
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo zasadnutia  RADY SRZ  

konaného dňa 18. júna 2016 v Žiline 

       

 

 



Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 18. júna 2016 v Žiline 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: Mgr. Roobová B.– právny a organizačný referent, Ing. Strihová M. – vedúci odboru 

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

ekonomického odboru, p. Hurčala P. – vedúci strediska Svit, p. Hraško B. – vedúci 

strediska Považská Bystrica 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2015 

a 1-4/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 31.5.2016 

3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2016 

4. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2017 

 4.1. Správa o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady SRZ 

5. Priebežná finančná bilancia rozpočtu XIV. MS v LRU-prívlač Svit 2016 

6. Priebežná informácia o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia založenia 

SRZ 

7. Iné 

 7.1. Prezentácia výrobných stredísk Rady SRZ: Považská Bystrica a Svit 

  7.1.1. Správa o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ 

 7.2. Návrh plánu práce Prezídia a Rady na II. polrok 2016 

 7.3. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

  7.3.1. SRZ MO Bytča – žiadosť o pôžičku 

  7.3.2. SRZ MO Dunajská Lužná – žiadosť o poskytnutie podpory z environ. fondu 

  7.3.3. Dušan Rezníček – žiadosť o odkúpenie časti parcely 

  7.3.4. SRZ MsO Martin – zníženie počtu úlovkov 

  7.3.5. SRZ MsO Prievidza – jednotný začiatok kaprovej sezóny, návrh na 

zaraďovanie revírov, zámena VN Nitrianske Rudno 

8. Rôzne 

Záver 

 

V dňoch od 18.05. 2016 do 23.05.2016 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 75/2016 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie cenníka násadových rýb platného od 13.02.2016 o kategóriu lipňa 

thymianového Li1 – násada jednoročná 12–16 cm v cene 0,025 Eur/1 cm dĺžky. 

 

Hlasovanie: (nehlasovalo 11 členov) 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Otvorenie 

Samotné rokovanie otvoril prezident SRZ privítaním prítomných členov Rady SRZ a predsedu KK 

SRZ. Prezident SRZ navrhol schváliť program zasadnutia bez doplnenia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 76/2016 

Rada SRZ schvaľuje program zasadnutia tak ako bol predložený. 

 



Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ na úvod informoval o zasadnutí Prezídia Rady SRZ konaného dňa 16.06.2016 – 

v zmysle schválenej organizačnej zmeny bol ukončený pracovný pomer dohodou s p. Sprušanským 

a Ing. Semanom k 30.06.2016; p. Mintálovi bola ponúknutá iná pozícia, ktorú odmietol a pracovný 

pomer bol ukončený k 31.05.2016; pracovný pomer bol ďalej ukončený s Ing. Farským z dôvodu 

porušenia pracovnej disciplíny a na vlastnú žiadosť bol ukončený pracovný pomer s Mgr. 

Králikovou; v rámci novej organizačnej štruktúry bol na pozíciu asistenta tajomníka prijatý Ing. 

Kuric a namiesto Ing. Farského bol prijatý Ing. Hajňuk; dlhodobo na PN p. Višňovská a Mgr. 

Waczlavová 

- informácia o plnení uznesenia Prezídia č. 32/2016 – bolo rokovanie so spoločnosťou Hrivis 

engineering s.r.o., ktorá bola doterajším správcom webovej stránky – k žiadnej dohode nedošlo; 

odmietli poskytnúť prístupové heslá, podmieňované podpísaním dohody na zaplatenie sumy 

17 743,20 EUR – dohoda podpísaná nebola; k dnešnému dňu nebola vyplatená žiadna suma za 

správu webovej stránky; od spoločnosti sa vyžiadal podrobný výpis vykonaných prác, ktorý nebol 

zatiaľ vypracovaný; z dôvodu nefunkčnosti webovej stránky bola podpísaná zmluva s novým 

správcom do konca mesiaca jún a na základe mesačného výpisu prác sa posúdi pokračovanie alebo 

ukončenie spolupráce 

- dve dovolania – p. Šalaga a p. Tomčány – prezídium disciplinárné rozhodnutia zrušilo z dôvodu 

porušení Disciplinárneho poriadku SRZ 

- žiadosti o udelenie vyznamenaní – prezídium odporúča schváliť udelenie čestného členstva p. 

Patoprstému  a p. Jančuškovi; udelenie medaile p. Vaľovi, p. Oravcovi a p. Cibíkovi a udelenie 

odznaku 1. stupňa p. Kačmarskému; Ing. Rúžička – čestné členstvo už bolo schválené, ocenenie pri 

príležitosti 90. výročia SRZ 

 

- pred samotným hlasovaním o vyznamenaniach prezident SRZ za overovateľov zápisnice navrhol 

Mgr. Jankovičovú a p. Farského 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 77/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 18.06.2016 vykonávali p. Farský 

a Mgr. Jankovičová. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

            

prezident SRZ – navrhol hlasovať o udelení jednotlivých vyznamenaní 

Ing. Mihalda – p. Patoprstý nespĺňa vek; či spĺňa ostatné podmienky – Mgr. Roobová – chýba mu 

iba jeden rok do 60. roku veku 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 78/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie čestného členstva Petrovi Patoprstému pri príležitosti 90. výročia 

založenia Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 19     Proti – 0  Zdržal sa – 6 

         p. Kozub  Ing. Mihalda 

         p. Antal  p. Sieglová 

         p. Farský p. Néveri 

 

prezident SRZ – ďalej dal hlasovať o udelení čestného členstva p. Jančuškovi, chýba 1. odznak 

 



Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 79/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie čestného členstva Ing. Stanislavovi Jančuškovi pri príležitosti 90. 

výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

prezident SRZ – p. Kačmarský, p. Vaľo, p. Oravec a p. Cibík – nespĺňajú roky od posledného 

udelenia vyznamenania – p. Šaffa – p. Cibík dnes akurát zomrel – tajomník SRZ – udeliť in 

memoriam 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 80/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak 1. stupňa „Za záslužnú a obetavú 

prácu v rybárstve“ p. Milanovi Kačmarskému zo SRZ MsO Michalovce pri príležitosti 90. 

výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 81/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za mimoriadnu a obetavú prácu 

v rybárstve“ pri príležitosti 90. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu týmto členom: 

SRZ MsO Michalovce - Ján Vaľo, Mgr. František Oravec, Michal Cibík. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

p. Estergájoš – bolo prijaté, že niektoré vyznamenania budú udelené pri príležitosti 90. výročia 

založenia Slovenského rybárskeho zväzu – či treba dávať žiadosť opätovne – tajomník SRZ – už to 

bolo schválené; ale bude to predložené ešte v rámci augustového zasadnutia len na vedomie 

 

(na zasadnutie prišiel MVDr. Bilik – celkový počet prítomných 26) 

 

prezident SRZ – ďalšie informácie o zasadnutí prezídia –  dva návrhy na zrušenie trvalého 

vylúčenia – zamietnuté, nakoľko to neumožňujú Stanovy; žiadosti o vymazanie zo zoznamu osôb, 

ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov; p. tajomník predložil správu o činnosti vedúceho 

rybárskej stráže Rady SRZ; prezídium sa ďalej zaoberalo bodmi programu, ktoré sú predmetom 

dnešného rokovania – prijaté uznesenia predložím pri jednotlivých bodoch programu 

 

K bodu 1: 

Kontrola uznesení 

- s pripomienkou vystúpila Mgr. Jankovičová – nesplnené uznesenie č. 70/2016-2 – Rada SRZ 

zrušila ustanovenia v miestnych rybárskych poriadkoch, ktoré boli v rozpore so zákonom a uložila 

organizáciám informovať o tom svoju členskú základňu; aké opatrenia sa príjmu voči 

organizáciám, ktoré tak nekonali; možno by bolo dobré začať voči štatutárom disciplinárne 

konanie – prezident SRZ – prezídium odporúča uložiť viceprezidentom vyrokovať splnenie 

uznesenia s organizáciami, ktoré ho nerešpektovali 

Ing. Mihalda – o aké veľké priestupky sa jednalo – horná miera, limit rýb – všetko, čo sú zaviazaní 

členskou schôdzou a my ich dáme teraz na disciplinárne konanie; tak buď ich „odpálime“ my alebo 

členská základňa; nechajme to radšej tak a neriešme to 

p. Estergájoš – bolo navrhnuté, že najjednoduchšia úprava rybárskych poriadkov je tá, že 

ustanovenia nebudú direktívne, ale budú mať odporúčací charakter a týmto sa takisto neriadili 



tajomník SRZ – aj na prezídiu som informoval, že som dostal list adresovaný ministrovi od 

„nespokojných rybárov z Trnavského kraja“, v ktorom je uvedené, že neriešim pripomienky MŽP 

SR k rybárskym poriadkom, ktoré sú v rozpore so zákonom – jedny žiadajú nápravu a druhí zase 

chcú, aby sme nechali stav aký bol doteraz, a to že ustanovenia budú naďalej platiť – prezídium sa 

s tým opätovne zaoberalo, pretože nie je možné tolerovať porušovanie zákona a vyhlášky 

Mgr. Jankovičová – svoj návrh na začatie disciplinárneho konania sťahujem a počkáme na 

vyjadrenie viceprezidentov 

predseda KK SRZ – Rada už raz rozhodla, že organizácie majú vykonať nápravu; viceprezidenti 

nemajú, čo rokovať; jednoducho zo strany organizácií ide o nesplnenie ukladacieho uznesenia 

Ing. Mišech - § 28 Stanov jasne hovorí, že rybárstvo riadi ústredný orgán štátnej správy; ak nám 

MŽP SR vytklo chyby v rybárskych poriadkoch, tak tu nemáme čo riešiť a len sa tým riadiť 

MVDr. Bilik - § 11 ods. 1 písm. b) Stanov jasne hovorí, že rozhodnutia vyšších zväzových orgánov 

sú záväzné; tak jednoducho my zmeňme rybárske poriadky, ktorými sa budú musieť riadiť 

Mgr. Roobová – to už bolo prijaté uznesením č. 70/2016, organizácie to mali dať iba na vedomie 

svojim členom 

PhDr. Fraňa – ja nechápem čo tu riešime; to my ideme niekomu nariaďovať, aby dodržiaval zákon 

a vyhlášku; je tu jasné nerešpektovanie zákona a vyhlášky zo strany štatutárov; ak je raz nejaký 

právny stav, tak platí, aj keď sa nám nepáči 

Ing. Mihalda – ale je to tak preto, lebo zákon je zlý, ľudia si to sami riešia – PhDr. Fraňa – ja s tým 

súhlasím, ale je tu nejaký zákon, ktorý musíme jednoducho dodržiavať; ale my nie sme 

zákonodarcovia, aby sme si upravovali ustanovenia podľa seba 

tajomník SRZ – treba si uvedomiť, že nejde o problém od minulého roka, ale o dlhotrvajúci, ktorý 

bol tolerovaný ešte bývalým vedením; ichtyológovia schvaľovali jednotlivé rybárske poriadky 

a my teraz iba hľadáme spôsob ako to dať všetko do súladu s právnymi predpismi; máme 122 

organizácií a pochybení malo 32 organizácií, z toho 8 organizácií stále neurobilo nápravu, aj to je 

obrovský úspech, že sme to dotiahli až do tohto stavu; naprávame niečo, čo sa tu niekoľko rokov 

neriešilo a všetkým to bolo jedno 

PaedDr. Čerešňák – vyjadril sa, že trnavská organizácia nedostatky na webovej stránke už 

odstránila 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 82/2016 

Rada SRZ ukladá viceprezidentom podľa krajov vyrokovať splnenie uznesenia č. 70/2016-2 

s organizáciami, ktoré nerešpektovali predmetné uznesenie, a to: Sabinov, Dubnica nad Váhom, 

Moldava nad Bodvou, Nové Zámky, Sereď, Trnava, Dunajská Streda, Senica. 

          Termín: 30.06.2016 

 

Hlasovanie: 

Za – 19    Proti – 1  Zdržal sa – 6 

     p. Kopčo  p. Pavelka  p. Farský 

        Mgr. Jankovičová PhDr. Fraňa 

        p. Dimitrov  p. Tomanovics 

 

Mgr. Jankovičová – v zmysle uznesenia č. 31/2014 majú organizácie využívať softvér spoločnosti 

UnionSoft, s.r.o., či sa používa – tajomník SRZ – v roku 2014 vyhrala spoločnosť výberové 

konanie; bolo niekoľko rokovaní; ide však o jednoduchý softvér a nie je nutné platiť firmu za 

veľké peniaze; opätovne sa urobí cenová ponuka a celé sa to prehodnotí; je to dva roky staré 

a treba sa tým zaoberať; je to v riešení a predloží sa to na ďalšie zasadnutie Rady 

 

Uznesenia splnené: 

140/2015-5, 52/2016-2, 55/2016 

Uznesenia trvajúce: 

19/2013, 27/2013, 36/2013 - nezvýraznená časť, 89/2013, 90/2013, 28/2014, 31/2014, 35/2014, 

5/2015-bod 1, 9/2015-sčasti bod 4, 36/2015, 37/2015, 41/2015, 140/2015-6, 154/2015, 161/2015, 



20/2016-písm. f) a h), 33/2016, 70/2016-2, 74/2016-2 

 

K bodu 2: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-

4/2015 a 1-4/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 31.5.2016 

- materiál obdŕžali všetci členovia Rady elektronicky – Ing. Šátek – niektoré položky sú spôsobené 

sezónnosťou; čo sa týka položky „spotreba materiálu pre RS“ je prekročená o 6% z dôvodu, že 

materiál bol nakúpený z dotácie cca čiastka 100 000 EUR, je to už zaevidované v nákladoch; vo 

výnosoch bude táto položka, keď nám prídu peniaze z fondu, zaúčtované to bude do konca roka 

2016; vyššie náklady na opravu rybochovných zariadení a mzdové náklady z dôvodu vyplatenia 

časti trinásteho platu a ročných odmien pre vedúcich stredísk – skutočnosť zodpovedá plánu 

rozpočtu 

Mgr. Jankovičová – spotreba materiálu, krmív a liečiv; prečo je tam položka týkajúca sa rybárskej 

stráže – Ing. Šátek – ide iba o podkategóriu, ale môže sa to upraviť; položka sa netýka iba krmív 

a liečiv, ale aj spotreby materiálu 

Mgr. Jankovičová – odbahanenie rybníka Čremošňa v Brzotíne bolo schvaľované prezídiom; čo 

ostatné ako výmena potrubia a iné – tajomník SRZ – to schvaľuje príslušná komisia v zmysle 

smernice o obstarávaní tovaru a služieb 

Ing. Šátek – predložil zoznam pohľadávok a záväzkov – Mgr. Jankovičová – sú tu organizácie, 

ktoré ešte nič nezaplatili a mali do 31.03. – p. Gajdošík a p. Dimitrov – aký je postih tých, ktorí 

nezaplatili – tajomník SRZ – vyzveme ich na zaplatenie faktúr – Mgr. Jankovičová – v zmysle 

smernice, v prípade nesplnenia povinnosti, nebudú organizácii vydané povolenia na reprezentačné 

účely na ďalší rok; treba to dodržať 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 83/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán 

a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2015 a 1-4/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 31.5.2016. 

 

K bodu 3: 

Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2016 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali elektronicky; ide o porovnanie obdobia v roku 2015 a 2016, 

medziročný index je 374 197,71 EUR; odvody sa zvýšili aj vďaka zrušeniu bezplatných povolení; 

organizáciám bol tiež zasielaný dotazník týkajúci sa cien povolení a zavedeného nového systému 

vydávania povolení, reagovalo naň 85% organizácií  a až 80% organizácií je spokojných s novým 

systémom rozdelenia povolení na rybolov; máme tak spätnú väzbu, na základe ktorej môžeme 

prijímať nové rozhodnutia 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 84/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú bilanciu predaja cenín a povolení za rok 2016. 

 

K bodu 4: 

Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2017 

prezident SRZ – návrhom sa zaoberalo aj prezídium; odporúča schváliť rovnaký variant cien 

povolení, ktorý bol schválený v roku 2016 s jednou zmenou, a to zmeniť denné povolenie pre 

nečlenov zo 17 EUR na 20 EUR 

Ing. Strihová – materiál obdŕžali členovia Rady elektronicky; návrh cien povolení vyplynul 

z dotazníka, ktorý bol zasielaný na organizácie – návratnosť 85%; 1/3 organizácií ma miestne 

kaprové povolenie za 46 EUR, a preto navrhujeme doplniť povolenie za 50 EUR; na pstruhových 

vodách navrhujeme zrušiť povolenie za 17 EUR a doplniť za 43 EUR; pri hlavátkových 

povoleniach pre nečlenov chýbalo uvedené povolenie za 200 EUR; navrhujeme vytvoriť ročné 

povolenie na kaprové revíry Rady SRZ, aby získala Rada aj organizácie; organizáciám, ktoré sú 

v blízkosti revírov Rady, vzrástli príjmy rádovo o 10 000 EUR a je to aj na úkor revírov Rady, 



ktoré sú zarybňované nedostatočne už niekoľko rokov; čo sa týka lipňových vôd, tie chceme riešiť 

samostatne tiež dotazníkom a ak bude záujem Rady, tak by sme chceli ZLP riešiť v auguste, a ak 

nie, tak budúci rok; uskutočnilo sa priebežne stretnutie s Ružomberkom, Breznom a Dolným 

Kubínom – názory nie sú jednoznačné, niektorí navrhovali zrušiť ZLP alebo zvýšiť cenu; viac ako 

polovica organizácií nemá lipňové vody a ich členovia majú možnosť si zakúpiť ZLP 

Ing. Staško – miestne lipňové vody sú aj vo zväzovom, a preto nie je nutné mať zakúpené dve 

povolenia, pretože sa navzájom kryjú 

p. Tomko – prečo nebolo zvolané stretnutie aj s Košickým a Prešovským krajom; nemalo by sa 

rozhodovať bez nich – Ing. Strihová – išlo o stretnutie narýchlo 

PhDr. Fraňa – vo zväzovom povolení by mali byť VN; ich rozsah je teraz nedostačujúci, pretože 

organizácie zo zväzového vybrali VN a ponechali tam len riečky a rieky, ktoré sú nezaujímavé 

Ing. Strihová – od budúceho roka sa chceme venovať aktualizácii zväzového kaprového poriadku; 

dalo by sa to, ale musíme organizáciám niečo poskytnúť – PhDr. Fraňa – stále hovoríme o nejakom 

spoločnom rybárstve, ako spolupracujeme a pritom mám pocit akoby sa na tých vodách chceli 

navzájom „postrieľať“, len preto, že ten je z inej organizácie a čo robí na „našom“ revíre 

Ing. Mišech – organizácie vyberajú vodu zo ZKP, pretože im nevieme poskytnúť adekvátnu 

náhradu za obhospodarovanie a to je preto, že máme hlboko podhodnotené zväzové povolenia 

Ing. Mihalda – treba obmedziť počet privlastnených rýb, a potom tých cudzích rybárov pustíme aj 

na naše vody 

prezident SRZ – všetko sú dobré námety, ale je zbytočné sa im narýchlo teraz venovať; je to 

problematika na dlhodobejšie hľadanie riešenia; už minulý rok bola prijatá dosť veľká zmena, tento 

rok to treba ešte ponechať 

Ing. Strihová – takže sa nezvýšia ani navrhnuté ceny a neopravia chyby – prezident SRZ – chyby 

sa opravia automaticky, ale zvyšovanie cien nebude, okrem návrhu denného povolenia pre 

nečlenov 

p. Farský – len na margo tejto diskusie; bol som proti zrušeniu sezónnych povolení, ale 

v konečnom dôsledku sme vybrali viac peňazí a je to dobrý systém – odvod Rade je stabilný, 

a preto zavedenie ročného kaprového povolenia nemá zmysel 

MVDr. Bilik – nie všetci rybári majú rovnaké podmienky prístupu k vodám – prečo majú niektorí 

trpieť za to, že sa narodili napr. v Medzeve; neoberajme ich o možnosti – Ing. Strihová – netreba sa 

na to pozerať len z pohľadu organizácií; treba to vybilancovať – Ing. Mišech – chcete mi povedať, 

že tí čo si kupovali sezónne povolenia, si teraz nekúpili nič – p. Šaffa – z takých rybárov sme si 

práveže urobili našich rybárov  

p. Tomko – a čo ten návrh na zrušenie 17 EUR členskej známky – Ing. Mišech – OTV nemá riešiť 

členské, nie je to v ich kompetencii; je to otázkou organizácií, nakoľko peniaze slúžia na 

fungovanie a administráciu 

tajomník SRZ – zaraďovanie revírov do ZKP treba prehodnotiť; jednou alternatívou pre ďalšie 

obdobie je, že v ZKP budú len vodné nádrže a vodné toky 

Ing. Mišech – treba opraviť iba chyby 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 85/2016 

Rada SRZ schvaľuje nemeniť ceny povolení pre rok 2017 s výnimkou denného povolenia pre 

nečlenov, ktoré sa zvyšuje zo 17 EUR na 20 EUR a vykonania opráv. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           p. Tomko 

 

Ing. Staško – návrh na uznesenie, že predaj ZLP sa neviaže na miestne lipňové povolenie – MVDr. 

Bilik – ale potom nebude povolenie platiť na miestne vody – Ing. Staško – bude, pretože ZLP kryje 

všetky miestne vody – Ing. Strihová – obe sú preto, aby organizácie mohli zarybňovať lipňové 

vody z príjmov z miestnych povolení – Ing. Staško – nemôžeme predsa chcieť, že ten čo má 

kaprové povolenie, si musí kúpiť aj lipňové, ak chce ZLP – Ing. Mišech – na kaprových je presne 



ten istý systém ako na lipňových; nie je dôvod to meniť – PhDr. Fraňa – povolenia sú celkovo zlé 

nastavené; keď chce chytať na miestnych vodách, kúpi si miestne, a keď chce na zväzových, tak si 

kúpi zväzové; systém je rovnaký – Ing. Staško – ale na lipňových, sú všetky v ZLP – MVDr. Bilik, 

Ing. Strihová, p. Polák – nie je to pravda, nie všetky miestne sú v ZLP 

Ing. Strihová – navrhujem zaoberať sa touto otázkou na augustovom zasadnutí 

 

- po diskusii k ZLP Ing. Strihová – otázka limitu rýb na 50 ks; z dotazníka vyplynulo, že 50% je 

spokojných a 30% by bolo za zníženie; na druhej strane, takmer nikto si nezakupuje druhé 

povolenie z dôvodu vyčerpania 50 ks rýb; OTV navrhuje limitovať úlovky na záznam o úlovkoch, 

bez ohľadu na počet povolení – Ing. Mišech – zaoberať sa tým až budúci rok, a nech to prejdú 

organizácie na svojich VČS 

Ing. Strihová – návrh povolení na lov hlavátky na túto sezónu, ide o požiadavku organizácií, 

navrhujeme 717 ks pre členov a 71 ks pre nečlenov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 86/2016 

Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na lov hlavátky pre rok 2016 v počte 717 kusov pre členov 

SRZ a 71 kusov pre nečlenov SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Ing. Strihová – predložila žiadosti organizácií na poskytnutie dotácie z rezervného zarybňovacieho 

fondu, a to pre Nové Zámky, Šahy, Trnava, Rimavská Sobota, Gelnica, Prešov; v Šahách 

a Rimavskej Sobote bolo mimoriadne znečistenie vôd 

p. Kopčo – ide o nové revíry, keď dávame prvotné zarybnenie – Ing. Strihová – ide o dorybnenie – 

Ing. Kopčo – tak to tak treba pomenovať – PaedDr. Čerešňák – VN Horné Orešany ide 

o vypustenú nádrž 

p. Tomko – prečo máme dať dotáciu Prešovu, keď dlhuje peniaze, ktoré neodviedol na Radu 

Ing. Mišech – z čoho je tvorený fond, ide o odvod 2 eurá od každého člena, a preto to tým rybárom 

patrí 

Mgr. Jankovičová – len na margo, že ideme dotovať organizácie, ktoré porušujú predpisy 

a nerešpektovali uznesenie Rady týkajúce sa miestnych rybárskych poriadkov 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 87/2016 

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

zarybnenie a dorybnenie takto: 

- SRZ MsO Nové Zámky – 1000 kg K3, 300 kg Ab2, 500 kg L2-3 v hodnote 5 340 EUR na 

dorybnenie – VN Branovo 

- SRZ MO Šahy – 300 kg K2 a 900 kg K3 v hodnote 2 745 EUR na MZV – VN Výškovce 

- SRZ MsO Trnava – 1 300 kg K2, 500 kg Ab2 a 500 kg L2-3 v hodnote 6 870 EUR na dorybnenie –  

VN Horné Orešany 

- SRZ MsO Rimavská Sobota – 500 kg K2, 100 kg Š1 a 2 000 ks Mrs1 v hodnote 3 540 EUR na 

MZV – Rimava č. 2 

- SRZ MO Gelnica – 12 000 ks Pp1 (11cm) v hodnote 1 584 EUR na dorybnenie – VN Jaklovce 

- SRZ MsO Prešov – 1 000 kg K2 v hodnote 2 400 EUR na prvotné zarybnenie – Štrkovisko Veľký 

Šariš. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Gajdošík 

           PhDr. Fraňa 



           Mgr. Jankovičová 

 

Ing. Strihová – v rámci bodu programu predložila žiadosti organizácií – SRZ MsO Prievidza žiada 

o vrátenie Oslianskeho potoka a potok Cérová; na základe uznesenia č. 55/2016 sme si vyžiadali 

podklady o hospodárení od Prievidze aj Partizánskeho – Prievidza obhospodaruje hornú časť ako 

chovný revír a Partizánske obhospodaruje spodnú časť a zarybňujú ako lovný revír; jedine Rada 

môže rozhodnúť komu sa vyhovie, keďže sa oni nevedia dohodnúť 

p. Sieglová – dali sme im možnosť, aby sa dohodli; teraz to treba vyriešiť na Rade 

p. Kopčo – treba im ten revír zobrať a dať ho do revírov Rady 

Ing. Strihová – do roku 2002 patril potok Partizánskemu; v minulosti sa to neustále menilo 

a nevieme teda vyhodnotiť komu by mal patriť; na každej časti je iný ichtyológ, a preto nevieme 

zaujať stanovisko, keďže je tu konflikt záujmov 

tajomník SRZ – neriešil by som to, jednoducho ponechať stav, ktorý je, pokiaľ sa nedohodnú inak 

p. Kopčo – predložil návrh na uznesenie – ak sa organizácie do konca júla nedohodnú, Rada 

odoberie revír a zaradí ho medzi revíry Rady SRZ – s návrhom súhlasilo 8 členov Rady SRZ – 

nakoľko návrh neprijala nadpolovičná väčšina, návrh neprešiel 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 88/2016 

Rada SRZ potvrdzuje súčasný stav prerozdelenia Oslianskeho potoka, a to: SRZ MsO Prievidza 

obhospodaruje hornú časť ako chovný revír a SRZ MsO Partizánske obhospodaruje dolnú časť ako 

lovný revír.  

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Gajdošík 

           MVDr. Bilik 

 

Ing. Strihová – SRZ MsO Prievidza žiada o zámenu VN Nitrianske Rudno vedenej v ZKP za VN 

Nováky; žiadosť bola posudzovaná aj v roku 2015, kedy bolo prijaté uznesenie č. 66/2015, ktorým 

sa neschválilo vyňatie VN Nitrianske Rudno zo ZKP 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 89/2016 

Rada SRZ potvrdzuje uznesenie č. 66/2015, a teda neschvaľuje vyňatie VN Nitrianske Rudno zo 

zväzového kaprového povolenia. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Antal 

           p. Estergájoš 

 

Ing. Strihová – SRZ MsO Prievidza žiada jednotný začiatok kaprovej sezóny; už sme sa zaoberali 

na základe uznesenia č. 67/2015, kedy sme MŽP SR požiadali o udelenie výnimky na skorší lov 

kapra na všetky revíry Rady SRZ; Prievidza žiada, aby bol jednotný začiatok na všetkých VN – 

revíroch zväzu, čo sa dá vyriešiť len zákonom 

p. Dimitrov – kedysi sa výnimky na VN nedávali, iba na štrkoviská 

 

Ing. Strihová – návrh Prievidze na zmenu zaraďovania revírov; v budúcnosti sa tým môžeme 

zaoberať, teraz len zobrať na vedomie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 90/2016 



Rada SRZ berie na vedomie žiadosť SRZ MsO Prievidza o jednotný začiatok rybolovnej sezóny 

a návrh SRZ MsO Prievidza na zmenu zaraďovania revírov. 

 

Ing. Strihová – ďalšia žiadosť z organizácie Martin ohľadom zníženia limitu privlastnených rýb 

z 50 ks na 25 ks; problematika limitu bola riešená v rámci návrhu cien povolení, že sa tým budeme 

zaoberať až ďalšie obdobie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 91/2016 

Rada SRZ berie na vedomie žiadosť SRZ MsO Martin o prehodnotenie privlastneného si počtu rýb 

na jedno povolenie z počtu 50 kusov na 25 kusov. 

 

Ing. Strihová – žiadosť SRZ MO Dunajská Lužná o poskytnutie podpory z prostriedkov 

Environmentálneho fondu pre Štrkovisko Rovinka Veľká Voda; má 36 ha, požiadavka je 10 200 

EUR; ichtyológ odporučil, že projekt je dobre spracovaný, ale finančný balík dotácie je 

obmedzený, a preto by sa musel krátiť; zároveň nejde o zväzovú vodu a uskutočňuje sa tam 

neoprávnený chov rýb, ktorý sa rieši 

p. Pavelka – revír nie je súčasťou ZKP, pretože to neumožnil práve ichtyológ; ide o vodu, na ktorej 

sa ťažil štrk a asi pred 10 rokmi sa tam postavila odkalovačka, ktorá tú vodu zničila, spoločnosť 

však už odišla, pretože súkromná osoba p. Jakubec si ohradil svoj pozemok až po hladinu a má tam 

svoje ryby; vďaka tomu, že odišli, sa znova urobil priestor pre rybárov, ale potrebujeme to 

zveľadiť práve kvôli tej odkalovačke, ktorá tam bola 

prezident SRZ – prezídium odporúča žiadosťou sa zaoberať na ďalšom zasadnutí, nakoľko 

prebieha konanie na MŽP SR ohľadom neoprávneného chovu rýb 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 92/2016 

Rada SRZ schvaľuje zaoberať sa žiadosťou SRZ MO Dunajská Lužná o poskytnutie podpory 

z prostriedkov Environmentálneho fondu pre Štrkovisko Rovinka Veľká Voda na augustovom 

zasadnutí Rady SRZ z dôvodu prebiehajúceho konania na MŽP SR vo veci neoprávneného chovu 

rýb. 

 

Hlasovanie: 

Za – 21     Proti – 0   Zdržal sa – 5 

          p. Dimitrov p. Pavelka 

          p. Gajdošík p. Tomko 

          Mgr. Jankovičová 

 

Ing. Mihalda – prečo ste sa zdržali, keď sa jedná o vás – p. Pavelka – pretože ste nám nevyhoveli – 

tajomník SRZ – to nie je o nevyhovení; ide iba o časový posun z dôvodu, že sa to rieši na MŽP SR 

a nechceme do toho vstupovať svojím rozhodnutím; žiadosti o dotáciu sa posielajú do 01.10., takže 

v auguste sa to prerokuje opätovne 

 

4.1. Správa o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady SRZ 

Ing. Strihová – informovala o činnosti OTV – pracovná skupina ohľadom HEP-u skončila; naše 

pripomienky neboli všetky akceptované; viacerí zo skupiny vyjadrili nespokojnosť s materiálom 

a navrhujú nepredložiť ho vláde; plánujeme vypracovať dotazník ohľadom ZLP; petícia „Za živé 

rieky“ stále beží, takže naďalej môžete zbierať podpisy; žiadosť na MŽP SR, že nie sme 

upovedomovaný o správnych konaniach, a preto sme požiadali o usmernenie orgánov štátnej 

správy 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 93/2016 



Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady 

SRZ. 

 

(zo zasadnutia sa ospravedlnil p. Stanko – prítomných 25 členov Rady SRZ) 

 

K bodu 5: 

Priebežná finančná bilancia rozpočtu XIV. MS v LRU-prívlač Svit 2016 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali elektronicky; je to priebežná bilancia na základe došlých 

faktúr a príjmov; aktuálna bilancia je + 37 148,60 EUR; dôležitým dodatkom je to, že Rada 

schválila, že odmeny pre ústrednú organizačnú komisiu sa schvália až po konečnom vybilancovaní 

plnenia rozpočtu 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 94/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú finančnú bilanciu rozpočtu XIV. MS v LRU-prívlač Svit 

2016. 

 

K bodu 6: 

Priebežná informácia o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia 

založenia SRZ 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali elektronicky a všetko máte okomentované v priebežných 

položkách; na augustovom zasadnutí Rady už budete mať podrobnejšie materiály aj z hľadiska 

cien, pozvánok a iného  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 95/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ 

a osláv 90. výročia založenia SRZ. 

 

K bodu 7: 

Iné 

7.1. Prezentácia výrobných stredísk Rady SRZ: Považská Bystrica a Svit 

prezident SRZ privítal vedúceho OV Ing. Cintulu a vedúcich stredísk p. Hrašku a p. Hurčalu 

Ing. Cintula – stredisko Považská Bystrica bolo naposledy prerobené v 60. rokoch; bolo v správe 

Slovrybu a ten nám to vrátil; je tvorené 25 zemnými rybníkmi, pričom 1 je nefunkčný; chovajú sa 

pstruh dúhový a potočný, lieň sliznatý, lipeň thymiánový a sporadicky nosáľ, podustva a iné; 

násady sa nakupujú prevažne zo strediska Slovianska Dolina; výhody: odchov rýb v zemných 

rybníkoch, celoročný predaj rýb, možnosť zimovania rýb, strategická pozícia pri zarybňovaní 

revírov, distribúcia rýb na Vianoce; nevýhody: problém s odberom vody – potrubie popod mesto, 

časté prívalové dažde, nedostatok vody v letných mesiacoch, nakoľko musíme dodržiavať prietok, 

prestarnuté stredisko, málo investícií a nemožnosť bývania, stredisko je nechránené pred 

predátormi; stredisko je potrebné zasieťovať, okysličovací systém, dobudovanie kamerového 

systému a iné; čo sa týka bilancie odchovu lipňa na stredisku, tak bolo cca – 9 000 EUR; do 

budúcnosti uvažovať o zvýšení ceny lipňa, zazimovanie nemôže byť pre nás stratové; u nás sú 

straty 40 až 50 % 

Ing. Mihalda – o probléme s lipňom sa hovorilo od decembra, pričom sa to nepotvrdilo – ak niečo 

viete, povedzte to na rovinu, aby sme vedeli s čím máme rátať – Ing. Cintula – vedúci strediska 

avizoval, že to nemusí fungovať, išlo ale o pokus, ktorý nevyšiel a je to ponaučením pre nás 

tajomník SRZ – nasadilo sa 145 000 ks a vylovilo sa cca 34 000 ks, čo je 23 %; je to zlé číslo, ale 

čo je lepšie, keby sme tou rybou zarybnili vodu v jeseni, kedy by to malo 0 % efekt alebo takto, 

kedy sme dosiahli aspoň 23 %; išlo o pokus, aby sme vedeli aký to bude mať dopad a podľa toho 

sa vieme nastaviť do budúcnosti; v auguste bude predložený cenník na prezimovanú násadu 

Ing. Staško – pokus sa nedá objektívne vyhodnotiť, keďže nevieme určiť koľko toho požrali vtáky 



p. Cintula – preto je potrebná investícia do strediska a to zasieťovanie rybníkov 

p. Hraško – dodávka 03.09. – veľa kusov sa dávalo do jedného rybníka; bol predpoklad, že sa dá 

postupne do ďalších rybníkov, ale nepredal sa taký počet rýb ako sa predpokladalo, problémom bol 

ale úhyn hneď po dvoch týždňoch; smerodajnejšia je dodávka 1.10. v počte 25 000 ks – tam je tá 

strata relevantnejšia (buď rybičky neboli pripravené na podmienky alebo kvôli rybožravým 

predátorom) 

Ing. Mišech – čo chceme ďalej robiť s lipňom; keby sme toho lipňa nasypali do voľných vôd, tak 

by sme z toho nič nemali a išlo by o vyhodené peniaze; na rybníku 16 kde bolo nasadených 25 000 

ks a vylovených 13 700 ks, čo je úspešnosť 54,80 % a na lipňa veľmi slušný výsledok; čo je teda 

cieľom celého nášho snaženia – dostať rybku do vody, aby prežila 

Ing. Cintula – všetko je to o peniazoch; investícia na stredisku PB nebola plánovaná; ale môžeme 

si určiť priority a zlepšiť to 

p. Kopčo – je v PB problém s vodou – p. Hraško – potrubie je pod mestom, musíme dodržiavať 

sanitačný prietok; treba urobiť aj údržbu tohto potrubia – Ing. Mišech – čo náhradný zdroj vody, 

v blízkosti je Váh, treba urobiť studňu – Ing. Cintula – je to požiadavka, ale stredisko išlo na veľmi 

úspornom režime, nakoľko sa nevedelo, čo sa s tým strediskom bude diať; malo sa predať, a preto 

sa doňho nič neinvestovalo 

Ing. Staško – máte už nejaké kroky ako ďalej postupovať – Ing. Cintula – na to potrebujeme váš 

výstup, či sa tomu môžeme venovať a investovať do obnovy, už sme dali vypracovať aj cenové 

ponuky, ale investície boli určené na iné strediská – p. Hraško – problémom sú aj prítoky, ktoré sa 

nedajú stále kontrolovať, keďže chýba kamerový systém; prítok sa môže kedykoľvek upchať, 

o čom ja ale neviem, keďže nemám možnosť tam byť celý čas a ráno, keď prídem do práce už 

môže byť neskoro 

 

Ing. Cintula – predložil prezentáciu o stredisku Svit – vybudované v 50. rokoch; 17 rybníkov, 4 

sádky liahní; chov pstruh dúhový a potočný, lipeň, sivoň a hlavátka podľa požiadaviek – problém 

je, že čo s ňou, pretože najskôr všetci chceli a teraz nie je záujem, že ju budú nakupovať z iných 

krajín; výhody: odchov rýb v zemných rybníkoch, zimovanie, celoročný predaj, možnosť bývania 

na stredisku; nevýhody: problém s odberom vody, je tam postavená MVE, rieši sa aj povolenie na 

odber vody, pretože končí v novembri; od budúceho roka sa bude povolenie riešiť na každom 

stredisku a aj tie, ktoré majú na dobu neurčitú, budú môcť mať maximálne na 10 rokov; tiež 

prestarnuté stredisko, boli tam až traja nájomcovia, ktorí do toho nijako neinvestovali; treba opravu 

sádok, strechy, potrubia, úprava brehov a iné; prezimovanie lipňa je oveľa lepšie – priaznivejšie 

podmienky 

p. Hurčala – lipeň bol naskladnený 06.04. o dĺžke 10 cm, jeho priemer je 14,3 cm, čo je za dva 

mesiace veľmi pekný prírastok; ohlasy z organizácií sú veľmi dobré 

p. Tomko – či je problém s volavkou aj vo Svite – p. Hurčala – je aj tu tento problém, ale výhodou 

je, že bývam priamo na stredisku, sú tam aj deti, dá sa to kontrolovať 

Ing. Cintula – prostriedky sú vo Svite z Environmentálneho fondu už naplánované; bol zakúpený 

traktor a podobne 

p. Kopčo – poznám toto stredisko a obdivujem p. Hurčalu, ktorý ho kosil ručne, kým nemal traktor 

p. Estergájoš – nesmierne si vážim činnosť týchto ľudí; čo je pozitívne, že je tam mnoho druhov 

rýb; neočakávajme zisky hneď na začiatku, dôležité je, aby nebolo stratové, a aby sa postupne 

opravovalo, čo sa prejaví v budúcnosti 

predseda KK SRZ – niekoľko rokov počúvame analýzy stredísk a konečne prišli aj samotní vedúci 

stredísk;  prestať hovoriť, čo sa má urobiť, ale treba začať robiť všetky tie opravy 

tajomník SRZ – táto otázka je v riešení; predložíme na decembrovom zasadnutí, pôjde o dlhodobé 

investície 

Ing. Staško – treba niekoho, kto nejakým systémom pripraví jednotlivé opravy, ktoré treba urobiť, 

a zároveň, aby sme za každú cenu nebrali najnižšie ponuky, aby to nedopadlo fiaskom; s takýmto 

človekom treba úzko spolupracovať, pretože pôjde o veľké investície, aby sa len nečakalo, čo sa 

urobí Ing. Cintula – Ing. Kuric bude chodiť s nami teraz po strediskách, ale je dôležité, aby aj 

vedúci na strediskách mali záujem, pretože sú aj takí, ktorým sa nechce o to stredisko starať; kým 

budú nejaké výsledky, možno je to otázka niekoľkých rokov a výsledky bude „žať“ iná Rada 



p. Gajdošík – chcel by som sa opýtať, zarybňovali sme pstruhom potočným a mal zakrpatené prsné 

plutvy – p. Hraško – tá ryba bola asi od nás, nejde však o žiadne poškodenie, pravdepodobne 

genetická chyba – p. Gajdošík – ryby sú v perfektnej kondícií, len ma zaujímalo, či vieme, čím je 

to spôsobené 

p. Kopčo – je veľký rozdiel medzi rybami zo Slovianskej Doliny a tými, čo sú zo Slovrybu – 

nechcem ohovárať, ale je menej plachá, inak sa správa a nemá prsné plutvy, nie je problém s rybou 

v Slovianskej Doline  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 96/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk Rady SRZ: Považská Bystrica a Svit. 

 

7.1.1. Správa o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ 

Ing. Cintula – momentálne prebieha zarybňovanie zubáčom rýchleným, pstruhom potočným 

dvojročným a lipňom jednoročným prezimovaným; nakúpili sme asi 800 000 rýchleného zubáča; 

zarybnený je Dunaj č. 1 a č. 2, Sĺňava a Kráľová, Oravská Priehrada, Domaša, Ružín, Teplý Vrch 

a ostáva Liptovská Mara a Ružiná; povolenia na odber vody sú teraz prioritou, riešime spolu s Ing. 

Krajčom; príprava podkladov pre zmenu cenníka 

tajomník SRZ – požiadal vedúceho OV, aby sa zintenzívnila spolupráca s odborom tečúcich vôd, 

aby sa nestávalo, že sa niečo na strediskách vyrobí a naši ichtyológovia to nechcú akceptovať; je to 

mrhanie našej činnosti; sme jeden tím a nemali by sme si medzi sebou budovať problémy – p. 

Kopčo – treba vymeniť ichtyológov – p. Hurčala – ako príklad, pred niekoľkými rokmi sa nerobila 

dvojročná hlavátka, začali sme v roku 2011, a teraz už im je 40cm hlavátka malá a chcú väčšiu; to 

by však znamenalo ďalší rok chovu a to sa kapacitne nedá zvládnuť – Ing. Cintula – je to problém 

zamestnancov, nie organizácií; máme 3 produkčné liahne, na východnom Slovensku nie je napr. 

naplánovaná žiadna Kr, Šr, či Š0; viem, že niekde podmienky na to nie sú, ale keď sa vyskytne 

nadprodukcia, tak fond ichtyológa je určený práve na toto, ale ak s tým majú problém, tak načo 

nám sú tri liahne; našu produkciu by sme mali v prvom rade upratať u seba, máme na to 

podmienky – p. Kopčo – ichtyológovia nemôžu ísť predsa proti nám – tajomník SRZ – preto som 

požiadal, aby sa zintenzívnila spolupráca – Ing. Cintula – z minulosti je zaužívané, že výroba ma 

viac a ona ma viac peňazí, oni toto môžu; treba si uvedomiť, že sme na jednej „lodi“ a nie že každý 

ide sám za seba – Ing. Staško – tieto problémy treba avizovať včas, lebo si nemôžeme dovoliť 

niečo vyrobiť, a potom to nevyužiť; a ak sa to nevyrieši, tak musí nastať personálna politika – 

MVDr. Bilik – ichtyológ si predsa nemôže „postaviť hlavu“ a robiť si po svojom 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 97/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ. 

 

7.2. Návrh plánu práce Prezídia a Rady na II. polrok 2016 

tajomník SRZ – materiál ste obdŕžali, zasadnutia sú naplánované na 27.08. a 09.12.-10.12.2016 

Mgr. Jankovičová – odporúčam doplniť na decembrové zasadnutie predbežné vyhodnotenie 

konania mimoriadneho snemu a osláv  

tajomník SRZ – návrh je zatiaľ len na august a december a v prípade potreby sa zvolá ďalšie 

v medziobdobí; čo sa týka mimoriadneho snemu, tak nevieme určiť koľko bude trvať vypracovanie 

notárskej zápisnice, následne sa musia upraviť vnútorné predpisy, ktoré by sa vám zaslali a celé by 

to bolo prerokované na ďalšom zasadnutí 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 98/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia a Rady SRZ na II. polrok 2016 s doplnením programu 

decembrového zasadnutia Rady SRZ o predbežné vyhodnotenie mimoriadneho snemu SRZ a osláv 

90. výročia založenia SRZ. 

 



Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.3. Žiadosti a podnety ZO SRZ 

7.3.1. SRZ MO Bytča – žiadosť o pôžičku 

prezident SRZ – žiadosťou sa zaoberalo prezídium a odporúča pôžičku schváliť; ide o poskytnutie 

pôžičky na nákup nehnuteľnosti 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 99/2016 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR pre SRZ MO Bytča na 

odkúpenie nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.3.2. SRZ MO Dunajská Lužná – žiadosť o poskytnutie podpory z environmentálneho fondu 

- žiadosť bola prerokovaná v rámci bodu 4 a bolo prijaté uznesenie č. 92/2016 

 

7.3.3. Dušan Rezníček – žiadosť o odkúpenie časti parcely 

prezident SRZ – žiadosťou sa zaoberalo prezídium, odporúča schváliť odpredanie pozemku po 

vypracovaní znaleckého posudku; získané finančné prostriedky by sa použili na opravu stredísk; 

ponuka bola 30 EUR/m
2
 

tajomník SRZ – ide o fyzickú osobu, ktorej firma vlastní Hornet Autosklo, s.r.o.; ide o pozemky 

v Považskej Bystrici, ktoré sú nevyužiteľné pre SRZ; odpredaním pozemku by sme získali financie 

na opravu stredísk; je teda vhodný len na získanie investície; chceme však znalecký posudok, aby 

sme tak zistili približnú cenu za predmetné pozemky  

Mgr. Jankovičová – čo sa tam plánuje – tajomník SRZ – pravdepodobne autoumývareň, 

v súvislosti s jeho činnosťou; nebude to mať žiaden vplyv na stredisko v Považskej Bystrici; práve 

naopak, chceli by sme sa dohodnúť, že by opravili plot, bránu; cesta by ostala naša a bolo by na ňu 

zriadené vecné bremeno 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 100/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na časti 

parcely č. 1581/8 a 1581/2 o výmere cca 2 000 m
2
 v Považskej Bystrici z dôvodu možného 

odpredaja a získania investícií pre strediská. 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

7.3.4. SRZ MsO Martin – zníženie počtu úlovkov 

- žiadosť bola prerokovaná v rámci bodu 4 a bolo prijaté uznesenie č. 91/2016 

 

7.3.5. SRZ MsO Prievidza – jednotný začiatok kaprovej sezóny, návrh na zaraďovanie 

revírov, zámena VN Nitrianske Rudno 

- žiadosti boli prerokované v rámci bodu 4 a boli prijaté uznesenia č. 89/2016 a č. 90/2016 

 

8. Rôzne 

- v rámci bodu rôzne vystúpil p. Valent – pred mesiacom ma oslovil člen výboru vo Zvolene, že 

poriadajú detský tábor a chceli by požiadať o povolenia pre vedúcich tábora, či prišla takáto 

požiadavka – Mgr. Roobová – žiadosť treba poslať písomne 

Ing. Mišech – navrhujem oceniť víťazov z MS v LRU-prívlač vo Svite a dať im najvyššie možné 



ocenenie, aké môžeme dať, aby sme ich mohli oceniť na oslave 90. výročia založenia SRZ 

Ing. Mihalda – pripraviť to na augustové zasadnutie 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 101/2016 

Rada SRZ ukladá OŠČ vypracovať návrh ocenenia pre majstrov sveta v LRU-prívlač 2016. 

Zodpovedný: vedúci OŠČ      Termín: augustové zasadnutie 

 

Hlasovanie: 

Za – 25     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

- v závere tajomník SRZ informoval o stave bankových účtov – celková suma k 15.06.2016 je 

1 057 865,74 EUR; poskytnuté pôžičky ZO celkovo vo výške 80 000 EUR, zostatok 64 000 EUR; 

uskutočnilo sa preškolenie RS v Prešovskom a Košickom kraji, ďalšie školenia budú prebiehať od 

septembra; boli osadené umelé hniezda na VN, úspešnosť 60 %; neboli osadené na VN Teplý 

Vrch, Sĺňava (zlá komunikácia) a Krpeľany; odporúčame urobiť v septembri ichtyologické 

prieskumy na VN, aby sa posúdilo množstvo prežitej obsádky po letných mesiacoch; podpísaná 

dohoda o ochrane revírov s organizáciou Piešťany, nakoľko pokračuje PN p. Piešťanského; na 

minulom zasadnutí bolo prijaté uznesenie ohľadom pokračovania vykonávania auditu, bola 

podpísaná zmluva s Interaudit Benetip s.r.o., podarilo sa nám znížiť cenu o 100 EUR, cena je 2 650 

EUR bez DPH; informácia o reprezentačných kravatách a košeliach – čakáme na cenové ponuky; 

od 16.06. prebieha na sekretariáte vládny audit na čerpanie dotácií z MŠ SR v rokoch 2014-2015 

tajomník SRZ – na jednom webovom portáli sa objavil preklik na stiahnutie všetkých materiálov 

určených na zasadnutie Rady SRZ; ak teda máte niečo konkrétne na mňa alebo na činnosť 

sekretariátu, tak to povedzte teraz a na nikoho sa nehrajme, pretože predmetná stránka atakuje 

činnosť mojej osoby a činnosť sekretariátu 

Ing. Mihalda – nemusí to byť nikto z nás, pretože ja materiály posielam svojmu hospodárovi a ak 

to robia aj iní, tak to mohla zdieľať úplne iná osoba 

tajomník SRZ – denne sme atakovaní množstvom dotazov od rybárov; týmto by som chcel 

pochváliť aj Mgr. Roobovú, pretože prácu, ktorú odviedla je veľmi dôležitá 

Ing. Mihalda – požiadal p. tajomníka, že keď pôjde na stretnutie s ministrom, aby tlmočil 

nespokojnosť ľudí s terajším zákonom a vyhláškou; a takisto sľubované stretnutia so samosprávou 

a nápravy ohľadom prístupu k vode a príjazdových ciest; a zároveň, čo s vedúcim odboru športovej 

činnosti PaedDr. Hromekom – tajomník SRZ – p. Hromek má dohodu do 31.08., od 1.9. nastupuje 

p. Sprušanská z materskej dovolenky, ktorá bude túto funkciu zastávať; išlo o duplicitu činností; čo 

sa týka zákona, boli podpísané dekréty pracovnej skupiny; prístup k vodám chceme otvoriť so 

ZMOS-om, poukazujeme na to, že zakúpením rybárskych lístkov sa prispieva do obcí cca 500 000 

EUR 

p. Estergájoš – požiadal všetkých členov, že keď sa niečo prerokuje, aby sa to nedostávalo von, 

kým nie je oficiálny výstup; je veľmi nepríjemné, keď Disciplinárna komisia pri Rade SRZ 

rozhodne o nejakej veci, nie je vydané ešte písomné rozhodnutie a mne niekto za dva dni 

telefonuje, že ako p. Lipka chodí po Piešťanoch a všade „vypráva“ ako sú p. Piešťanský a p. 

Melicher odpísaní; sú to nepríjemné veci; keď sa vydá písomné rozhodnutie, tak nech sa rozpráva, 

ale pokým to nie je vonku, tak skúste zachovať diskrétnosť a buďte kolegiálny 

tajomník SRZ – predstavil nový návrh lepiek, ktoré budú čitateľnejšie a ochranný prvok budú mať 

len okraji; záznamy budú lepšie šité; cenová kalkulácia sa pohybuje pri počte 122 500 ks okolo 

13 500 EUR bez DPH; v medziročnom porovnaní celkových nákladov za lepky a brožúry je cena 

za rok 2016 ďaleko nižšia aká bola v roku 2015 s predchádzajúcou firmou, medziročná úspora je 

cca 43 000 EUR 

 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ ukončil zasadnutie, poďakoval za účasť 

a poprial všetko dobré a šťastnú cestu. 

 

http://www.benetip.sk/


 

Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 18.06.2016 
 

 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 

 
Uznesenie č. 75/2016 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie cenníka násadových rýb platného od 13.02.2016 o kategóriu lipňa 

thymianového Li1 – násada jednoročná 12–16 cm v cene 0,025 Eur/1 cm dĺžky. 

Uznesenie č. 76/2016 

Rada SRZ schvaľuje program zasadnutia tak ako bol predložený. 

Uznesenie č. 77/2016 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov zápisnice zo dňa 18.06.2016 vykonávali p. Farský 

a Mgr. Jankovičová. 

Uznesenie č. 78/2016 

Rada schvaľuje udelenie čestného členstva Petrovi Patoprstému pri príležitosti 90. výročia 

založenia Slovenského rybárskeho zväzu. 

Uznesenie č. 79/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie čestného členstva Ing. Stanislavovi Jančuškovi pri príležitosti 90. 

výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu. 

Uznesenie č. 80/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak 1. stupňa „Za záslužnú a obetavú 

prácu v rybárstve“ p. Milanovi Kačmarskému zo SRZ MsO Michalovce pri príležitosti 90. 

výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu. 

Uznesenie č. 81/2016 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Medaila „Za mimoriadnu a obetavú prácu 

v rybárstve“ pri príležitosti 90. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu týmto členom: 

SRZ MsO Michalovce - Ján Vaľo, Mgr. František Oravec, Michal Cibík. 

Uznesenie č. 85/2016 

Rada SRZ schvaľuje nemeniť ceny povolení pre rok 2017 s výnimkou denného povolenia pre 

nečlenov, ktoré sa zvyšuje zo 17 EUR na 20 EUR a vykonania opráv. 

Uznesenie č. 86/2016 

Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na lov hlavátky pre rok 2016 v počte 717 kusov pre členov 

SRZ a 71 kusov pre nečlenov SRZ. 

Uznesenie č. 87/2016 

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

zarybnenie a dorybnenie takto: 

- SRZ MsO Nové Zámky – 1000 kg K3, 300 kg Ab2, 500 kg L2-3 v hodnote 5 340 EUR na 

dorybnenie – VN Branovo 

- SRZ MO Šahy – 300 kg K2 a 900 kg K3 v hodnote 2 745 EUR na MZV – VN Výškovce 

- SRZ MsO Trnava – 1 300 kg K2, 500 kg Ab2 a 500 kg L2-3 v hodnote 6 870 EUR na dorybnenie –  

VN Horné Orešany 

- SRZ MsO Rimavská Sobota – 500 kg K2, 100 kg Š1 a 2 000 ks Mrs1 v hodnote 3 540 EUR na 

MZV – Rimava č. 2 

- SRZ MO Gelnica – 12 000 ks Pp1 (11cm) v hodnote 1 584 EUR na dorybnenie – VN Jaklovce 

- SRZ MsO Prešov – 1 000 kg K2 v hodnote 2 400 EUR na prvotné zarybnenie – Štrkovisko Veľký 

Šariš. 

Uznesenie č. 92/2016 

Rada SRZ schvaľuje zaoberať sa žiadosťou SRZ MO Dunajská Lužná o poskytnutie podpory 

z prostriedkov Environmentálneho fondu pre Štrkovisko Rovinka Veľká Voda na augustovom 

zasadnutí Rady SRZ z dôvodu prebiehajúceho konania na MŽP SR vo veci neoprávneného chovu 

rýb. 



Uznesenie č. 98/2016 

Rada SRZ schvaľuje plán práce Prezídia a Rady SRZ na II. polrok 2016 s doplnením programu 

decembrového zasadnutia Rady SRZ o predbežné vyhodnotenie mimoriadneho snemu SRZ a osláv 

90. výročia založenia SRZ. 

Uznesenie č. 99/2016 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR pre SRZ MO Bytča na 

odkúpenie nehnuteľnosti. 

 

 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 

 
Uznesenie č. 83/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom; Plán 

a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2015 a 1-4/2016; Stav pohľadávok a záväzkov k 31.5.2016. 

Uznesenie č. 84/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú bilanciu predaja cenín a povolení za rok 2016. 

Uznesenie č. 90/2016 

Rada SRZ berie na vedomie žiadosť SRZ MsO Prievidza o jednotný začiatok rybolovnej sezóny 

a návrh SRZ MsO Prievidza na zmenu zaraďovania revírov. 

Uznesenie č. 91/2016 

Rada SRZ berie na vedomie žiadosť SRZ MsO Martin o prehodnotenie privlastneného si počtu rýb 

na jedno povolenie z počtu 50 kusov na 25 kusov. 

Uznesenie č. 93/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru tečúcich vôd od posledného zasadnutia Rady 

SRZ. 

Uznesenie č. 94/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú finančnú bilanciu rozpočtu XIV. MS v LRU-prívlač Svit 

2016. 

Uznesenie č. 95/2016 

Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o pripravenosti Mimoriadneho snemu SRZ 

a osláv 90. výročia založenia SRZ. 

Uznesenie č. 96/2016 

Rada SRZ berie na vedomie prezentáciu výrobných stredísk Rady SRZ: Považská Bystrica a Svit. 

Uznesenie č. 97/2016 

Rada SRZ berie na vedomie správu o činnosti odboru výroby od posledného zasadnutia Rady SRZ. 

 

 

III. Rada SRZ ukladá: 

 
Uznesenie č. 82/2016 

Rada SRZ ukladá viceprezidentom podľa krajov vyrokovať splnenie uznesenia č. 70/2016-2 

s organizáciami, ktoré nerešpektovali predmetné uznesenie, a to: Sabinov, Dubnica nad Váhom, 

Moldava nad Bodvou, Nové Zámky, Sereď, Trnava, Dunajská Streda, Senica. 

Uznesenie č. 100/2016 

Rada SRZ ukladá Sekretariátu Rady SRZ  zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na časti 

parcely č. 1581/8 a 1581/2 o výmere cca 2 000 m
2
 v Považskej Bystrici z dôvodu možného 

odpredaja a získania investícií pre strediská. 

Uznesenie č. 101/2016 

Rada SRZ ukladá OŠČ vypracovať návrh ocenenia pre majstrov sveta v LRU-prívlač 2016. 

 

 

 



IV. Rada SRZ potvrdzuje: 

 
Uznesenie č. 88/2016 

Rada SRZ potvrdzuje súčasný stav prerozdelenia Oslianskeho potoka, a to: SRZ MsO Prievidza 

obhospodaruje hornú časť ako chovný revír a SRZ MsO Partizánske obhospodaruje dolnú časť ako 

lovný revír.  

Uznesenie č. 89/2016 

Rada SRZ potvrdzuje uznesenie č. 66/2015, a teda neschvaľuje vyňatie VN Nitrianske Rudno zo 

zväzového kaprového povolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Mgr. Marianna Jankovičová   ................................. 

 

 

 

Eugen Farský        ................................. 

 

 

 

 

 

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

 tajomník                prezident   

 

 

 

 

 

 

 


