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Z – 14 
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb 

 
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 16.12.2014 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných 
v trestnom konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 16.12.2014 sú vypracované zoznamy osôb, 
ktorým nie je možné vydať žiadne povolenie na lov rýb. Tieto zoznamy Vám boli doručené poštou. 
 

Z – 15 
Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách 

 
Dňa 17. januára 2015 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. Slovenský rybársky 
zväz ( ďalej len SRZ ) v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife 
Slovensko organizuje v tomto termíne sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax 
carbo) na rybárskych revíroch v užívaní SRZ.  
Týmto žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch, ktoré rybársky 
obhospodarujú. Metodika sčítania, ako aj sčítací formulár je uverejnený na stránke www.srzrada.sk 
v sekcii Kormorán – výnimka.  
Výsledky sčítania zaznamenané v uvedených formulároch je potrebné zaslať do 13. februára 2015 na 
adresu Sekretariátu SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk.  
 

Z – 16 
Zaslanie štatistických výkazov 

 
SRZ – Rada Žilina informuje všetky ZO SRZ, že v termíne do 13. februára 2015 je potrebné 
oblastným ichtyológom zaslať vyplnené štatistické tlačivá za rok 2014, a to: 

1. výkazy o úlovkoch 
2. výkaz o skutočnom zarybnení rybárskych revírov 
3. kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia  
4. vyplnený štatistický výkaz. 
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Pri vyplňovaní tlačív je potrebné dbať na používanie správnych revírnych čísiel a taktiež správnych 
jednotiek (ks, kg) pri sumarizovaní násad. Zvlášť upozorňujeme na nutnosť vyplňovania údajov 
o návštevnosti jednotlivých rybárskych revírov. 
ZO SRZ, ktoré pri spracovaní štatistických údajov používajú počítačový program zašlú výstup z tohto 
programu. Organizácie, ktoré úlovky a zarybnenie spracovávajú v programe „ Sumarizácia “, zašlú len 
vyplnený štatistický výkaz.  
Ročný výkaz  o vodných plochách a ich rybárskom využití  za rok 2014 pre potreby Štatistického úradu 
SR s metodickým pokynom k vypĺňaniu tvorí prílohu vestníka. 
 

Z – 17 
Zaslanie zarybňovacích plánov 

 
Súčasne informujeme ZO SRZ, že v termíne do 13. februára 2015 je taktiež potrebné zaslať 
zarybňovacie plány rybárskych revírov na obdobie rokov 2015 – 2017. Tlačivá v elektronickej podobe 
(zarybňovací plán – kaprové, pstruhové, lipňové vody) sú prílohou vestníka. V prípade akejkoľvek 
potreby konzultácie ohľadom vyplnenia tlačív kontaktujte príslušného ichtyológa. 
 

Z – 18 
Miestne rybárske poriadky – urgencia 

 
Upozorňujeme ZO SRZ, že v termíne do 31. decembra 2014 sú povinné zaslať na schválenie svojmu 
oblastnému ichtyológovi 2 vyhotovenia miestneho rybárskeho poriadku. Usmernenie bolo uverejnené 
vo Vestníku – október 2014.  
 

Z – 19 
Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2014 ( 2% ) 

 
Uznesením č. 113/2014 Rada schválila použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely 
v roku 2014 ( 2% ) pre ZO SRZ v zmysle predloženého návrhu. Zostatok na úhradu vynaložených 
nákladov pre odbor športovej činnosti, prednostne na mládežnícke akcie. 
 

P.č. Požadovaná čiastka v € ZO SRZ Návrh rozdelenia v €  

1 2 755,95 Kysucké Nové Mesto 2 755,95  

2    630,54 Orlov    630,54  

3 1 676,85 Šoporňa 1 676,85  

4   305,16 Dubnica nad Váhom   305,16  

5 1 038,90 Banská Štiavnica 1 038,90  

6 1 269,46 Galanta 1 269,46  

7    785,50 Dolný Kubín    785,50  

8    240,81 Šaľa    240,81  

9                  11 327,93 Levice               11 327,93  

10                   1 021,29 Hanušovce nad Topľou 1 021,29  

Spolu:                21 052,39              21 052,39  

Celkom prijaté prostriedky od DÚ               28 932,84  

Zostatok:               7 880,45  

 
Z – 20 

Smernica o použití podielov zaplatených daní 
 
V prílohe zasielame Smernicu o použití podielov zaplatených daní č. 3116./621/14 – OO platnú od 
1.4.2015.  
 

Z – 21 
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Organizačné zabezpečenie členských schôdzí ( ČS ) a mestských konferencií ( MK ) v roku 2015 
 
Uznesením č.108/2014 Rada SRZ uložila ZO SRZ vykonať členské schôdze a mestské konferencie 
v termíne do 30.4.2015.  
Pripomíname ZO SRZ, aby Správu o konaní členskej schôdze – mestskej konferencie spolu s aktuálnym 
zoznamom funkcionárov na priložených tlačivách nezabudli zaslať na Sekretariát Rady SRZ.  
 

O – 22 
Vyhodnotenie nákladov XI. Snemu SRZ 

 
 

XI. S N E M   S R Z     -   n o v e m b e r       2  0 1 4  
     

NÁKLADY počet        v  € 
Grand Hotel Bellevue     
ubytovanie          16 008,00     
miestna daň               440,00     
prenájom priestorov            2 465,00     
prenájom audio a video techniky               310,00     
stravovacie služby          15 931,20     
ostatné služby ( kopírovanie a pod. )                 95,00     

SPOLU          35 249,20     
     

Delegáti snemu     
rybárska mapa " Poľovníctvo a rybárstvo na Slovensku "     324             233,28     
portfólio A 5 čierne s potlačou      300             304,70     
nôž rybička Mikov s potlačou    300             132,87     
pero Atalanta    347               28,89     
pozvánka na snem    260             243,36     
hlasovacie lístky    250              300,00     
cestovné          12 367,81     

SPOLU          13 610,91     
      

Ostatné      
rozmnoženie materiálov    250         1699,99 
postery              140,00     
časopis Poľovníctvo a rybárstvo    250           429,00     
tlačiareň Canon        1        3 367,56     
náhradná náplň k tlačiarni Canon        2            223,20     
noteboat + Office         1         1 105,99     
Notársky úrad JUDr. Jurina          2 706,12     
grafické práce               64,00     

SPOLU          9 735,86     
     

N Á K L A D Y  C E L K O M         58 595,97     
      

ZDROJE  FINANCOVANIA           v  € 
mimoriadna známka - dospelí členovia         96 056,00     
     

VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA       37 460,03     
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O – 23 
Schválené uznesenia Rady SRZ zo dňa 13.12.2014 

 
Uznesenie č. 75/2014: 
Rada schvaľuje, aby funkciu skrutátorov na zasadnutiach Rady vykonávali p. Roman Pavelka a PhDr. 
Igor Fraňa.  
Uznesenie č. 76/2014: 
Rada schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali Ing. Marián Mihalda a Ing. Juraj 
Staško.  
Uznesenie č. 77/2014: 
Rada schvaľuje Rokovací poriadok Rady SRZ. 
Uznesenie č. 78/2014: 
Rada schvaľuje, že v zápisnici zo zasadnutí bude pri hlasovaniach „za“ uvedené číslo a pri hlasovaniach 
„proti“ a „zdržal“ číslo a meno. 
Uznesenie č. 79/2014: 
Členovia Rady a Kontrolnej komisie schválili, aby na webovej stránke Rady SRZ boli zverejnené ich 
osobné údaje pozostávajúce z mena a priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. 
Uznesenie č. 80/2014: 
Rada schvaľuje, aby člen Rady zaslal  návrh na  uznesenie  k plánovaným bodom programu zasadnutia  
najneskôr 2 dni pred rokovaním e- mailom na Sekretariát Rady SRZ. 
Uznesenie č.81/2014  
Rada schvaľuje, aby sa z plnenia uznesení vypustilo sledovanie časti  splneného uznesenia v bode č. 
6/2014. 
Uznesenie č. 82/2014: 
Rada schvaľuje, že rokovanie Rady bude vždy v sobotu o 9.00 hod. 
Uznesenie č. 83/2014: 
Rada schvaľuje  predložený návrh Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na prvý polrok 2015. 
Uznesenie č. 84/2014: 
Rada berie  na vedomie: 
1. Správu o činnosti Odboru ŠČ za rok 2014. 
2. Súhrn výsledkov medzinárodných a domácich športových súťaží v roku 2014. 
3. Informáciu o konaní 35. MS klubov v LRU plávaná.  
Uznesenie č. 85/2014: 
Rada schvaľuje  vydanie povolení na rybolov pre rok 2015 členom reprezentačných družstiev a členom 
sekcií a prezídia odboru ŠČ. 
Uznesenie č. 86/2014: 
Rada ukladá:  
1. Na februárové zasadnutie Rady predložiť podrobnú finančnú analýzu obehu finančných 

prostriedkov v rámci jednotlivých sekcií Odboru ŠČ.    
 Termín: február 2015 Zodpovedný: vedúci OŠČ a vedúci EO 
2. Vypracovať a predložiť zoznam funkcionárov a členov reprezentačných družstiev pre vydanie 

povolení na rybolov pre rok 2015 a predložiť ju tajomníkovi SRZ na ich vydanie. 
Termín: 20.12.2014 Zodpovedný :  vedúci OŠČ 

3. Vypracovať plán práce Odboru športovej činnosti na r. 2015. 
Termín: 28.2. 2015 Zodpovedný : vedúci OŠČ 

4. Zabezpečiť  výročné zasadnutia všetkých sekcií za účasti zástupcov ZO. 
Termín: 15.2. 2015 Zodpovedný : vedúci OŠČ 

5. Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do CIPS na rok 2015 do federácií FIPSed (plávaná, 
prívlač, feeder), FIPS Mouche (mucha) a ICSF (casting). 
Termín: 30.3. 2015 Zodpovedný: tajomník SRZ 

6. Zabezpečiť prípravu konania 35. MS klubov, ktoré sa budú konať 25. - 26.7. 2015 v Žiline.  
Termín: priebežne  Zodpovedný: vedúci OŠČ 
Uznesenie č. 87/2014: 
Rada SRZ schvaľuje pridelenie povolení na rybolov pre rok 2015 členom vykonávajúcim ochranu na 
revíroch SRZ - Rada Žilina za prácu v roku 2014. Vedúci rybárskej stráže na revíroch SRZ -Rada  
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Žilina predloží zoznam členov rybárskej stráže a príslušníkov PZ SR, ktorí sa na jednotlivých revíroch 
aktívne zapájajú do spoločných kontrol výkonu rybárskeho práva pre pridelenie povolení na rybolov.  
Uznesenie č. 88/2014: 
1. Rada ukladá vypracovať Koncepciu činnosti rybárskej stráže s dôrazom na komunikáciu so ZO 

SRZ.  
2. Rada ukladá pred začiatkom sezóny opätovne prekontrolovať označenie rybárskych revírov SRZ 

Rada Žilina. Po zistení nedostatkov dať vyrobiť chýbajúce tabule a zabezpečiť ich osadenie. 
Uznesenie č. 89/2014: 
Rada berie na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12.2013 do 30.11.2014.   
Uznesenie č. 90/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Zarybňovacej komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Kozub Ján, Kopčo Štefan, Antal Miroslav, Dimitrov Štefan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, 
Ing. Stanko Ľubomír, Ing. Viktorín Jaroslav, Ing.Mihalda Marián  
externí členovia: Ing. Géci Stanislav, Ing. Farský Martin, Štencl Richard, Seemann Emanuel, Patoprstý 
Peter, Ing. Janček Štefan, Mifkovič Ján, Zontágh Miroslav, Ing. Strihová Michaela  
tajomník komisie:  Ing. Strihová Michaela 
Uznesenie č. 91/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Disciplinárnej komisie Rady SRZ takto: 
Mgr. Jankovičová Marianna, Sieglová Alžbeta, Hesek Branislav, Ing. Estergájoš Ivan, Ing. Juraj Staško, 
Godiška Marián, Vladimír Šaffa, Valent Jozef,  
tajomník komisie:  Mgr. Waczlavová Zuzana 
Uznesenie č. 92/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Investično - majetkovej komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: JUDr. Kabáč Miloš, Pavelka Roman, Tomko František, Nevéri Ladislav, Tomanovics 
Atilla, Orovčík Ivan, PhDr. Fraňa Igor, Ing. Kalus Jozef   
externí členovia: p. Ing. Letko Karol, p. Alina Dušan, Ing. Martin Šindler  
tajomník komisie:  Sprušanský Rastislav  
Uznesenie č. 93/2014: 
Rada schvaľuje zloženie Ekonomicko - výrobnej komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Farský Eugen, Gajdošík Pavel, Polák Ján, Broniš Marián, Ing. Mišech Igor, Ing. Jančuška 
Stanislav, JUDr. Borlok Igor, MVDr. Bilik  Štefan   
externí členovia: Ing. Ružička Karel, Ing. Pethöová Mária, Ing. Róbert  Kadnár, p. Kučerák, Ing. Pavol 
Trokan  
tajomník komisie: Ing. Šátek Peter  
Uznesenie č. 94/2014: 
Rada schvaľuje zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: 
stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo 
Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor  
externí členovia: Ing. Dobiáš Tibor, Godiška Marián, Ing. Mišech Igor, Šiška Jaroslav, MVDr. Bilik 
Štefan, Ing. Géci Stanislav, Ing. Farský Martin, Štencl Richard, Seemann Emanuel, JUDr. Kabáč Miloš, 
Bc. Orth Ivan, Ing. Mužík Vladimír, PhDr. Tkáčik Peter 
tajomník komisie: Mgr. Waczlavová Zuzana   
Uznesenie č.95/2014: 
Rada schvaľuje vydanie  reprezentačných bezplatných povolení na rybolov takto: 
 

Prezident :  9 ks zväzové povolenie na vody kaprové  
                     3 ks zvláštne povolenie  
 

Tajomník:             9 ks zväzové povolenie na vody kaprové , 
                             3 ks zvláštne povolenie  
 

Viceprezidenti a 6 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
predseda KK SRZ:   2 ks zvláštne povolenie  
 

Členovia Rady   3 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
SRZ a KK SRZ :                2 ks zvláštne povolenie  
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Členovia Prezídia a Rady a KK SRZ, ktorí nemajú záujem o kaprové povolenia majú nárok na ich 
výmenu za povolenia lipňové. 
Všetci členovia Prezídia, Rady a KK SRZ sú ku každému povoleniu povinní nahlásiť Sekretariátu 
dôvod a meno osoby, ktorej bolo povolenie vydané. 
 

Funkcionári ZO SRZ: 
- do     500 členov   5ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové  
- do   1000 členov 10ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   1500 členov 15ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- do   2500 členov 20ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
- nad 2500 členov 25ks zväzových povolení na rybolov na vody kaprové 
 

Funkcionári Českého rybárskeho zväzu    5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 

Funkcionári Moravského rybárskeho zväzu   5 ks zväzové povolenie na vody kaprové 
 

Čestní členovia SRZ   1 ks zvláštne povolenie  
 

Hospodári a členovia RS na revíroch Rady  1ks zväzové povolenie na vody kaprové podľa 
odsúhlaseného zoznamu  
 

Vedúci rybárskej stráže na revíroch Rady 1 ks zvláštne povolenie 
 

Funkcionári a pretekári OŠČ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo 
1ks zväzové povolenie na vody lipňové, alebo 1 ks zvláštne povolenie pri medailovom umiestnení na 
medzinárodnej súťaži podľa odsúhlaseného zoznamu, povolenie na rybolov na VN Dedinky a VD 
Bešeňová  
 

Zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ   1ks zväzové povolenie na vody kaprové, alebo  
1ks zväzové povolenie na vody lipňové 
 

Fond pre osobitné účely Rady   podľa potreby, použitie povolení bude 
evidované a bude o nich informovaná na zasadnutiach Rada SRZ   
Uznesenie č. 96/2014: 
Rada schvaľuje limity rýb na reprezentačné účely nasledovne: 
3 kg filetovaného Pd – pre členov Rady a KK SRZ v cene  3,- €/kg  s DPH  
                                  – pre zamestnancov Sekretariátu za 1,70 €/kg s DPH  
6 kg Pd v cene 1,33 €/kg s DPH – pre členov Rady SRZ  
12 kg Pd v cene 1,33€/kg s DPH – pre členov Prezídia a KK SRZ   
Uznesenie č.97/2014: 
Rada ukladá štatutárnym zástupcom Rady, aby vypracovali do konca roka 2014 základné podmienky 
pre výber audítorskej spoločnosti pre vykonanie ekonomického a personálneho auditu. 
Uznesenie č.98/2014: 
Rada schvaľuje, aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber audítorskej spoločnosti. 
Uznesenie č.99/2014: 
Rada ukladá štatutárnym zástupcom Rady, aby vypracovali do konca roka 2014 základné podmienky 
pre výber spoločnosti na vytvorenie novej webovej stránky SRZ. 
Uznesenie č. 100/2014: 
Rada schvaľuje, aby členovia Prezídia boli výberovou komisiou na výber spoločnosti na vytvorenie 
novej webovej stránky Rady SRZ. 
Uznesenie č. 101/2014: 
Rada berie na vedomie informáciu o plnení Rozpočtu za 1. - 10. mesiac 2014. 
Uznesenie č. 102/2014: 
Rada schvaľuje predložený návrh zmeny Rozpočtu Rady SRZ na rok 2014. 
Uznesenie č. 103/2014: 
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Rada schvaľuje predložený materiál  Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely 
v roku 2014 ( 2% ) v zmysle predloženého návrhu.  
Uznesenie č. 106/2014: 
Rada schvaľuje, že p. Roman Pavelka je členom Rady SRZ a konštatuje, že neporušil § 21 ods. 11 
Stanov SRZ.    
Uznesenie č. 107/2014: 
Rada berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ a ukladá Sekretariátu riadiť sa závermi 
vyplývajúcimi z tejto  správy. 
Uznesenie č.108/2014: 
Rada ukladá ZO SRZ vykonať v termíne do 30.4.2015 členské schôdze a mestské konferencie 
s výnimkou termínov plánovaných zasadnutí Prezídia a Rady. 
Uznesenie č.109/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu vypracovať Smernicu pre poskytovanie pôžičiek pre ZO SRZ. 
Uznesenie č. 110/2014: 
Rada schvaľuje, aby nevyčerpané prostriedky z vydanej mimoriadnej členskej známky, určenej na 
zorganizovanie XI. Snemu SRZ boli použité na financovanie športového odboru, kde budú vedené na 
samostatnom účte, čerpanie ktorého bude sledované.  
Uznesenie č. 111/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu naformulovať uznesenia k predkladaným bodom 6.10. a 6.11. 
Uznesenie č. 114/2014: 
Rada ukladá Sekretariátu zaujať stanovisko pre ZO SRZ k problematike bezpečnostných opatrení pri 
ochrane osobných údajov členov SRZ. 
 

O – 24 
Oznam – ponuka násadových rýb pre rok 2015 

 
Oznamujeme ZO SRZ, že pripravujeme ponukový list na dodávky násad pre rok 2015. 
Uvedená ponuka bude ZO SRZ doručená v mesiaci január 2015. 
 
 
 
 
        Ing. Ľuboš Javor, v. r. 
             tajomník 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

− Tlačivo: zarybňovací plán - kaprové, pstruhové, lipňové vody 
− Ročný výkaz  o vodných plochách a ich rybárskom využití  za rok 2014 
− Metodický pokyn  
− Smernica o použití podielov zaplatených daní 
− Správa o konaní členskej schôdze - mestskej konferencie 
− Zoznam funkcionárov ZO SRZ 


