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Vážení priatelia a priaznivci športového rybolovu, opäť máme za 
nami ďalší  volebný rok a preto by som Vám chcel poďakovať za dôveru, 
ktorú ste mi opäť po štyroch rokoch preukázali. Vážim si to a vynaložím 
všetko úsilie na to, aby som Vás nesklamal.  

Tohtoročná rybárska sezóna sa končí, a preto mi dovoľte, aby som 
Vám v mene výboru MO SRZ Trstená zaželal príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a úspešný nový rok 2015. 

 
„PETROV ZDAR“ 

                                                           JUDr. Miloš Kabáč 
                                                                                        predseda MO SRZ Trstená 
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PREDAJ  POVOLENÍ  NA  RYBOLOV  NA  ROK   2015 

Predaj a výdaj povolení na rybolov na rok 2015 bude vykonávaný v 
Rybárskom dome na ul. Železničiarov 38 v Trstenej v týchto termínoch:  

29.12.2014 – 16:30 hod. – 19:30 hod. – pondelok – len hotovostný predaj 
17.01.2015 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
14.02.2015 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
14.03.2015 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
28.03.2015 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
11.04.2015 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
30.05.2015 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
 
 Žiadame členov, aby kvôli účtovnej závierke bezhotovostné platby 
zasielali až od 1.1.2015. Pre tých, ktorý chcú loviť ryby už 1.1.2015 je 
pripravený termín na konci roka 2014, predaj povolení bude len za 
hotovosť. Podmienkou pre vydanie povolenia na rybolov je 
odovzdanie Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2014 s riadne 
vyplneným sumárom, do 15. januára 2015 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 2015 

V roku 2015 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: 
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- 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.  

Školenie a skúšky nových členov MO SRZ Trstená. 
 
Záujemcovia o členstvo v M0 SRZ Trstená si môžu prihlášky podávať 

do 25. januára  2015. 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 zo stránky www.srztrstena.sk. Predbežný termín 
školenia a skúšok je stanovený na 1. februára 2015. Prihlásení 
záujemcovia budú písomne pozvaní. 

Ďalšie informácie pre členov 
 

29. novembra 2014 sa uskutočnil XI. snem SRZ v Starom Smokovci. 
Zúčastnení delegáti zvolili nového prezidenta SRZ RSDr. Rudolfa Boroša 
(predseda MO SRZ Veľký Krtíš) namiesto pani bývalej prezidentky Ing. 
Magdalény Janoušovej a novým tajomníkom Rady SRZ sa stal  Ing. Ľuboš 
Javor (účtovník MsO Sereď) a nahradil po viac ako 20 rokoch                          
Ing. Ferdinanda Baláža. Novozvolený predseda kontrolnej komisie sa stal 
Ing. Pavol Trokan (Trnava). 
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Novozvolení viceprezidenti za jednotlivé kraje: 
- Banská Bystrica – JUDr. Igor Borlog 
- Bratislava – Ing. Pavel Gajdošík 
- Košice – MVDr. Štefan Bílik 
- Nitra – Ing. Ľubomír Stanko 
- Prešov – Ivan Orovčík 
- Trenčín – Miroslav Antal 
- Trnava – Ing. Igor Mišech 
- Žilina – JUDr. Miloš Kabáč 

 
Ostatní členovia Rady SRZ za Žilinský kraj: 

- Ing. Stanislav Jančuška (Liptovský Hrádok) 
- Ing. Marián Mihalda (Kysucké Nové Mesto) 
- Ing. Juraj Staško (Žilina) 

 
Člen kontrolnej komisie za Žilinský kraj: 

- RNDr. Marián Sabo (Dolný Kubín) 
 

• Od 1. januára 2015 bude opäť v platnosti Trojdohoda o vzájomnom užívaní 

revírov a výkone rybárskeho práva uzavretá medzi MO SRZ Trstená, MO 

SRZ Námestovo a MO SRZ Dolný Kubín. Na lovných revíroch MO SRZ 

Trstená môžu loviť ryby aj členovia MO SRZ Dolný Kubín a MO SRZ 

Námestovo v prípade, ak majú vlastnou organizáciou vydané príslušné 

povolenie a v čase lovu bude v platnosti TROJDOHODA.  To isté platí aj 

pre členov MO SRZ Trstená, ktorí majú zakúpené miestne alebo zväzové 

povolenie, ich platnosť sa rozširuje na revíry MO SRZ Námestovo a MO 

SRZ Dolný Kubín. 

• Rada SRZ schválila žiadosť na zverenie časti rybárskeho revíru                 
č. 3-2720-6-1 Orava č.2  od vtoku Studeného potoka v obci Podbiel po 
cestný most v obci Krivá  do obhospodarovania MO SRZ Trstená. Revír č. 
3-2730–6-1, Orava č.3 tak od 1. januára 2015 bude „Čiastkové povodie 
rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po 
cestný most v meste Tvrdošín.“ 
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• Predbežný termín konania Výročnej členskej schôdze 2015 je 
naplánovaný na 15. marca 2015. 

• 24. januára 2015 MO SRZ Trstená usporiada 4. 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 2014 alebo si ich môžete rezervovať už dnes na našich 
stránkach www.srztrstena.sk. Uzávierka predaja vstupeniek bude 18. 
januára 2015. 

Vstupné je 40,00 EUR pre dve osoby. 

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

Všetkým členom MO SRZ Trstená prajeme v roku 2015 veľa zdravia, 

pokoja, osobných, pracovných a športových úspechov.  

                                                                                                      Výbor MO SRZ Trstená 
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Do 31. 3. 2015 je člen povinný uhradiť platby minimálne vo výške 

 
17 € - mládež od 15 do 17 rokov, študenti do veku 25 rokov                  
23 € - ostatní dospelí členovia   
 
Variabilný symbol pre rok 2015 

 
 

Okienko 
č. 1 

 
Členská známka 

 
kód 

 
cena € 

 
Váš kód 

Vaša 
platba 

dieťa od 3 do 14 r., čestný člen 1 0,00   

mládež od 15 do 17 r., študent do 25 r.  2 14,00 
dospelý člen 3 20,00 

 
Okienko 

č. 2 

Fondy – podporný, ochrana revírov, športová činnosť     

dieťa od 3 do 14 r. 1 0,00 
mládež, študent, dospelý člen 2 3,00 

 
Okienko 

č. 3 

Záznam o dochádzke k vode     

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

 
 
 
 
 
 

Okienko 
č. 4 

Kaprové povolenie      

žiadne, bezplatné pre deti do 6 rokov 0 0,00 
Zväzové 1 73,00 
zväzové – člen 62 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP 2 56,00 
zväzové – člen 70 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP-S 3 38,00 
sezónne – VN Oravská priehrada 4 40,00 
Miestne 5 37,00 
miestne – člen 62 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP 6 20,00 
miestne – člen 70 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP-S 7 2,00 
zväzové – dieťa 6 – 14 r. 8 20,00 
miestne – dieťa 6 – 14 r. 9 14,00 

 
 
 
 
 

Okienko 
č. 5 

Lipňové povolenie      

žiadne 0 0,00 
Zväzové 1 73,00 
zväzové – člen 62 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP 2 58,00 
zväzové – člen 70 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP-S 3 42,00 
Miestne 4 33,00 
miestne – člen 62 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP 5 18,00 
miestne – člen 70 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP-S 6 2,00 
miestne – dieťa 6 – 14 r. 7 17,00 

 
 
 

Okienko 
č. 6 

Pstruhové povolenie     

Žiadne 0 0,00 
Miestne 1 20,00 
miestne – člen 62 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP 2 11,00 
miestne – člen 70 r. a starší, člen s platným preukazom ZŤP-S 3 2,00 
miestne – dieťa 6 – 14 r. 4 15,00 

 
Okienko 

č. 7 

Kaprový zväzový rybársky poriadok     

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

 
Okienko 

č. 8 

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  suma 
VS 

 

         
 
 

Člen, ktorý už zaplatil povinné platby a kupuje si povolenie uvedie do č.1 – č. 2 kód 99 
 



   

 

Špecifický symbol pre rok 2015 - nie je potrebné uvádzať, ak sa Vás netýka            

 
 

Okienko 
č. 1 

Členský preukaz kód cena € Váš kód Vaša 
platba 

žiadny, dieťa do 6 r. 1 0,00   
mládež od 15 do 17 r.  2 0,40 
dospelý člen 3 0,50 
Platí nový člen a člen, ktorý členský preukaz stratil alebo poškodil 

 
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 
nový člen,  
člen, ktorý nezaplatil členský príspevok do 31. 3. 2015 

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 nový člen 2 1,00 

 
Okienko 

č. 6 

Zákon č. 139/200 Z.z., vyhláška 185/2006 Z.z.     
neplatím 1 0,00 
platím – povinne nový člen 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 uveďte meno a priezvisko člena !!! 


