ZÁPISNICA

zo zasadnutia RADY SRZ
konaného dňa 23. marca 2019 v Žiline
______________________________________

Z Á P I S N I CA
zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 23. marca 2019 v Žiline
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní: Mgr. Schlesingerová B.– organizačno-právny referent, Ing. Cintula B. – vedúci odboru
tečúcich vôd a výroby, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, Gavenda O. –
referent pre rybársku stráž, Ing. Jaššo D.- referent pre prácu s deťmi
Program:
Otvorenie
1. Kontrola uznesení
2. Vyhodnotenie zarybnenia za rok 2018
3. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2018
4. Informácia o čerpaní dotácií a Envirofondu, bilancia roku 2018
5. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2018 s komentárom
Správa audítora k hospodáreniu Rady SRZ za rok 2018
6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2019
7. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2019
8. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2019 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
9. Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2018 a návrh členov do volených
orgánov Slovryb, a.s.
10. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII. Snemu SRZ
11. Iné
Správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia Rady
a priebežná správa o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ
11.2 Vyznamenania
11.3 Žiadosť o dotáciu - SRZ MO Spišská Belá
11.4 Žiadosť o dotáciu - SRZ MO Bardejov
11.5 Žiadosť o usporiadane pretekov - Peter Gere, Palin
11.6 Žiadosť o usporiadanie pretekov - SRZ MO Michalovce
11.7 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku SRZ – rybničné hospodárstvo
Kubrica - SRZ MsO Trenčín
11.8 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Skalica
11.9 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky -- SRZ MO Šaštín - Stráže
11.10 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky - SRZ MsO Martin
11.11 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Bánovce n. Bebravou
11.12 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Veľký Krtíš
11.13 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Sládkovičovo
11.14 Správa o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady SRZ
11.15 Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od posledného
zasadnutia Rady SRZ
12. Rôzne
11.1

V dňoch 11. – 16. januára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v
rybárstve“ 1. stupňa p. Zdenovi Orthovi z MsO SRZ Galanta, ktorý spĺňa podmienky v zmysle
Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
v znení Dodatku č. 1.
Hlasovanie:
Za – 20

Proti – 2
Ing. Lauš
MVDr. Bilik

Zdržal sa – 1
Mgr. Jankovičová

(nehlasovalo 11 členov Rady SRZ – p. Farský, Ing. Zajtko, p. Čavojčin, p. Hamran, p. Hesek, Ing.
Kadnár, p. Kozub, p. Nikov, p. Polák, Mgr. Púčik, p. Vecel)
V dňoch 11. – 16. januára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ p. Štefanovi
Horváthovi z MsO SRZ Galanta, ktorý spĺňa podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr.
o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 1.
Za – 20

Proti – 2
Ing. Lauš
MVDr. Bilik

Zdržal sa – 1
Mgr. Jankovičová

(nehlasovalo 11 členov Rady SRZ – p. Farský, Ing. Zajtko, p. Čavojčin, p. Hamran, p. Hesek, Ing.
Kadnár, p. Kozub, p. Nikov, p. Polák, Mgr. Púčik, p. Vecel)
V dňoch 11. – 16. januára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 3/2019
Rada SRZ schvaľuje odpredaj motorového vozidla Mahindra (ZA 091FX) s prednostným právom
na odkúpenie pre základné organizácie SRZ, ktoré budú vyzvané na zaslanie ponúk v termíne od
17.01. – 25.01.2019.
Za – 21

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 13 členov Rady SRZ – p. Farský, p. Vaculčiak, Ing. Zajtko, p. Čavojčin, PaedDr.
Čerešňák, PhDr. Fraňa, p. Hesek, Ing. Kadnár, p. Kozub, p. Nikov, p. Polák, Mgr. Púčik, p. Vecel,
p. Viktorín)
V dňoch 11. – 16. januára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Rada SRZ schvaľuje úpravu vekovej hranice z „od 6 do 14 rokov“ na „od 3 do 14 rokov“ pre všetky
druhy detských povolení na rybolov.

Tento návrh uznesenia nebol schválený.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 14
Zdržal sa –2
JUDr. Timár, p. Orovčík,
p. Cuker, Ing. Macúš
p. Čavojčin, p. Nikov, p. Kobela,
p. Tomko, p. Šaffa, p. Pavelková,
Ing. Lauš, p. Brokeš, p. Tomanovics,
Ing. Stanko, Mgr. Jankovičova, p. Takács
(nehlasovalo 11 členov Rady SRZ – p. Farský, p. Zajtko, PaedDr. Čerešňák, Ing. Haluška, p. Hesek,
Ing. Kadnár, p. Kozub, p. Polák, Mgr. Púčik, p. Vecel, Ing. Viktorín)
V dňoch 14. – 16. januára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/2019
Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie príkaznej zmluvy na výkon činnosti ichtyológa a rybárskeho
hospodára výlučne pre Slovenský rybársky zväz s p. Emanuelom Seemannom, na dobu určitú do
31. decembra 2022.
Za – 22

Proti – 1
p. Čavojčin

Zdržal sa – 2
p. Brokeš
p. Seemann

(nehlasovalo 9 členov Rady SRZ – p. Farský, Ing. Zajtko, p. Haluška, Ing. Kadnár, p. Kozub, p.
Orovčík, p. Pavelková, p. Polák, Mgr. Púčik)
V dňoch 22. – 26. februára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/2019
Rada SRZ schvaľuje odpredaj motorového vozidla Mahindra (ZA 904 FT) s prednostným právom
na odkúpenie pre základné organizácie SRZ, ktoré budú vyzvané na zaslanie ponúk v termíne od
1.3. do 8.3. 2019.
Za – 27

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 7 členov Rady SRZ – Ing. Lauš, p. Vaculčiak, p. Brokeš, p. Hesek, Ing. Kadnár, p.
Kozub, p. Polák)
V dňoch 22. – 26. februára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/2019
Rada SRZ schvaľuje pridelenie novovytvoreného rybárskeho revíru VN Brzotín č. 4-4270-l-1
organizačnej zložke SRZ MO Rožňava.
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ – p. Brokeš, p. Vaculčiak, p. Brokeš, p. Hesek, Ing. Kadnár, p.

Kozub, p. Polák, Mgr. Púčik)
V dňoch 22. – 26. februára 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/2019
Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 12 ods. 6 písm. h) Stanov SRZ prenesenie kompetencií na
organizačné zložky SRZ uvedených v § 2 ods. 1 vyhlášky č. 381/2018 Z.z., s výnimkou kompetencie
uvedenej v § 2 ods. 1 písm. p) vyhlášky č. 381/2018 Z.z., ktorá zostáva v pôsobnosti SRZ.
Za – 25

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 9 členov Rady SRZ – p. Brokeš, p. Vaculčiak, p. Čavojčin, p. Haluška, Ing. Kadnár,
p. Kozub, p. Pavelková, p. Polák, p. Stanko)
V dňoch 8. – 11. marca 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 8/2019
Rada schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného
členstva SRZ v znení: v čl. VIII bod 1 sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada
SRZ“, v čl. VIII bod 5 sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“, v čl. VIII bod
5 písm. b) sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“, v čl. VIII bod 6 sa text
„Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“, v čl. VIII bod 7 sa text „Prezídium Rady
SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“ a v čl. VIII bod 8 sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza
textom „Rada SRZ“,“..
Za – 24

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 10 členov Rady SRZ – p. Seemann, Ing. Javor, p. Vaculčiak, p. Brokeš, Ing. Kadnár,
p. Kobela, p. Kozub, p. Pavelková, p. Polák, p. Vecel)
V dňoch 12. – 14. marca 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 9/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu
v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) členom SRZ MO, MsO:
Partizánske
Marián Bodnár
Ján Darnády
Pavel Hazucha
Peter Hazucha
Oliver Velšic
Trenčín
Dušan Beznák
Roman Husár
Brezno
Rastislav Balcar

Václav Riapoš, Ing.
ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie
vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2.
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ – p. Seemann, p. Farský, p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, Kozub, p.
Polák, Ing. Stanko, p. Tomko)
V dňoch 12. – 14. marca 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 10/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila SRZ „Za vynikajúce zásluhy“ členom SRZ
MO, MsO:
Trenčín
Peter Šranc, Ing.
Brezno
Július Kýpeť
Eugen Dúll
Ján Onderko
Miroslav Glembek,
PhDr.
Rafael Ambros, Ing.
Bytča
Jozef Vicena, Ing.
ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie
vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2.
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ – p. Seemann, p. Farský, p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, Kozub, p.
Polák, Ing. Stanko, p. Tomko)
V dňoch 12. – 14. marca 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 11/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania „Čestné členstvo v SRZ“ členom SRZ MO, MsO:
Trenčín
Ivan Remenec
Bytča
Ján Kočí
ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie
vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2.
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 0

(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ – p. Seemann, p. Farský, p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, Kozub, p.

Polák, Ing. Stanko, p. Tomko)
Otvorenie

Zasadnutie Rady SRZ otvoril prezident SRZ, na začiatok privítal všetkých prítomných členov Rady
SRZ a navrhol za skrutátorov Mgr. Jankovičovú a PhDr. Fraňa, za overovateľov zápisnice navrhol
Ing. Kadnára a Ing. Zajtka.
Prítomní: 31 členov Rady SRZ
Neprítomní (ospravedlnení): p. Polák, Mgr. Púčik, p. Cuker.
Boli prijaté:
Uznesenie č. 12/2019
Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičovú a PhDr. Fraňu.
Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 2
PhDr. Fraňa
Mgr. Jankovičová

Uznesenie č. 13/2019
Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Kadnár a
Ing. Zajtko.
Hlasovanie:
Za – 30

Proti – 0

Zdržal sa – 1
Ing. Zajtko

prezident SRZ: Ďalšie je schválenie programu, na základe uznesenia Prezídia Rady SRZ sa sťahuje
z programu návrhu Organizačného poriadku SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 14/2019
Rada SRZ schvaľuje za program, okrem návrhu Organizačného poriadku SRZ a Disciplinárneho
poriadku SRZ, ktorý sa sťahuje sa z programu.

Hlasovanie:
Za – 27

Proti – 2
Ing. Kadnár
Ing. Lauš

Zdržal sa – 2
p. Šaffa, p. Čavojčin

tajomník SRZ: V rámci plánu práce je naplánované výjazdové zasadnutie Rady 15.06.2019 na
Zemplínskej Šírave, vzhľadom k obsadenosti hotela, navrhujeme presunúť na posledný júnový
víkend na 28.6 až 29.06.2019. Prezídium Rady SRZ by rokovalo v piatok, Rada SRZ v sobotu,
o programe budete informovaný elektronicky.
K bodu 1:
Kontrola uznesení
prezident SRZ: Písomný materiál bol zaslaný. Otvára diskusiu.

Mgr. Jankovičová: Keď si pozrela kontrolu uznesení, myslela si, že sa jej dostal do rúk materiál
z decembrového zasadnutia Rady SRZ. V kontrole uznesení ostali uznesenia z decembrového
zasadnutia Rady SRZ, uznesenie č. 115/2017 je to splnené, už to pripomienkovala, uznesenie č.
16/2018-2 toto už tiež bolo hovorené a splnené, uznesenie č. 25/2018-tiež na zasadnutí Rady SRZ
v decembri, uznesenie č.21/2018 – nedodané násady na rok 2018, uznesenie č. 61/2017 to isté,
uznesenie č.85/2018 ohľadom hlasovacích zariadení, predpokladám, že to bude predložené.
Uznesenie č. 93/2018 má byť splnené. Zbytočne veľa uznesení, ktoré tu už nemuseli byť a ktoré
zbytočne zaberajú čas na kontrolu.
prezident SRZ: Ďakuje za pripomienky.
tajomník SRZ: V rámci uznesení, ktoré boli schválené na decembrovom zasadnutí, boli pripravené
výberové konania na elektronizáciu - elektronizácia pošty, cestovných príkazov a hlasovacích
zariadení a spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia. Na
doručenie prihlášok do výberových konaní boli dva termíny 15.03. a 20.03. V rámci vyhodnotenia
budú premietnuté ponuky, ktoré prišli. Ponuky chodili elektronicky aj poštou. Pre úsporu času boli
včera všetky žiadosti o zaradenie do výberového konania otvorené a pripravili sa podklady. Do
výberového konania na cestovné príkazy sa zapojili títo 3 účastníci- firma HOUR,s.r.o., Contineo
Slovakia, s.r.o. a Basha Studio, s.r.o., do výberového konania elektronizácia pošty sa zapojili títo 3
účastníci- firma MINDIT,,s.r.o., Contineo Slovakia, s.r.o. a Basha Studio, s.r.o. a do výberového
konania na nákup elektronických hlasovacích zariadení sa zapojili títo 3 – účastníci- firma Omnium
perfect, s.r.o., PC SEMA, s.r.o., Basha Studio, s.r.o. Následne boli predstavené ponuky jednotlivých
spoločností pre elektronizáciu pošty, cestovných príkazov a nákup hlasovacích zariadení.
MVDr. Bílik, p. Pavlíková, p. Vecel, Ing. Kadnár, tajomník SRZ, Mgr. Jankovičová, p. Farský:
Diskusia ohľadom ponúk jednotlivých spoločností, ich výhodnosti, či boli splnené podmienky
výberového konania, ak bol ponúknutý elektronický hlasovací systém namiesto tlačidlového
hlasovacieho zariadenia, či je možné nevybrať žiadneho zo záujemcov, či by ponúknuté kartičky
pre členov SRZ, ktoré by mali slúžiť ako členský preukaz, spĺňali všetky náležitosti podľa Stanov
SRZ.
tajomník SRZ: Zápis všetkých údajov, ktoré Stanovy SRZ požadujú, aby boli v členskom preukaze,
sa dá zrealizovať aj elektronickým spôsobom. Áno, je možnosť nevybrať aj žiadneho zo záujemcov.
Do výberového konania na spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného
prostredia sa zapojila firma CVO, s.r.o., bola predstavená ponuka, navrhuje, aby bola uzatvorená
zmluvu o poskytovaní služieb.
Bolo prijaté:

Uznesenie č. 15/2019
Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou CVO, s.r.o. na spracovanie žiadosti
v rámci operačného programu kvalita životného prostredia o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo
chránených území a zelenú infraštruktúru.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 16/2019
Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami.

Zdržal sa – 0

prezident SRZ: Z vážnych dôvodov sa presúva správa referenta pre rybársku stráž v rámci
schváleného programu.
p. Gavenda: Celá správa - koncepcia rybárskej stráže je rozsiahla, materiál cca 40 strán, kde je
zhodnotená súčasnosť a aj pripravované opatrenia, krátka prezentácia na stručné predstavenie novej
koncepcie rybárskej stráže, kde sú najdôležitejšie veci. V bode 2.2 sa riešia vynaložené náklady na
1 ha rybárskeho revíru. Boli odprezentované jednotlivé oblasti Slovenska s uvedením finančných
nákladov na 1 ha rybárskeho revíru. Bod 2.5-jednou z úloh z decembrových unesení zasadnutia
Rady SRZ, bolo priniesť reporty z používania GPS zariadenia. Posledné údaje prišli včera,
spoluprácou s firmou sa dosiahlo, že tabuľky pomaly nahrádzajú reporty a počas sezóny bude možné
sledovať priebežne aj návštevnosť rybárskych revírov. Objavil sa problém s GPS zariadením, dá sa
síce presne zistiť, že človek išiel na kontrolu, ale zmenou licenčného kľúča sa stáva, že zariadenie
ukáže, že človek bol v práci len1 minútu. Už sa pracuje na riešení tohto problému. V stati ďalej je
popísané, aké sú predkladané problémy, aké problémy sa podarilo vyriešiť a aké problémy
pretrvávajú. Bola predstavená nová metodika a koncepcia, ktorá by mala hovoriť o tom ako sa bude
na revíroch fungovať. Bola konzultované dva krát aj na zasadnutí zarybňovacej komisie, aby sa
zohľadňovali aj iné parametre ako rozloha. Nové parametre úlovky, hosťovacie povolenia, násady,
návštevnosť, rozloha, obťažnosť, náklady, previnenia, trestné činy,.. Jedným z námetom čo by
mohlo byť súčasťou parametrov je aj dĺžka brehovej línie, čo je parameter, ktorý hovorí o náročnosti
revírov a o náročnosti presunu rybárskej stráže. Zhodnotením všetkých parametrov vznikla tabuľka
revírov, ktoré boli podľa počtu získaných bodov rozdelené do skupín A, B, C. Ďalej sú v materiáloch
pripravené aké ochranné prostriedky sú poskytované, koncepcia prezentácie práce rybárskej stráže
a hospodárov, návrhy na zlepšenia práce rybárskej stráže
prezident SRZ: Otvára diskusiu.
Ing. Kadnár: Platí nový zákon a nepodarilo zohnať žiadneho školiteľa, treba poukázať na tento
problém, aby vytvoril harmonogram práce, aby bolo možné vyškoliť členov rybárskej stráže
p. Gavenda: Už je riešená akreditácia pre troch nových školiteľov, bude ohľadom tohto stretnutie,
navrhne sa postup školení.
Ing. Macúš: Treba sa venovať ochrane revírov Rady SRZ.
MVDr. Bílik: Chce pochváliť nového vedúceho rybárskej stráže, roky je snaha o novú koncepciu
rybárskej stráže, je vidno, že odviedol kus práce. Zverejnené zmluvy o ochrane revírov sú však
rovnaké, nie je zrejmé prečo sú rozdielne sumy, otázka či budú zmluvy upravené, aby boli zjavný
rozsah práce.
p. Gavenda: Jedným z navrhovaných opatrení je aj zavedenie GPS pre organizácie, ktoré
vykonávajú ochranu revíru. Z týchto údajov sa dá spraviť tabuľka, aby bolo možné určiť náklady
a dalo sa stanoviť koľko sa chce investovať na ochranu 1 km revíru. Preto sú tieto zmluvy na 3
mesiace, aby sa mohli náklady prehodnotiť po troch mesiacoch.
PaedDr. Čavojčin, p. Gavenda, Ing. Mišech, p. Farský, prezident SRZ, p. Brokeš, p. Šaffa : Diskusia.
Podľa tabuľky v roku 2018 boli neefektívne vynakladané náklady na VN Krpeľany, vysvetlené
pracovnoprávne problémy, ktoré to spôsobili; vyjadril sa aj člen zarybňovacej komisie k tomu
problému a spôsobu hodnotenia nákladov; vysvetlený návrh, aby príjmy z disciplinárnych previní
boli zasielané aj na Radu SRZ, materiál koncepcie rybárskej stráže je veľmi dobre spracovaný,
treba vyskúšať na rok a následne vyhodnotiť.
prezident SRZ: Navrhuje vyhodnocovať po 3 mesiacoch.
tajomník SRZ: Podľa uznesenia Rady SRZ treba sledovať ako to bude fungovať v praxi a na každé
zasadnutie Rady SRZ priebežne vyhodnocovať. Dôležité je vyhodnocovať aj dohody o ochrane
revírov, aby sa k nim pravidelne vracalo.
prezident SRZ: Uzatvoril diskusiu. Poďakoval referentovi pre rybársku stráž a všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave koncepcie rybárskej stráže.
Bolo prijaté:

Uznesenie č. 17/2019
Rada SRZ schvaľuje Koncepciu rybárskej stráže s kvartálnym vyhodnocovaním koncepcie.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 2:
Vyhodnotenie zarybnenia za rok 2018
Ing. Cintula: Odprezentovaná sumarizácia zarybnenia za rok 2018. Historicky najväčší balík
finančných prostriedkov bol použitý na zarybnenie, výrobné strediská začali lepšie fungovať, je
zvýšená produkcia rýb, treba nájsť ďalšie miesta na odbyt rýb.
tajomník SRZ: Všetky peniaze z predaných povolení za rok 2018- cez 2,5 mil. Eur boli použité na
zarybnenie a ochranu revírov.
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 18/2019
Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie zarybnenia za rok 2018.

K bodu 3:
Bilancia investícii a opráv majetku SRZ za rok 2018
tajomník SRZ: Zamestnanec Odboru investícií a správy majetku je PN, nemôže odprezentovať
správu. Na 90% splnený plán investícií, čo nebolo splnené sa presúva na rok 2019.
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 19/2019
Rada SRZ berie na vedomie Bilanciu investícii a opráv majetku SRZ za rok 2018.
K bodu 4 :
Informácia o čerpaní dotácií a Envirofondu, bilancia roku 2018
tajomník SRZ: Materiál ste obdržali, boli poskytnuté dotácie -1. Environmentálne vzdelávanie
členov výborov, členov odborných komisií a členov RS základných organizácií SRZ- MŽP SR Environmentálny fond, 2. Fin. odmena za medailové umiestnenie na MS (prívlač a RT juniori) a
účasť na významných športových súťažiach, príprava na tieto súťaže a práca s mládežouMinisterstvo školstva, vedy a výskumu SR a 3. Organizovanie odbornej konferencie Súčasnosť a
perspektíva Lipňa tymianového na Slovensku- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR. Všetky dotácie boli použité v súlade s ich účelom a sú ukončené. SRZ Rada Žilina podala dňa
17.10.2018 na EF žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 na projekt Rybársky manažment
druhu lipeň tymianový na vybraných rybárskych revíroch SRZ (II. etapa) a materiálno-technické

vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu v celkovej čiastke 204.600 Eur s
DPH z toho spoluúčasť SRZ tvorí čiastku 10.230 Eur (5%).
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 20/2019
Rada SRZ berie na vedomie Informáciu o čerpaní dotácií a Envirofondu, bilancia roku 2018.

K bodu 5:
Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2018 s komentárom
Správa audítora k hospodáreniu Rady SRZ za rok 2018
tajomník SRZ: Správa audítora bola doručená v stredu popoludní. Podľa konštatovania audítorov
je všetko v súlade s legislatívou. Predbežná účtovná závierka bola tiež zaslaná v rámci materiálov.
Ing. Šátek: Hospodársky výsledok za rok 2018 je nižší ako za rok 2017, spôsobené hlavne už
spomínanými faktormi ako maximálne zarybnenie, čo sa zároveň prejavilo aj prekročením nákladov
na kŕmenie, ale tento ukazovateľ sa prejavil na produkcii rýb, na strane výnosov. S tým súvisiace
zvýšené ďalšie náklady na PHM. Odpisy budú tento rok vyššie, pretože sa nakúpili autá, prejaví sa
to v zvýšených výnosoch na rok 2019. Služby a ostatné výnosy sú boli na úrovni rozpočtu, tržby
z predaja materiálu zhruba kopírujú rozpočet, príjmy z nájmu sú nižšie. Slovrybu,a.s., bol znížený
nájom, pretože investoval do majetku Rady SRZ (oporný múr stredisko Demänová), prekročené
príjmy z predaja povolení, boli poskytnuté SRZ 3 dotácie - na športový odbor, projekt lipeň
a Envirofond na vzdelávanie.
Ing. Trokan: Kontrolnou komisiou bolo prejednané plnenie rozpočtu, nie sú výsledky ako minulý
rok, ale zodpovedajú všetkým uvedeným skutočnostiam. Odporúčame schváliť Rade SRZ
predbežnú účtovnú závierku. Chýbajú výsledky hospodárskych stredísk a zásoby
Mgr. Jankovičová: Nie je správne predložiť správu audítora na zasadnutí Rady.
tajomník SRZ: Správu audítora sme obdržali v tomto týždni v stredu popoludní, z tohto dôvodu
Vám bola predložená na dnešné zasadnutie.
MVDr. Bílik: Ako člen ekonomickej komisie môže potvrdiť, že ekonomická komisia vrátila
materiály na prepracovanie, preto neboli včas zaslané materiály, vyžiadali si doplnenie
a dopracovanie. Teraz to už vyzerá tak, ako to požadovali. Upozornili, že v tabuľkách boli iné údaje
ako v závierke. Môžu pochváliť pána ekonóma, že dostali kvalitný materiál. Vidieť v tabuľke ako
sa nakupuje, v čom sme sebestačný, vie sa kde sa môže rozširovať, kde zainvestovať. Ekonomická
komisia odporúča schváliť rozpočet.
Uznesenie č. 21/2019
Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2018.
Hlasovanie:
Za – 30

Proti – 0

Neprítomný Ing. Lauš
Bolo prijaté:
Uznesenie č.22/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

Zdržal sa – 0

K bodu 6 :
Návrh plánu zarybnenia na rok 2019
Ing. Cintula: Materiály ste dostali, materiály prešli aj zarybňovacou komisiou, jediný fond, ktorý
tam zatiaľ chýba sú zvláštne povolenia, ten sa bude musieť schváliť dodatočne, kvôli pracovnej
vyťaženosti boli tieto údaje k dispozícii až v piatok. Toto bude dodané v nasledujúcom období
a bude predložené na elektronické hlasovanie. Zarybňovacia komisia postupovala podľa smernice
sa rozdeľuje 80 % na zarybnenie, 20% na ochranu revírov. Ide sa podľa plánov z minulého roka.
Je tam nadplán. Druhá časť na rybársku stráž je všetko uvedené v tabuľkách. Všetko bolo
prediskutované s ichtyológmi.
prezident SRZ: Materiál prešiel zarybňovacou komisiou, všetko bolo prekonzultované, otvára
diskusiu.
MVDr. Bilik: Čo bola disproporcia boli náklady na ichtyológov. Tabuľka rozpis nákladov, chceli
by sme dať podnet na Kontrolnú komisiu, či je táto tabuľka v súlade so smernicou, ako účtujeme
ichtyológov.
Ing. Cintula: Ešte chýbajú náklady na prvotné zarybnenie nového revíru VN Brzotín v množstve
300 kg násady kapra K2, o VN Brzotín a jeho zaradení do revírov SRZ sa hlasovalo elektronicky,
p. Vecel: Vážska kaskáda bude vypustená, plánuje sa prvotné zarybnenie?
Ing. Cintula: Rezerva tam je, Toto je na zarybňovacej komisii a je to jedna z možných variant.
tajomník SRZ: Važská kaskáda sa týka troch organizácií a to Žilina, Považská Bystrica a Bytča, ale
nová informácia je, bude sa vypúšťať aj VN Ružiná pravdepodobne v auguste alebo septembri. Je
to na zarybňovacej komisii, aby sa použili prostriedky z iných revírov na prvotné zarybnenie
revírov, ktoré budú vypustené. Dostali sme od SVP,š.p., plán oprav a investícií, budeme prijímať
opatrenia, aby nevznikali škody, celú činnosť zarybňovania resp. posunu alebo zrušenia
zarybňovania dotknutých revírov bude zastrešovať SRZ – následne informácie budú posúvané na
OZ SRZ prostredníctvom oblastných ichtyológov.
prezident SRZ: Odbor tečúcich vôd bude tieto veci operatívne riešiť, pretože tieto veci sa často
veľmi rýchlo menia.
MVDr. Bílik: Presun kapitálnych rýb.
prezident SRZ: Bude sa to operatívne riešiť
p. Viktorín: Predpokladaná doba napúšťania?
prezident SRZ: Ťažko povedať, pravdepodobne rok, nevyhnutná spolupráca s orgánmi štátnej
správy.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 23/2019
Rada SRZ schvaľuje plán zarybnenia na rok 2019, vrátane prvotného zarybnenia na VN Brzotín –
kapor K2 v množstve 300kg.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 7:
Návrh plánu športovej činnosti na rok 2019
tajomník SRZ: Referent športovej činnosti je PN, materiál bol dodaný a zaslaný na oboznámenie.
Pokračuje sa v tvorbe občianskeho združenia športovcov, kvôli dotáciám. Pripravuje sa
ustanovujúca Konferencia OZ na 7.4.2019 v Žiline. Navrhujem, aby novozvolený prezident tohto
občianskeho združenia sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí Rady SRZ a informoval o činnosti. P.

Pavelková bude ako delegátka informovať o priebehu konferencie tohto občianskeho združenia. Po
odlúčení odíde celá agenda ekonomická a mzdová, budú si sami za to zodpovedať za hospodárenie.
prezident SRZ:. Otvára diskusiu.
p. Tomko: Mená delegátov sú zverejnené niekde?
p. Pavelková: Mená delegátov sú podľa jednotlivých sekcií uvedené v materiály. Vysvetlila ako sa
môžu kandidáti prihlasovať, ako prebiehajú voľby podľa zákona o športe.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 24/2019
Rada SRZ:
A. Berie na vedomie
1. Plán činnosti odboru ŠČ na 1. polrok 2019.
2. Návrh na funkcionárov OŠČ a SZŠR pre roky 2019 – 2022 (od 7/2019 pod SZŠR)
Sekcia LRU-P: poverený vedením: Ľuboš Krupička
členovia:
Radoslav Rolík, Miroslav Boháč, Milan
Pavlovský, Ján Nagy
Sekcia LRU-M: poverený vedením:
Ing. Michal Leibiczer
členovia:
Ing. Peter Tomko, Štefan Mlynarčík, Bc.
Vladimír Ligda, Jozef Gajdoš
Sekcia LRU-PR: poverený vedením: PhDr. Jaroslav Sámela
členovia:
Richard Hatala, Ing. Vlastimil Těšický, Mgr.
Marek Varchula, Róbert Crkoň
Sekcia LRU-F: poverený vedením: Ján Lantaj
členovia:
Ľudovít Scheibenreif, Peter Poročák, Marián
Hason, Milan Melichár
Komisia rozhodcov:
poverená vedením: Gabriela Hupková
členovia:
Pavol Kubiš, Mgr. Marianna Jankovičová,
Mgr. Pavol Kadlec, Miroslav Timčák
3. Výsledky výberového konania na reprezentačných trénerov pre roky 2019-2020:
Sekcia LRU-P:
seniori:
Ing. Peter Baránek
juniori:
Martin Lipka
ženy:
Karol Petocz
Sekcia LRU-M:
seniori:
Miroslav Antal
juniori:
Filip Apjár
Sekcia LRU-PR:
seniori:
Ing. Vlastimil Těšický
juniori:
bez kandidáta
Sekcia LRU-F
seniori:
bez kandidáta
Sekcia RT
juniori:
Miroslav Jankovič
4. Termín konania volebnej Konferencie Slovenského zväzu športového rybolovu, ktorá
sa bude konať dňa 7.4. 2019 v Žiline. Delegáti na konferenciu boli zvolení na výročných
zasadnutiach sekcií na základe kľúča delegátov schváleného hlavným kontrolórom športu
MŠVVaŠ SR.
B. Schvaľuje
1. Termínový kalendár pretekov OŠČ.
2. Nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ.

3. Výber a zloženie reprezentačných družstiev.
4. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ
podľa množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ
A) LRU – PLÁVANÁ
7.-8.9. MS národov
20.-21.7 MS klubov
29.-30.6 ME národov
B) LRU - MUCHA
30.11 - 4.12. MS národov
10 - 17.8. MS juniorov
1 - 7.7.
ME

Srbsko
Chorvátsko
Írsko

Austrália
Česká republika
Čierna Hora

C) LRU – PRÍVLAČ
1.-2.6
MS národov
31.8.-1.9. MM ČR juniorov

Francúzsko
Česko

D) RYBOLOVNÁ TECHNIKA
18.-21.7. MS juniorov
12.-14.7. 3.Slovak Open,SP
juniorov
5.

Wallis-Grächen, SUI
Nové Zámky-Priemstav, SVK

Zastupovanie SRZ na svetovom kongrese CIPS, ktorý sa bude konať v Kazachstane, Ing.
Máriom Podmaníkom - prezidentom FIPS Mouche.

C. Ukladá
1. Tajomníkovi RADY
- zabezpečiť kontrolu čerpania rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ,
- zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS, ISCF a KŠZ SR,
- zúčastniť sa volebnej konferencie SZŠR
- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
2. Odboru športovej činnosti
- zabezpečiť plnenie plánu práce a plánu činnosti OŠČ na 1. polrok 2019,
- zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov,
- zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR,
- zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov,

- zabezpečiť konanie konferencie SZŠR
- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
- zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ a SZŠR
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Prestávka na obed od 12.00 do 12:35.
K bodu 8:
Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2019 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
tajomník SRZ: Materiál odprezentuje Ing. Cintula, pretože najväčšia položka sú investície do
stredísk, bolo ešte prerokované s Ekonomickou komisiou.
Ing, Citula: Po konzultácii s Ekonomickou komisiou sa upravovali ešte čísla. Je to číslo, ktoré mali
pripravené, za všetkých strediskárov môže povedať, že balík navýšenia sa prenosu odvodu
členského sa preniesol sem, zväz z toho bude mať osoh. Za strediská môžem povedať, že my sme
spokojní s výškou oprav a investícií do výrobných stredísk SRZ.
tajomník SRZ: Najväčšou položkou je rekonštrukcia sádok na Svite, je to pripravené po projektovej
stránke s technologickou časťou.
prezident SRZ: Otvára diskusiu.
Ing, Citula: Investičná komisia bude mať na tento materiál dosah.
Ing. Šátek: Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2019, základná filozofia je, aby rozpočet bol vyrovnaný,
Zvýšili sa ceny KZP-povolení, odvodov z členského, pokiaľ ide o zarybňovanie, v takej výške ako
schválila zarybňovacia komisia, prebytok bude použitý na zarybnenie alebo rybársku stráž. Ostatné
nákladové položky 5 % valorizácia platov zamestnancov, zvýšenie príplatkov za prácu v noci, plus
rekreačné poukazy, ktoré sme povinní zamestnancom poskytnúť čo predstavuje čiastku 18 700 € do
mzdových nákladov. Odpisy narástli, pretože boli kúpené nové auta, materiál ostal ako je. Výnosy
na rok 2019 obsahujú na podnet Ekonomickej komisie sumu za predaj násad organizačným zložkám
a predaj rýb mimo SRZ, príjmy z prenájmu idú dole, bol znížený nájom od Slovrybu.
prezident SRZ: Otvára diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 25/2019
Rada schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2019.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 9:
Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2018 a návrh členov do volených orgánov Sloryb,
a.s.
Dostavili sa zástupcovia spoločnosti Slovryb, a.s. p. Fečko a p. Pika
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil, ukončuje diskusiu a poďakoval zástupcom
Slorybu, a.s.
Bolo prijaté:

Uznesenie č. 26/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu spoločnosti Slovryb, a.s..
prezident SRZ: Prezídium Rady SRZ odporučilo nasledujúcich kandidátov
- Predstavenstva spoločnosti Slovryb, a.s.: p. Orovčík, Ing. Mišech, Ing. Staško (náhradník:
Mgr. Jankovičová)
-

Dozornej rady spoločnosti Slovryb, a.s.: Ing. Pethőová, MVDr. Bílik, p. Tomanovič, Ing.
Lauš, p. Kobela (náhradník p. Seemann)

Ing. Kadnár, p. Kozub, Mgr. Jankovičová, Ing. Macúš. Ing. Lauš, Ing. Trokan, p. Kobela, Ing.
Haluška, tajomník SRZ : Diskusia o proporcionálnom zastúpení krajov vo volených orgánoch
Slorybu.
prezident SRZ: Uzatvára diskusiu a dá hlasovať o návrhu, ktorý odporučilo Prezídium Rady SRZ
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 27/2019
Rada SRZ schvaľuje návrh členov
- Predstavenstva spoločnosti Slovryb, a.s.: p. Orovčík, Ing. Mišech, Ing. Staško (náhradník:
Mgr. Jankovičová)
-

Dozornej rady spoločnosti Slovryb, a.s.: Ing. Pethőová, MVDr. Bílik, p. Tomanovič, Ing.
Lauš, p. Kobela (náhradník p. Seemann)

Hlasovanie:
Za – 24

Proti – 5
Zdržal sa – 2
p. Pavelková, Ing. Kadnár,
Ing. Macúš, p. Takács
p. Kozub, p. Nikov, p. Haluška

K bodu 10:
Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII. Snemu SRZ
tajomník SRZ: Diskusný príspevok p. Ondrejoviča, začína mať pocit nepomerného prisvojovania
si ulovených rýb a preto chce navrhnúť Snemu schváliť Uznesením nasledovné – „XII. Snem
ukladá novozvolenej Rade SRZ ďalej pokračovať v presadzovaní športového a rekreačného
charakteru rybárstva zosúladením ekonomického nepomeru medzi cenou povolení na rybolov a
hodnotou povoleného množstva privlastnených úlovkov.“ Predmetný príspevok bude zaradený do
programu rokovania SRZ Rady v mesiaci jún 2019. V diskusii vystúpil p. Javor, ktorý prejavil
požiadavku, aby novozvolení štatutári SRZ požiadali vedenie mesta Žilina, aby pri výbere
pomenovania novovzniknutej ulice v Žiline (v Mojšovej Lúčke) pomenovali túto po dlhoročnom
funkcionárovi a aktívnom členovi SRZ p. Ondrejovi Budajovi. Dňa 28.2.2019 sa na Mestskom
úrade v Žiline konalo pracovné rokovanie za účasti primátora mesta Mgr. Fiabáne a tajomníka SRZ
Ing. Javora k podmienkam pre podanie žiadosti na pomenovanie ulice po gestorovi SRZ p. Budajovi.
V rámci rokovania bolo dohodnuté, že bude podaný oficiálny list a životopis p. Budaja so žiadosťou
o pomenovanie ulice.
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 28/2019
Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII. Snemu SRZ.
K bodu 11:
Iné
K bodu 11.1:
Správa o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia Rady a priebežná správa
o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ.
tajomník SRZ: Správy o činnostiach sú monitorované cez mesačné reporty o činnostiach, ktoré sú
zverejnené na webovej stránke. Plánujeme spraviť informačné rybárske noviny, ktoré budú na
webovej stránke, chceme inovovať reporty do formy rybárskych novín. Priebežná správa o plnení
úloh, plán práce Odboru tečúcich vôd a výroby, o tieto úlohy sa doplní plán práce oproti
decembrovému plánu práce. Doplnia sa aj ďalšie činnosti do plánu prace a to od roku 2020.
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 29/2019
Rada SRZ berie na vedomie Správu o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia Rady
a priebežnú správu o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ s tým, že sa doplnia sa úlohy
do plánu práce.
K bodu 11.2:
Vyznamenania
prezident SRZ: Písomný materiál bol zaslaný. Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje
diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 30/2019
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. 2 nasledovne:
1. Udelenie vyznamenania „Čestné členstvo v SRZ“ členom SRZ MO, MsO:
Martin
Jozef Špánik, Ing.
Banská Bystrica
Ján Dianiška
Jozef Lipták, Ing.
2. Udelenie vyznamenania Medaila SRZ „Za vynikajúce zásluhy“ členom SRZ MO, MsO:
Martin
Pavel Korčok, Ing.
Horislav Haratík, Ing.
Vladimír Nechuta, Ing.
Milan Lenárt
Ladislav Čička
Pavol Barka
Ján Sýkora
Peter Špalek
Pavol Brxa
Ružomberok
Jozef Kulak

Bardejov
MsO SRZ Žilina

Michalovce
Turčianske Teplice

Pavol Líška
Ján Nagajda
Jozef Valášek
Anton Pojezdala
Ján Papán
Dušan Volovár
František Haluška, Ing.

3. Udelenie vyznamenania „Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa
členom SRZ MO, MsO:
Martin
Rudolf Martiniak
Ľubomír Janota
Jozef Fľak
Juraj Mucha
Ľuboš Štrba
Peter Krčula
Ján Kubík
Ľubomír Zelenák
Róbert Hlebec
Peter Lauček
Stará Ľubovňa
Ján Fabián
Slavomír Firment, JUDr.
Bardejov
Jozef Pasternák
Jaroslav Cmar
Ondrej Majoroš
Žilina
Karol Uhlárik
František Maňák
Miroslav Pleva
Marián Hollý
Ivan Hulín
Michalovce
Marián Štefančík, Ing.
Anton Gajdoš
Jaroslav Romančák, MUDr.
Miroslav Hofman
Michal Pečeňák
Prievidza
Miroslav Pafčo
Turčianske Teplice
Kornel Šurín
Dunajská Streda
Štefan Pupák
František Tuka
Alexander Tomanovics
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.3.:
Žiadosť o dotáciu - SRZ MO Spišská Bela
prezident SRZ, p. Farský, p. Kozub, Ing. Haluška: Diskusia. Ide o dotáciu Ide o malú organizáciu
kg pstruha. Už sa predtým dohodlo, že podobné iniciatívy sa nebudú podporovať. Treba podporiť

a pomôcť s oslavou ich výročia, nesúhlas, treba stanoviť kritéria čo je malá organizácia a kedy môže
žiadať o dotáciu, toto rozhodnutie by mohlo spustiť lavínu.
Bolo hlasované o žiadosti SRZ MO Spišská Belá o dotáciou a návrh neprešiel.
Hlasovanie:
Za – 13

Proti – 12
Mgr. Jankovičova, p. Takács,
JUDr. Timár, Ing. Haluška,
p. Hamran, PaedDr. Čerešnák,
p. Tomanovics, p. Hesek,
Ing. Macúš, p. Pavelková,
p. Farský, Ing. Stanko

Zdržal sa –5
Ing. Lauš,
Ing. Kadnár,
p. Vecel,
p. Čavojčin
p. Nikov

Nie je prítomný Ing. Mišech

K bodu 11.4.:
Žiadosť o dotáciu MO SRZ Bardejov
Ing. Zajtko, PhDr. Fraňa, tajomník SRZ: Diskusia, organizácia oslavujú 80-te výročie vzniku, chcú
pstruha 70 kg, ide o zanedbateľnú sumu cca 200 eur a organizácia sa týmto zviditeľňuje. Je veľa
žiadostí organizácií na pôžičku, spravme fond na významné oslavy, aby bolo striktne dané, budú
žiadať aj športovci, takže všetkým alebo nikomu, keď si dokážeme našetriť my, musia si aj oni
vedieť
tajomník SRZ: Sú rôzne pohľady na to, či prispievať na oslavy organizáciám, z reprezentačného
fondu sa prispelo už športovcom. Pripraví sa materiál ako podporovať oslavy organizácií, pôjde to
z reprezentačného fondu.

K bodu 11.5.:
Žiadosť o usporiadanie pretekov- Peter Gere, Palin
prezident SRZ: Písomný materiál, treba si uvedomiť, že podľa zákona môže pretek usporiadať len
užívateľ.
Mgr. Jankovičová: V materiáloch sa píše, že aj minulý rok organizoval pretek v love sumcov, kto
to povolil minulý rok, keď to nebolo riešené na zasadnutí Rady SRZ.
tajomník SRZ: Bol to nultý ročník a bol schválený ichtyológom, čakalo sa na novú legislatívu.
Vypracuje sa smernica a pravidlá v zmysle zákona.
p. Pavelková: Je to presne stanovené v zákone.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 31/2019
Rada SRZ neschvaľuje Žiadosť o usporiadanie pretekov - Peter Gere, Palin.
Hlasovanie:
Za – 30

Proti – 0

K bodu 11.6.:
Žiadosť o usporiadanie pretekov - SRZ MO Michalovce

Zdržal sa – 1
Šaffa

MVDr. Bílik: So zástupcami organizáciami prešovského a košického kraja bolo dohodnuté, že by
to bol športový pretek a bola by to zároveň porada funkcionárov oboch krajov. Michalovce by
prevzali gesciu nad pretekom a organizátorom by bola Rada SRZ.

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 32/2019
Rada SRZ schvaľuje Žiadosť o usporiadanie pretekov - SRZ MO Michalovce.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.7.:
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku SRZ- rybničné hospodárstvo Kubrica- SRZ MsO
Trenčín
Ing. Lauš: Všetky podklady boli odoslané spolu s odôvodnením, je to už druhá žiadosť. Cieľom je
obnoviť chov pstruha. Zostane to majetkom organizácie
p. Orovčík, MVDr. Bílik tajomník SRZ prezident SRZ p. Brokeš: Diskusia, boli splnené podmienky,
malo by sa to odhlasovať, na ministerstve je žiadosť o zrušenie revíru, aby boli splnené zákonné
podmienky, bude v zmluve predkupné právo, aby sa zabezpečilo, že sa nebude predávať mimo SRZ:
dali sme podmienky; spornosť odpredaja nehnuteľného majetku SRZ, v zmluve bude predkupné
právo v prospech SRZ.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 33/2019
Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MsO Trenčín o odkúpenie nehnuteľného majetku SRZ
rybničného hospodárstvo Kubrica s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech
Slovenského rybárskeho zväzu.
Hlasovanie:
Za – 30

Proti – 0

Zdržal sa – 1
p. Kozub

K bodu 11.8.:
Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky SRZ MO Skalica
Mgr. Jankovičová, tajomník SRZ, PhDr. Fraňa, p. Orovčík, p. Hesek, PhDr. Fraňa: Diskusia.
Organizácia spĺňa podmienky pre poskytnutie pôžičky. Či je dostatočné množstvo finančných
prostriedkov na poskytnutie pôžičky 10 000 Eur pre všetky organizácie, ktoré požiadali; zatiaľ nebol
stanovený strop pre poskytovanie pôžičiek, návrh, aby sa stanovil strop pre poskytnutie pôžičiek na
jedno volebné obdobie do sumy 100 000 Eur, je vhodné novelizovať smernicu o poskytovaní
pôžičiek, aby ostal zachovaný cieľ poskytovania pôžičiek, aby sa nesanoval zlý hospodársky,
organizácie budú po schválení pôžičky požiadané o čestné vyhlásenie, že nemajú deponované
finančné prostriedky na terminovanom účte.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 34 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Skalica poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR
na vybudovanie rybárskeho domu.

Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.8.:
Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky SRZ MO Šašín - Stráže
prezident SRZ: Organizácia spĺňa podmienky pre poskytnutie pôžičky. Otvára diskusiu, nikto sa
neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 35 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Šašín - Stráže poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000
EUR na odkúpenia vodných plôch a priľahlých brehov v KÚ Šaštín – LV č. 3817.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.10.:
Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky SRZ MsO Martin
prezident SRZ: Organizácia spĺňa podmienky pre poskytnutie pôžičky. Otvára diskusiu, nikto sa
neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 36 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MsO Martin poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR
na opravu strechy a zateplenia fasády Rybárskeho domu.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.11.:
Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky SRZ MO Bánovce nad Bebravou
prezident SRZ: Organizácia spĺňa podmienky pre poskytnutie pôžičky. Otvára diskusiu, nikto sa
neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 37/2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Bánovce nad Bebravou poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške
10 000 EUR na výkup pozemkov pod vodnou nádržou Haláčovce.

Hlasovanie:
Za – 31
K bodu 11.12.:

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky MO Veľký Krtíš
prezident SRZ: Organizácia spĺňa podmienky pre poskytnutie pôžičky. Otvára diskusiu, nikto sa
neprihlásil. ukončuje diskusiu.

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 38/2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Veľký Krtíš poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000
EUR na pokračovanie v realizácii výstavby odpadového koryta od bezpečnostného priepadu na VS
Rybník Sklabiná č. rybárskeho revíru:3-5760-1-1.
Hlasovanie:
Za – 31
Proti – 0
K bodu 11.13.:
Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky SRZ MO Sládkovičovo

Zdržal sa – 0

prezident SRZ: Organizácia spĺňa podmienky pre poskytnutie pôžičky. Otvára diskusiu, nikto sa
neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 39 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Sládkovičovo poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000
EUR na uvedenia chovného rybníka v katastri Malá Mača, č. revíru 1-4970-1-2 do prevádzky.
Hlasovanie:
Za – 31

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Neprítomný Ing. Mišech, Ing. Macúš a p. Nikov
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 40/2019
Rada ukladá Dočasnej legislatívnej komisii pripraviť návrh smernice o pravidlách poskytovania
pôžičiek organizačným zložkám SRZ, tak, aby celkový limit poskytnutých pôžičiek neprekročil
celkovo 100 000 Eur počas jedného volebného obdobia.
Hlasovanie:
Za – 28

Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 11.14.:
Správa o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady SRZ
Ing. Trokan: Kontrolná komisia vykonala kontrolu včera poobede na sekretariáte SRZ, kontrola
športovej činnosti za rok 2018, náhodná kontrola cestovných príkazov. Kontrola dopadla dobre,
niekoľko menších chýb ako chýbajúce podpisy účtovateľa, nedoložil doklad o nákupe. Ďalším
bodom kontroly boli príjmy z povolení, ktoré sú účelovo viazané. Za rok 2018 bolo vykázaných
2, 5 mil. Eur. Na 87% použité tieto príjmy na zarybnenie a zvyšné % boli použité na rybársku stráž.

Prebehla kontrola vyúčtovania tlačív a cenín k 31.12.2018, nezaplatili viaceré organizácie. Bola
kontrola platby za ceniny k 22.3.2019 a bolo zistené, že všetky organizácie vyplatili ceniny.
Kontrola BOZP, pre Radu SRZ túto prácu vykonáva firma, poverená zástupkyňa predložila karty
ochranných pomôcok, náhodne prekontrolované hasiace prístroje, kontrola bezpečnosti zariadení,
Bola plánovaná aj kontrola streliva používaného pri plašení predátorov, kontrola vykonávaná aj
Policajným zborom, kontrola bude vykonaná až po ukončení kontroly PZ. Skontrolovaná aj
pokladňa, doklady boli v poriadku, kontrola zarybnenia. Budú vykonané náhodné kontroly.
KK SRZ odporúča, aby sťažovatelia z OZ SRZ predložili k podnetu aj vyjadrenie kontrolnej
komisie miestnej alebo mestskej organizácie.
p. Hesek: Ako člen disciplinárnej komisie navrhuje spoluprácu s Kontrolnou komisiou
Odchádza p. Takács.
Ing. Lauš: Kvituje konštatovanie predsedu Kontrolnej komisie a navrhuje, že sa nebudem zaoberať
anonymnými podnetmi, plus vrátiť podnety, ktoré obišli organizáciu, na organizáciu, aby to najprv
tam prešetrili.
Ing. Trokan: Anonymnými podaniami sa nezaoberáme.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 41/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti Kontrolnej činnosti SRZ.
K bodu 11.15.:
Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od posledného zasadnutia Rady
SRZ
Mgr. Jaššo: Práca referenta bola zameraná na rozvoj spolupráce medzi vedúcimi detských
rybárskych krúžkov na Slovensku a na spoluprácu s odborom mládeže Českého rybárskeho zväzu.
Najvýznamnejšími krokmi bolo vytvorenie pracovnej skupiny dobrovoľníkov z radov vedúcich
krúžkov a stanovenie hlavných úloh pre nasledujúce obdobie. Prostredníctvom spolupráce so
sponzormi pokračuje a rozvíja sa materiálna podpora registrovaných detských rybárskych krúžkov.
V dňoch 18. až 23. 1. 2019 sa uskutočnilo prvé československé stretnutie vedúcich detských
rybárskych krúžkov. Poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k rozvoju detských rybárskych krúžkov
a práce s deťmi.
Odchádza p.Vaculčiak
p. Vecel, MVDr. Bílik, Ing. Macúš, p. Pavelková, p. Farský, Ing. Mišech, PhDr. Fraňa, p. Hesek,
Mgr. Jankovičová, tajomník SRZ: Diskusia. Informácia o tom, že sa budú organizovať
medzinárodné detské preteky, ktoré si však vyžadujú finančné prostriedky. Zvýraznil sa prínos p.
Hellera pri práci s deťmi, potreba zvážiť, či by nemal dostať za svoju prácu ocenenie od Rady SRZ,
bude sa zisťovať, či spĺňa podmienky, Priebeh preteku Zlatý blyskáč, jeho vývoj a ďalšie možnosti
spolupráce.
Odchádza p. Hesek
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 42/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu referenta pre prácu s deťmi a mládežou.
Bod. 12.1.

Zabezpečenie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách vo
vlastníctve SRZ
tajomník SRZ: V súčasnosti je zmluva na odborný technicko-bezpečnostný dohľad na vodných
stavbách vo vlastníctve SRZ so spoločnosťou Extempore, zmluva bude končiť ku dňu 31.3.2019.
Na základe rokovania štatutárov SRZ s vedením š. p. Vodohospodárska výstavba š. p. o vzájomnej
spolupráce ponúkla Vodohospodárska výstavba výkon TBD na vodné stavby SRZ Rada Žilina.
Navrhujeme podpísať zmluvu do konca volebného obdobia na výkon odborného technickobezpečnostného dohľadu na vodných stavbách vo vlastníctve SRZ s Vodohospodárskou výstavbou,
štátny podnik, Bratislava. Podnik poskytuje tieto služby už dlhodobo a vo vysokej kvalite, zmluva
za veľmi výhodnú cenu.
MVDr. Bílik, prezident SRZ, Ing. Macúš: Diskusia. Či by nebolo možné zabezpečiť tieto činnosti
prostredníctvom zamestnanca SRZ;
tajomník SRZ: kvôli rozsahu činností, objektivite a zodpovednosti je lepšia externá firma.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 43/2019
Rada SRZ schvaľuje uzavretie zmluvy na zabezpečenie odborného technicko-bezpečnostného
dohľadu na vodných stavbách vo vlastníctve SRZ s Vodohospodárskou výstavbou, štátny podnik,
Bratislava do konca roku 2022.
Hlasovanie:
Za – 27

Proti – 0

Zdržal sa – 1
Bilik

Bod. 12.2.
Schválenie kooptácie Mgr. Púčik namiesto Ing. Staška.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 44/2019
Rada SRZ schvaľuje kooptáciu Mgr. Púčika namiesto Ing. Staška za člena Rady SRZ.
Hlasovanie:
Za – 28

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bod. 12.3.
Termín na pripomienkovanie návrhov Organizačného a Disciplinárneho poriadku
Ing. Lauš: Je potrebné, aby sa stanovil termín pripomienkovania návrhov Organizačného
a Disciplinárneho poriadku do 8. apríla 2019.
Ing. Kadnár: Pripomienky by bolo vhodné vkladať formou revízie dokumentu vo worde.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 45/2019
Rada SRZ schvaľuje termín pre členov Rady SRZ na pripomienkovanie návrhov Organizačného
poriadku SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ do 8. apríla 2019.
Hlasovanie:
Za – 28
Bod. 12.4.

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Schválenie pokračovania zmluvy s Interaudit Benetip, s.r.o. alebo vyhlásenie výberové
konanie
tajomník SRZ: Končí doba, na ktorú je uzavretá zmluva so spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o.,
ktorá vykonáva audit hospodárenia SRZ. Vzhľadom k dobrej spolupráci a cenovej ponuke, navrhuje
pokračovanie spolupráce s touto spoločnosťou.
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 46/2019
Rada SRZ schvaľuje uzavretie zmluvy so spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. do konca roku
2022.
Hlasovanie:
Za – 28

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bod. 12.5.
Schválenie zamestnanca sekretariátu ako tajomníka do Disciplinárnej komisie
prezident SRZ: Otvára diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 47/2019
Rada SRZ schvaľuje za tajomníka Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ zamestnanca sekretariátu
Mgr. Schlesingerovú.

Hlasovanie:
Za – 28

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bod. 12.6.
Schválenie rybárske poriadky na 2019
tajomník SRZ: Miestne rybárske poriadky, ktoré neboli predložené na schválenie na decembrovom
zasadnutí Rady SRZ, je potrebné dať schváliť. Podľa informácie ichtyológov nie všetky organizácie
predložili rybárske poriadky, na základe pripomienok z OZ SRZ sa bude spracovávať dodatok k
Spoločnému rybárskemu poriadku – informácie pre OZ SRZ formou Vestníka a emailom.
prezident SRZ: Otvára diskusiu.
MVDr. Bilik: Dostali nový revír, bude sa rybársky poriadok dopĺňať
tajomník SRZ: áno doplníme poriadok o nový revír, pripraví sa na elektronické hlasovanie členom
Rady Spoločný rybársky poriadok a správu k miestnym rybárskym poriadkom. Správa ohľadom
predaja povolení, rastie predaj zvláštnych povolení v porovnaní s min. obdobím a klesá počet
vydaných povolení repre. Fondu Rady SRZ.
Bod. 12.7.
Stav bankových účtov
tajomník SRZ: Informácia o stave bankových účtov, väčšina príjmov je zatiaľ z príjmov organizácií
za povolenia. Prehľad o pôžičkách organizáciám. Informácia o personálnych záležitostiach.
V mesiaci február 2019 bola vykonaná mimoriadna inventarizácia zásob na stredisku v Lučenci,

zistilo sa, že chýba krmivo a tým vznikla škoda na majetku SRZ 10.260 EUR. Vedúci zamestnanec
strediska uznal sa dohodol na ukončení pracovného pomeru a písomne uznal vzniknutý dlh
a dohodol sa na splatení dlhu v plnej výške. Zamestnanec sa dohodol na ukončení nájmu rodinného
domu, keďže nájom bol viazaný na existenciu pracovného pomeru. Na ukončení pracovného
pomeru sa dohodla aj jeho manželka. Nový zamestnanec na stredisku Kľúčovec od začiatku marca
na doba skúšobná, nový zamestnanec, pretože pôvodný zamestnanec dal výpoveď. ďalší nový
zamestnanec na stredisku Uzovská Panica. Nový zamestnanec na stredisku Lučenec dvaja noví
zamestnanci z dôvodu skončených pracovných pomerov. Vo februári 2019 bola porada výrobárov
a prebehla kontrola stavu zásob. Kontrola GPS zariadení pri zamestnancoch výrobných stredísk,
drobné nezrovnalosti, okrem jedného strediska- Nové Zámky. Vedúci tohto strediska realizoval
súkromné cesty bez toho, aby ich uhradil SRZ. Niektoré súkromné cesty realizoval počas pracovnej
dobe. Vyhotovil sa zápis zo stretnutia a zápis o porušení pracovnej disciplíny. O týždeň došla od
zamestnanca výpoveď, boli sme osobne v Nových Zámkoch. Z tohto dôvodu bola vykonaná
mimoriadna inventarizácia. Snaha riešiť tuto situáciu s chýbajúcimi zamestnancami, pretože výroba
je rozbehnutá a nedá sa zastaviť. Časť stredísk sa presunie, pod vyrobné strediská v M. Záluží
a Paríž Luba Informácie o stredisku Považská Bystrica, bola vyfakturovaná kúpna cena, čakáme n
úhradu kúpnej ceny. Opatrenia, ktoré prijíma SRZ, budú mať dopad na zamestnancov.
Prehodnotenie GPS sledovania na vozový park a stavby kde sa skladuje krmivo, rokovania
s firmami, aby predložili cenové ponuky. Aby sa to pravidelne vyhodnocovalo a predišlo
sprenevere. Ukončenie zmluvy s upratovacou firmou k 31.3.2019, rokuje sa o dohode s fyzickou
osobou, náklady na upratovanie nepresiahnu terajšie náklady.
prezident SRZ: Otvára diskusiu.
MVDr. Bílik: V Nových Zámkoch sú aj neresy, ako sa to mieni riešiť?
tajomník SRZ: Rokovalo sa s dlhoročným zamestnancom, aby sa proces výroby nezastavil.
Ing. Cintula: Vysvetlil, ktoré ryby sa budú tento rok vytierať. Jesetera nebudeme vytierať tohto roku,
zdroj bol nestály, treba pracovať na vytvorení generačného stáda. Ani pôvodný zamestnanec
neplánoval vytieranie jesetera, potrebujeme to tam stabilizovať. Rozrokovaný nový zamestnanec,
hľadáme zamestnancov, treba stabilizovať hlavne zamestnancov, jedna nádrž bude vypustená.
tajomník SRZ: Legislatívna otázka, mimoriadne zasadnutie bolo na MŽP SR kvôli otázkam
súvisiacim s novou legislatívou. Stále neprišli odpovede na naše žiadosti o komentáre od 18. 1.
2019. Preto sa momentálne posielajú ďalšie otázky, pretože sa čaká na vyjadrenie MŽP SR.
Pravidelné stretnutia OTVaV aj s pánom prezidentom, najbližšie stretnutie bude na MŽP SR.
Informoval o priebehu stretnutí MŽP SR ohľadom nový zákon o akvakultúre a zákon o ochrane
prírode, rokovanie o dotáciách z envirofondu. na pláne aj stretnutia na miestnych organizáciách.
Ing. Kadnár tajomník SRZ Ing. Lauš: Diskusia. Smernica o cestovné náhrady, štyri stretnutia
legislatívnej komisie, členovia komisií majú právo len na náhradu v sume hromadnej dopravy, bolo
by vhodné, aby mali nárok na preplatenie cesty; je namieste, aby sa aktualizovala aj smernica
o odmeňovaní, odvádzajú sa výkony, mali by byť ocenené.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 48/2019
Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ, aby pripravil návrh novelizácie Smernice o poskytovaní
cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina.
Hlasovanie:
Za – 27

Proti – 0

Bod 12.8.
Odmena tajomníka SRZ v zmysle kolektívnej zmluvy

Zdržal sa –1
Ing. Stanko

prezident SRZ: Navrhol schválenie odmeny tajomníkovi SRZ v zmysle kolektívnej zmluvy. Otvára
diskusiu, nikto sa neprihlásil. ukončuje diskusiu.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 49/2019
Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie
uložených úloh za prvý štvrťrok 2019 štvrťročnú odmenu vo výške 1 520 EUR v zmysle Kolektívnej
zmluvy.

Hlasovanie:
Za – 20

Proti – 1
p. Kozub

Zdržal sa- 5
Ing. Lauš, p. Vecel,
p. Brokeš, MVDr. Bílik.
p. Čavočin

Bod 12.9.
Rôzne
p. Kobela: Lov hlavátky na lipňových vodách, v starom zákone bol upravený lov hlavátky inak.
Žiadali, aby bolo možné loviť hlavátku
p. Orovčík: Aby priamo na hlavátkovom povolení bolo uvedené, že je možné loviť hlavátku aj na
lipňových vodách.
p. Orovčík: Chce požiadať o podporu skupiny nadšencov, Poliakov, ktorí chcú vysádzať lososa na
Slovensku
prezident SRZ: Môžu cez SRZ požiadať, ale jedná sa o nepôvodný druh ryby, túto vec treba riešiť
na MŽP SR.
Ing. Cintula: Chce poukázať na problém pri tvorbe zarybňovacích plánov, je nadprodukcia na
strediskách, cenník bol schválený na decembrovom zasadnutí a vychádzal z vtedajších podmienok.
Cenník je fixný, SRZ nie je zaujímavý pre organizácie, pretože cenník je platný celý rok a nedokáže
sa prispôsobiť podmienkam trhu. SRZ kvôli tomu nie je konkurencieschopný, bolo by treba nastaviť
ako a kto môže hýbať s cenami.
p. Čavojčin, p. Vecel, tajomník SRZ, Ing. Mišech, Ing. Lauš, Ing. Zajko, Ing. Viktorín, p. Orovčík,
MVDr. Bílik, p. Vecel, p. Brokeš, Ing. Macúš, PaedDr. Čerešňák: Diskusia. Rada zverejní cenník
rýb a ostatní dodávatelia na to čakajú a podlezú tieto ceny, boli podané rôzne návrhy o tom či a
akým spôsobom by bolo vhodné upravovať ceny, kto by mal o tom rozhodovať, aby sa zvýšili
schopnosť konkurovať; sekretariát pripraví návrh ako zefektívniť tvorbu cien a zliav.
tajomník SRZ: Informácia o súdnom konaní, Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie MŽP SR
o odobratí revíru OR Dolnostredské, zostáva revírom SRZ.
V závere prezident SRZ a tajomník SRZ poďakovali všetkým členom Rady SRZ za konštruktívny
prístup a poprial veľa pekných úlovkov.

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 23.03.2019
I. Rada SRZ schvaľuje:
Uznesenie č. 1/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v
rybárstve“ 1. stupňa p. Zdenovi Orthovi z MsO SRZ Galanta, ktorý spĺňa podmienky v zmysle
Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
v znení Dodatku č. 1.
Uznesenie č. 2/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ p. Štefanovi
Horváthovi z MsO SRZ Galanta, ktorý spĺňa podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr.
o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 1.
Uznesenie č. 3/2019
Rada SRZ schvaľuje odpredaj motorového vozidla Mahindra (ZA 091FX) s prednostným právom
na odkúpenie pre základné organizácie SRZ, ktoré budú vyzvané na zaslanie ponúk v termíne od
17.01. – 25.01.2019.
Uznesenie č. 4/2019
Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie príkaznej zmluvy na výkon činnosti ichtyológa a rybárskeho
hospodára výlučne pre Slovenský rybársky zväz s p. Emanuelom Seemannom, na dobu určitú do
31. decembra 2022.
Uznesenie č. 5/2019
Rada SRZ schvaľuje odpredaj motorového vozidla Mahindra (ZA 904 FT) s prednostným právom
na odkúpenie pre základné organizácie SRZ, ktoré budú vyzvané na zaslanie ponúk v termíne od
1.3. do 8.3. 2019.
Uznesenie č. 6/2019
Rada SRZ schvaľuje pridelenie novovytvoreného rybárskeho revíru VN Brzotín č. 4-4270-l-1 SRZ
organizačnej zložke MO Rožňava.
Uznesenie č. 7/2019
Rada SRZ schvaľuje v súlade s § 12 ods. 6 písm. h) Stanov SRZ prenesenie kompetencií na
organizačné zložky SRZ uvedených v § 2 ods. 1 vyhlášky č. 381/2018 Z.z., s výnimkou kompetencie
uvedenej v § 2 ods. 1 písm. p) vyhlášky č. 381/2018 Z.z., ktorá zostáva v pôsobnosti SRZ.
Uznesenie č. 8/2019
Rada schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného
členstva SRZ v znení: v čl. VIII bod 1 sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada
SRZ“, v čl. VIII bod 5 sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“, v čl. VIII bod
5 písm. b) sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“, v čl. VIII bod 6 sa text
„Prezídium Rady SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“, v čl. VIII bod 7 sa text „Prezídium Rady
SRZ“ nahrádza textom „Rada SRZ“ a v čl. VIII bod 8 sa text „Prezídium Rady SRZ“ nahrádza
textom „Rada SRZ“,“.
Uznesenie č. 9/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu
v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) členom SRZ MO, MsO:
Partizánske
Marián Bodnár
Ján Darnády
Pavel Hazucha
Peter Hazucha

Trenčín
Brezno

Oliver Velšic
Dušan Beznák
Roman Husár
Rastislav Balcar
Václav Riapoš, Ing.

ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie
vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2.
Uznesenie č. 10/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila SRZ „Za vynikajúce zásluhy“ členom SRZ
MO, MsO:
Trenčín
Peter Šranc, Ing.
Brezno
Július Kýpeť
Eugen Dúll
Ján Onderko
Miroslav Glembek,
PhDr.
Rafael Ambros, Ing.
Bytča
Jozef Vicena, Ing.
ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie
vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2
Uznesenie č. 11/2019
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania „Čestné členstvo v SRZ“ členom SRZ MO, MsO:
Trenčín
Ivan Remenec
Bytča
Ján Kočí
ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie
vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 2.
Uznesenie č. 12/2019
Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov Mgr. Jankovičovú a PhDr. Fraňu.
Uznesenie č. 13/2019
Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Kadnár a
Ing. Zajtko.
Uznesenie č. 14/2019
Rada SRZ schvaľuje za program, okrem návrhu Organizačného poriadku SRZ a Disciplinárneho
poriadku SRZ, ktorý sa sťahuje sa z programu.
Uznesenie č. 15/2019
Rada SRZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou CVO, s.r.o. na spracovanie žiadosti
v rámci operačného programu kvalita životného prostredia o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo
chránených území a zelenú infraštruktúru.
Uznesenie č. 17/2019
Rada SRZ schvaľuje Koncepciu rybárskej stráže s kvartálnym vyhodnocovaním koncepcie.
Uznesenie č. 21/2019
Rada SRZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2018.
Uznesenie č. 23/2019
Rada SRZ schvaľuje plán zarybnenia na rok 2019, vrátane prvotného zarybnenia na VN Brzotín –
kapor K2 v množstve 300kg.

Uznesenie č. 24/2019
Rada SRZ
A. Berie na vedomie
1. Plán činnosti odboru ŠČ na 1. polrok 2019.
2. Návrh na funkcionárov OŠČ a SZŠR pre roky 2019 – 2022 (od 7/2019 pod SZŠR)
Sekcia LRU-P: poverený vedením: Ľuboš Krupička
členovia:
Radoslav Rolík, Miroslav Boháč, Milan
Pavlovský, Ján Nagy
Sekcia LRU-M: poverený vedením:
Ing. Michal Leibiczer
členovia:
Ing. Peter Tomko, Štefan Mlynarčík, Bc.
Vladimír Ligda, Jozef Gajdoš
Sekcia LRU-PR: poverený vedením: PhDr. Jaroslav Sámela
členovia:
Richard Hatala, Ing. Vlastimil Těšický, Mgr.
Marek Varchula, Róbert Crkoň
Sekcia LRU-F: poverený vedením: Ján Lantaj
členovia:
Ľudovít Scheibenreif, Peter Poročák, Marián
Hason, Milan Melichár
Komisia rozhodcov:
poverená vedením: Gabriela Hupková
členovia:
Pavol Kubiš, Mgr. Marianna Jankovičová,
Mgr. Pavol Kadlec, Miroslav Timčák
3. Výsledky výberového konania na reprezentačných trénerov pre roky 2019-2020:
Sekcia LRU-P:
seniori:
Ing. Peter Baránek
juniori:
Martin Lipka
ženy:
Karol Petocz
Sekcia LRU-M:
seniori:
Miroslav Antal
juniori:
Filip Apjár
Sekcia LRU-PR:
seniori:
Ing. Vlastimil Těšický
juniori:
bez kandidáta
Sekcia LRU-F
seniori:
bez kandidáta
Sekcia RT
juniori:
Miroslav Jankovič
4. Termín konania volebnej Konferencie Slovenského zväzu športového rybolovu, ktorá
sa bude konať dňa 7.4. 2019 v Žiline. Delegáti na konferenciu boli zvolení na výročných
zasadnutiach sekcií na základe kľúča delegátov schváleného hlavným kontrolórom športu MŠVVaŠ
SR.
B. Schvaľuje
4. Termínový kalendár pretekov OŠČ.
5. Nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ.
6. Výber a zloženie reprezentačných družstiev.
4. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ
podľa množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ
A) LRU – PLÁVANÁ
7.-8.9. MS národov
20.-21.7
MS klubov
29.-30.6
ME národov
B) LRU - MUCHA

Srbsko
Chorvátsko
Írsko

30.11 - 4.12.
10 - 17.8.
1 - 7.7.

MS národov
MS juniorov
ME

Austrália
Česká republika
Čierna Hora

C) LRU – PRÍVLAČ
1.-2.6
31.8.-1.9.

MS národov
MM ČR juniorov

Francúzsko
Česko

D) RYBOLOVNÁ TECHNIKA
18.-21.7.
12.-14.7.

MS juniorov
Wallis-Grächen, SUI
3.Slovak
Open,SP Nové Zámky-Priemstav, SVK
juniorov

5.
Zastupovanie SRZ na svetovom kongrese CIPS, ktorý sa bude konať v Kazachstane, Ing.
Máriom Podmaníkom - prezidentom FIPS Mouche.
C. Ukladá
1. Tajomníkovi RADY
- zabezpečiť kontrolu čerpania rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ,
- zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS, ISCF a KŠZ SR,
- zúčastniť sa volebnej konferencie SZŠR
- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
2. Odboru športovej činnosti
- zabezpečiť plnenie plánu práce a plánu činnosti OŠČ na 1. polrok 2019,
- zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov,
- zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR,
- zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov,
- zabezpečiť konanie konferencie SZŠR
- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
- zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ a SZŠR
Uznesenie č. 25/2019
Rada schvaľuje rozpočet Rady SRZ na rok 2019.
Uznesenie č. 27/2019
Rada SRZ schvaľuje návrh členov
- Predstavenstva spoločnosti Slovryb, a.s.: p. Orovčík, Ing. Mišech, Ing. Staško (náhradník:
Mgr. Jankovičová)
Dozornej rady spoločnosti Slovryb, a.s.: Ing. Pethőová, MVDr. Bílik, p. Tomanovič, Ing.
Lauš, p. Kobela (náhradník p. Seemann)
Uznesenie č. 30/2019
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. 2 nasledovne:
-

1. Udelenie vyznamenania „Čestné členstvo v SRZ“ členom SRZ MO, MsO:

Martin
Banská Bystrica

Jozef Špánik, Ing.
Ján Dianiška
Jozef Lipták, Ing.

2. Udelenie vyznamenania Medaila SRZ „Za vynikajúce zásluhy“ členom SRZ MO, MsO:
Martin
Pavel Korčok, Ing.
Horislav Haratík, Ing.
Vladimír Nechuta, Ing.
Milan Lenárt
Ladislav Čička
Pavol Barka
Ján Sýkora
Peter Špalek
Pavol Brxa
Ružomberok
Jozef Kulak
Pavol Líška
Bardejov
Ján Nagajda
MsO SRZ Žilina
Jozef Valášek
Anton Pojezdala
Ján Papán
Michalovce
Dušan Volovár
Turčianske Teplice
František Haluška, Ing.
3. Udelenie vyznamenania „Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. stupňa
členom SRZ MO, MsO:
Martin
Rudolf Martiniak
Ľubomír Janota
Jozef Fľak
Juraj Mucha
Ľuboš Štrba
Peter Krčula
Ján Kubík
Ľubomír Zelenák
Róbert Hlebec
Peter Lauček
Stará Ľubovňa
Ján Fabián
Slavomír Firment, JUDr.
Bardejov
Jozef Pasternák
Jaroslav Cmar
Ondrej Majoroš
Žilina
Karol Uhlárik
František Maňák
Miroslav Pleva
Marián Hollý
Ivan Hulín
Michalovce
Marián Štefančík, Ing.
Anton Gajdoš
Jaroslav Romančák, MUDr.
Miroslav Hofman

Prievidza
Turčianske Teplice
Dunajská Streda

Michal Pečeňák
Miroslav Pafčo
Kornel Šurín
Štefan Pupák
František Tuka
Alexander Tomanovics

Uznesenie č. 32/2019
Rada SRZ schvaľuje Žiadosť o usporiadanie pretekov- SRZ MO Michalovce.

Uznesenie č. 33/2019
Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MsO Trenčín o odkúpenie nehnuteľného majetku SRZ
rybničného hospodárstvo Kubrica s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech
Slovenského rybárskeho zväzu.
Uznesenie č. 34 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Skalica poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR
na vybudovanie rybárskeho domu.
Uznesenie č. 35 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Šašín- Stráže poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000
EUR na odkúpenia vodných plôch a priľahlých brehov v KÚ Šaštín – LV č. 3817.
Uznesenie č. 36 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MsO Martin poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR
na opravu strechy a zateplenia fasády Rybárskeho domu.
Uznesenie č.37 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Bánovce nad Bebravou poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške
10 000 EUR na výkup pozemkov pod vodnou nádržou Haláčovce.
Uznesenie č. 38/2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Veľký Krtíš poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000
EUR na pokračovanie v realizácii výstavby odpadového koryta od bezpečnostného priepadu na VS
Rybník Sklabiná č. rybárskeho revíru:3-5760-1-1..
Uznesenie č. 39 /2019
Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MO Sládkovičovo poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000
EUR na uvedenia chovného rybníka v katastri Malá Mača, č. revíru 1-4970-1-2 do prevádzky.
Uznesenie č. 43/2019
Rada SRZ schvaľuje uzavretie zmluvy zabezpečenie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu
na vodných stavbách vo vlastníctve SRZ s Vodohospodárskou výstavbou, štátny podnik, Bratislava
do konca roku 2022.
Uznesenie č. 44/2019
Rada SRZ schvaľuje kooptáciu Mgr. Púčika namiesto Ing. Staška za člena Rady SRZ.
Uznesenie č. 45/2019
Rada SRZ schvaľuje termín pre členov Rady na pripomienkovanie návrhov Organizačného
poriadku SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ do 8. apríla 2019.
Uznesenie č. 46/2019
Rada SRZ schvaľuje uzavretie zmluvy so spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. do konca roku
2022.
Uznesenie č. 47/2019
Rada SRZ schvaľuje za tajomníka Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ zamestnanca sekretariátu
Mgr. Schlesingerovú.
Uznesenie č. 49/2019

Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie
uložených úloh za prvý štvrťrok 2019 štvrťročnú odmenu vo výške 1520 EUR v zmysle Kolektívnej
zmluvy.

II. Rada SRZ neschvaľuje:
Uznesenie č. 31/2019
Rada SRZ neschvaľuje Žiadosť o usporiadanie pretekov- Peter Gere, Palin.

III. Rada SRZ berie na vedomie:
Uznesenie č. 16/2019
Rada SRZ berie na vedomie kontrolu uznesení s pripomienkami.
Uznesenie č. 18/2019
Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie zarybnenia za rok 2018.
Uznesenie č. 19/2019
Rada SRZ berie na vedomie Bilancia investícii a opráv majetku SRZ za rok 2018.
Uznesenie č. 20/2019
Rada SRZ berie na vedomie Informáciu o čerpaní dotácií a Envirofondu, bilancia roku 2018.
Uznesenie č.22/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Uznesenie č. 24/2019
Rada SRZ
A. Berie na vedomie
1. Plán činnosti odboru ŠČ na 1. polrok 2019.
2. Návrh na funkcionárov OŠČ a SZŠR pre roky 2019 – 2022 (od 7/2019 pod SZŠR)
Sekcia LRU-P: poverený vedením: Ľuboš Krupička
členovia:
Radoslav Rolík, Miroslav Boháč, Milan
Pavlovský, Ján Nagy
Sekcia LRU-M: poverený vedením:
Ing. Michal Leibiczer
členovia:
Ing. Peter Tomko, Štefan Mlynarčík, Bc.
Vladimír Ligda, Jozef Gajdoš
Sekcia LRU-PR: poverený vedením: PhDr. Jaroslav Sámela
členovia:
Richard Hatala, Ing. Vlastimil Těšický, Mgr.
Marek Varchula, Róbert Crkoň
Sekcia LRU-F: poverený vedením: Ján Lantaj
členovia:
Ľudovít Scheibenreif, Peter Poročák, Marián
Hason, Milan Melichár
Komisia rozhodcov:
poverená vedením: Gabriela Hupková
členovia:
Pavol Kubiš, Mgr. Marianna Jankovičová,
Mgr. Pavol Kadlec, Miroslav Timčák
3. Výsledky výberového konania na reprezentačných trénerov pre roky 2019-2020:
Sekcia LRU-P:
seniori:
Ing. Peter Baránek
juniori:
Martin Lipka
ženy:
Karol Petocz
Sekcia LRU-M:
seniori:
Miroslav Antal
juniori:
Filip Apjár
Sekcia LRU-PR:
seniori:
Ing. Vlastimil Těšický
juniori:
bez kandidáta

Sekcia LRU-F
Sekcia RT

seniori:
juniori:

bez kandidáta
Miroslav Jankovič

4. Termín konania volebnej Konferencie Slovenského zväzu športového rybolovu, ktorá
sa bude konať dňa 7.4. 2019 v Žiline. Delegáti na konferenciu boli zvolení na výročných
zasadnutiach sekcií na základe kľúča delegátov schváleného hlavným kontrolórom športu MŠVVaŠ
SR.
B. Schvaľuje
1. Termínový kalendár pretekov OŠČ.
2. Nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ.
3. Výber a zloženie reprezentačných družstiev.
4. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ
podľa množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ
A) LRU – PLÁVANÁ
7.-8.9. MS národov
20.-21.7
MS klubov
29.-30.6
ME národov
B) LRU - MUCHA
30.11 - 4.12.
10 - 17.8.
1 - 7.7.

MS národov
MS juniorov
ME

Srbsko
Chorvátsko
Írsko

Austrália
Česká republika
Čierna Hora

C) LRU – PRÍVLAČ
1.-2.6
31.8.-1.9.

MS národov
MM ČR juniorov

Francúzsko
Česko

D) RYBOLOVNÁ TECHNIKA
18.-21.7.
12.-14.7.

MS juniorov
Wallis-Grächen, SUI
3.Slovak
Open,SP Nové Zámky-Priemstav, SVK
juniorov

5.
Zastupovanie SRZ na svetovom kongrese CIPS, ktorý sa bude konať v Kazachstane, Ing.
Máriom Podmaníkom - prezidentom FIPS Mouche.
C. Ukladá
1. Tajomníkovi RADY
- zabezpečiť kontrolu čerpania rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ,
- zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS, ISCF a KŠZ SR,
- zúčastniť sa volebnej konferencie SZŠR
- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
2. Odboru športovej činnosti

- zabezpečiť plnenie plánu práce a plánu činnosti OŠČ na 1. polrok 2019,
- zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov,
- zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR,
- zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov,
- zabezpečiť konanie konferencie SZŠR
- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
- zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ a SZŠR
Uznesenie č. 26/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu spoločnosti Slovryb, a.s..
Uznesenie č. 28/2019
Rada SRZ berie na vedomie Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII. Snemu SRZ.
Uznesenie č. 29/2019
Rada SRZ berie na vedomie Správa o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia Rady
a priebežnú správu o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ s tým, že sa doplnia sa úlohy
do plánu práce.
Uznesenie č. 41/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti Kontrolnej činnosti SRZ.
Uznesenie č. 42/2019
Rada SRZ berie na vedomie správu referenta pre prácu s deťmi a mládežou.

IV. Rada SRZ ukladá:
Uznesenie č. 24/2019
Rada SRZ
A. Berie na vedomie
1. Plán činnosti odboru ŠČ na 1. polrok 2019.
2. Návrh na funkcionárov OŠČ a SZŠR pre roky 2019 – 2022 (od 7/2019 pod SZŠR)
Sekcia LRU-P: poverený vedením: Ľuboš Krupička
členovia:
Radoslav Rolík, Miroslav Boháč, Milan
Pavlovský, Ján Nagy
Sekcia LRU-M: poverený vedením:
Ing. Michal Leibiczer
členovia:
Ing. Peter Tomko, Štefan Mlynarčík, Bc.
Vladimír Ligda, Jozef Gajdoš
Sekcia LRU-PR: poverený vedením: PhDr. Jaroslav Sámela
členovia:
Richard Hatala, Ing. Vlastimil Těšický, Mgr.
Marek Varchula, Róbert Crkoň
Sekcia LRU-F: poverený vedením: Ján Lantaj
členovia:
Ľudovít Scheibenreif, Peter Poročák, Marián
Hason, Milan Melichár
Komisia rozhodcov:
poverená vedením: Gabriela Hupková
členovia:
Pavol Kubiš, Mgr. Marianna Jankovičová,
Mgr. Pavol Kadlec, Miroslav Timčák
3. Výsledky výberového konania na reprezentačných trénerov pre roky 2019-2020:
Sekcia LRU-P:
seniori:
Ing. Peter Baránek
juniori:
Martin Lipka
ženy:
Karol Petocz
Sekcia LRU-M:
seniori:
Miroslav Antal

juniori:

Filip Apjár
Sekcia LRU-PR:
Sekcia LRU-F
Sekcia RT

seniori:
juniori:
seniori:
juniori:

Ing. Vlastimil Těšický
bez kandidáta
bez kandidáta
Miroslav Jankovič

4. Termín konania volebnej Konferencie Slovenského zväzu športového rybolovu, ktorá
sa bude konať dňa 7.4. 2019 v Žiline. Delegáti na konferenciu boli zvolení na výročných
zasadnutiach sekcií na základe kľúča delegátov schváleného hlavným kontrolórom športu MŠVVaŠ
SR.
B. Schvaľuje
1. Termínový kalendár pretekov OŠČ.
2. Nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ.
3. Výber a zloženie reprezentačných družstiev.
4. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ
podľa množstva pridelených finančných prostriedkov schválených Radou SRZ
A) LRU – PLÁVANÁ
7.-8.9. MS národov
20.-21.7
MS klubov
29.-30.6
ME národov
B) LRU - MUCHA
30.11 - 4.12.
10 - 17.8.
1 - 7.7.

MS národov
MS juniorov
ME

Srbsko
Chorvátsko
Írsko

Austrália
Česká republika
Čierna Hora

C) LRU – PRÍVLAČ
1.-2.6
31.8.-1.9.

MS národov
MM ČR juniorov

Francúzsko
Česko

D) RYBOLOVNÁ TECHNIKA
18.-21.7.
12.-14.7.

MS juniorov
Wallis-Grächen, SUI
3.Slovak
Open,SP Nové Zámky-Priemstav, SVK
juniorov

5.
Zastupovanie SRZ na svetovom kongrese CIPS, ktorý sa bude konať v Kazachstane, Ing.
Máriom Podmaníkom - prezidentom FIPS Mouche.
C. Ukladá
1. Tajomníkovi RADY
- zabezpečiť kontrolu čerpania rozpočtu ŠČ v zmysle schváleného rozpočtu OŠČ,
- zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS, ISCF a KŠZ SR,
- zúčastniť sa volebnej konferencie SZŠR

- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
2. Odboru športovej činnosti
- zabezpečiť plnenie plánu práce a plánu činnosti OŠČ na 1. polrok 2019,
- zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov,
- zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ a M SR,
- zabezpečiť účasť reprezentačných družstiev SRZ na schválených MS a ME národov,
- zabezpečiť konanie konferencie SZŠR
- zabezpečiť plynulý prechod OŠČ na SZŠR od 2. polroka 2019
- zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ a SZŠR
Uznesenie č. 40/2019
Rada ukladá Dočasnej legislatívnej komisii pripraviť návrh smernice o pravidlách poskytovania
pôžičiek organizačným zložkám SRZ, tak, aby celkový limit poskytnutých pôžičiek neprekročil
celkovo 100 000 Eur počas jedného volebného obdobia.
Uznesenie č. 48/2019
Rada SRZ ukladá sekretariátu, aby pripravil návrh novelizácie Smernice o poskytovaní cestovných
náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Zapísala: Mgr. Barbara Schlesingerová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Kadnár

.................................

Ing. Zajtko

.................................

Ing. Ľuboš Javor, v.r.
tajomník

Emanuel Seemann, v.r.
prezident

