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Úvodné slovo 

          Vážení priatelia športového rybolovu, dostáva sa Vám do rúk druhé tohtoročné 
vydanie rybárskeho spravodaja, ktorým by sme Vám chceli poskytnúť najzákladnejšie 
informácie. Táto tlačená forma určite poteší hlavne tých členov, ktorí nemajú prístup 
k internetu. Vzhľadom na vysoké náklady na jeho tlač a distribúciu však bude spravodaj 
č. 1/2012 posledný, ktorý bude rozposielaný poštou všetkým členom. Tí členovia, ktorí 
nemajú prístup k internetu sa nemusia obávať, môžu nahlásiť svoje meno na niektoré 
z dole uvedených telefónnych čísel, email, prostredníctvom kontaktného formulára na 
našej webovej stránke, písomne na adresu organizácie alebo osobne niektorému 
z členov výboru a spravodaj mu bude zaslaný. Tí členovia, ktorí chcú zasielať spravodaj 
prostredníctvom elektronickej pošty nahláste svoje emailové adresy tým istým 
spôsobom. Ušetrené peniaze sa môžu využiť účelnejšie.  

Dovoľte mi tiež, aby som Vám v mene výboru MO SRZ Trstená poďakoval za 
podporu, pochopenie a odvedenú prácu, ktorú ste odviedli v prospech organizácie. 
Prajem Vám v roku 2012 príjemné chvíle prežité pri revíroch našej organizácie a  bohaté 
úlovky. 

„PETROV ZDAR“ 

                                                              JUDr. Miloš Kabáč 
                                                                                        predseda MO SRZ Trstená 

 

  

 

 

 

 



RYBÁRSKY SPRAVODAJ  2/2011 

 

2 http://www.srztrstena.sk/ 

 

PREDAJ  POVOLENÍ  NA  RYBOLOV  NA  ROK   2012 

Predaj a výdaj povolení na rybolov na rok 2012 bude vykonávaný v rybárskom 
dome na ul. Železničiarov 38 v Trstenej v týchto termínoch:  

29.12.2011 – 17:00 hod. – 20:00 hod. – štvrtok – predaj len za hotovosť 
14.01.2012 – 09:00 hod. – 15:00 hod. – sobota 
16.02.2012 – 17:00 hod. – 20:00 hod. – štvrtok 
01.03.2012 – 17:00 hod. – 20:00 hod. – štvrtok 
17.03.2012 – 09:00 hod. – 15:00 hod. – sobota 
31.03.2012 – 09:00 hod. – 15:00 hod. – sobota 
12.04.2012 – 17:00 hod. – 20:00 hod. – štvrtok 
28.04.2012 – 09:00 hod. – 15:00 hod. – sobota 
12.05.2012 – 09:00 hod. – 15:00 hod. – sobota 

              mimoriadny a posledný termín 

31.05.2012 – 17:00 hod. – 20:00 hod. – štvrtok 

 Žiadame členov, aby kvôli účtovnej závierke bezhotovostné platby zasielali až 
od 1.1.2012. Pre tých, ktorý chcú loviť ryby už 1.1.2012 je pripravený termín na konci 
roka 2011, predaj povolení bude len za hotovosť. Podmienkou na vydanie povolenia 
na rybolov je odovzdanie riadne vyplneného celoročného sumára (sumár vyplní aj 
vtedy ak si neprivlastnil ani jednu rybu) v zázname o dochádzke k vode a úlovkoch za 
rok 2011, a to do 15. januára 2012 užívateľovi, ktorý ho vydal. Vyplnený záznam 
odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak 
držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá 
povolenie na nasledujúci rok. 

Zľavnené povolenia na rybolov v roku 2011 

V roku 2012 majú nárok na zľavu z ceny povolení členovia vo veku od 62 do 69 
rokov a členovia s preukazom ZŤP, ktorí sú členmi zväzu aspoň 5 rokov, a to: 

- zväzové kaprové povolenie  57.35 €  
- zväzové lipňové povolenie   58,85 €  
- miestne kaprové povolenie  17,35 €  
- miestne lipňové povolenie  15,85 €  
- miestne pstruhové povolenie  10,85 €  

a členovia nad 70 rokov,  ktorí sú členmi zväzu aspoň 5 rokov a členovia s preukazom 
ZŤP–S.  

- zväzové kaprové povolenie  41,70 € 
- zväzové lipňové povolenie  44,70 € 
- miestne kaprové povolenie        1,70 €   
- miestne lipňové povolenie        1,70 €   
- miestne pstruhové povolenie       1,70 €   

Člen, ktorý spĺňa podmienky má nárok na každú zľavu.  
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Výdaj povolení na rybolov - pokyny 

Kompletný cenník povolení je uverejnený na našej stránke a vo vývesných 
skrinkách. K predaju povolení je nutné si priniesť: 

- doklad o zaplatení poplatkov resp. hotovosť  
- členský preukaz, ak je potrebné vystaviť nový aj aktuálnu fotografiu (3 x 3,5cm) 
- ak si člen uplatňuje zľavu – občiansky preukaz a platný preukaz ZŤP, ZŤP – S 

Štátny rybársky lístok vydáva Obecný alebo Mestský úrad. Predpokladáme, že 
bude možné rybársky lístok zakúpiť aj pri predaji povolení. 

Školenie a skúšky nových členov MO SRZ Trstená. 

Záujemcovia o členstvo v M0 SRZ Trstená môžu prihlášky za nových členov  
podávať do konca kalendárneho roka 2011. Tlačivo prihlášky  si môžete vyzdvihnúť 
v Rybárskom dome počas služby alebo si ho môžete vytlačiť z našej stránky.  

Predbežný termín školenia a skúšok nových členov je schválený na 15. 1. 2012. 
Všetci prihlásení budú písomne pozvaní. Školenie detí prebieha od októbra 2011 
v rybárskych krúžkoch. Krúžok v Trstenej navštevuje 34 detí, v Zuberci 28, v Nižnej 17 
a v Štefanove 8 detí.  Skúšky detí budú po skončení celého cyklu.  

Obmedzenie počtu úlovkov na pstruhových a lipňových vodách 

Rada SRZ schválila Uznesením č. 67/11 nasledovnú zmenu množstva úlovkov 
pstruha potočného a lipňa tymianového vzťahujúcu sa na všetky druhy povolení na 
pstruhové a lipňové vody. Povolenie na pstruhové alebo povolenie na lipňové vody 
oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo 
lipňa tymianového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky 
pstruha potočného a lipňa tymianového po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si 
zakúpiť ďalšie povolenie. Pstruh dúhový a sivoň potočný ostáva bez ročného 
obmedzenia. 

Zarybnenie revírov MOSRZ Trstená v roku 2011 
 

Pstruhové revíry 

   
povinné dolpn. príspevok plán skutočnosť 

   
zaryb. zaryb. z rady spolu spolu 

Oravica PP 7- 15cm ks 6 000 1 500 0 7 500 12 920 

Li 7-15 cm ks 4 000 1 500 0 5 500 5 500 

Studený PP 7- 15cm ks 5 000 1 250 0 6 250 9 845 

Potok Li 7-15 cm ks 1 000 1 500 0 2 500 2 500 

Jelešňa PP 7- 15cm ks 1 500 0 0 1 500 3 220 

Li 7-15 cm ks 0 500 0 500 500 
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Orava č.3 PP 7- 15cm 

Li 7-15 cm 

Podustva 

Hlavátka H3 

PD lovný 

VVN  Kapor K2 

Tvrdosín Kapor K3 

Zubáč rôčik 

Podustva 

Šťuka 

PD lovný 

Orava č.4 PD lovný 

PP 7-15 cm 
 

Všetkým členom MO SRZ Trstená do nového roka 2012 prajeme veľa zdravia, 
pokoja, osobného a športového šťastia.
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Lipňové revíry 

ks 6 000 0 13 000 19 000

ks 3 000 500 3 000 6 500

ks 5 000 0 0 5 000

kg 10 0 0 10

kg 0 550 0 550

Kaprové revíry 

kg 500 200 800 1 500

kg 300 200 0 500

ks 1 000 0 0 1 000

ks 0 0 8 000 8 000

kg 0 200 200

kg 300 300

kg 0 50 0 50

ks 0 250 0 250

Všetkým členom MO SRZ Trstená do nového roka 2012 prajeme veľa zdravia, 
športového šťastia. 

                                                                Výbor MO SRZ Trstená
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Všetkým členom MO SRZ Trstená do nového roka 2012 prajeme veľa zdravia, 

Výbor MO SRZ Trstená 


