s režimom „chyť a pusť“. 

 

          Termín: 31. máj 2019 

 

Hlasovanie: (neprítomný PhDr. Fraňa) 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           Ing. Kalus 

           Ing. Jančuška 

           Ing. Gajdošík 

 

tajomník SRZ – anketa sa poslala aj na ZO SRZ a to predsedovi, tajomníkovi a hospodárovi, čiže 

sa to poslali 366 osobám, odpoveď zaslalo 123 osôb, čo je jedna tretina; ponechať množstvo kusov 

30 % a za zníženie počtu úlovkov je 70 %, 59 % za ponechanie výšky a 36 % za zvýšenie ceny 

a za chyť a pusť 70 %  

Ing. Cintula – v rámci Prezídia Rady SRZ bolo odporučené znížiť počet privlastnených rýb na 

jedno povolenie na rybolov, pričom Rada SRZ nech určí dané množstvo 

Ing. Kalus – ponechať 50 ks, keďže sme už zvýšili cenu zväzového povolenia na rybolov 

p. Godiška – nakoľko už sme urobili nejaké zmeny, tak navrhujem urobiť kompromis a znížiť na 

35 privlastnených rýb 

Ing. Gajdošík – do ankety sa zapojilo príliš nízke číslo členov SRZ a rybárov 

Ing. Viktorín – znížiť na 40 privlastnených rýb 

p. Dimitrov – znižuje sa denný úlovok na 5 kg, zvyšuje zväzovú povolenku, zvyšujeme členský 

príspevok, takže je vhodné 50 ks ponechať a nevydávať druhú povolenku 

- v rámci diskusie ďalej vystúpil p. Janovič, Ing. Mihalda, tajomník SRZ, JUDr. Borlok, p. 

Orovčík, Ing. Kalus, Ing. Mišech 

 

p. Orovčík – dal hlasovať o návrhu v znení Rada SRZ schvaľuje ponechať množstvo 

privlastnených rýb na jedno povolenie na rybolov; v rámci hlasovania nehlasoval PhDr. Fraňa, za 

ponechanie boli 5 a to MVDr. Bilik, p. Néveri, p. Dimitrov, Ing. Gajdošík a Mgr. Jankovičová, 

zdržala sa p. Sieglová a ostatní boli proti, takže konštatujem, že návrh neprešiel; ďalej dal hlasovať 

o návrhu v znení Rada SRZ schvaľuje zníženie množstva privlastnených rýb na 35 kusov na jedno 

povolenie na rybolov; v rámci hlasovania boli za zníženie na 35 ks 13 členovia Rady SRZ, zdržali 

sa 4 a to PhDr. Fraňa, JUDr. Borlok, MVDr. Bilik, Mgr. Jankovičová a proti boli 11 a to tajomník 

SRZ, Ing. Kalus, p. Antal, p. Estergájoš, p. Farský, p. Néveri, Ing. Stanko, p. Sieglová, Ing. 

Viktorín, p. Dimitrov a Ing. Gajdošík, takže konštatujem, že návrh taktiež neprešiel; ďalej dal 

hlasovať o návrhu v znení Rada SRZ schvaľuje zníženie množstva privlastnených rýb na 40 kusov 

na jedno povolenie na rybolov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 70/2018 

Rada SRZ schvaľuje zníženie množstva privlastnených rýb na 40 kusov na jedno povolenie na 

rybolov, platného od 1. januára 2019. 

 

Hlasovanie: (neprítomný PhDr. Fraňa) 

Za – 23     Proti – 3    Zdržal sa – 1 

      p. Pavelka    MVDr. Bilik 

      p. Orovčík 
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      Ing. Gajdošík 

 

p. Sieglová – mali by sme schváliť aj nevydávanie druhého povolenia na rybolov – p. Dimitrov – 

netreba, keďže zákon hovorí, že užívateľ môže vydať, takže je to na rozhodnutí organizácie 

Mgr. Jankovičová – potreba upraviť aj v smernici o platení zápisného 

 

Ing. Cintula – v rámci zasadnutia zarybňovacej komisie bol vypracovaný návrh ohľadom 

ekologických havárií a prvotných zarybnení, žiadosti boli vyhodnotené ichtyológmi v zmysle 

smernice 

Ing. Mišech – k návrhu by malo byť priložené stanovisko ichtyológov, že podľa čoho určili napr. 

dané množstvo a druhy jednotlivých rýb 

p. Orovčík – prečo dávame K3 a nie menšiu násadu – Ing. Cintula – ryba tam dlhšie neprežije 

a bolo to prerokované aj s organizáciou 

Ing. Kalus – taktiež sme predložili žiadosť a nebola zakomponovaná do tabuľky – Ing. Cintula – 

musí to prejsť komisiou, volal som aj s Ing. Krajčom a buď sa to dá cez fond ichtyológa alebo sa to 

bude riešiť budúci rok z tohto rezervného fondu 

- v rámci diskusie ďalej vystúpil p. Dimitrov, Ing. Mišech, Ing. Cintula  

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 71/2018 

Rada SRZ schvaľuje dotácie z rezervného zarybňovacieho fondu na ekologické havárie, prvotné 

zarybnenie a dorybnenie takto: 

 

 

ZO SRZ revír číslo účel 

dru

h a 

vek. 

kat. 

M

J 

množstv

o  cena € 

SPOL

U € 

MO SRZ 

Orlov 

Štrkovisko 

Andrejovka 

4-2580-

1-1 
povodeň 

K3 kg 
1 875 

4 500 4498 

MO Spišská 

Stará Ves 
OR Majere 

 4-1791-

1-1 
povodeň 

K3 kg 
312 

749 749 

MO SRZ 

Poprad 
VN Grébpark 

4-3370-

1-1  

prvotné 

zarybnenie K3 kg 
350 

840 840 

MO Žiar nad 

Hronom 
Žiarsky rybník 

3-6210-

1-1 
MZV 

Zu1 ks 
2000 

480 480 

MsO Žilina Váh č. 13 
3-4620-

1-1 
MZV 

Zu1 ks 
2000 

480 480 

MsO Martin 
Derivačný 

kanál 

3-0660-

2-1 

Prvotné 

zarybnenie 

Mrs

1 ks 
2000 

1500 

4820 Jh1 ks 2000 700 

No1 ks 2000 800 

K2 kg 700 1820 

MsO Trenčín VN Svinica 
2-5310-

1-1 
kys.deficit 

Zu2 kg 
200 

3200 3200 

MsO Levice VN Bátovce 
2-4490-

1-1 
kys.deficit 

K4 kg 
340 

1258 1258 

MsO 

Komárno 
Žitava č.2 

2-5660-

1-1 
MZV 

K2 kg 500 1300 
2400 

Pl2 kg 500 1100 

MsO Nitra Nitra č.3 
2-1420-

1-1 
MZV 

Mrs

1 ks 
5000 

2625 
5855 



 

13 

No1 ks 5000 1800 

Pl2 kg 500 1100 

Pds1 ks 5000 330 

       

SPOL

U 

24 

580,00 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 1    Zdržal sa – 3 

      p. Orovčík    p. Dimitrov 

           Ing. Gajdošík 

           Mgr. Jankovičová 

6.2. Návrh novely Stanov SRZ 

- bod bude prerokovaný ako posledný bod zasadnutia 

 

6.3. Informácia – elektronizácia SRZ 

- bod bol prerokovaný na úvod bodu 6 

 

K bodu 7: 

Rôzne 

tajomník SRZ – žiadosť MsO SRZ Bratislava V., ktorú predloží Ing. Cintula 

Ing. Cintula – žiadosť bola podaná v súvislosti s výstavbou diaľnice D4R7 a dočasným 

obmedzením výkonu rybárskeho práva a žiadajú vyňatie rybárskeho revíru OR Veľký Zemník zo 

zväzového povolenia na rybolov 

Mgr. Jankovičová – bola by som rada keby sa návrh podporil, bolo to odkonzultované aj 

s ichtyológom, riešime to už dva roky, bola opätovne podaná žiadosť na MŽP SR, nakoľko prvé 

vydané rozhodnutie nebolo podľa nášho očakávania, pričom loviť sa bude môcť len vo 

vyznačených úsekoch; som proti vyraďovaniu v rámci trojročného obdobia, ale ide o mimoriadnu 

situáciu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 72/2018 

Rada SRZ schvaľuje dočasné vyňatie rybárskeho revíru č. 1-0110-1-1 - Dunaj č. 3 - OR Veľký 

Zemník zo zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody do ukončenia výstavby diaľnice 

D4R7. 

 

Hlasovanie: (neprítomný PhDr. Fraňa) 

Za – 23     Proti – 2    Zdržal sa - 2 

      p. Jančuška    Ing. Kalus  

      Ing. Mihalda    p. Antal 

 

Ing. Cintula – bolo nám doručených niekoľko žiadostí ohľadom vyraďovania rybárskych revírov, 

a to z Dolného Kubína, Martina, Topoľčian; ichtyológ sa vyjadril, že to nebolo v danom 

trojročnom období a bude to zaradené vtedy keď to bude môcť byť zaradené; preto náš odbor 

navrhuje, aby bolo prijaté uznesenie, že pripravíme nový návrh smernice a následne posúdime 

všetky žiadosti, ktoré boli doručené na sekretariát za posledné štyri roky a akým spôsobom boli 

vyhodnotené v termíne do 31. marca 

MVDr. Bilik – zmeňme návrh na zaraďovanie a určme, ktorý revír bude musieť byť zaradený 

a nevyraďujme 

Ing. Stanko – vyjadril sa k VN Duchonke, žiadosť sme dali v 2014, kedy sme nedostali žiadnu 

odpoveď, ale teraz sa to tak nerobí a zrazu chcete všetky žiadosti zanalyzovať; my chceme riadnu 
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odpoveď a nie že sa o tom nebude vôbec rokovať, nechceme totiž vyradenie, ale zmeniť na účel 

chyť a pusť – Ing. Cintula – ichtyológ sa jasne vyjadril, že žiadosť nebola predložená 

v požadovanom termíne – Ing. Stanko – nebola predložená, keďže o tom rozhodla VČS až teraz – 

Ing. Cintula – systém na predkladanie žiadostí sa musí dodržiavať a nemôžeme z toho robiť trhací 

kalendár 

tajomník SRZ – problematiku sme otvorili aj na MŽP SR, že máme stále nové žiadosti a bolo nám 

povedané, že neodporúčajú robiť zmeny, pretože sa nestíhajú upravovať databázy a pod.; budúci 

rok sa urobí aktualizácia všetkých revírov, nakoľko sú aj vody, ktoré nie sú vyhlásené za revíry 

a organizácie ich užívajú ako svoje vlastné  

p. Orovčík – môže to byť zaradené v roku 2019, keď sa bude robiť aktualizácia, pričom to dáme do 

uznesenia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 73/2018 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

SR pripraviť aktualizáciu rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

Hlasovanie: (neprítomný MVDr. Bilik) 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Gajdošík 

 

tajomník SRZ – žiadosť od MsO SRZ Humenné o odloženie platby za ceniny za rok 2018 

z dôvodu opravy VN Chlmec a nákladov vo výške 80 229,59 EUR namiesto predpokladaných 

nákladov vo výške 53 100 EUR; za ceniny dlžia 26 000 EUR, ešte bude na ceniny dobropis, takže 

navrhujem žiadosti vyhovieť a neuhradenú čiastku uhradiť najneskôr do konca februára 2019; 

rovnaký odklad sa schválil aj v minulom roku SRZ MsO Prešov 

Ing. Mihalda – ale vtedy nebol snem a prechod do nového volebného obdobia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 74/2018 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Humenné o odloženie platby za ceniny za rok 2018 

z dôvodu investície do opravy VN Chlmec s tým, že neuhradená čiastka za ceniny za rok 2018 

bude uhradená najneskôr do konca februára 2019. 

 

Hlasovanie: (neprítomní PhDr. Fraňa, MVDr. Bilik, p. Antal, p. Jančuška, p. Godiška) 

Za – 21     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

      Ing. Mihalda    Ing. Staško 

 

tajomník SRZ – žiadosť MsO SRZ Ružomberok o schválenie odpredaja rybníkov Podsuchá; sú ich 

vlastníkom, pričom na odpredaj je potrebný súhlas 2/3 všetkých členov organizácia, z tohto titulu 

urobili písomnú anketu, avšak odporúčam urobiť právnu analýzu, či môže byť uznesenie členskej 

schôdze nahradené len písomným súhlasom 

JUDr. Borlok – podľa mňa ide o porušenie Stanov SRZ, keďže takýto súhlas môže dať len členská 

schôdza 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 75/2018 

Rada SRZ zamieta žiadosť MsO SRZ Ružomberok o odpredaj rybníkov Podsuchá z dôvodu 

nedodržania podmienok na schválenie odpredaja majetku vo vlastníctve organizácie v zmysle 

Stanov SRZ. 

 

Hlasovanie: (neprítomný MVDr. Bilik) 
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Za – 24     Proti – 2    Zdržal sa – 1 

      p. Dimitrov    tajomník SRZ 

      p. Hesek 

 

tajomník SRZ – informácie o činnosti sekretariátu - vydávanie povolení na rybolov na 

reprezentačné účely je podmienené tým, že musí byť uvedené komu je určená a za akým účelom; 

predaj ostatných povolení na EO stúpol medziročne o 10 000 EUR; začíname s výlovmi na 

výrobných kaprových strediskách až do 20-teho novembra, bude sa robiť aj inventarizácia živých 

rýb a krmív na strediskách, a preto by sme potrebovali Vašu spoluprácu na inventarizáciach, do 

mailu vám rozpošleme termíny výlovov; čo sa týka pôžičiek pre ZO SRZ posledné splátky majú 

Štúrovo, Bánovce nad Bebravou, Sekule, Sládkovičovo, Humenné, Senica, najlepšie uhradiť do 23. 

novembra 2018; stav na účtoch je smerom dolu z dôvodu väčších investícií do výrobných stredísk, 

nákup automobilov; aktuálny zostatok je 1 200 000 EUR + pohľadávky organizácií 

- máme nové automobily pickupy Toyoty Hilux na strediskách, päť vozidiel mahindra ponúkame 

na odpredaj, boli ocenené znalcom; niektoré organizácie majú záujem, je potrebné si schváliť 

spôsob odpredaja vozidiel 

p. Orovčík – najskôr osloviť organizácie, ak bude väčší dopyt, tak tomu kto dá väčšiu ponuku 

tajomník SRZ – keď budeme mať znalecké posudky, zverejníme ponuku pre ZO SRZ, 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 76/2018 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj štyroch motorových vozidiel Mahindra s prednostným právom na 

odkúpenie pre základné organizácie SRZ, ktoré budú vyzvané na zaslanie ponúk v termíne od 1.10. 

– 6.10.2018. 

 

Hlasovanie: (neprítomní PhDr. Fraňa, JUDr. Borlok) 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

tajomník SRZ – dva investičné zámery, a to operačný program kvalita životného prostredia, 

odkonzultované cez ministerstvo možnosť čerpania projektu na odbahňovanie revírov pre ZO SRZ, 

pričom ichtyológovia vytypujú revíry vhodné na tento projekt; ďalej sú to nórske fondy, tam sme 

rokovali so štátnym tajomníkom p. Ing. Kurillom, PhD.; bude zasadnutie EAF v Budapešti, je 

potrebné schváliť zahraničnú cestu, delegátmi za SRZ budú prezident SRZ a viceprezident za 

košický kraj 

 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 77/2018 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú služobnú cestu v dňoch 12. – 14. októbra 2018 na zasadnutie EAF 

v Budapešti v zložení prezident SRZ RSDr. Boroš a viceprezident za košický kraj MVDr. Bilik. 

 

Hlasovanie: (neprítomní JUDr. Borlok, p. Godiška) 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           MVDr. Bilik 

 

tajomník SRZ – slávnostný výlov v Golianove je naplánovaný na 22. októbra 2018, navrhujeme 

pozvať členov parlamentného výboru, ktorý bol gestorom pri schvaľovaní zákona o rybárstve, a to 

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a samozrejme pozvaní ste i vy a taktiež 

budú pozvaní spolupracujúce inštitucie, 

- ohľadom GDPR, obdŕžali sme vypracovaný projekt a sekretariat a usmernenie pre ZO SRZ, teraz 

budeme riešiť poučenia pri organizácie, podmienkou je, aby Úrad pre ochranu osobných údajov 

vydal kódex v rámci organizačných zložiek, na základe ktorého potom budete fungovať, po jeho 
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vydaní dostanete ďalšie informácie; jednou zo zmien je, že na uverejňovanie portrétov osôb musí 

byť osobný písomný súhlas tejto osoby, 

- MPaRV SR pripravuje zákon o akvakultúre, ktorý bude upravovať hospodársky chov rýb, určite 

budeme pripomienkovať v rámci MPK 

- pripravuje sa aj novela zákona o ochrane prírody a krajiny, zatiaľ ale nemáme žiadne bližšie 

informácie, treba to ale sledovať, aby cez iné zákony neutrpelo rybárstvo 

- podpísali sme dohodu o generálnom sponzorstve so spoločnosťou Toyota, zakúpili sme 5 vozidiel 

a jedno sme dostali ako reprezentačné, pričom naše náklady sú len PHM a prenájom je do 18. 

septembra 2019 a organizácie dostanú taktiež ponuky  na nákup cez lokálnych predajcov, možnosť 

kúpy vozidla z úveru alebo cez operatívny leasing, takže treba s nimi komunikovať 

- na poslednom zasadnutí sme schválili odpredaj strediska Kubrica organizácii MsO SRZ Trenčín; 

po právnej analýze bolo zistené, že na stredisko je predkupné právo, ktoré bolo podpísané v 2004 

v rámci dodatku bývalým tajomníkom p. Balážom; ešte právne posúdime, či to právo platí aj pre 

pána Vicenu ml., nástupcu po Vicenovi st. a ak áno, bude potrebné uznesenie o odpredaji zrušiť a 

dotiahnuť nájom do konca roka 

- ohľadom strediska Považskej Bystrice, mali sme rokovanie, je podpísaná zmluva o budúcej 

kúpnej zmluve, kupujúci požaduje veľké množstvo podkladov pred samotným odpredajom, 

dohodli sme sa, že sa urobia všetky potrebné kroky, aby bola zmluva podpísaná do konca októbra 

2018 

 

prezident SRZ – predložil návrh na schválenie štvrťročnej odmeny tajomníkovi SRZ za mesiace 

jún - august 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 78/2018 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie 

uložených úloh za tretí štvrťrok 2018 štvrťročnú odmenu vo výške 1 435,35 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy.  

 

Hlasovanie: (neprítomní tajomník SRZ, p. Sieglová) 

Za – 23      Proti – 1     Zdržal sa – 2 

       p. Kozub    Ing. Kalus 

           p. Antal 

 

tajomník SRZ – ešte pre informácia pre Vás členov Rady a KK, doplatok ročnej odmeny vám bude 

vyplatený do konania XII. Snemu SRZ. 

 

6.2. Návrh novely Stanov SRZ 

p. Orovčík – otvoril problematiku návrhu Stanov SRZ; na základných ustanoveniach sme sa zhodli 

a nemali sme pripomienky, pre nás je dôležité, aby sme sa zhodli na najpodstatnejším návrhoch 

ako napr. či tajomník bude volená funkcia alebo sa bude robiť výberové konanie a či bude členom 

Rady SRZ, či bude funkčné obmedzenie volebného obdobia pre prezidenta a tajomníka; boli 

vypracované viaceré alternatívy a treba sa rozhodnúť  

Ing. Mihalda – ide o principiálne návrhy, takže odporúčam sa týmto nezaoberať; ak by sme mali 

niečo takéto prerokovávať, bolo by potrebné zvolať mimoriadnu Radu SRZ 

Ing. Staško – osobne si myslím, že tajomník má odlišné postavenie ako ostatní zamestnanci, ktorí 

sú na dobu neurčitú, keďže je volený na štyri roky 

prezident SRZ – ak by bol tajomník manažérska funkcia, bolo by možné jeho odvolanie a urobiť 

nové výberové konanie; Rada SRZ je kolektívny orgán pričom tajomník by nebol členom a boli 

mu ukladané povinnosti, takže odporúčam, aby bol vyberaný cez výberové konanie; pre prezidenta 

možno maximálne dve volebné obdobia, aby sa ľudia vo funkcii obmieňali 

Ing. Mihalda – tým, že má tajomník mandát od delegátov, tak má väčšiu silu vyjadriť svoj názor 
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prezident SRZ – myslím, že žiaden tajomník nechodil po toľkých akciách a organizáciách ako 

terajší tajomník a na sneme ho budú voliť delegáti, ktorí ho nemusia poznať a nemusia ho ani 

zvoliť a názor tajomníka bude tak zbytočný 

p. Estergájoš – podporil názor Ing. Mihaldu 

MVDr. Bilik – ak sa posilní pozícia prezidenta, tak tajomník môže byť aj manažérska funkcia 

JUDr. Kabáč – v minulosti nebol tajomník volená funkcia; žiadne občianske združenie na 

Slovensku nemá také postavenie tajomníka ako SRZ, vo väčšine prípadov je len zamestnancom, 

ktorý sa zodpovedá vrcholnému orgánu 

Ing.Mišech – obe varianty sú dobré, ale nemáme stanovený mechanizmus, aby tajomník bol 

manažérska funkcia, takto to je celé prepojenie medzi Radou SRZ a ZO SRZ 

- v rámci diskusie ďalej vystúpil Ing. Kalus, p. Dimitrov, JUDr. Borlok – vyjadrili sa k minulosti, 

kedy bol tajomník volený Radou SRZ, rozhodovalo však potom malé množstvo ľudí; p. Farský, 

MVDr. Bilik, p. Orovčík, Ing. Mihalda, Ing. Staško, p. Estergájoš 

p. Orovčík – dal hlasovať o tom, kto je za pôvodný systém a to, že tajomníka a prezidenta volí 

snem 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 79/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby prezident SRZ a tajomník SRZ boli naďalej volení delegátmi, zvolenými 

na členských schôdzach a mestských konferenciách základných organizácií SRZ, na Sneme SRZ. 

 

Hlasovanie: (neprítomný p. Kozub) 

Za – 24      Proti – 1     Zdržal sa – 2 

      JUDr. Kabáč    MVDr. Bilik 

           p. Hesek 

 

p. Orovčík – prejdeme k samotnému návrhu Stanov SRZ, pripomienky k ustanoveniu 1 

MVDr. Bilik - § 1 ods. 2, že ZO SRZ sú právnickými osobami s právnou subjektivitou, na to, aby 

mali subjektivitu, je potrebná registrácia a to musí byť v stanovách uvedený názov a sídlo 

organizácie, nemáme vytvorené podmienky, treba to upraviť 

Ing. Jančuška – nie to úplne pravda, ja mám potvrdenie z MV SR, že naša organizácia Liptovský 

Hrádok je právnická osoba 

tajomník SRZ – túto vec stále riešime, je potrebné novelizovať zákon o združovaní občanov, 

v ktorom sa upraví zapisovanie organizačných zložiek do registra, preto nám doteraz nebolo 

vyhovené, pretože nie je stanovené ako sa organizačné zložky registrujú, ale sú právnickými 

osobami, pričom by to pomohlo aj zväzu, pretože by boli v registri uvedení aj štatutárni 

zástupcovia 

p. Orovčík – v ustanovení 2 je len tá zmena, že je napísané konkrétne sídlo zväzu; v ustanovení 3 

je doplnená aj akvakultúra, keďže sa robí aj nový zákon; v ustanovení 5 je stanovené, že členom sa 

môže stať len fyzická osoba, pričom členstvo nie je obmedzené vekovou kategóriou, sú len 

stanovené práva a povinnosti, ktoré sa týkajú dospelých, a ktoré sa týkajú detí 

p. Janovič – treba upraviť nahlasovaciu povinnosť, keď niekto zmení trvalý pobyt – p. Orovčík – to 

sa upraví vo vnútorných predpisoch 

prezident SRZ – účasť na členských schôdzach je medzi právami aj povinnosťami, takže sa treba 

rozhodnúť – jednotliví členovia Rady SRZ sa vyjadrili, že to má byť len právo 

p. Orovčík – v rámci ustanovenia 7 sme dali náhrady členom zväzu, nielen funkcionárom, keďže 

veľakrát robia samotní členovia 

p. Janovič – dať do Stanov SRZ, že organizácia môže vyberať aj iné poplatky, napr. za 

neodpracovanú brigádu a pod. – p. Orovčík – to stačí dať do vnútorných predpisov 

PaedDr. Čerešňák – v rámci disciplinárneho konania nebude dočasné a trvalé vylúčenie, ale 

všeobecne len vylúčenie 

p. Orovčík – ustanovenia 10 až 12 bez pripomienok, do ustanovenia 13 bola doplnená medzi 
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orgány disciplinárna komisia; v ustanovení 14 nie je limit na vyčkanie, keď nie je členská schôdza 

uznášaniaschopná; volí stanovený počet delegátov, členov výboru je 7 až 21 

Ing. Gajdošík – počet členov výboru zmeniť od 5 do 21  

p. Orovčík – ustanovenia 15 až 19 bez pripomienok 

prezident SRZ – bol navrhovaný nový bod, že účastníkmi snemu sú bez práva hlasovať napr. 

prezident a tajomník, ak nie sú delegátmi snemu; avšak sú stále štatutárnymi zástupcami a mali by 

mať hlasovacie práva – JUDr. Borlok – musíš byť zvolený za delegáta 

- v rámci diskusie ďalej vystúpila p. Sieglová k samotnému hlasovaniu na voľbách 

- na základe diskusie viacerých členov Rady SRZ vypustený nový bod ohľadom podmienok, ktoré 

by mal spĺňať tajomník a prezident 

p. Orovčík – či zamestnanci môžu byť delegátmi – PhDr. Fraňa, Ing. Kalus, MVDr. Bilik, Mgr. 

Jankovičová, Ing. Cintula, prezident SRZ, JUDr. Borlok – môže byť delegátom, ale nemôže byť 

volený do orgánov SRZ; je tam stret záujmov  

p. Orovčík – navrhované znenie ak je zamestnanec Rady SRZ delegátom snemu nemôže byť na 

sneme  volený do orgánov SRZ s výnimkou tajomníka SRZ 

p. Orovčík – ustanovenia 21 až 25 bez pripomienok 

Ing. Gajdošík – na zastupovanie môže byť poverená aj iná osoba s tým, že treba dať, že ju poverujú 

štatutárni zástupcovia – Mgr. Jankovičová – môže to byť člen aj nečlen; k danému bodu sa vyjadril 

Ing. Kalus, p. Sieglová, p. Orovčík 

Mgr. Jankovičová – v ustanovení 27 do odseku 1 dať, že činnosť na úseku rybárstva, nie iba 

rybárstvo riadi 

JUDr. Kabáč – či by sa nemalo dať do Stanov SRZ, že predseda obvodnej organizácie je 

automaticky členom výboru – členovia Rady SRZ sa zhodli, že sa to v Stanovách SRZ neupraví 

p. Orovčík – ustanovenia 28 až 30 bez pripomienok; návrh stanov SRZ sme si prešli, sú nejaké 

ďalšie pripomienky, ak nie tento návrh si schválime a v tomto znení bude zaslaný delegátom 

snemu a organizáciám 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 80/2018 

Rada SRZ schvaľuje návrh Stanov SRZ v znení v akom bol prerokovaný a doplnený na zasadnutí 

Rady SRZ konanom dňa 22. septembra 2018 a schvaľuje jeho zaslanie základným organizáciám 

a riadne zvoleným delegátom XII. Snemu SRZ. 

 

Hlasovanie: (neprítomní p. Kozub, Ing. Gajdošík) 

Za – 25      Proti – 0     Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

Ing. Mihalda – aký bude ďalší postup 

tajomník SRZ – návrh Stanov SRZ sa predloží na dopracovanie trom právnikom, ktorí na ňom aj 

pracovali, aby ho doupravovali a bude predložený aj v rámci krajských porád, 25.9. je nitriansky 

kraj, 29.9. je košický kraj a ostatné kraje je potrebné zvolať v priebehu mesiaca október 

Ing. Mišech – či ešte možno návrh pripomienkovať pred konaním snemu – tajomník SRZ – tento 

návrh Rady SRZ sa samostatne pošle delegátom – p. Sieglová – delegáti si to môžu naštudovať 

a vystupovať môžu priamo na sneme – tajomník SRZ – snem sa bude zaoberať návrhom Rady 

SRZ, pričom ten vznikol z pripomienok jednotlivých krajov a tento výstup krajov taktiež dostanú 

delegáti samostatne 

JUDr. Kabáč – či sa na krajských poradách budú dávať návrhy na kandidátov do orgánov SRZ – 

tajomník SRZ – je na viceprezidentoch aký spravia program, takže môžu si zvoliť aj kandidátov do 

orgánov SRZ; čo sa týka elektronického hlasovania, tak jeho použitie bude možné aj na sneme, 

pričom delegáti si schvália, či sa použije aj pri voľbách alebo nie, budú však pripravené obe formy 

hlasovania 

Ing. Mišech – či je možné mať nejakú tabuľu s časomierou, aby sa vedelo kedy sa má hlasovať 
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Záver 

tajomník SRZ – poďakoval sa p. Orovčíkovi ako predsedajúcemu, nakoľko sa jedná o posledné 

oficiálne zasadnutie, poďakoval za štyri roky práce a dúfam, že sme urobili nejaký základ, 

poďakovanie aj všetkým, ktorí majú zásluhu na novom zákone o rybárstve 

prezident SRZ – taktiež sa poďakoval p. Orovčíkovi a za štyri roky práce v SRZ, vyjadril sa, že za 

celé volebné obdobie nebolo prijaté žiadne uznesenie, ktoré by bolo v rozpore s hlavnými smermi 

zväzu a teším sa na XII. Snem SRZ 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 22.09.2018 
 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 54/2018 

Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Mikulášom Hruštincom na sádky a ďalšie 

priestory nachádzajúce sa v rybničnom hospodárstve Bytča za účelom sádkovania rýb určených na 

ďalší predaj v termíne od 1.8.2018 do 31.12.2018 za čiastku 3000 Eur. 

Uznesenie č. 55/2018 

Rada SRZ schvaľuje zlúčenie poriadkov pre držiteľov zväzových povolení pre vody kaprové, 

lipňové, poriadku pre zvláštne povolenia, pre povolenie na lov rýb čereňom a pre poriadky pre 

osobitné revíry do jednej brožúry obsahujúcej zoznam všetkých revírov SRZ spolu s ich 

základnými popismi a obmedzeniami. Platnosť brožúry bude pre rybárske sezóny 2019 a 2020 

a v prípade potreby bude aktualizovaná dodatkami. 

Uznesenie č. 56/2018 

Rada SRZ schvaľuje na zasadnutí Rady SRZ konaného dňa 22. septembra 2018 prítomnosť MVDr. 

Mamczáka ako hosťa, ktorý bude zabezpečovať elektronické hlasovanie. 

Uznesenie č. 57/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby zasadnutie Rady SRZ konaného dňa 22. septembra 2018 viedol 

viceprezident p. Orovčík. 

Uznesenie č. 58/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Mihalda a p. 

Hesek. 

Uznesenie č. 59/2018 

Rada SRZ schvaľuje predložený program tak ako bol navrhnutý prezidentom SRZ. 

Uznesenie č. 60/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby pri vypracovávaní zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 22. 

septembra 2018 boli prijaté uznesenia v prípade nutnosti preformulované tak, aby boli v súlade s 

právnymi predpismi so zachovaním ich obsahu a významu. 

Uznesenie č. 61/2018 

Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre detskú rybársku súťaž Zlatý Blyskáč. 

Uznesenie č. 64/2018 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 EUR, pričom 

odvod pre Radu SRZ bude 6 EUR a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3 Eurá. 

Uznesenie č. 65/2018 

Rada SRZ schvaľuje zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a zväzového 

povolenia na rybolov na lipňové vody z 35 EUR na 40 EUR s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38 

EUR a 2 Eurá ostávajú základnej organizácii SRZ. 

Uznesenie č. 66/2018 

Rada SRZ schvaľuje zavedenie nového povolenia na rybolov, a to hosťovacie detské povolenie na 

rybolov denné na všetky druhy vôd, ak je dieťa vo veku od 6 do 14 rokov. 

Uznesenie č. 68/2018 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 
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č. 1755/517/17-Sekr. O zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení 

Dodatku č. 1, a to nasledovne: 

 

Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa: 

MsO SRZ Bratislava V. – Ján Gabovič, Titus Kotlár, Dušan Šebesta 

Slovryb, a.s. – Ing. Ján Pika, Jozef Mičian, Ing. Jaroslav Janček, Ing. Branislav Kośťan ml. 

zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ - Dušan Ondruš, Ing. Tibor Krajč PhD., Mária Sprušanská, 

Dagmar Magočová, Emília Martincová, Tibor Ilavský, Rudolf Halmi, Viktor Bielik st., Peter 

Dobrý, Csaba Gyurky, Karol Kováčik, Miloslav Klučiar, Jozef Lukáč, Marta Makarová, 

Ing.Roman Mesiarik, Juraj Vitek, Miroslav Žilák, Andrej Žitnay 

 

Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MsO SRZ Bratislava I. – Peter Korch 

MO SRZ Dunajská Lužná – Ján Repaň 

zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ - Oľga Papučová, Ing. Stanislav Géci, Ing.Peter Makara, Ing. 

František Štefanides, Emanual Seemann. 

 

Uznesenie č. 70/2018 

Rada SRZ schvaľuje zníženie množstva privlastnených rýb na 40 kusov na jedno povolenie na 

rybolov, platného od 1. januára 2019. 

Uznesenie č. 71/2018 

Rada SRZ schvaľuje dotácie z rezervného zarybňovacieho fondu na ekologické havárie, prvotné 

zarybnenie a dorybnenie takto: 

ZO SRZ revír číslo účel 

dru

h a 

vek. 

kat. 

M

J 

množstv

o  cena € 

SPOL

U € 

MO SRZ 

Orlov 

Štrkovisko 

Andrejovka 

4-2580-

1-1 
povodeň 

K3 kg 
1 875 

4 500 4498 

MO Spišská 

Stará Ves 
OR Majere 

 4-1791-

1-1 
povodeň 

K3 kg 
312 

749 749 

MO SRZ 

Poprad 
VN Grébpark 

4-3370-

1-1  

prvotné 

zarybnenie K3 kg 
350 

840 840 

MO Žiar nad 

Hronom 
Žiarsky rybník 

3-6210-

1-1 
MZV 

Zu1 ks 
2000 

480 480 

MsO Žilina Váh č. 13 
3-4620-

1-1 
MZV 

Zu1 ks 
2000 

480 480 

MsO Martin 
Derivačný 

kanál 

3-0660-

2-1 

Prvotné 

zarybnenie 

Mrs

1 ks 
2000 

1500 

4820 Jh1 ks 2000 700 

No1 ks 2000 800 

K2 kg 700 1820 

MsO Trenčín VN Svinica 
2-5310-

1-1 
kys.deficit 

Zu2 kg 
200 

3200 3200 

MsO Levice VN Bátovce 
2-4490-

1-1 
kys.deficit 

K4 kg 
340 

1258 1258 

MsO 

Komárno 
Žitava č.2 

2-5660-

1-1 
MZV 

K2 kg 500 1300 
2400 

Pl2 kg 500 1100 

MsO Nitra Nitra č.3 
2-1420-

1-1 
MZV 

Mrs

1 ks 
5000 

2625 
5855 
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No1 ks 5000 1800 

Pl2 kg 500 1100 

Pds1 ks 5000 330 

       

SPOL

U 

24 

580,00 

 

Uznesenie č. 72/2018 

Rada SRZ schvaľuje dočasné vyňatie rybárskeho revíru č. 1-0110-1-1 - Dunaj č. 3 - OR Veľký 

Zemník zo zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody do ukončenia výstavby diaľnice 

D4R7. 

Uznesenie č. 74/2018 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Humenné o odloženie platby za ceniny za rok 2018 

z dôvodu investície do opravy VN Chlmec s tým, že neuhradená čiastka za ceniny za rok 2018 

bude uhradená do konca februára 2019. 

Uznesenie č. 76/2018 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj štyroch motorových vozidiel Mahindra s prednostným právom na 

odkúpenie pre základné organizácie SRZ, ktoré budú vyzvané na zaslanie ponúk v termíne od 1.10. 

– 6.10.2018. 

Uznesenie č. 77/2018 

Rada SRZ schvaľuje zahraničnú služobnú cestu v dňoch 12. – 14. októbra 2018 na zasadnutie EAF 

v Budapešti v zložení prezident SRZ RSDr. Boroš a viceprezident za košický kraj MVDr. Bilik. 

Uznesenie č. 78/2018 

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie 

uložených úloh za tretí štvrťrok 2018 štvrťročnú odmenu vo výške 1 435,35 EUR v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. 

Uznesenie č. 79/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby prezident SRZ a tajomník SRZ boli naďalej volení delegátmi, zvolenými 

na členských schôdzach a mestských konferenciách základných organizácií SRZ, na Sneme SRZ. 

Uznesenie č. 80/2018 

Rada SRZ schvaľuje návrh Stanov SRZ v znení v akom bol prerokovaný a doplnený na zasadnutí 

Rady SRZ konanom dňa 22. septembra 2018 a schvaľuje jeho zaslanie základným organizáciám 

a riadne zvoleným delegátom XII. Snemu SRZ. 

 

II. Rada SRZ ukladá:  
Uznesenie č. 69/2018 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby spracovať analýzu a pripraviť podklady na 

zavedenie nového druhu povolenia na rybolov s režimom „chyť a pusť“. 

Uznesenie č. 73/2018 

Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd a výroby v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

SR pripraviť aktualizáciu rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

III. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č. 62/2018 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom, plán 

a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2018 a 1-7/2017 a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov. 

Uznesenie č. 63/2018 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú bilanciu predaja cenín a povolení na rybolov za rok 2018. 

Uznesenie č. 67/2018 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o prípravách XII. Snemu SRZ. 
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IV. Rada SRZ zamieta: 
Uznesenie č. 75/2018 

Rada SRZ zamieta žiadosť MsO SRZ Ružomberok o odpredaj rybníkov Podsuchá z dôvodu 

nedodržania podmienok na schválenie odpredaja majetku vo vlastníctve organizácie v zmysle 

Stanov SRZ. 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Marián Mihalda   ................................. 

 

 

p. Branislav Hesek       ................................. 

 

 

 

Ing. Ľuboš Javor,  v.r.       RSDr. Rudolf Boroš, v.r. 

        tajomník                         prezident  

 


