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Vážení priatelia a priaznivci športového rybolovu,  

čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka a tiež na 
konci funkčného obdobia výboru MO SRZ Trstená. Dovoľujem si preto 
vyzvať tých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na fungovaní našej organizácie, 
aby využili právo člena SRZ byť volení a kandidovali vo voľbách 2014 do 
výboru alebo kontrolnej komisie MO SRZ Trstená, ktoré sa uskutočnia na 
Výročnej členskej schôdzi 2014. 

 A ako je už pekným zvykom, prajem Vám všetkým príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2014. 

 

„PETROV ZDAR“ 

                                                           JUDr. Miloš Kabáč 
                                                                                        predseda MO SRZ Trstená 
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PREDAJ  POVOLENÍ  NA  RYBOLOV  NA  ROK   2014 

Predaj a výdaj povolení na rybolov na rok 2014 bude vykonávaný v Rybárskom 
dome na ul. Železničiarov 38 v Trstenej v týchto termínoch:  

28.12.2013 – 14:00 hod. – 18:00 hod. – sobota – len hotovostný predaj 
18.01.2014 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
15.02.2014 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
01.03.2014 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
22.03.2014 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
12.04.2014 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
24.05.2014 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
 
 Žiadame členov, aby kvôli účtovnej závierke bezhotovostné platby zasielali až 
od 1.1.2014. Pre tých, ktorý chcú loviť ryby už 1.1.2014 je pripravený termín na konci 
roka 2013, predaj povolení bude len za hotovosť. Podmienkou na vydanie povolenia 
na rybolov je odovzdanie Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2013 s 
riadne vyplneným sumárom, do 15. januára 2014 užívateľovi, ktorý ho vydal. 
 Vyplnený záznam člen odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie 
vzťahuje, ryby nelovil. Nesplnenie povinnosti odovzdať záznam bude posudzované a 
riešené ako disciplinárne previnenie, ktorého následkom bude nevydanie povolenia 
resp. odňatie už zakúpeného povolenia. 
K výdaju povolení je nutné si priniesť: 

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

Zľavnené povolenia na rybolov v roku 2014 

V roku 2014 si môžu členovia vo veku od 62 do 69 rokov a členovia s preukazom 
ZŤP, ktorí sú členmi zväzu aspoň 5 rokov a nebolo im počas posledných troch rokov 
uložené disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie, zakúpiť za cenu: 

- zväzové kaprové povolenie   56.00 €  
- zväzové lipňové povolenie   58,00 €  
- miestne kaprové povolenie  20,00 €  
- miestne lipňové povolenie  18,00 €  
- miestne pstruhové povolenie  11,00 €  

Členovia nad 70 rokov a členovia s preukazom ZŤP–S, pri splnení vyššie uvedených 
podmienok, zakúpiť za cenu:  

- zväzové kaprové povolenie   38,00 € 
- zväzové lipňové povolenie  42,00 € 
- miestne kaprové povolenie        2,00 €   
- miestne lipňové povolenie        2,00 €   
- miestne pstruhové povolenie       2,00 €   

Člen, ktorý spĺňa podmienky si môže zakúpiť ktorékoľvek zľavnené povolenie.  
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Školenie a skúšky nových členov MO SRZ Trstená. 
 
Záujemcovia o členstvo v M0 SRZ Trstená si môžu prihlášky podávať do              

31. decembra 2013. Prihlášky je nutné doručiť MO SRZ Trstená. Tlačivo prihlášky si 
môžu vyzdvihnúť v Rybárskom dome každú stredu od 16:30 do 18:30 hod. alebo 
stiahnuť z www.srztrstena.sk. Predbežný termín školenia a skúšok je stanovený na        
12. januára 2014. Prihlásení záujemcovia budú písomne pozvaní. 

Ďalšie informácie pre členov 

• Krajský úrad Životného prostredia v Žiline povolil MO SRZ Trstená výnimku na 
plašenie kormorána veľkého formou naťahovania šnúr s reflexnými prvkami. 
Vyzývame preto všetkých členov, aby toto zariadenie nepoškodzovali a taktiež 
napomáhali v oboznamovaní verejnosti o jeho účele. 

• Rada SRZ schválila vydanie Mimoriadnej členskej známky v hodnote 1,00 € pri 
príležitosti konania Snemu SRZ. Známku sú povinní si zakúpiť všetci riadny členovia 
SRZ vo veku od 18 rokov. 

• Predbežný termín konania Výročnej členskej schôdze 2014 je naplánovaný na 16. 
marca 2014. 

Príprava volieb do orgánov MO SRZ Trstená na volebné obdobie 2014 – 1018 

Začiatkom roku 2014 končí funkčné obdobie členom výboru a kontrolnej komisie  
MO SRZ Trstená. Výbor pripravuje kandidátne listiny pre voľby do výboru a kontrolnej 
komisie pre funkčné obdobie 2014 - 1018.  Právo voliť a byť volený má každý riadny 
člen našej organizácie. V prípade Vášho záujmu kandidovať vo voľbách 2014 do orgánov 
MO SRZ Trstená vyplňte priložené tlačivo(á) a doručte ich na adresu sídla MO SRZ 
Trstená najneskôr do 31. januára 2014. 

 

Všetkým členom MO SRZ Trstená prajeme v roku 2014 veľa zdravia, pokoja, 

osobných, pracovných a športových úspechov.  

                                                                                                                          Výbor MO SRZ Trstená 
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 25. januára 2014 MO SRZ Trstená usporiada 3. Rybársky ples, na ktorý Vás 
všetkých srdečne pozývame. Vstupenky na ples si môžete zakúpiť v predajni rybárskych 
potrieb v Rybárskom dome v Trstenej od 1. decembra 2013 alebo si ich môžete 
rezervovať už dnes na našich stránkach www.srztrstena.sk. Uzávierka predaja 
vstupeniek bude 17. januára 2014. 

Vstupné je 40,00 EUR pre dve osoby. 

V cene vstupenky je zahrnuté: 
• večera 
• fľaša vína 
• káva 
• kapustnica 



Do 31.3.2014 je člen povinný uhradiť platby minimálne vo výške 17 € - mládež od 15 do 17 rokov,                
18 € - študenti do veku 25 rokov, 24 € - ostatní dospelí členovia.  
 
Variabilný symbol pre rok 2014 

 
 

Okienko 
č. 1 

 
Členská známka 

 
kód 

 
cena € 

 
Váš kód 

Vaša 
platba 

deti od 3 do 14r., čestní členovia 1 0,00   

mládež od 15 do 17 r., študenti do 25 r.  2 14,00 
dospelí členovia 3 20,00 

 
Okienko 

č. 2 

Mimoriadna známka - snem     

deti a mládež do 17 r. 1 0,00 
ostatní dospelí členovia  2 1,00 

 
Okienko 

č. 3 

Fondy – podporný, ochrana revírov, športová činnosť     

deti od 3 do 14 r. 1 0,00 
mládež, študenti, dospelí členovia 2 3,00 

 
Okienko 

č. 4 

Záznam o dochádzke k vode     

neplatím 0 0,00 
záznam o dochádzke k vode 1 0,30 

 
 
 
 
 
 

Okienko 
č. 5 

Kaprové povolenie      

žiadne, bezplatné pre deti do 6 rokov 0 0,00 
zväzové 1 73,00 
zväzové – členovia nad 62 r., ZŤP 2 56,00 
zväzové – členovia nad 70 r., ZŤP-S 3 38,00 
sezónne – VN Oravská priehrada 4 40,00 
miestne 5 37,00 
miestne – členovia nad 62 r., ZŤP 6 20,00 
miestne – členovia nad 70 r., ZŤP-S 7 2,00 
zväzové – deti 6 – 14 r. 8 20,00 
miestne – deti 6 – 14 r. 9 14,00 

 
 
 
 
 

Okienko 
č. 6 

Lipňové povolenie      

žiadne 0 0,00 
zväzové 1 73,00 
zväzové – členovia nad 62 r., ZŤP 2 58,00 
zväzové – členovia nad 70 r., ZŤP-S 3 42,00 
miestne 4 33,00 
miestne – členovia nad 62 r., ZŤP 5 18,00 
miestne – členovia nad 70 r., ZŤP-S 6 2,00 
miestne – deti 6 – 14 r. 7 17,00 

 
 
 

Okienko 
č. 7 

Pstruhové povolenie     

žiadne 0 0,00 
miestne 1 20,00 
miestne – členovia nad 62 r., ZŤP 2 11,00 
miestne – členovia nad 70 r., ZŤP-S 3 2,00 
miestne – deti 6 – 14 r. 4 15,00 

 
Okienko 

č. 8 

Kaprový zväzový rybársky poriadok     

neplatím 0 0,00 
platím - povinne platí držiteľ zväzového povolenia  1 1,00 

 
Okienko 

č. 9 

Lipňový zväzový rybársky poriadok     

neplatím 0 0,00 
platím - povinne platí držiteľ zväzového povolenia  1 1,00 

 

Váš variabilný symbol 
    

č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č. 9  suma 
VS 

 

          
 
Člen, ktorý zaplatil povinné platby a následne si kupuje alebo dokupuje povolenie uvedie do 
č.1 – č. 3 kód 999 



Špecifický symbol pre rok 2014 - nie je potrebné uvádzať, ak sa Vás netýka   
                

 
 

Okienko 
č. 1 

Preukaz kód cena € Váš kód Vaša 
platba 

žiadny, deti do 6 r. 1 0,00   
mládež od 15 do 17 r.  2 0,40 
dospelí členovia 3 0,50 

 
Okienko 

č. 2 

Záznam o dochádzke     
odovzdaný do 15.1.2014 1 0,00 
neodovzdaný do 15.1.2014 2 6,64 
Členovi, ktorý vôbec neodovzdá záznam nebude vydané povolenie na rybolov !!! 

 
 
 

Okienko 
č. 3 

Zápisné      
neplatím 1 0,00 
deti 6 – 14 r. 2 1,70 
mládež 15 – 17 r. 3 5,00 
noví členovia, členovia, ktorí nezaplatili členský 
príspevok do 31.3.2014 

4 40,00 

 
 

Okienko 
č. 4 

Brigádnická povinnosť     
splnená 1 0,00 
neodpracovaná brigáda – 1 hod. x 4 € 2 4,00 
splnená – člen, ktorý vrátane účasti na členskej schôdzi odpracoval  min. 10 hod., člen 62 r. 
a starší, člen s platným preukazom ZŤP, ZŤP-S, deti, mládež do 17 r., členky 

 
Okienko 

č. 5 

Stanovy SRZ     
neplatím 1 0,00 
platím – povinne noví členovia 2 1,00 

 
Okienko 

č. 6 

Zákon č. 139/200 Z.z., vyhláška 185/2006 Z.z.     
neplatím 1 0,00 
platím – povinne noví členovia 2 1,00 

 
 
 
 

Okienko 
č. 7 

Dobrovoľný členský príspevok     
žiadny 0 0,00 
na Klub detí (doplňte sumu) 1 ... 
na hospodársku činnosť (doplňte sumu) 2 ... 
do fondu zarybnenia (doplňte sumu) 3 ... 
na ochranu revírov (doplňte sumu) 4 ... 
na športovú činnosť (doplňte sumu) 5 ... 
Člen, ktorý chce prispieť na viac činností musí poukázať ďalšiu platbu, špecifický symbol bude 

v tvare 111111X 
 

Váš špecifický symbol 
    

č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7   suma 
ŠS 

 
         

 

suma VS   +  suma ŠS   =   výška Vašej platby 

do poznámky pre prijímateľa je nutné uvádzať meno a priezvisko člena !!! 



 
 

 

 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
ul. Železničiarov 294/38 

028 01  Trstená 
 

 

Doručené dňa: 

Prihláška do volieb za člena Kontrolnej komisie MO SRZ Trstená 

 

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ......................................................................    
    narodený ( rok)  ...................................................................... 
   člen SRZ od (rok)  ...................................................................... 
                    vzdelanie (základné, SŠ, VŠ)  ...................................................................... 
    iné vzdelanie (napr. účtovníctvo)  ..................................................................... 
 
týmto kandidujem za  

člena Kontrolnej komisie MO SRZ Trstená 
 

Čestne prehlasujem, že som nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo postihnutý  za disciplinárne 

previnenie. Stotožňujem sa s úlohami SRZ a v prípade zvolenia za člena kontrolnej komisie MO SRZ Trstená sa zaväzujem, 
aktívne sa zúčastňovať na práci v prospech MO SRZ Trstená a SRZ. 

 

 

 

V  ................................         dňa  .............................                                     ...................................... 

                podpis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
ul. Železničiarov 294/38 

028 01  Trstená 
 

Doručené dňa: 

Prihláška do volieb za člena Výboru MO SRZ Trstená 

 

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ......................................................................    
    narodený ( rok)  ...................................................................... 
   člen SRZ od (rok)  ...................................................................... 
 vzdelanie (základné, SŠ, VŠ)  ...................................................................... 
       iné vzdelanie (napr. hospodár, rybárska stráž)  ..................................................................... 
 

týmto kandidujem za  

člena Výboru MO SRZ Trstená 

Čestne prehlasujem, že som nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo postihnutý  za disciplinárne 

previnenie. Stotožňujem sa s úlohami SRZ a v prípade zvolenia za člena výboru MO SRZ Trstená sa zaväzujem, aktívne sa 
zúčastňovať na práci v prospech MO SRZ Trstená a SRZ. 

V prípade zvolenia mám záujem vykonávať funkciu 

□ Predseda           

□ Podpredseda 

□ Tajomník 

□ Hlavný hospodár 

□ Účtovník, pokladník 

□ Člen výboru pre prácu s mládežou 

□ Člen výboru pre športovú činnosť 

□ Člen výboru pre edukačnú, propagačnú a kultúrnu činnosť 

□ Člen výboru pre čistotu a ochranu vôd, vedúci rybárskej stráže 

O zakrúžkujte zvolené 

 

V  ................................         dňa  .............................                                     ...................................... 

          podpis 

 

 

 

 


