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1.  ÚVOD 

 
Občianske združenie Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Košice ( ďalej len SRZ MsO 
Košice) so sídlom: Vodná  1 , 040 01 Košice, IČO: 30686032 registrovaná  2. 10. 1992 v súlade so 
zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  
 
SRZ MsO Košice je organizačnou zložkou a vystupuje ako samostatný právny subjekt a má 
pridelené identifikačné číslo organizácie ( IČO). Riadi sa stanovami Slovenského rybárskeho zväzu. 
Do ich činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len na základe a v medziach zákona. SRZ 
MsO Košice sa delí na 5 obvodových organizácií. 

       
Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu vo zväze, ani k účasti na jeho činnosti. Každý 
môže z neho slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje , že je 
členom zväzu, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje alebo že stojí mimo neho.  
 
Členstvo v občianskom združení SRZ MsO Košice nie je nárokovateľné,  je ovplyvnené celkovou 
kapacitou a príjem nových členov schvaľuje výbor SRZ MsO Košice. 
 
SRZ MsO Košice v roku 2020 malo evidovaných aktívnych členov 4818  členov nad 18 rokov a 151 
členov vo veku do 18 rokov. 
 
SRZ MsO Košice hospodári v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a v súlade so 
schváleným rozpočtom na rok 2020. 
 
 
SRZ MsO Košice poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: 

 
a) Zväz v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o rybárstve a akvakultúre 

zabezpečuje  na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu 
a lov rýb a iných vodných živočíchov a vytvára tým vhodné podmienky na ochranu a lov rýb 
a iných vodných živočíchov a vytvára tým vhodné podmienky na ochranu rýb a na výkon 
rybárskeho práva členom združených vo zväze.  

 
Jeho hlavnou úlohou je:  

1) Hospodáriť v pridelených rybárskych revíroch. SRZ MsO Košice hospodári na 2. revíroch 
s režimom Chyť a pusť, na 21.  kaprových revíroch a na 9.  lososovo-pstruhových revíroch.   
V rámci tejto úlohy najmä: 
a) Plní zarybňovací plán v rybárskych revíroch, 
b) Zabezpečuje a vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov v súlade so  všeobecne 

záväznými právnymi predpismi o rybárstve, 
c) Zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných živočíchov a ochranu výkonu rybárskeho 

práva v rybárskych revíroch 
d) Stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybochovných 

zariadeniach,  
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e) Sleduje užívanie a čistotu vôd a zisťuje zdroje znečisťovania vody z hľadiska ochrany 

rybárstva a dáva podnet orgánom štátnej a verejnej správy na začatie konania 
v prípade znečistenia alebo neoprávneného užívania vody 

f) Vydáva povolenia na rybolov v rybárskych revíroch vo svojom užívaní. 
g) Vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch, 
h) Vedie evidenciu všetkých svojich členov, SRZ MsO Košice túto evidenciu vedie 

výlučne v elektronickej forme s dodržiavaním iných súvisiacich predpisov a nariadení 
v súlade s legislatívou SR ( napr. GDPR)  

i) Každoročne vydáva  miestny rybársky poriadok  
j) Vykonáva potrebné analýzy prehľadov o úlovkoch svojich členov pre štatistické účely, 

 
2) Hospodári s vlastným majetkom, hlavne na rybníkoch a rybochovných zariadeniach a v 

rámci tejto úlohy: 
a) Stará sa o dobrý zdravotný stav rýb a robí pre to potrebné opatrenia 

3) Zväz sa stará o odbornú a kultúrnu výchovu všetkých svojich členov, v rámci ktorej: 
a) Vytvára podmienky pre prípravu a vykonanie skúšok zo základných rybárskych 

znalostí a predpisov pre výkon rybárskeho práva 
b) Organizuje školenia, aktívy, rybárske preteky a súťaže, rybárske výstupy a akcie. 

Vzhľadom k pandemickým opatreniam COVID-19 nebolo možné v   roku 2020, tak 
ako aj predchádzajúce  roky v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou MsO 
Košice s. r. o. propagovať  činnosť OZ  na Vianočných trhoch staré mesto v Košiciach. 
V tejto tradícii však SRZ MsO Košice bude pokračovať. 
SRZ MsO Košice v roku 2020 z naplánovaných  pretekov: 
 

01.5.2020 – otváracie feederové preteky jazero Košice  

03.5. 2020 – zahajovacie preteky na Starom jazere v Čani 

9.5.2020 – „Memoriál Andyho Tereščíka“ feederové preteky na Izre  

9.5.2020 –  absolventské preteky detí do 15 rokov na štrkovisku Krásna n/H.  

23.5.2020 – 24.5.2020 dvojdňové preteky na VN Seňa  

31.5.2020 – „Bidovská rybka“ - detské preteky ku dňu MDD  

13.6.2020 – Ždaňanská turbína 1 

20.6.2020 – preteky primátora mesta Košíc-jazero Košice  

27.6.2020 – 28.6.2020 dvojdňové feeder preteky Čaňa –Rezervácia 

19.9.2020 – 20. 9.2020 dvojdňové feeder preteky Čaňa –Rezervácia 

3.10.2020 – 4.10.2020 dvojdňové preteky na VN Seňa 

1.11.2019 – „Memoriál Miroslava Kočiša“ pstruhové preteky jazero Izra 
 

                              organizovalo  len 6 a to z dôvodu pandemických opatrení COVID-19.  a to : 
 

- dvojdňové feeder preteky Čaňa –Rezervácia 2 kola 

- Košicka feeder liga dospelý 3 kola 

- Košická feeder liga deti 2 kola 
  

hlavne u detí sa tieto súťaže a preteky tešia veľkej obľube.  
 
SRZ MsO Košice je ústretové materiálne a finančne podporiť športovcov a zvlášť deti. 
V roku 2018 SRZ MsO Košice schválilo Pokyny k preplateniu športovej činnosti, kde sú 
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určené pravidlá reprezentácie organizácie SRZ MsO Košice a nárokovateľnosť 
finančnej podpory registrovaných družstiev. O poskytnutí finančnej podpory 
a dodržania všetkých pravidiel sa vedie priebežná evidencia a správa o finančnej 
podpore športovcov za rok 2020 tvorí prílohu č. 5.  

c) Vedie členov zväzu k iniciatíve na zveľaďovaní a ochrane rybárstva, k pozitívnemu 
vzťahu k prírode a k účasti na tvorbe a ochrane životného prostredia, 

d) V rámci svojej pôsobnosti stará sa o právnu výchovu a propagáciu 
e) Zriaďuje pre deti rybárske krúžky, vytvára pre ich činnosť personálne a materiálne 

podmienky 
f) Podporuje činnosť športových pretekárov SRZ MsO Košice na domácich 

a medzinárodných podujatiach a to personálne, materiálne a finančne. Je potrebné 
pripomenúť, že už druhý rok v roku 2019 táto podpora športovcov je realizovaná 
v súlade „Pokynmi k preplateniu športovej činnosti“,  schválenej v roku 2018 a javí sa 
ako vhodný spôsob so stanovenými pravidlami k spokojnosti športovcov.  

4) Zväz sa podieľa na plnení úloh štátu v tých oblastiach, v ktorých od neho získa poverenie. 
5) Zväz pôsobí výchovne a propagačne na občiansku verejnosť, ktorú prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov oboznamuje s úlohami a cieľmi SRZ Košice.  
 

 
Hlavným cieľom SRZ MsO Košice je zachovať prístupnosť vykonávania rybárskeho  práva pre 
širokú verejnosť, zabezpečiť kvalitatívne aj kvantitatívne zarybnenie svojich revírov, tak aby 
členovia SRZ  sa mohli k svojej spokojnosti venovať rybárčeniu. V nemalej miere cieľom SRZ je  aj 
prilákať a zatraktívniť rybolov deťom a mládeži a tak ich viesť k láske k prírode a k prirodzenej 
potrebe zachovať prírodné dedičstvo, ktoré nám tu bolo zanechané 

 
Orgánmi OZ SRZ MsO Košice sú: 
 
 

a) Mestská konferencia ( MK), ako najvyšší orgán SRZ MsO Košice 
b) Výbor SRZ MsO Košice, ktorého členovia sú volení na MK na dobu  4 rokov, jeho úlohou 

je riadiť činnosť  SRZ v období medzi mestskými konferenciami. Výbor SRZ MsO Košice 
pozostáva z Predsedu, tajomníka, podpredsedu, hospodára, Ichtyológa, vedúceho KV aŠ, 
Vedúceho RS, a 1 zástupcu za každý obvods 

c) Predsedníctvo výboru, volené členmi výboru. Zvolený tajomník a predseda vystupujú vo 
vzťahu SRZ ako štatutárny orgán voči vonkajším subjektom a konajú spoločne. 

d) Kontrolná komisia( KK)  SRZ MsO Košice sa kontrolná má 5 členovz toho jeden zastáva 
funkciu predsedu kontrolnej komisie, jej úlohou  je sledovať činnosť SRZ, kontroluje plán 
činnosti a hospodárenia najmenej dva razy za rok. Kontrolu vykonáva formálne z účtovnej 
a inej dokumentácie ako aj fyzicky. 

e) Disciplinárna komisia (DK). Pozostáva z 5 členov z toho jeden zastáva funkciu predsedu 
DK. Jej úlohou je prejednávať a rozhodovať o discipllinárnych previneniach členov 
a funkcionárov SRZ MsO Košice. DK SRZ MsO Košice sa považuje za disciplinárny orgán i. 
stupňa. 
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 
2020 
 

Činnosť SRZ MsO Košice bola v roku 2020 v značnej miere ovplyvnená pandemickou situáciou 
spôsobenou vírusom COVID-19, rovnako ako vo všetkých oblastiach hospodárstva nie len v SR, 
ale celom svete. 
To však nemalo za následok deficit pri plnení hlavných úloh zväzu  v súlade so stanovami SRZ 
MsO Košice. 
Počas roka 2020 SRZ MsO Košice v súlade so stanovami a hlavnou činnosťou OZ zabezpečovala 
hlavne tieto činnosti: 
a) Zarybňovanie rybárskych revírov.  Zarybnenie má na starosti zarybňovacia komisia a hlavný 

hospodár a za odborného dozoru ichtyológa. Ich činnosť v roku 2020 je obsiahnutá s správe 
o zarybnení, ktorá tvorí príloha č. 1 

b) V SRZ MsO Košice pôsobí Rybárska stráž ( RS), ktorej úlohou je kontrola dodržiavania 
rybárskeho práva v súlade so stanovami SRZ ako aj platnej legislatívy SR týkajúcej sa 
rybárskeho práva. Ich kompetencie sú obsiahnuté v stanovách SRZ. Činnosť RS za rok 2020 
zahŕňa správa o činnosti RS za rok 20, ktorá tvorí prílohu č. 2 

c) Správa disciplinárnej komisie (DK) prezentuje svoju činnosť v roku 2020 a tvorí prílohu č. 3  
d) Výročná  správa kontrolnej komisie ( KK) informuje o svojej činnosti a zároveň prezentuje 

a hodnotí čerpanie rozpočtu schváleného na rok 2020 a tvorí prílohu č. 4. 
 
 

3 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 
V NEJ   OBSIAHNUTÝCH 
 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  SRZ MO Košice  
účtuje v sústave podvojného  účtovníctva.  
 
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej 
závierky sa skladá z 3 etáp : 
1. etapa: prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do 

účtovného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie 
uzávierkových účtovných operácií 

2.  etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka  
3.  etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 
 
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe 
účtovnej závierky SRZ MsO Košice zostavuje Výkaz Súvahu a Výkaz ziskov a strát. Tieto výkazy 
tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve pre neziskové organizácie  a sú súčasťou 
daňového priznania dani z príjmov PO za aktuálne obdobie. 
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4. PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH  
 

 Výnosy (v EUR) Náklady (v EUR) Zisk  k 31. 12. 2020 

Hlavná nezdaňovaná 
činnosť 

606 999 534 797 72 202 

Zdaňovaná činnosť   12 768    22 252  -9 484 

Daň  818    -818 

Celkom 619 767 557 867 61     900 

 
5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 

 
Stav  majetok zostatková hodnota spolu  k 31. 12. 2020 predstavuje sumu 211 439 EUR. 
 Z toho : 
 NEOBEŽNÝ MAJETOK: 

a) dlhodobý hnuteľný majetok: 8 814 EUR 
b) dlhodobý nehnuteľný majetok:  stavby 108 340 EUR 
                                                                        pozemky: 51 783 EUR 
                                                                        nedokončené investície 37 502 EUR  
c) dlhodobý finančný majetok čiastku 5 000,- EUR; 

 
K 31. 12. 2020 ostáva nedokončená investícia rekonštrukcií chát v Čani. Vzhľadom 
k obmedzeniam spôsobenými vírusom COVID -19 sa v rekonštrukcii pokračuje až v roku 2021 
v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
OBEŽNÝ MAJETOK: 
a) pohľadávky 244 056 EUR 
b)  krátkodobý  finančný majetok čiastku 1 600 EUR 
 
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 
a) základné imanie a peňažné fondy 206 187 EUR 
b) výsledok hospodárenia minulých rokov  138 158 EUR 
c) výsledok hospodárenia za rok 2020  61 898 EUR 

 
       CUDZIE ZDROJE: 

a) rezervy 5 187 EUR 
b) záväzky 41 512 EUR 
c) výdavky budúcich období  3 600 EUR 
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6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 
 
MK ani výbor SRZ počas roka 2020 sa  neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov 
OZ SRZ MsO Košice.  
 

7. AUDÍTORSKÁ SPRÁVA K  ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 
2020 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že SRZ MsO Košice nemala v roku 2020 príjmy z podielu dane 2% nie je 
povinná vykonať overenie účtovnej závierky audítorom. Napriek tomu sa SRZ MsO Košice 
rozhodla, že za rok 2020 si účtovný audit nechá vykonať. 
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