
Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ – rok 2012

Uznesenie č. 1/2012:
Rada schvaľuje kontrolu plnenia ukladacích uznesení z decembrového zasadnutia Rady SRZ ako i trvajúcich uznesení z roku 
2011 s tým, že uznesenie č.55/11/C bolo presunuté medzi uznesenia trvajúce.

Uznesenie č. 2/2012:
Rada schvaľuje Ročnú účtovnú závierku SRZ za rok 2011.

Uznesenie č. 3/2012:
Rada schvaľuje materiál Vyhodnotenie zarybňovania revírov Rady SRZ za rok 2011 s tým, že nedodané násady za rok 2011 
budú dodané v roku 2012 nad rámec rozpočtu zarybňovania na rok 2012.

Uznesenie č. 4/2012:
Rada schvaľuje:

1. Plán zarybnenia rybárskych revírov Rady SRZ na roky 2012 - 2014, pričom Zarybňovacia komisia sa bude 
spolupodieľať a spolurozhodovať na jeho plnení a zároveň kontrolovať jeho plnenie. 

2. Zarybňovací plán zo Zarybňovacieho fondu z čereňových povolení na Dunaj a Moravu na rok 2012.

3. Prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na lipňové revíry SRZ na rok 2012.

4. Prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu na kaprové revíry SRZ na rok 2012.

5. Prerozdelenie finančných prostriedkov zo zarybňovacieho fondu zo zvláštnych povolení na rok 2012.

Uznesenie č. 5/2012:
Rada ukladá Zarybňovacej komisii a vedúcemu odboru výroby Sekretariátu Rady SRZ, aby na svojom najbližšom zasadnutí 
spoločne uskutočnili výber dodávateľov jarných štádií násad a to tak, že sa budú snažiť vybrať dodávateľov z príslušných 
regiónov, aby sa predišlo dlhému prevozu rýb.

Uznesenie č. 6/2012:
Rada berie na vedomie:

1. Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2012.

2. Rozpočet a rozdelenie pridelených finančných prostriedkov pre odbor ŠČ na rok 2012.

3. Spôsob a výber št. reprezentácie vo všetkých disciplínach v roku 2012.

4. Účasť družstiev v postupových súťažiach SRZ v roku 2012.

Uznesenie č. 7/2012:
Rada schvaľuje:

1. Zmeny v zložení sekcií na základe kooptácie nových členov pre volebné obdobie 2011 - 2014:

◦ sekcia LRU-M: odstúpenie vedúceho sekcie P. Smetanu a člena sekcie M. Antala
Miroslav Timčák – vedúci sekcie 
J. Dauda, D. Brziak, J. Toman – členovia, M. Krebs – nový člen 

◦ sekcia LRU-PR: odvolanie člena sekcie a trénera juniorov G. Beňa
PhDr. Jaroslav Sámela – vedúci sekcie 
R. Hatala, P. Rusiňák, V. Těšický - členovia, M. Varchula –nový člen

◦ sekcia RT: bez zmeny

◦ sekcia FEEDER: novovzniknutá sekcia
Marián Hason – vedúci sekcie 
M. Začko, J. Lantaj, P. Králik, R. Bartakovič - členovia

◦ komisia rozhodcov: odstúpenie vedúceho komisie K. Balaďu
Miloslav Procházka – nový vedúci sekcie 
I. Dzurišová, G. Hupková, M. Bajzík - členovia, M. Seleši – nový člen

2. Plán práce odboru ŠČ na rok 2012 – termínový kalendár, nasadenie družstiev do postupových súťaží SRZ, rozpočet 
odboru ŠČ, zloženie reprezentačných družstiev a plán činnosti odboru ŠČ.

3. Vykonanie školenia rozhodcov, ktoré sa bude konať v Žiline dňa 31.3.2012

4. Menovanie nových reprezentačných trénerov pre rok 2012 
LRU – PR: L. Hollý – juniori 
FEEDER: M. Hason

5. Účasť reprezentačných družstiev na svetových podujatiach spolufinancovaných SRZ:

A. LRU – PLÁVANÁ

■ MS národov, Česko

■ MS U 18 a 23, Slovinsko
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■ MS klubov, Portugalsko

■ MS žien, Holandsko

B. LRU - MUCHA

■ MS seniorov, Slovinsko

■ MS juniorov, Francúzsko

C. LRU – PRÍVLAČ

■ MS národov, Poľsko 

■ M ČR juniorov, Česko 

D. RYBOLOVNÁ TECHNIKA

■ MS juniorov, Chorvátsko 

E. LRU - FEEDER

■ MS národov, Belgicko

6. Účasť SRZ na ME národov za podmienky samofinancovania.

7. SRZ MsO Piešťany ako spoluorganizátora medzinárodného družobného stretnutia EUROPATREFF, ktoré sa bude konať 
v dňoch 8.- 10.6. v Piešťanoch

8. Požiadať medzinárodné federácie FIPSed, FIPS Mouche a ICSF o možnosť usporiadania MS alebo ME v disciplínach LRU 
- prívlač, LRU - feeder a rybolovná technika v budúcich rokoch a zároveň požiadať CIPS o možnosť usporiadania 
kongresu CIPS. 

Uznesenie č. 8/2012:
Rada ukladá

1. Tajomníkovi RADY

◦ zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ po odsúhlasení s vedúcim odboru ŠČ,

◦ zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS a ICSF,

◦ menovať organizačnú komisiu pre usporiadanie EUROPATREFF 2012.

2. Viceprezidentom a členom RADY

◦ zabezpečiť účasť družstiev ZO v okresných a krajských kolách v súťaži Zlatý Blyskáč.

3. Vedúcemu odboru ŠČ 

◦ zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ,

◦ zabezpečiť priebeh školenia rozhodcov,

◦ zabezpečiť priebeh postupových súťaží SRZ,

◦ zabezpečiť účasť SRZ na schválených MS a ME národov,

◦ zabezpečiť usporiadanie EUROPATREFF 2012,

◦ zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ.

Uznesenie č. 9/2012:
Rada berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Slovryb, a.s. v roku 2011.

Uznesenie č. 10/2012:
Rada schvaľuje MsO SRZ Košice výnimku z Uznesenia č. 94/2011 a ukladá jej vykonať mestskú konferenciu do 30.6.2012.

Uznesenie č. 11/2012:
Rada odkladá prerokovanie žiadosti o podanie návrhu na disciplinárne konanie proti tajomníkovi MsO SRZ Košice p. Rudolfovi 
Harvánkovi po vyriešení situácie v Košiciach.

Uznesenie č. 12/2012:
Rada ukladá Sekretariátu Rady SRZ upraviť Smernicu pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže a predložiť ju na schválenie 
na ďalšie zasadnutie Rady.

Uznesenie č. 13/2012:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky MO SRZ Orlov vo výške 10 000 € na financovanie kúpy pozemkov pod 
vodnou plochou štrkoviska Orlov, ktorá bude splatená v troch splátkach do konania snemu v roku 2014.

Uznesenie č. 14/2012:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky MO SRZ Žiar nad Hronom vo výške 10 000 € na financovanie opravy 
napájacieho potrubia Žiarskeho rybníka, ktorá bude splatená do konania snemu v roku 2014. 

Uznesenie č. 15/2012:
Rada SRZ schvaľuje kontrolu plnenia ukladacích uznesení z marcového zasadnutia Rady SRZ ako i trvajúcich uznesení, ktoré 
mali byť splnené k termínu zasadnutia s tým, že termín splnenia uznesenia č. 56/10/B bod 2 sa predlžuje do 31.12.2014.

Uznesenie č. 16/2012:
Rada SRZ schvaľuje:

1. správu „Stav v majetkoprávnom usporiadaní hospodárstiev Rady SRZ za rok 2011“

2. pokračovanie v majetkoprávnom usporiadaní majetku SRZ v nadväznosti na jednotlivé uznesenia a rozpočet Rady 
SRZ
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Uznesenie č. 17/2012:
Rada SRZ ukladá tajomníkovi vyvinúť maximálne úsilie o predaj nepotrebného majetku SRZ, ktorého predaj Rada SRZ 
odsúhlasila.

Uznesenie č. 18/2012:
Rada SRZ schvaľuje MsO SRZ Komárno kúpu nehnuteľností – kancelárskych priestorov na Záhradníckej ulici č. 16 v Komárne 
od vlastníka Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava, ktoré sú v KN evidované v obci Komárno, v kat. území 
Komárno na liste vlastníctva č. 7961 ako:

• viacúčelová budova čs. 3000 stojaca na KN – C par. č. 131

pre vlastníka pod B/20 v podieloch 1/1-ina a 10710/217929-in a pod B/23 v podieloch 1/6-ina a 10710/217929-in.

Uznesenie č. 19/2012:
Rada SRZ ruší Uznesenie č.25/2011 a schvaľuje MO SRZ Bánovce nad Bebravou predaj nehnuteľností v kat. území Bánovce 
nad Bebravou, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 1979 ako:

• KN – C par. č. 11512/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2

• KN – C par. č. 11512/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1623 m2

• KN – C par. č. 11512/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2

• hospodárska stavba čs. 1507 postavenú na KN – C par. č. 11512/11

• sociálne zariadenie čs. 1508 postavené na KN – C par. č. 11512/16

minimálne za kúpnu cenu 90.000,- €.

Uznesenie č. 20/2012:
Rada SRZ schvaľuje materiál „Analýza hospodárskych stredísk Rady SRZ za rok 2011“.

Uznesenie č. 21/2012:
Rada SRZ berie na vedomie materiál preložený Dočasnou pracovnou komisiou pre vypracovanie Metodiky analyzovania 
hospodárenia stredísk Rady SRZ.

Uznesenie č. 22/2012:
Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu. 

Uznesenie č. 23/2012:
Rada SRZ schvaľuje predložený návrh na schválenie počtu povolení na lov hlavátky podunajskej pre Radu SRZ a pre jednotlivé 
ZO SRZ. 

Uznesenie č. 24/2012:
Rada SRZ berie na vedomie informáciou o porovnaní mzdových nákladov pre rybársku stráž. 

Uznesenie č. 25/2012:
Rada SRZ schvaľuje:

1. Úpravu Systému ochrany revírov Rady SRZ o doplnenie 1 pomocníka pre VN Orava.

2. V termíne od 1.6.2012 úpravu paušálnych náhrad na cestovné výdavky zvýšením o 55 % oproti súčasnému stavu,

3. Nákup motorového vozidla pre rybárske revíry Dunaja 3 a 4 do sumy 12.000,- €.

Uznesenie č. 26/2012:
Rada SRZ schvaľuje Uznesenie Prezídia č.11/2012. Rada schvaľuje Uznesenie Prezídia č.12/2012, s tým že sa nahrádza časť 
poslednej vety „a v termíne do 30. júna 2012 aj mestskú konferenciu MsO SRZ Košice.“ takto „a po právoplatnom rozhodnutí 
príslušného súdu vo veci určenia, ktorý výbor je oprávnený konať v mene organizácie aj mestskú konferenciu MsO SRZ 
Košice.“

Uznesenie č. 27/2012:
Rada SRZ ruší Uznesenie č. 10/2012 a schvaľuje MsO SRZ Košice výnimku z Uznesenia č. 94/2011 a ukladá jej po 
právoplatnom rozhodnutí príslušného súdu vo veci určenia, ktorý výbor je oprávnený konať v mene organizácie, vykonať 
mestskú konferenciu. 

Uznesenie č. 28/2012:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MO SRZ Bánovce nad Bebravou vo výške 10 000 € na financovanie rekonštrukcie 
rybárskeho domu, ktorá bude splatená do konania ďalšieho Snemu SRZ. 

Uznesenie č. 29/2012:
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MO SRZ Kolárovo vo výške 7 000 € na financovanie rekonštrukcie rybárskeho domu , 
ktorá bude splatená v troch splátkach do konania ďalšieho Snemu SRZ.

Uznesenie č. 30/2012:
Rada SRZ neschvaľuje žiadosť MsO SRZ Prievidza o schválenie zmeny Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o 
vydávaní povolení na rybolov.

Uznesenie č. 31/2012:
Rada SRZ schvaľuje žiadosti Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach o akceptovanie skúšky z predmetu 
rybárstvo ako skúšky pre prijatie za člena SRZ.
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