ZÁPISNICA

zo zasadnutia RADY SRZ
konaného dňa 9. júna 2018 v Štúrove

Z Á P I S N I CA
zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 9. júna 2018 v Štúrove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní: JUDr. Sotirovová M. - organizačno-právny referent, Ing. Cintula B. a vedúci odboru
tečúcich vôd a výroby, Ing. Šátek P. – vedúci ekonomického odboru, Mgr. Jaššo–
samostatný referent pre prácu s deťmi.
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
a. Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2018 a 1-4/2017
b. Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
3. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018
4. Prerozdelenie fin. prostriedkov z rezervného fondu na prvotné zarybnenie a ekologické
havárie + Hlavátkové povolenia na rok 2018,
5. Vyhodnotenie cenových ponúk o zabezpečenie internetového hlasovania pre priebeh XII.
Snemu SRZ
6.
Iné
6.1 Žiadosť MO SRZ Spišská Stará Ves o podporu osláv výročia založenia
6.2 Žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica
6.3 Žiadosť MsO SRZ Michalovce o použitie fin. prostriedkov za hosťovacie povolenia
predané na súťaži Zemplínsky kapor 2018
6.4 Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za
záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
6.5 Forma a príprava návrhu Stanov SRZ
6.6 Informácia o činnosti KK SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ
6.7 Finančná bilancia nákladov a výnosov Sekretariátu SRZ
7. Rôzne
(zasadnutia Rady SRZ dňa 8. júna 2018 sa zúčastnilo 29 členov Rady SRZ, neprítomní p. Bodzáš,
p. Hesek, Ing. Kalus, p. Pavelka, Ing. Viktorín, kvórum 15)
Tajomník SRZ - Uvedenie voľnočasového programu po skončení zasadnutia a minúta ticha za
bývalého tajomníka a gestora SRZ p. Ondreja Budaja, ktorý zomrel dňa 8.4.2018 vo veku krásnych
92 rokov.

Otvorenie
Zasadnutie otvoril prezident SRZ – privítal členov Rady SRZ a KK SRZ a poďakoval za
prítomnosť. Odporučil zmeniť poradie programu nasledovne:
1. Kontrola uznesení
Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom + 6.7
a výnosov Sekretariátu SRZ
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
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Finančná bilancia nákladov

3.
4.
5.
6.

a. Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2018 a 1-4/2017
b. Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018
Prerozdelenie fin. prostriedkov z rezervného fondu na prvotné zarybnenie a ekologické
havárie + Hlavátkové povolenia na rok 2018,
Vyhodnotenie cenových ponúk o zabezpečenie internetového hlasovania pre priebeh XII.
Snemu SRZ
Iné
6.1 Žiadosť MO SRZ Spišská Stará Ves o podporu osláv výročia založenia
6.2 Žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica
6.3 Žiadosť MsO SRZ Michalovce o použitie fin. prostriedkov za hosťovacie povolenia
predané na súťaži Zemplínsky kapor 2018
6.4 Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za
záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
6.5 Forma a príprava návrhu Stanov SRZ
6.6 Informácia o činnosti KK SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ
6.8 Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou

7. Rôzne
V dňoch 12. - 17. apríla 2018 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 34/2018
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu
v rybárstve“ 1. stupňa osobám, ktoré spĺňajú podmienky Smernice č. 1755/517/17-Sekr.
O zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ nasledovne:
MsO SRZ Záhorie – Peter Markovič
Hlasovanie:
Za – 24

Proti – 0

Zdržal sa – 9

(zdržalo sa 9 členov Rady SRZ – p. Borlok, p. Dimitrov, p. Kozub, p. Kalus, p. Hesek, p. Pavelka,
p. Tomko, p. Polák, Tajomník SRZ)
V dňoch 11. - 18. mája 2018 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 35/2018
Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre detskú rybársku súťaž Zlatý Blyskáč.
Hlasovanie:
Za – 16

Proti – 0

Zdržal sa – 17

(zdržalo sa 17 členov Rady SRZ – p. Borlok, p. Valent, p. Dimitrov, p. Bílik, p. Néveri, p. Orovčík,
p. Godiška, p. Kozub, p. Antal, p. Kalus, p. Mišech, p. Hesek, p. Tomanovics, p. Kabáč, p. Staško,
p. Jankovičová, Tajomník SRZ)
Prezident SRZ – za skrutátorov určil Mgr. Jankovičovú a p. Fraňa, za overovateľov zápisnice
navrhol JUDr. Borlok a Ing. Mihalda.
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Hlasovanie:
Za – 28

Proti – 0

Zdržal sa – 1
p. Fraňa

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 36/2018
Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali JUDr. Borlok a Ing.
Mihalda.
Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 37/2018
Rada SRZ schvaľuje predložený program s možnosťou zmeniť poradie jednotlivých bodov
programu, tak ako to bolo navrhnuté prezidentom SRZ.
Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Prezident SRZ – informuje o prijatých uzneseniach na Prezídiu, kde dovolania oboch dovolateľov
boli zrušené, a odporúča Rade prijať uznesenie
Prezídium SRZ odporúča Rade SRZ prijať uznesenie: Rada SRZ zamieta žiadosť Ing. Petra H. na
podanie návrhu na disciplinárne stíhanie funkcionára MsO SRZ v Košiciach, tajomníka Rudolfa
Harvánka, podaného dňa 21. marca 2012, z dôvodu právoplatne ukončeného súdneho sporu sp.zn.
14S/4/2012 a 17S/1/2013 v prospech Slovenského rybárskeho zväzu a z dôvodu, že na základe
predložených dôkazov nejde o disciplinárne previnenie.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 38/2018
Rada SRZ zamieta žiadosť Ing. Petra Hirjaka na podanie návrhu na disciplinárne stíhanie
funkcionára MsO SRZ v Košiciach, tajomníka Rudolfa Harvánka, podaného dňa 21. marca 2012,
z dôvodu právoplatne ukončeného súdneho sporu sp.zn. 14S/4/2012 a 17S/1/2013 v prospech
Slovenského rybárskeho zväzu a z dôvodu, že na základe predložených dôkazov nejde
o disciplinárne previnenie.
Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Prezident SRZ – Prezídium Rady SRZ berie na vedomie návrh na udelenie vyznamenania, ktorý
bude schvaľovaný elektronickou formou a odporúča Rade schváliť dodatok k smernici o zásadách
pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení: čl. 8 bod 5 v písm. b doplniť:
Prezídium môže vo výnimočných prípadoch udeliť čestné členstvo bez ohľadu na počet rokov od
posledného udelenia vyznamenania, a to medaily „Za vynikajúce zásluhy“.
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 39/2018
Rada schvaľuje dodatok k smernici o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva
SRZ v znení: čl. 8 bod 5 v písm. b) doplniť: Prezídium môže vo výnimočných prípadoch udeliť
čestné členstvo bez ohľadu na počet rokov od posledného udelenia vyznamenania a to medaily „Za
vynikajúce zásluhy“.

Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Prezident SRZ - Ďalej informuje o priebehu Prezídia a jeho jednotlivých bodoch, ktoré sa budú
prejednávať v bode Rôzne.
Bod 1 Kontrola uznesení
Tajomník SRZ – materiál ste obdržali, je to aj na prezentácií. Nech sa páči otázky.
Mgr. Jankovičová- Uznesenie č. 41/2018, kto v tejto veci vedie zarybňovaciu komisiu, v rámci
zastupovanie, pretože doteraz ju viedol p. Kopčo.
p. Stanko- p. Antal sa ujal tohto zastupovania.
Mgr. Jankovičová – Uznesenie č. 161/2016 Rada SRZ ukladá Odboru tečúcich vôd v súčinnosti
s Odborom výroby vypracovať komplexnú štúdiu zameranú na obhospodarovanie lipňových vôd
v spolupráci s odborníkmi s oblasti rybárstva so SR a ČR, otázka znie či bola táto žiadosť podaná?
Tajomník SRZ – podala sa žiadosť na environfond ešte minulý rok, podporu sme dostali na
vzdelávanie, o čom bude informovať v závere, v rámci rozpočtu sme schvaľovali financovanie
z predaných povolení na rybolov, tohtoročná výskumná úloha venovaná manažmentu rieky Poprad
s výskytom lipňa tymianového, výskum bude ukončený odbornou konferenciou, ktorá je plánovaná
v dňoch 30. alebo 31.10.2018 v Žiline v priestoroch VUC.
Mgr. Jankovičová – Uznesenie č. 5/2017 – C je dávno splnené, Uznesenie č. 6/2018 Rada SRZ
ukladá štatutárnym zástupcom SRZ zakomponovať do kúpnej zmluvy so spoločnosťou MW
Solutions, s.r.o., v rámci osobitných podmienok zriadenie vecného bremena z dôvodu prístupu na
pozemok a zabezpečenia prívodu vody do rybárskeho revíru v obhospodarovaní MsO SRZ
Považská Bystrica (č. 3-2680-1-1 OR Považská Bystrica – „Slavojka“), či v tejto veci prebiehajú
rokovania; uznesenie č. 19/2018 Rada SRZ ukladá OTV a V s príslušnými komisiami Rady
vypracovať analýzu zarybňovania a privlastnených úlovkov za obdobie od 2014-2017. Spracovaný
materiál sa predloží na posúdenie pred zasadnutím Rady konanej v júni príslušným komisiám.
Pričom úloha je nesplnená, je potrebné zmeniť termín, aby úloha bola pretrvávajúca. Uznesenie č.
21/2018 – Rada SRZ ukladá plnenie nedodaných násad schválených v roku 2017 pre SRZ
v hodnote 27.480€, ktoré sa bude plniť v roku 2018. Či už niektorá organizácia obdržala násady.
Zmeniť termín na september
Ing. Mihalda – Uznesenie č. 16/2018 Školenie rozhodcov prebehlo v dňoch 10.02.2018 SRZ –
RADA Žilina, 10.03.2018 v Rybárskom dome MsO SRZ Košice, 18.03. 2018 v Rybárskom dome
MsO SRZ Trnava. Školenia sa zúčastnilo z pôvodne 80 registrovaných len 33 rozhodcov,
ospravedlnilo sa 8 rozhodcov a prihlásilo sa 12 nových rozhodcov. Rozhodcovia, ktorí sa
neospravedlnili a ani v minulom roku sa nezúčastnili ani školenia, ani výročného zasadnutia
nebudú ďalej uvedení v zozname rozhodcov, viac informácií k tomuto školeniu rozhodcov.
Tajomník SRZ – toto rieši OŠČ p. Hupková má na starosti sekciu rozhodcov. Vrátil by som sa
k uzneseniu č. 22/2018 Rada SRZ ukladá odboru investícií a správy majetku aktualizovať
Smernicu o obstarávaní a predložiť na zasadnutie v júni. Navrhovaná úprava smernice je vedúcim
odboru investícií a majetkom p. Kuricom úprava čl. 8 a čl. 9 ide o zvýšenie sumy, kvôli flexibilite
vyhodnotenia cenových ponúk, prosím pripomienky k návrhu Smernice.
Ing. Mihalda – člen investičnej komisie by mal byť prítomný pri vyhodnocovaní.
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Tajomník SRZ –p. Kuric zodpovedá za všetky cenové ponuky na kúpu majetku a služieb a posiela
emailom informácie predsedovi investičnej komisie pri Rade SRZ.
p. Orovčík – z hľadiska dochádzania do Žiliny je to praktickejšie touto formou.
Diskusia vedená p. Orovčíkom a Ing. Mihaldom.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 40/2018
Rada SRZ schvaľuje Smernicu o obstarávaní tovarov a služieb a stavebných prác s účinnosťou od
1.7.2018.
Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenia splnené:
16/2018-1, 16/2018-2, 18/2018, 22/2018, 5/2017-C,
Uznesenia trvajúce:
19/2013, 35/2014, 37/2015, 41/2015, 20/2016-písm. f) a h), 74/2016-2, 161/2016, 61/2017,
79/2017, 106/2017, 115/2017, 6/2018, 16/2018-2, 19/2018, 21/2018, 24/2018, 25/2018
Bod. 2 Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
a. Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2018 a 1-4/2017
b. Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
a 6.7.Finančná bilancia nákladov a výnosov Sekretariátu SRZ
Prezident SRZ– uviedol problematiku.
Ing. Šátek – informuje o plnení rozpočtu prostredníctvom prezentácie. Celkovú ekonomickú
situáciu v oblasti vývoja nákladov a výnosov za obdobie 1-4/2018 je charakterizovaná priebežným
plnením nákladových a výnosových položiek na cca 33 % z celkového rozpočtu na rok 2018. Čo sa
týka položiek, ktoré sa vymykajú tomuto trendu ide hlavne o tieto nákladové položky: a) Spotreba
tlačív 51,83% b) Spotreba krmív, liečiv a hnojív 14,70 %, c) Daň z nehnuteľností 68,40 % a
Ostatné náklady 66,15 %, a na strane výnosov sú to položky prijaté príspevky od fyzických osôb
190,44 % (zvýšené príspevky hradené fyzickými osobami hlavne pre Športový odbor ako
štartovné) + b) Prijaté príspevky od fyzických osôb – príjmy z povolení 108,98 % (výnosy
z prijatých príspevkov a členských známok časť VIII. predstavuje príjem z predaja povolení
a z odvodov z členských známok vyfakturované za obdobie 1-4/2018, čo predstavuje prakticky
ročnú fakturáciu (základná fakturácia na základe ročnej objednávky), pričom pri vrátení
povoleniek a členských známok bude dochádzať ku korekcii týchto výnosov (znižovanie) z titulu
vystavených dobropisov pre jednotlivé ZO SRZ. Priebežné HV za obdobie 1-4/2018 je
porovnateľné s rovnakým obdobím min. roka.
Prezident SRZ– vyzval na otázky.
Mgr. Jankovičová – ostatné náklady v sekcií nevymožiteľná požiadavka, čo konkrétne predstavuje
táto nevymožiteľná pohľadávka.
Ing. Šátek – ide o problematiku výrubu stromov, kde sme mali mať zaplatenú pohľadávku, avšak
túto nám mal konkrétny pán zaplatiť za stromy, avšak nezaplatil.
Prezident SRZ- uznesenie prijímať nebudeme avšak berieme na vedomie.
Ing. Šátek – predložil analýzu nákladov a výnosov sekretariatu, preukazuje prostredníctvom
prezentácie, náklady sú minimalizované na hranicu pod ktorú sa už nedá ísť nižšie.
Tajomník SRZ- sú to náklady fixné a položky nemenné. V položke osobné náklady je zahrnutý
sekretariát ako celok so všetkými zamestnancami vrátane dohodárov a členov organov SRZ,
predstavuje to sumu na náklady vo výške 395.600 EUR a príjem z členských známok je 367.000
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EUR táto čiastka nepokrýva výšku osobných nákladov, plus ešte treba brať do úvahy podporu OŠČ
v sume 67.000 ročne, reálne zo sumy členského 3,50 EUR sa na Sekretariát zostáva na fin.
sekretariátu čiastka 2,90EUR. Nehovoríme o výške prevádzkových nákladov, je potrebné riešiť
situáciu. V septembri sa bude schvaľovať výška cenín a výška členského, je potrebné sa touto
problematikou zaoberať. Tému nechávame otvorenú.
Prezident SRZ- berte to ako informáciu, nebudeme teraz prijímať žiadne uznesenie, je to len
problematikou, ktorou je potrebné sa zaoberať.
Tajomník SRZ- pokiaľ ste tabuľku neobdržali bude vám zaslaná.
Prezident SRZ- informáciu berieme na vedomie.
Mgr. Jankovičová – to financovanie pri rybárskej stráži sa mi zdá veľmi vysoké.
Tajomník SRZ-problematika nákladov na PHM RS bola riešená v súčinnosti s p. Magočovou a p.
Gavendom z hľadiska ich reálnosti, člen RS preukazál pracovný výkaz o použití člna pri kontrole
rybárov, aktuálne budeme zabezpečovať monitorovanie cez GPS, aby boli člny pod dohľadom –
monitorovacie zariadenia na činnosť RS.
Mgr. Jankovičová – financovanie nákladov za služby v RS 28.000 EUR je vysoké.
Ing. Šátek – sú to služby fakturované vopred ZO SRZ, ktoré vykonávajú ochranu revírov SRZ
Rada.
Diskusia medzi p. Šátekom a Mgr. Jankovičovou.
Tajomník SRZ- informuje o čiarových kódoch činností, prostredníctvom ktorých si rybárska stráž
spúšťa službu, eviduje sa činnosť počas celého dňa, eviduje sa pohyb, kde sa nachádza.
Bod. 3 Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018
Prezident SRZ- uviedol problematiku a prizval Ing. Cintulu.
Ing. Cintula – vyjadril sa k predloženým materiálom a vyzval na otázky.
p. Tomko – prečo znevýhodňujeme finančne ľudí na strediskách?
Ing. Cintula – Myslené to bolo tak, že majú fixnú normu a za prácu navyše nad rámec budú
odmeňovaní, uviedol príklad.
Prezident SRZ- vyzval na diskusiu.
Ing. Cintula- informuje o aktuálnej situácií na strediskách, o probléme, ktorý sa vyskytol na jar so
štukou rýchlenou a kaprom rýchleným, plán sa nepodarilo naplniť, pretože nie je možné, aby
človek išiel proti prírode, ďalej uviedol, že sa na jednotlivých strediskách snažia o pokrytie straty.
Prezident SRZ- požiadal o informáciu, či poučenie pre strediská je v tejto veci dostatočné, aby sa
pre budúcnosť vyvarovali takýmto problémom.
Ing. Cintula- príroda, jar bola veľmi horúca, štuka sa nechcela liahnuť, napadnuté parazitmi
niektoré kusy.
Tajomník SRZ- máme klimatický rok, čo potvrdil aj Ing. Gulas, teplota na VN Liptovská Mara
bola minulý rok 17 stupňov Celzia, momentálne 20 -23 stupňov Celzia.
Diskusia do ktorej sa zapojil p. Mišech a Ing. Cintula objasňujúc problematiku chovných procesov
nedodaných násad K3, zazimňovanie.
Tajomník SRZ- čo sa týka jarných cien násad kapra, vybudovala sa obrovská spracovňa rýb
a hlavne kapra v Rumunsku, má 400 ton produkcie, pohlcuje sa tým maďarský a český trh, proces
začína spracovaním a viac už nie je pokračovanie, a cena je garantovaná, kdežto ryba, ktorú sme
dovážali z Maďarska sa vyšplhala cez 3,20EUR kapor K3
p. Mišech- čím vieme nahradiť výpadok 150.000 EUR my z vlastných zdrojov.
Tajomník SRZ- začne sa rokovaním a následne sa budú preberať, bude sa hľadať riešenie na
elimináciu výpadku produkcie výrobných stredísk.
Diskusia vedená p. Mišech a Ing. Cintulom.
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MVDr. Bilik – potvrdzuje, že stále sa pracuje na kompenzácií tohto výpadku.
Diskusia vedená p. Jančuškom, Ing. Cintulom, MVDr. Bilikom, o prameni v Považskej Bystrici,
pozemkoch a kvalite vody, prieskumoch vody vykonaných aj na iných vodách.
Ing. Cintula- informuje o vypúšťaní obsádky v Malom Záluží.
Diskusia vedená MVDr. Bilikom, Ing. Cintulom, Ing. Mihaldom a Tajomníkom SRZ o dlhodobej
pracovnej neschopnosti vodiča, poruchách na vozidlách, kvôli ktorým nie je možné vykonávať
rozvoz.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 41/2018
Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018.
Bod 4. Prerozdelenie fin. prostriedkov z rezervného fondu na prvotné zarybnenie
a ekologické havárie + Hlavátkové povolenia na rok 2018
Prezident SRZ- materiál ste obdržali, môžete klásť otázky.
Ing. Cintula- uviedol problematiku.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 42/2018
Rada SRZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na prvotné
zarybnenie a ekologické havárie.
Tab. č. 1:

Návrh dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu - ekologické havárie a prvotné zarybnenie pre ZO SRZ v roku 2018
číslo

účel

množstvo

cena €

SPOLU €

Štrkovisko Polcestie

revír

2-3890-1-1

kyslík. deficit

K3

kg

400

960

960

Štrkovisko Ohrady č.1 a č.2

2-3780-1-1

kyslík. deficit

K3

kg

500

1200

1200

VN Sl. Volová I.

4-3790-1-1 Prvotné zarybnenie

K2

kg

300

780

780

VN Chlmec

4-3300-1-1 Prvotné zarybnenie

K2

kg

300

780

780

K2

kg

1000

2600

Ab2-3

kg

500

1650

L2-3

kg

500

2500

Plv2-3

kg

500

1100

Li2 (15cm)

ks

1500

ZO SRZ
Dunajská Streda

Humenné

Senica

Trstená

VN Kunov

Oravica

druh a vek. kat. MJ

2-4950-1-1 Prvotné zarybnenie

3-2750-4-1

MZV

900
SPOLU

termín dodania
jeseň 2018

jeseň 2018

7850

jeseň 2018

900

jeseň 2018

12 470,00

MZV - mimoriadne znečistenie vôd - ekolog. havária

Rezervný fond - 67 720 EUR pre rok 2018

Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Prezident SRZ- materiál k Hlavátkovým povolenia na rok 2018 predložený.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 43/2018
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Zdržal sa – 0

Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na lov hlavátky pre rok 2018 v počte 772 kusov pre členov
SRZ a 73 kusov pre nečlenov SRZ.
Hlasovanie:
Za – 29
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrh na pridelenie povolení na lov hlavátky pre ZO SRZ na rok 2018
2015

Zarybnenie hlavátkou
2016

Hron č.8

15 kg H2

Ban. Bystrica

Hron č.9

Podbrezová
Brezno
Martin

Turiec č.1
Váh č.16,17

39kg H2

Kežmarok

Poprad č.4

5 kg H2

6 kg H2

10 kg H2

0

Námestovo

Biela Orava č. 2

40 kg H2

100 ks H1

50 kg H2

0

Rok
ZO SRZ

Nová Baňa

2017

2015

11 kg H2

13 kg H2

23 kg H2

10 kg H2

10 kg H2

4 / 29,1
6 / 51

Hron č. 10

50 kg H2

500 ks H1

0

Hron č. 11

6kg H2

2 kg H2

2 kg H2

Rybársky revír

Hron č.4

Zvolen

Hron č. 7b-lipňový

Žilina

Váh č.15

Ružomberok

Váh č.18 a 19

Orlov

Poprad č.2a, 2b

Spišská Belá

Poprad č.5

800 ks H1

60 kg H2

320 kg H2

70 kg H2

ks

€

14/89,7

70+5

70€+200€

90

6

70€+200€

8 / 51,2

13/86

22/147

60+2

80€+200€

60

4

80€+200€

4 / 18,20

1/10,7

2/9

15

60 €

15

70 €

1/12

15

50 €

15

50 €

0

0

10

50 €

10

50 €

0

0

2

50 €

2

50 €

0

10

70 €

10

80 €

30

50 €

50

50 €

80

50 €

80

50 €

1 / 9,5

0

2000 ks H1

3/36

0

50 kg H2

0

0

0

0

2 231 ks H1

30 kg H2

100 kg H2

0

0

0

60 + 30 kg H2

155 kg H2

70 kg H2

0

200 kg H2

100 kg H2

2 / 26

3 kg H2

150 ks H1

0

0

v zmysle zmluvy s
PR

v zmysle zmluvy s
PR

3 / 29

Spiš.St.Ves

Dunajec č. 2

St. Ľubovňa

Poprad č.1, 3a, 3c

21+7+(4) + 7 kg H2

40 kg H2

70 kg H2

1 / 8,5

Trstená

Orava č.3

20 kg H2

40 kg H2

40 kg H2

2 / 12,9

Orava č.1

11/65,1

25 kg H2

70kg H2

Pridelené povolenia na lov hlavátky
2017
Návrh 2018 na pridelenie v ks

9/56,9
9/54,4

ks/kg

v zmysle zmluvy s
PR

Dolný Kubín

Úlovky hlavátky
2016
2017

4/26

10/92,5

100+10 60€+200€

100

10

60€+200€

2/15,5

70 +20

50€+200€

85

15

50€+200€

0

0

30

50 €

30

50 €

7/58

5/44,5

40

50 €

50

50 €

0

4/33,1

50+4

50€+200€

50

1/7,52

2/20,5

15

50 €

15

0

1/5

40+10

50€+200€

40

50€+200€

130kg H2

60 kg H2

100 kg H2

1 / 8,6

43kh H2

20 kg H2

65 kg H2

0

0

0

SRZ-Rada
SPOLU ks/kg
priemer kg

80kg H2

2 / 20,4

0

1/7,8

50+20

68ks/498kg

717 + 71

363 kg H2

100 kg H2

3031ks H1+640kg H2 1333kg H2+750ks H1 1333kg H2+750ks H1 34 / 264,4 57ks/402kg

7,78

€

3/23

Žiar nad Hron. Hron č.6
Orava č. 2

člen SRZ nečlen SRZ

7,05

8

50€+200€

10

50€+200€

50

20

50€+200€

772

73

50 €

20

50 €

7,3

Tajomník SRZ- otvoril tému výmeny úžitkových vozidiel, vzhľadom na kritickú situáciu
technického stavu Mahindier na výrobných strediskách, oslovili sme firmy, ktoré sa zaoberajú
predajom úžitkových vozidiel, ktoré potrebujeme zabezpečiť min.5 vozidiel a hľadáme spôsob
prefinancovania, ide o vozidla tov.zn Isuzu, Toyota, Mitsubishi navrhujeme financovanie cez
lízing, alebo kombinácia lízing a časť z vlastných prostriedkov, Ďalej predostrel ešte ďalšie
možnosti financovania, s tým, že do konca júna je potrebné sa rozhodnúť, predpokladaná kúpna
cena cca. 200.000 EUR.
Diskusia členov Rady SRZ k predmetnej problematike.
Prezident SRZ- podotkol problematiku vozového parku, ktorú je potrebné riešiť.
Bod 5. Vyhodnotenie cenových ponúk o zabezpečenie internetového hlasovania pre priebeh
XII. Snemu SRZ
Prezident SRZ – uviedol problematiku a dal slovo Tajomníkovi SRZ.
Tajomník SRZ- V zmysle uznesenia Rady sme vypísali výberové konanie, pravidlá sú sprístupnené
na webovej stránke, ponuky sme dostali, konkrétne 2 ponuky na Omnium Perfekt, s.r.o. a PC
Sema, s.r.o. obidve s cenovými ponukami, je na Rade, ktorú firmu vyberie na hlasovacie zariadenie
pre Snem v novembri.
Prezident SRZ – PC Sema ponúka 4.350EUR bez DPH a Omnium Perfekt 2.290EUR bez DPH.
Diskusia členov Rady k predmetnej problematike.
Tajomník SRZ- v rámci súťažných podmienok s hotelmi nám ozvučenie a dve plátka poskytne

9

Holiday Inn už v rámci ceny. Delegáti budú rozhodovať o hlasovaní. Firma, ktorá bude teraz
schválená, bude prítomná na septembrovej Rade z dôvodu vyskúšania hlasovania, navrhujem
zakotviť do zmluvy.
p. Tomko – volebnú komisiu budeme mať? Nebude vedieť sčítať hlasy?
Tajomník SRZ- áno, bude vyhodnocovať voľby, my nerobíme voľby kvôli orgánom, ale kvôli
Stanovám, a potom delegáti určia postup, ako sa bude hlasovať.
Diskusia vedená p. Orovčíkom, MVDr. Bilikom, Tajomníkom SRZ.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 44/2018
Rada SRZ schvaľuje cenovú ponuku na zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII.
Snemu SRZ pre firmu Omnium Perfekt.
Hlasovanie:
Za – 28

Proti – 0

Zdržal sa – 1
JUDr. Borlok

Bod 6. Iné
Bod 6.1 Žiadosť MO SRZ Spišská Stará Ves o podporu osláv 100. výročia založenia
Prezident SRZ- uviedol problematiku.
p. Orovčík- navrhol podporiť žiadosť tento organizácie, pretože organizácia je malá a veľmi
snaživá.
Diskusia vedená Prezidentom SRZ a MVDr. Bilikom.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 45/2018
Rada SRZ schvaľuje Žiadosť MO SRZ Spišská Stará Ves o podporu osláv výročia založenia,
o násadách pstruha dúhového v hmotnosti 50 kg.
Hlasovanie:
Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 3
Jankovičová,
Dimitrov,
Gajdošík

6.2 Žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica
Prezident SRZ- uviedol problematiku.
p. Orovčík- podmieniť predkupným právom pre SRZ v tej istej hodnote za akú sa stredisko predá.
Diskusia vedená MVDr. Bilikom, Tajomníkom SRZ, p. Orovčíkom, p. Staškom a Prezidentom
SRZ.
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Tajomníkom SRZ- Znalecký posudok je okolo 139.000 EUR pričom SRZ MsO Trenčín ponúka
180.000EUR, otázka znie či treba vyvolať rokovanie s p. Vicenom ohľadom ukončenia nájomného
vzťahu teraz alebo až po novom roku.
Z dôvodu neprítomnosti Ing. Cintulu, člena výbor MsO Trenčín, ktorý by sa vyjadril k žiadosti sa
bod presunul na neskôr.
Bod 6.3 Žiadosť MsO SRZ Michalovce o použitie finančných prostriedkov za hosťovacie
povolenia predané na súťaži Zemplínsky kapor 2018

Prezident SRZ- uviedol problematiku.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 46/2018
Rada SRZ schvaľuje Žiadosť MsO SRZ Michalovce o použitie fin. prostriedkov za hosťovacie
povolenia predané na súťaži Zemplínsky kapor 2018.
Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bod 6.4 Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii
za záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
Tajomník SRZ- informácia o návrhu a stave zákona, mimoriadne zasadnutie k zákonu sa
pripravuje na budúci týždeň, spravodajcom a garantom je výbor pre životné prostredie
a poľnohospodárstvo zastúpený p. Kvorkom, ktorý obdržal podnety aj od samotných rybárov. V
návrhu, ktorý je zverejnený sa navrhuje pozmeňovací návrh k § 13 ochrana rýb ods. 5b kaprové
vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami, na ktorých je povolený lov pod ľadom, týka sa to
všeobecného hájenia a zákazu lovu od 15.3. do 31.5. meniť sa bude na celoročne a bude platiť
individuálna ochrana rýb, zrovnoprávňujeme rybolov na ostatných vodných plochách organizácií
s ostatnými vodnými plochami využívanými na podnikanie v osobitnom režime. Ustanovenie § 16
zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách, vypúšťa sa písm. f) použiť pri love sbirolino,
bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou. Je nutné toto úplne vypustiť
z tohto ustanovenia. Ďalší spôsob úpravy zákona je vyhláška, ktorá je rozpracovaná na 65%,
vyhláška bude vstupovať do platnosti až po zákone, v ktorej si v spolupráci s organizáciami
ustanovíme potrebné limity.
Ing. Mihalda- toto bol jeden z nosných bodov pre, ktoré sa zákon menil.
Prezident SRZ- tento zákon by nemal padnúť na takýchto veciach, môžeme si to sprísniť vo
vyhláške. P. Kvorka bude zákon dávať podpisovať 15 poslancom, to bude riešiť on sám ako
spravodajca.
Tajomník SRZ – predseda parlamentu prideľuje zákony do troch výborov, náš zákon je v štyroch
výboroch.
Diskusia vedená Ing. Mihaldom, Prezidentom SRZ, Tajomníkom SRZ, p. Šaffom, Mgr.
Jankovičovou, p. Orovčíkom a ostatnými členmi Rady SRZ.
Tajomník SRZ- Ustanovenie § 17 zakázaný spôsob lovu v lipňových vodách písm. d) používať pri
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love muškárením, muškárske nástroje s veľkosťou viac ako (návrh je 7cm – odporúčanie je 10cm
ide sa navyšovať o 3 cm.). Ustanovenie § 18 zakázaný spôsob lovu v kaprových vodách písm. g)
loviť na živú rybku mŕtvu rybku alebo ich časti (navrhovaných je 15cm) nový návrh bude 10cm.
Ustanovenie § 43 tu bola požiadavka, aby súčasní členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári
vymenovaní podľa súčasnej legislatívy nemuseli mať stredoškolské vzdelanie, avšak v novej
legislatíve sa táto požiadavka už vyžaduje s tým, že súčasní členovia rybárskej stráže a rybárski
hospodári vymenovaní podľa starej legislatívy nemusia mať stredoškolské vzdelanie.
Diskusia vedená Tajomníkom SRZ, Prezidentom SRZ, p. Šaffom, p. Tomkom
Tajomník SRZ- informuje o stave petície za záchranu rybárstva na Slovensku celkom je cez 60.000
podpisov z toho 6.000 cez webovú stránku a petičné hárky popísalo 54.000 ľudí. Do zasadnutia
Rady petičné hárky neposlalo 18 ZO SRZ z tých čo poslali je potrebné vyzdvihnúť MO Medzev
ako malá a základná organizácia, ktorá má 50 členov získala 450 podpisov a druhá organizácia
Banská Štiavnica. K elektronizácií, firma Viadon zmeškala termín májových zasadnutí,
zabezpečovala pre staršie projekty ochranu osobných údajov cez systém GDPR, presúva sa to na
jún, čaká sa na zaslanie informácií od organizácií, budúci týždeň sa pošlú prihlasovacie heslá do
systému a manuál s tým, že bude k dispozícií callcentrum od Viadonu. Ďalej podrobne informuje o
elektronickom systéme.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 47/2018
Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu k návrhu Zákona o rybárstve a vykonávacej
Vyhlášky, Petícii za záchranu rybárstva na Slovensku a elektronizácii SRZ.
Bod 6.5

Forma a príprava návrhu Stanov SRZ

Prezident SRZ – predniesol Rade Uznesenie č. 14/2018 schválené na Prezídiu v nasledovnom
znení Prezídium SRZ odporúča Rade SRZ vytvoriť dočasnú legislatívnu komisiu doplnenú
o zamestnancov Sekretariátu SRZ na spracovanie Stanov s ustanovením sporných bodov Stanov, a
predmetný návrh sa predloží Rade SRZ a následne sa predostrie miestnym organizáciám.
Diskusia vedená Tajomníkom SRZ a Prezidentom SRZ.
Tajomník SRZ- zo zápisnice z mimoriadneho snemu vyplýva, že 1. bod mimoriadny snem
ponecháva v platnosti pôvodné znenie Stanov, 2. bod ZO SRZ spracujú návrhy svojich členov
o zmene stanov a vyhotovený materiál postupne zašlú na aktív svojich členských organizácií
prezidenti, Trnavský kraj ako jediný zvolal aktív a zaslal v termíne návrh, ostatné kraje doposlali
návrh v priebehu mesiaca máj, evidujeme návrhy od šiestych krajov a nezaslali návrhy ešte
trenčiansky a žilinský. K 3. bod mimoriadny snem ukladá Rade nanovo zabezpečiť správne
a odborné spracovanie pripomienok, zodpovední viceprezidenti podľa jednotlivých krajov.
Otvorenie témy akým spôsobom sa bude táto problematika riešiť, či sa zvolí dočasnou legislatívna
komisia, zriadená aj so zamestnancov sekretariátu, osobami, ktoré dajú stanovám zodpovedajúcu
formu, novelizácia Stanov musí prebehnúť v súlade so súčasnosťou.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 48/2018
Rada SRZ schvaľuje vytvorenie dočasnej legislatívnej komisie doplnenej o zamestnancov
sekretariátu na spracovanie Stanov s ustanovením sporných bodov, predmetný návrh sa predloží
Rade SRZ a následne sa predostrie základným organizáciám SRZ.
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Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bod 6.6 Informácia o činnosti KK SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ
Ing. Trokan – informuje o podnetoch postúpených kontrolnej komisií. K MsO Hlohovec uvádza, že
kontrola zistila viacnásobné porušenie Stanov a volebného poriadku, predseda volebnej komisie
bol zároveň kandidátom do výboru, zvolení kandidáti, ktorí nedostal nadpolovičnú väčšinu hlasov,
funkcia podpredsedu bola opomenutá, nevedeli predložiť zápisnicu z VČS.
Diskusia vedená p. Sieglovou, p. Čerešňákom k predmetnej VČS.
Ing. Trokan- ďalšia kontrola bola v MO Trstená, Mgr. Krkoška sa sťažoval, že dostal oznámenie o
konaní volieb len 12 dní pred konaním, informovaný mohol byť aj prostredníctvom nástenky
alebo internetovej stránky, prihláška nemala disponovať podstatnými náležitosťami, pričom
kontrola preukázala, že podstatné náležitosti na prihláške figurovali, potvrdenie o prijatí kandidáta
sťažovateľ nedostal, organizácia si svoji informačnú povinnosť splnila. Odporučenie je ústne
prejednanie s p. Krkoškom. Kontrola v MO Liptovský Hrádok zameraná na prešetrenie výsledkov
volieb, pred voľbami neboli oznámené počty členom kontrolnej komisie a výboru, spôsob volieb
nebol odsúhlasený schôdzou, počet členov na schôdzi a voľbách nebol počas volieb jednoznačný.
Predseda volebnej komisie neumožnil členom volebnej komisie na voľbách do volebnej komisie
dohlasovať ďalších dvoch členov, absencia zápisnice z VČS. V MsO Trenčín išlo o spôsob voľby
členov organizácie, kde predseda organizácie bol automaticky členom výboru MsO Trenčín,
Kontrola preukázala porušenie Stanov a bolo to vytknuté výboru. Odporučenie pre organizáciu
prizývať na minimálne každé sedenie predsedu organizácie na každé zasadnutie výbor MsO
Trenčín. Kontrola v MsO Košice stále prebieha. Kontrola Žarnovica odkladanie kontroly
a posledný termín je 18.6.2018. Kontrola Poprad prešetrenie priebeh volieb, na začiatku
neprebehlo sčítanie, v zápisnica sa uvádza sčítanie hlasov, kandidát na deviatom mieste nemal
nadpolovičnú väčšinu prítomných, táto skutočnosť sa nepreukázala. V MsO Bánovce nad
Bebravou prebieha kontrola. Podnety ešte zo Starej Ľubovne a z Púchov. Je na zvážení Rady, či
bude vyžadovať dodržiavanie vnútorných predpisov an bloc, či každé porušenie Stanov alebo
volebného poriadku bude zo strany Rady sankcionované alebo sa príjmu opatrenia na zamedzenie
tohto stavu. Otázky sa často opakujú, čo je nadpolovičná väčšina, či musí byť nadpolovičná
väčšina, príklad staronový predseda a tajomník nedostali nadpolovičnú väčšinu a nepovažovali za
nutné, vykonať doplňovacie voľby, iba sa dopísali ako predseda a tajomník, ďalej predseda
volebnej komisie, ktorý kandidoval a všetko zmenežoval a schválil.
Diskusia, do ktorej sa zapojil p. Stanko, MVDr. Bílik, Ing. Trokan, p. Orovčík, Prezident SRZ, p.
Ondrejovič, p. Janovič, p. Sieglová, p. Mišech, p.Antal. p. Šiška.
JUDr. Borlok- treba zaujať stanovisko a riešiť vec len vtedy, keď sú porušené Stanovy.
p. Mišech, JUDr. Kabáč- poukázali na to, že volebný poriadok aj Stanovy sú platné.
Prezident SRZ- ukončil diskusiu a odročil predmetný bod na neskôr.
Pokračovanie Bod 6.2 Žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica
Ing. Cintula- uviedol členov do problematiky

13

Diskusia členov Rady, korigovaná Ing. Cintulom a Tajomníkom SRZ.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 49/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica o odpredaji
nehnuteľného majetku s predkupným právom SRZ Rada Žilina v rovnakej výške ceny ako bude
stredisko odpredané, teda vo výške 180.000EUR.

Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Bod 6.8 Správa o činnosti referenta pre deti a mládež
Mgr. Jaššo- uviedol správu prostredníctvom prezentácie, okrem dopracovania smernice Zlatý
blyskáč sa na stretnutiach vedúcich rybárskych krúžkov podarilo získať cenné informácie o stave
detských rybárskych krúžkov, ich spolupráci so základnými organizáciami a centrami voľného
času. Získali sme cenné námety a odporúčania, ako čiastočne financovať detské rybárske krúžky
z externých zdrojov. Jasne sa definovali základné problémy, ktoré treba riešiť na úrovni Rady SRZ
a špecifikovali sa požiadavky vedúcich na referenta pre prácu s deťmi a mládežou
a novovznikajúci odbor. Zároveň bola prezentovaná vízia referenta o ďalších systémových krokoch
zo strany SRZ. Závery vedúcich krúžkov:
-

-

koordinácia krúžkovej činnosti, zintenzívnenie vzájomnej komunikácie – krúžky medzi
sebou, Rada a detské rybárske krúžky, internetová stránka, facebookový profil, distribúcia
metodík a pomôcok, informácie o možnostiach financovania, exkurzie, výstavy,
zlepšenie podmienok pre prácu v detských rybárskych krúžkoch, priama finančná podpora,
materiálne zabezpečenie,
metodiky jednotlivých disciplín, nová metodika pre vedúcich na prácu s deťmi a mládežou,
didaktické pomôcky: mapa revírov, plagát s rybami, pracovné zošity, pexeso, elektronickú
učebnicu – pre vedúcich aj pre žiakov,
spoločný obsah učiva pre celú SRZ – základné kurikulum, ktoré si dopĺňa a prispôsobuje
vedúci podľa regionálnych špecifík, spoločný základ vedomostných testov,
organizovanie väčšieho množstva podujatí celoslovenského charakteru zo strany Rady,
organizovanie Zlatého blyskáča, organizovanie letného tábora pre deti,
vplývať na formovanie legislatívy – dospelý sprievodca nemusí mať povolenie (rybolov
v letných mesiacoch),
zlegalizovať rybolov nových členov organizovaných v detských rybárskych krúžkoch,
povolenie za 1€ pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
školenia pre skúsených vedúcich a pre začínajúcich vedúcich, akreditácia,
vplývať na ZO, aby venovali zvýšenú pozornosť práci s deťmi, každý výbor by mal mať
člena, ktorý pracuje s deťmi,

Navrhované formy finančnej podpory vedúcim detských rybárskych krúžkov na základe uznesení
prijatých na krajských poradách ved.ryb.krúžkov:
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-

pre všetkých vedúcich krúžkov – zvláštne povolenie (spoluúčasť SRZ pri projekte Iuventa
„Podpora“),
navýšiť členský príspevok o 1€ na podporu práce v detských rybárskych krúžkoch a 1€ na
podporu športovej činnosti detí a mládeže – účelovo viazané príspevky od každého člena.

Návrh ďalšieho postupu:
1. Vychádzajúc z vyhodnotenia dotazníka v otázke očakávaní ďalších krokov referenta, navrhujem
ustanoviť pre každý kraj jedného koordinátora, ktorý bude zodpovedný za rozvoj svojho regiónu
(spočiatku nemusia byť vo všetkých krajoch).
- mal by sprostredkovať komunikáciu medzi jednotlivými vedúcimi krúžkov a referátom v
Rade,
- venovať sa náborovej činnosti do radov vedúcich a rozvíjať krúžkovú činnosť (byť súčinný
pri podujatiach zameraných na prácu s deťmi, neskôr organizovať školenia, a pod.),
- spoluorganizovať podujatia celoslovenského charakteru,
- kontrolovať distribúciu finančných prostriedkov,
- podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov,
- informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke
Rady.
2. V nasledujúcom období navrhujem zostaviť pracovnú skupinu, ktorá by spolupracovala na
tvorbe elektronickej učebnice pre vedúcich detských rybárskych krúžkov a iných didaktických
materiáloch.
K dispozícii zatiaľ sú zatiaľ iba pexesá a magnetky. Vedúci krúžkov požadujú plagáty na
rozpoznávanie rýb, aktualizovanú mapu revírov SRZ, pracovné zošity a metodiky jednotlivých
rybolovných disciplín. Najviac však novú metodiku obsahujúcu iné ako všeobecne známe postupy.
3. Navrhujeme presadiť vo formujúcej sa vyhláške nového zákona aby mohol byť dospelým
sprievodcom dieťaťa do 15 rokov aj nerybár, ktorý absolvuje školenie.
V súčasnom stave prichádzame o veľkú skupinu detí nerybárov, ktoré prakticky nemôžu loviť ryby
od júna do konca septembra.
4. Navrhujeme schváliť, aby nováčikovia v detských rybárskych krúžkoch dostali prvé povolenie
zdarma.
Vyrieši sa tak najfrekventovanejšia otázka celoslovenských stretnutí: ako legalizovať rybolov
nováčikov v detských rybárskych krúžkoch?
5. Navrhujeme upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v
príslušnom kalendárnom roku 15 rokov mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym
povolením.
Súčasná smernica síce upravuje rozpor medzi platnými stanovami a vyhláškou, je však
nespravodlivá voči deťom narodeným v druhej polovici kalendárneho roka. Povinnosť zakúpiť si
povolenie ako mládež je pre dieťa v 9. ročníku základnej školy často dôvodom zanechania
rybárstva.
6. Navrhujeme pri najbližšom schvaľovaní výšky členského príspevku navýšiť členský príspevok
o čiastku na podporu práce s deťmi a mládežou.
V troch otázkach vyhodnocovaného dotazníka (problematické javy, nezáujem pracovať s deťmi,
osobné ohodnotenie) sa problém nedostatočného ohodnotenia práce vedúcich rybárskych krúžkov
ukázal ako zásadný. Je nepochybne hlavnou príčinou nepriaznivého stavu práce s deťmi
a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme svoju
pozornosť zamerať na tých, ktorí priamo s deťmi pracujú.
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Uskutočnené kroky v uplynulom období:
1.

2.

3.
4.

Registrácia vedúcich detských rybárskych krúžkoch na stránke Rady. Vznikol nový adresár,
na základe ktorého je možné jednoducho kontaktovať vedúceho krúžku na celom
Slovensku. Vytvorilo sa nové oddelenie na hlavnej lište stránky. Vedúci krúžkov do
jednotlivých sekcií prispievajú článkami, a informujú tak o svojej činnosti.
Priebežne informujeme vedúcich krúžkoch o možnostiach čerpania prostriedkov
z grantových schém krajských samospráv. Plánujeme termínový kalendár ukončenia výziev
rozšírený o dotácie z miest.
Na základe iniciatívy pána tajomníka sa rozbieha materiálna podpora registrovaných
detských rybárskych krúžkov.
Prebehli konzultácie s pracovníčkou Iuventy v súvislosti s plánovaným zapojením sa do
výzvy „Podpora“.

Na záver poukázal, že je to začiatok novej spolupráce zameranej na vytváranie lepších podmienok
pre vznik nových a rozvoj existujúcich detských rybárskych krúžkov.
Diskusia vedená medzi Mgr. Jaššom, Mgr. Jankovičovou, Ing. Gajdošíkom, p. Tomkom
Prezident SRZ- navrhol členom Rady SRZ odročiť prijatie uznesení na ďalšie zasadnutie Rady
SRZ.
Tajomník SRZ – navrhol prijať uznesenie k Zlatému Blyskáčovi.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 50/2018
Rada SRZ schvaľuje termín konania súťaže Zlatého Blyskáča v termíne 17.-21. júna 2018
a súčasne schvaľuje podporu zarybnenia z fondu Rady SRZ násadou PP2 na revír Revúca
v obhospodarovaní MsO Ružomberok v množstve 100 kg, na ktorom sa budú konať tieto preteky.
Hlasovanie:
Za – 28
Proti – 0
Zdržal sa – 1
Mgr. Jankovičová
Bod 7. Rôzne
Prezident SRZ- informoval o vyplatení 50% záloh z ročných odmien pre členov Rady a KK
k termínu 15.6.2018.
JUDr. Sotirovová- predniesla návrh uznesenia, ktoré by mala Rada SRZ schváliť
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 51/2018
Rada SRZ žiada výbory ZO SRZ podľa § 21 ods. 8 Stanov SRZ o vykonanie doplňovacích volieb
a o zvolanie mimoriadnej VČS po doručení správ Kontrolnej komisie v zmysle § 23 ods. 5 Stanov
SRZ do 31.8.2018.

Hlasovanie:
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Za – 26

Proti – 0

Zdržal sa – 3
Ing. Gajdošík,
p. Orovčík,
p. Tomko

Tajomník SRZ- informuje o ťažkých kovoch v rybách na VN Liptovská Mara, a o negatívnych
výsledkoch zo vzoriek zubáča zaslaných RVPS v L. Mikuláši, pokračuje obmedzenie na boleňa
v zmysle nekonzumovať vzhľadom na zistený nadlimitný stav ortuti, na vlastné náklady SRZ sa
realizoval odlov 10 kusov zubáča ako neoficiálne vzorky pre L. Maru, na MPaRV SR začali
rokovania k návrhu zákona o akvakultúre, informácia o environmentálnom fonde o výberovom
konaní na dodávateľa pre školenie funkcionárov, členov rybárskej stráže, členov disciplinárnej
komisie v rámci výborov SRZ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, výberové konanie
prebehlo elektronicky, firma ktorá vyhrala, bude zabezpečovať školenia a Rada bude informovať
o termíne školenia, pričom na každé budú za organizáciu poslané 4 osoby, ide o jednodňový
odborný seminár v trvaní 8 hodín, 4 okruhy odborných tém, semináre budú počas sobôt v mesiaci
september a október, v lokalite Bratislava alebo Trnava, Trenčín, Zvolen, Košice, zabezpečenie 4
lektorov vrátane ich cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, pôjde o odborných lektorov
z jednotlivých oblastí, firma zabezpečí priestory, občerstvenie, propagačný a vzdelávací materiál,
každý účastník dostane CD alebo USB s priebehom školenia. Výberové konanie mala na starosti
komisia, ktorá bola tvorená z právničky JUDr. Sotitovovej, p. Schwarza a p. Galbavej, súťaže sa
zúčastnili 4 spoločnosti, výhercom bola trenčianska firma s najnižšou ponukou cena 36.900EUR,
zmluva je už podpísaná a zverejnená na webovej stránke, budeme informovať organizácie včas,
kedy sa školenie uskutoční, riešenie odpredaja nehnuteľnosti v Považskej Bystrici sprevádzaná
zaslanými žiadosťami na konkrétnej orgány verejnej a štátnej správy, ukončenie pracovnoprávnych
vzťahov dohodou so zamestnancami v PB v zmysle Kolektívnej zmluvy, informácia o stave fin.
prostriedkov na účtoch SRZ Rada, prehľad pôžičiek ZO SRZ, informácia o činnosti rybárskej
stráže a hospodárov na revíroch Rady SRZ, žiadosť SRZ MO Veľkého Medera, ktorý požiadal
emailom o zaradenie pod ichtyológa p. Semana (oblasť Dunaja), v zmysle tejto žiadosti prednesená
požiadavka ZO SRZ.

Bolo prijaté:
Uznesenie č. 52/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Veľký Meder, o pridelenie MO SRZ Veľký Meder do
agendy ichtyológa p. Seemanna.
Hlasovanie:
Za – 29

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Tajomník SRZ- informuje o seminároch organizovaných pre ZO SRZ a nasledujúci je 25.6.2018
v Žiline k problematike rybovodov a druhá časť dňa bude venovaná kurzu k obsluhe elek.
agregátu., v ďalšom informoval o príprave podkladov na zasadnutie XII. Snemu a informácie k
príprave brožúry na Snem.
Prezident SRZ- vzhľadom na zvýšený počet podnetov na preskúmanie priebehu volieb navrhol
zmeny volebného poriadku.
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Diskusia vedená Prezidentom SRZ, p. Mišechom, JUDr. Kabáčom.
Prezident SRZ- vyhodnotil na základe vedenej diskusie odročiť návrhy zmien na ďalšie zasadnutie.
JUDr. Sotirovová- informovala o prebiehajúcich súdnych sporoch a podnetoch. Vo veci OR
Dolnostredské z dôvodu, že rozhodnutia MŽP SR považujeme za nezákonné, bola na Krajský súd
v Bratislave podaná správa žaloba s návrhom na zrušenie rozhodnutí MŽP SR, aby SRZ nadobudol
revír späť. VN Tesárske Mlyňany Máme za to, že nie je vhodné odobrať rybársky revír
Slovenskému rybárskemu zväzu, ktorý ho spravuje vo verejnom záujme na základe pridelenia
výkonu rybárskeho práva, vyradiť ho z evidencie a prideliť ho subjektu, ktorý nemá s rybárstvom
žiadne prepojenie, na účel užívania na hospodársky chov rýb so zámerom získania finančných
prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020, nakoľko len táto skutočnosť
bola v rámci žiadosti žiadateľa deklarovaná. Vo veci Banskej činnosti na štrkovisku Mojzesovo
Lipová bude V ďalšom konaní úlohou príslušných orgánov banskej správy rozhodnúť o návrhu
SRZ na obnovu konania. V predmete konania Čilistovský kanál II. Lagúna správny orgán rozhodol
o zamietnutí odvolania až mesiac potom ako „odvolanie“ postúpil na nariadený orgán, pričom
odvolanie zamietol z iného dôvodu ako sme žiadali, a to o čerpanie dovolenky. O skutočnosti, či sa
v prípade Čilistovského kanála II. Lagúna jedná o vodný tok, a či okresný úrad postupoval správne,
bude rozhodovať MŽP SR, a teda ten istý orgán, ktorý rozhodol o odobratí revíru, a ktorý už
v rámci svojho konania nebral do úvahy pripomienky SRZ. V súdnom spore vo veci určenia
porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a neplatného skončenia pracovného pomeru sme toho
názoru, že okamžité skončenie pracovného pomeru je platné, a preto v ustanovenej lehote bolo
podané odvolanie. V súdnom spore o náhrada škody vo výške 30 884,50 Sk a 5 514,50 Sk mesačne
titulom úrazovej renty bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba v časti zastavená a v časti
zamietnutá. Zároveň uložil Slovenskému rybárskemu zväzu povinnosť zaplatiť sumu vo výške
33,19 Eur titulom náhrady škody, ktorá vznikla na bicykli, žalobkyňa v danej veci podala
odvolanie, na ktoré bolo z našej strany podané vyjadrenie.

Mgr. Jankovičová- informovala o stave obmedzenia D4R7 a vyzvala prítomných členov Rady
SRZ, aby informovali zainteresovaných rybárov aby, v danej oblasti nevykonávali rybárske právo.
Tajomník SRZ- doplnil Mgr. Jankovičovú o správy, ktoré adresoval Sekretariát na MŽP SR
ohľadne D4R7.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 53/2018
Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie
uložených úloh za druhý štvrťrok 2018 štvrťročnú odmenu vo výške 1.492,79EUR v zmysle
Kolektívnej zmluvy.
Hlasovanie:
Za – 28

Proti – 0

Zdržal sa – 1
Tajomník SRZ

Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ poďakoval členom Rady SRZ a KK SRZ za
účasť a zasadnutie ukončil o 13.20 hod.
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Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ dňa 9. júna 2018
I. Rada SRZ schvaľuje:
Uznesenie č. 34/2018
Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu
v rybárstve“ 1. stupňa osobám, ktoré spĺňajú podmienky Smernice č. 1755/517/17-Sekr.
O zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ nasledovne:
MsO SRZ Záhorie – Peter Markovič
Uznesenie č. 35/2018
Rada SRZ schvaľuje Smernicu pre detskú rybársku súťaž Zlatý Blyskáč.
Uznesenie č. 36/2018
Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali JUDr. Borlok a Ing.
Mihalda.
Uznesenie č. 37/2018
Rada SRZ schvaľuje predložený program s možnosťou zmeniť poradie jednotlivých bodov
programu, tak ako to bolo navrhnuté prezidentom SRZ.
Uznesenie č. 39/2018
Rada schvaľuje dodatok k smernici o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva
SRZ v znení: čl. 8 bod 5 v písm. b) doplniť: Prezídium môže vo výnimočných prípadoch udeliť
čestné členstvo bez ohľadu na počet rokov od posledného udelenia vyznamenania a to medaily „Za
vynikajúce zásluhy“.
Uznesenie č. 40/2018
Rada SRZ schvaľuje Smernicu o obstarávaní tovarov a služieb a stavebných prác s účinnosťou od
1.7.2018.
Uznesenie č. 42/2018
Rada SRZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na prvotné
zarybnenie a ekologické havárie.
Uznesenie č. 43/2018
Rada SRZ schvaľuje vydanie povolení na lov hlavátky pre rok 2018 v počte 772 kusov pre členov
SRZ a 73 kusov pre nečlenov SRZ.
Uznesenie č. 44/2018
Rada SRZ schvaľuje cenovú ponuku na zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII.
Snemu SRZ pre firmu Omnium Perfekt.
Uznesenie č. 45/2018
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Rada SRZ schvaľuje Žiadosť MO SRZ Spišská Stará Ves o podporu osláv výročia založenia,
o násadách pstruha dúhového v hmotnosti 50 kg.
Uznesenie č. 46/2018
Rada SRZ schvaľuje Žiadosť MsO SRZ Michalovce o použitie fin. prostriedkov za hosťovacie
povolenia predané na súťaži Zemplínsky kapor 2018.
Uznesenie č. 48/2018
Rada SRZ schvaľuje vytvorenie dočasnej legislatívnej komisie doplnenej o zamestnancov
sekretariátu na spracovanie Stanov s ustanovením sporných bodov, predmetný návrh sa predloží
Rade SRZ a následne sa predostrie základným organizáciám SRZ.
Uznesenie č. 49/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica o odpredaji
nehnuteľného majetku s predkupným právom SRZ Rada Žilina v rovnakej výške ceny ako bude
stredisko odpredané, teda vo výške 180.000EUR.
Uznesenie č. 50/2018
Rada SRZ schvaľuje termín konania súťaže Zlatého Blyskáča v termíne 17.-21. júna 2018
a súčasne schvaľuje podporu zarybnenia z fondu Rady SRZ násadou PP2 na revír Revúca
v obhospodarovaní MsO Ružomberok v množstve 100 kg, na ktorom sa budú konať tieto preteky.
Uznesenie č. 52/2018
Rada SRZ schvaľuje žiadosť MO SRZ Veľký Meder, o pridelenie MO SRZ Veľký Meder do
agendy ichtyológa p. Seemanna.
Uznesenie č. 53/2018
Rada SRZ schvaľuje tajomníkovi SRZ ako zamestnancovi Sekretariátu Rady SRZ za splnenie
uložených úloh za druhý štvrťrok 2018 štvrťročnú odmenu vo výške 1.492,79EUR v zmysle
Kolektívnej zmluvy.

II. Rada SRZ zamieta:
Uznesenie č. 38/2018
Rada SRZ zamieta žiadosť Ing. Petra Hirjaka na podanie návrhu na disciplinárne stíhanie
funkcionára MsO SRZ v Košiciach, tajomníka Rudolfa Harvánka, podaného dňa 21. marca 2012,
z dôvodu právoplatne ukončeného súdneho sporu sp.zn. 14S/4/2012 a 17S/1/2013 v prospech
Slovenského rybárskeho zväzu a z dôvodu, že na základe predložených dôkazov nejde
o disciplinárne previnenie.
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III. Rada SRZ žiada:
Uznesenie č. 51/2018
Rada SRZ žiada výbory ZO SRZ podľa § 21 ods. 8 Stanov SRZ o vykonanie doplňovacích volieb
a o zvolanie mimoriadnej VČS po doručení správ Kontrolnej komisie v zmysle § 23 ods. 5 Stanov
SRZ do 31.8.2018.

IV. Rada SRZ berie na vedomie:
Uznesenie č. 41/2018
Rada SRZ berie na vedomie výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018.
Uznesenie č. 47/2018
Rada SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu k návrhu Zákona o rybárstve a vykonávacej
Vyhlášky, Petícii za záchranu rybárstva na Slovensku a elektronizácii SRZ.

Zapísala: JUDr. Mária Sotirovová

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Igor Borlok

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

Ing. Marián Mihalda

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

Ing. Ľuboš Javor, v.r.
tajomník

RSDr. Rudolf Boroš, v.r.
prezident
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