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Z-24  
Rozpočet Rady SRZ na rok 2003 

Uznesením č. 129/02 Rada SRZ schválila navrhovaný rozpočet Rady SRZ pre rok 2003. 

Z-25  
Použitie podielu prijatých zaplatených daní 

v zmysle Smernice o použití podielov zaplatených daní z januára 2002 

Uznesením č. 132/02 Rada SRZ schválila predložený návrh na rozdelenie získaných finančných prostriedkov (Príloha 

č.1). 

http://www.srzrada.sk/


Z-26  
Vydanie bezplatných povolení na rybolov 

Na základe uznesenia č. 135/02 Rada SRZ schválila vydanie bezplatných zväzových povolení na rybolov na vody 

kaprové nasledovne: 

a. pre funkcionárov ZO SRZ podľa počtu dospelých členov: 

o do 500 členov 5ks 

o do 1000 členov 10ks 

o do 1500 členov 15ks 

o do 2500 členov 20ks 

o nad 2500 členov 25ks 

Za správnosť vydaných bezplatných povolení na rybolov zodpovedá pracovníčka ekonomického oddelenia 

Sekretariátu Rady SRZ pre vydávanie povolení na rybolov. 

O-23  
Zákaz prevádzkovať plavidlá na nádrži Bešeňová a VVN Tvrdošín 

Na základe rozhodnutia Krajského úradu odboru ŽP v Žiline zo dňa 2. 10. 2002 v zmysle platných manipulačných 

poriadkov, je na vyrovnávacích nádržiach Bešeňová a VVN Tvrdošín zakázané prevádzkovať plavidlá, tzn. aj 

rybárske člny. 

Správca vyššie uvedených vyrovnávacích nádrží, SVP, š. p. OZ Povodie Váhu, závod Ružomberok, má povinnosť v 

termíne do 31. 12. 2002, osadiť na týchto VVN informačné tabule. 

O-24  
Vydávanie sezónnych povolení 

Pri vydávaní sezónnych povolení na revíry Rady SRZ (nálepka v cene 950,-) je potrebné uviesť, na ktorý revír sa toto 

povolenie vydáva. Ako alternatíva je možné vypísať názov revíru na spodnú časť známky a potvrdiť podpisom, 

prípadne v kolónke „Iné záznamy“, urobiť poznámku, na ktorý revír sa sezónne povolenie vydalo a potvrdiť podpisom. 

Pri vydávaní sezónneho povolenia pre cudzincov je potrebné vydať žiadateľovi k povoleniu na rybolov (kartička) aj 

tlačivo 2x A4, ako prehľad o úlovkoch, na ktorom musí mať uvedené číslo povolenia, ku ktorému sa prehľad o 

úlovkoch vydal. 

O-25  
Súhlas vlastníka pozemku pri osádzaní tabúl označujúcich rybársky revír 

Rada SRZ upozorňuje organizácie, že pri označovaní rybárskych revírov je potrebné, vyžiadať súhlas vlastníka 

pozemku, aby sa predišlo prípadným sporom. 

O-26  
Návrh komisií ako pomocných orgánov Rady SRZ 

Rada SRZ schválila: 

 Na základe uznesenia č. 115/02 - Ing. Ľubomíra Chrenka za vedúceho odboru športovej činnosti. 

 Na základe uznesenia č. 116/02 - overovateľov zápisnice zo zasadnutí Rady SRZ, Ing. Bohuslava 

Hvizdáka aMUDr. Františka Krasňana. 

 Na základe uznesenia č. 117/02 - Disciplinárnu komisiu Rady SRZ v zložení:  

MUDr. Fabián, Mgr. Veselý, Ing. Menyhárt, Ing. Gabčo, p. Ochotnický, MUDr. Krasňan, JUDr. Borlok, 

Ing. Jančok, Mgr. Hrabovská. 



 Na základe uznesenia č. 118/02 - dočasnú komisiu Rady SRZ pre spracovanie Stanov SRZ v zložení:  

p. Harvánek, Ing. Baláž, Ing. Cmarko, p. Duleba, p. Dobiaš, p. Ottinger, Ing. Habáň , Ing. Ružička, Ing. 

Hvizdák,MUDr. Rudáš, Mgr. Hrabovská. 

 Na základe uznesenia č. 119/02 - dočasnú komisiu Rady SRZ pre spracovanie novely vykonávacej 

vyhlášky k zákonu o rybárstve v zložení:  

Ing. Zontág, p. Pethö, Ing. Hvizdák, p. Hricko, Mgr. Dubecký, p. Dobiaš, p. Cifra, p. Mifkovič, Ing. 

Janoušová. 

 Na základe uznesenia č. 120/02 - dočasnú komisiu Rady SRZ pre spracovanie diskusných príspevkov z 

VIII. Snemu SRZ v zložení:  

p. Harvánek, Ing. Baláž, Ing. Cmarko, p. Duleba, p. Dobiaš, p. Ottinger, Ing. Habáň , Ing. Ružička, Ing. 

Hvizdák,MUDr. Rudáš. 

 Na základe uznesenia č. 121/02 - komisiu Rady SRZ pre rybársku stráž v zložení:  

p. Hricko, p. Dimitrov, p. Cifra, p. Telepovský, p. Antal J., Ing. Beleš. 

 Na základe uznesenia č. 122/02 - komisiu Rady SRZ pre rybárstvo a ekológiu vôd v zložení: 

Ing. Géci, Ing. Janoušová, p.Seemann, Ing. Beleš, Ing. Krajč, Mgr. Pilková, Ing. Andris a všetci garanti 

na vody Rady SRZ. 

 Na základe uznesenia č. 123/02 - investičnú komisiu Rady SRZ v zložení:  

p. Harvánek, Ing. Baláž, p. Antal M., Ing. Melicher, p. Duleba, p. Nagy, p. Sieglová, Ing. Hvizdák, p. Nový 

A. 

 Na základe uznesenia č. 124/02 - komisiu pre nevysporiadané hospodárstva a majetkovú komisiu Rady 

SRZ:  

p. Harvánek, Ing. Baláž, Ing. Habáň, Ing. Ružička, p. Duleba, Ing. Valentovičová. 

 Na základe uznesenia č. 125/02 - členov Redakčnej Rady PaRPRESS-u:  

p. Harvánek, Ing. Baláž, Ing. Janoušová, Ing. Géci, Ing. Jančok, sl. Hodásová. 

 Na základe uznesenia č. 126/02 - členov predstavenstva PaRPRESS-u:  

p. Harvánek, Ing. Baláž. 

 Na základe uznesenia č. 127/02 - členov Dozornej rady PaRPRESS-u:  

Ing. Ružička, p. Mifkovič. 

O-27  
Členské schôdze ZO SRZ – doplnenie programu 

Na základe uznesenia č. 139/02 musí program členských schôdzí /mestských konferencií/ ZO SRZ obsahovať 

prejednanie návrhov k novelizácii vyhlášky tak, aby neboli v rozpore so Zákonom o rybárstve ako i návrhy na úpravu 

Stanov SRZ. Všetky pripomienky budú mať formu uznesenia z členskej schôdze /mestskej konferencie/. 

Na pripomienky ZO SRZ k vykonávacej vyhláške k Zákonu o rybárstve a k Stanovám SRZ, ktoré nebudú spracované 

formou uznesenia z členskej schôdze /mestskej konferencie/, sa nebude prihliadať. 

Každá členská schôdza /mestská konferencia/ ZO SRZ zvolí 1 delegáta na mimoriadny Snem SRZ a 1 náhradníka. 

O-28  
Termíny porád predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ v roku 2003 

Rada SRZ schválila termíny konania porád predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ nasledovne: 

Trenčiansky kraj 17. januára 2003 v Dubnici nad Váhom 

Bratislavský kraj 18. januára 2003 v Bratislave 

Trnavský kraj 19. januára 2003 v Hlohovci 



Žilinský kraj 24. januára 2003 v Žiline 

Banskobystrický kraj 25. januára 2003 v Lučenci 

Nitriansky kraj 26. januára 2003 v Nových Zámkoch 

Košický a Prešovský kraj 8. februára 2003 v Košiciach 

O-29  
Bankové spojenie v oblasti športovej činnosti 

S platnosťou od 1. 1. 2003 je pre platobný styk v oblasti športovej činnosti, určené bankové spojenie Slovenského 

rybárskeho zväzu – Rady, Žilina, ako majiteľa účtu nasledovne: 

Č. ú.: 15832432/0200, VÚB, a. s., pobočka Žilina 

Doposiaľ používané č. ú. 1184687453/0200, VÚB, a.s. Žilina, je s platnosťou od 1. 1. 2003 určené pre platobný styk 

majiteľa účtu SRZ – Rady, vo vzťahu k štátnemu rozpočtu SR. Žiadame všetky ZO SRZ, aby nepoukazovali žiadne 

platby na toto číslo účtu. 

O-30  
Usmernenie k Zákonu o ochrane osobných údajov 

ZO SRZ sa oboznámia a budú dodržiavať Usmernenie k Zákonu o ochrane osobných údajov (Príloha č. 2, 3). 

O-31  
Skúšky rybárskej stráže 

Od 18. 1. 2003 bude Rada SRZ pokračovať v skúškach rybárskej stráže. Dve určené komisie postupne dokončia 

preškolenie po krajoch tak, aby sa vyhovelo požiadavkám ZO SRZ. V prípade výmeny osôb v zoznamoch na skúšky 

RS je potrebné, zabezpečiť opravu cez odd. tečúcich vôd Sekretariátu Rady SRZ. Na mesiac marec a apríl 2003 

Rada SRZ plánuje 2-3 kurzy hospodárov. 

O-32  
Rybárska uniforma 

Záujemcovia o kúpu Radou schválenej rybárskej uniformy si túto môžu objednať prostredníctvom ZO SRZ. ZO SRZ 

odošle spoločnú záväznú objednávku do 15. 2. 2003 na adresu Sekretariátu Rady SRZ /A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina/. 

Zodpovedná: Laterníková, t. č. 041/5623 583. 

Každý záujemca o uniformu si jej veľkosť určí podľa údajov v tabuľke s rozlíšením dámskych a pánskych veľkostí, 

tvoriacej prílohu č. 4 Vestníka. Cena pánskej uniformy, pozostávajúcej zo saka a nohavíc s opaskom je 3.480,- Sk. 

Cena dámskej uniformy, pozostávajúcej zo saka, nohavíc a sukne je 2.712,- Sk (bez opasku) a 2.988,- Sk (s 

opaskom). K uniforme je možné objednať si kravatu s logom SRZ v cene 248,- Sk. 

Prílohy 

1. Návrh na rozdelenie získaných finančných prostriedkov 

2. Usmernenie k Zákonu o ochrane osobných údajov 

3. Tlačivo - Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov 

4. Záväzná objednávka – Veľkostné skupiny pre uniformy členov Slovenského rybárskeho zväzu 

5. Expozícia rybárstva v Múzeu vo sv. Antone 
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