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Slovenský	rybársky	zväz	–	Miestna	organizácia	Trstená	

RYBÁRSKY	SPRAVODAJ	
	

	č.	2		 	 	 	 	 	 	 	 	 			Rok	2019 
	
	
	
Vážení	priatelia	a	priaznivci	športového	rybolovu,		

	

dovoľte	 mi,	 aby	 som	 Vám	 poďakoval	 za	 podporu,	 pochopenie	 a	
odvedenú	prácu	v	prospech	organizácie.		

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	2020.	

	
	„PETROV	ZDAR“	

Mgr.	Ivan	Michalec	
																																																																																								predseda	MO	SRZ	Trstená	
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Predaj	a	výdaj	povolení	na	rybolov	na	rok	2020	–	pokyny	

Termíny	predaja	povolení	na	rybolov	–	Rybársky	dom	MO	SRZ	Trstená	
28.12.2019	(sobota)	 -	 	09:00	–	12:00	hod.	
08.02.2020	(sobota)	 -	 	09:00	–	15:00	hod.	

21.03.2020	(sobota)	 -	 	09:00	–	15:00	hod.	

18.04.2020	(sobota)	 -	 	09:00	–	15:00	hod.	

od	12:00	do	12:30	je	obedňajšia	prestávka	

Podľa	 Smernice	 o	 platení	 zápisného,	 členských	 príspevkov	
a	o	vydávaní	povolení	na	rybolov	platnej	od	1.	januára	2020	platí:	

Zväzové	povolenie	na	kaprové	vody	môže	byť	vydané	len	členovi	
SRZ,	ktorý	je	už	držiteľom	miestneho	kaprového	povolenia	na	rybolov	
vydaného	ZO	SRZ,	ktorej	je	členom.	

Zväzové	povolenie	na	lipňové	vody	môže	byť	vydané	len	členovi	
SRZ,	ktorý	je	už	držiteľom	miestneho	lipňového	povolenia	na	rybolov	
vydaného	ZO	SRZ,	ktorej	je	členom.	

Žiadame	 členov,	 ktorí	 si	 budú	 kupovať	 povolenie	 bezhotovostným	
spôsobom,	 aby	 si	 dôsledne	 vyskladali	 variabilný	 a	 špecifický	 symbol.	
Bezhotovostné	platby	zasielajte	až	po	1.	januári	2020.	Špecifický	symbol	
nie	 je	potrebné	uvádzať,	ak	sa	Vás	netýka.	Chýbajúci	alebo	chybný	symbol	
resp.	 chyba	 pri	 vypisovaní	 poštového	 poukazu	 alebo	 prevodného	
príkazu	spôsobí,	že	Vaša	platba	sa	nebude	dať	jednoznačne	identifikovať,	čo	
bude	mať	za	následok,	že	Vaše	povolenie	nebude	pripravené		resp.	bude	Vám	
odovzdané	až	po	vyrovnaní	nedoplatku	alebo	odstránení	nedostatku.	

Zoznam	členov,	ktorí	budú	mať	pripravené	povolenia	zverejníme	na	
internetovej	stránke	MO	SRZ	www.srztrstena.sk	v	sekcii	PREDAJ	POVOLENÍ.	
Pripravené	povolenie	 si	môžete	prevziať	 každú	 stredu	od	17:00	do	18:30	
hod.	alebo	pri	predaji	povolení.	

Upozorňujeme,	 že	 do	 31.	 marca	 2020	 je	 člen	 povinný	 uhradiť	
členské	príspevky	(členská	známka,	záznam	o	úlovkoch	a	rybársky	poriadok)	
vo	výške:	

2,00	€	-	deti	do	dovŕšenia	15	rokov	
18,00	€	-	mládež	od	15	do	dovŕšenia	18	a	študenti	do	dovŕšenia	26	rokov							
30,00	€	-	dospelí	členovia			
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Nezaplatením	 členského	 príspevku	 v	 stanovenom	 termíne	 zaniká	
členstvo	v	SRZ	(§	10,	bod	c),	Stanovy	SRZ).		

Výbor	MO	SRZ	schválil	na	rok	2020	zľavy	z	cien	povolení.	Zľavu	z	ceny	
povolenia	si	môže	uplatniť	člen	vo	veku	od	62	rokov	a	člen,	ktorý	je	držiteľom	
platného	preukazu	ZŤP.	Zľava	sa	poskytne	najskôr	v	6.	roku	členstva	v	SRZ.	
Zľava	sa	neposkytne	členovi,	ktorému	bolo	uložené	disciplinárne	opatrenie	
a	členom,	ktorí	neuhradili	členské	príspevky	do	31.	marca	2020.		
Ceny	zľavnených	povolení:	

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

Člen,	ktorý	spĺňa	podmienky	má	nárok	na	každú	zľavu.	
Podmienkou	 pre	 vydanie	 povolenia	 na	 rybolov	 je	 odovzdanie	

Záznamu	 o	 dochádzke	 k	 vode	 a	 úlovkoch	 za	 rok	 2019	 s	 riadne	
vyplneným	sumárom	do	15.	januára	2020	užívateľovi,	ktorý	ho	vydal.	
To	platí	aj	pre	člena,	ktorý	v	roku	2019	ryby	nelovil.	
Na	predaj	alebo	výdaj	je	nutné	si	priniesť:	
• členský	 preukaz,	 v	 prípade,	 ak	 je	 potrebné	 vystaviť	 nový	 aj	 aktuálnu	
fotografiu,	rozmer	3	x	3,5	cm,	

• pri	bezhotovostnej	platbe	doklad	o	zaplatení,		
• potvrdenie	o	návšteve	školy	–	mládež,	študenti,	
• občiansky	preukaz,	platný	preukaz	ZŤP	-	ak	si	člen	uplatňuje	zľavu.	

Povolenie	na	rybolov	pre	deti	od	3	do	dovŕšenia	6	rokov	vydá	MO	
SRZ	zdarma	na	základe	písomnej	žiadosti	člena	MO	SRZ	Trstená,	ktorý	má	
splnené	 všetky	 povinnosti	 a	 je	 príbuzným	 dieťaťa.	 	 Ku	 žiadosti	 je	 nutné	
priložiť	 aktuálnu	 fotografiu	 dieťaťa	 o	 rozmeroch	 3	 ×	 3,5	 cm,	 ktorá	 bude	
následne	nalepená	do	preukazu	dieťaťa.	 	 Žiadosť	 a	 fotografiu	 je	 potrebné	
preukázateľne	doručiť	MO	SRZ	Trstená	do	30.	apríla	2020.	

• Oznamujeme	členom	SRZ,	že	pre	rok	2020	budú	nalepované	známky,	
ktoré	určujú		rozsah	povolenia	na	lov	rýb	(kaprová	miestna,	kaprová	
zväzová,	 lipňová	 miestna,	 lipňová	 zväzová,	 pstruhová)do	 záznamu	
o	dochádzke	k	vode	a	úlovkoch,	ktorý	bude	 samostatne	určený	
pre	 jednotlivý	 druh	 povolenia	 (príklad:	 známka	 kaprová	 miestna	
+kaprová	 zväzová	 budú	 nalepené	 do	 záznamu	 o	 dochádzke	 k	 vode	
a	úlovkoch	pre	kaprové	vody).	



Variabilný	symbol	pre	rok	2020	

Okienko	

č.	1	

Členské	a	rybársky	poriadok	 Kód	 Cena	v	€	 Váš	kód	 Vaša	platba	

dieťa	od	3	do	14	r.,	čestný	člen	 1	 2,00	

	 	

mládež	od	15	do	17	r.	,	študent	do	25	r.	 2	 18,00	

dospelý	člen	 3	 30,00	

platba	už	zaplatená	a	dokupuje	si	len	povolenie	 9	 0,00	

Okienko	

č.	2	

Kaprové	povolenie	-	miestne	 	 	

	 	

žiadne,	bezplatné	pre	deti	do	6	r.	 0	 0,00	

Miestne,	záznam	o	úlovkoch	 1	 37,30	

miestne	–	zľava,	záznam	o	úlovkoch	 2	 20,30	

miestne	-	dieťa	6	–	14	r.,	záznam	o	úlovkoch	 3	 10,30	

Okienko	

č.	3		

Kaprové	povolenie	-	zväzové	 	 	

	 	

žiadne	 0	 0,00	

Zväzové	 1	 40,00	

zväzové	-	dieťa	6	–	14	r.	 2	 10,00	

Okienko	

č.	4	

Lipňové	povolenie	-	miestne	 	 	

	 	

žiadne	 0	 0,00	

Miestne,	záznam	o	úlovkoch	 1	 33,30	

miestne	–	zľava,	záznam	o	úlovkoch	 2	 18,30	

miestne	-	dieťa	6	–	14	r.,	záznam	o	úlovkoch	 3	 17,30	

Okienko	

č.	5	

Lipňové	povolenie	-	zväzové	 	 	

	 	

Žiadne	 0	 0,00	

Zväzové	 1	 40,00	

Okienko	

č.	6	

Pstruhové	povolenie	 	 	

	 	

žiadne	 0	 0,00	

Miestne,	záznam	o	úlovkoch	 1	 20,30	

miestne	–	zľava,	záznam	o	úlovkoch	 2	 11,30	

miestne	-	dieťa	6	–	14	r.,	záznam	o	úlovkoch	 3	 15,30	

	

Váš	variabilný	symbol	 	 	 	 	 	 	

č.1	 č.2	 č.3	 č.4	 č.5	 č.6	 	 	 	 	
Suma	VS	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	



Špecifický	symbol	pre	rok	2020	

Okienko	

č.	1	

Nový	členský	preukaz	 Kód	 Cena	v	€	 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	15.1.2020	 1	 0,00	

neodovzdaný	do	15.1.2020	 2	 10,00	

Členovi,	ktorý	vôbec	neodovzdá	záznam	nebude	vydané	povolenie	na	rybolov	!!!	

Okienko	

č.	3	

Zápisné	 	 	

	 	

neplatím	 1	 0,00	

deti	a	mládež	do	dovŕšenia	18	r.	 2	 5,00	

nový	člen,	
člen,	ktorý	nezaplatil	členské	do	31.3.2020	

3	 40,00	

Okienko	

č.	4	

Brigádnická	povinnosť	 	 	

	 	

splnená	 1	 0,00	

neodpracovaná	brigáda		-	1	hod.	x	4	€	 2	 .....	

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	

Dobrovoľný	členský	príspevok	 	 	

	 	

žiadny	 0	 0,00	

na	Klub	detí	(doplňte	sumu)			 1	 .....	

na	hospodársku	činnosť	(doplňte	sumu)			 2	 .....	

na	zarybnenie	(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	
1111X	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Váš	špecifický	symbol	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

č.1	 č.2	 č.3	 č.4	 č.5	 	 	 	 	 	 suma	

ŠS	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

suma	VS			+			suma	ŠS			=			výška	Vašej	platby	
Do	poznámky	pre	prijímateľa	uveďte	meno	a	priezvisko	člena	!!!	

číslo	účtu:	SK9009000000000054180158	
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Ďalšie	informácie	pre	členov	

• Oznamujeme	členom	SRZ,	že	dňa	23.	novembra	2019	sa	konal	v	Žiline	XIII.	
Mimoriadny	 Snem	 SRZ	 na	 ktorom	 bol	 odvolaný	 z	 funkcie	 doterajší	
tajomník	 SRZ	 Ing.	 Ľuboš	 Javor.	Hlavným	dôvodom	 jeho	 odvolania	 bolo	
podpísanie	 nevýhodnej	 zmluvy	 o	 predaji	 výrobného	 strediska	 SRZ	
v	Považskej	Bystrici.	Mimoriadnym	snemom	SRZ	bol	zvolení	na	funkciu	
nový	tajomník	SRZ		Ing.	Ján	Kohút.	

• Školenie	a	skúšky	nových	členov	MO	SRZ	Trstená.	Záujemcovia	o	členstvo	
v	M0	 SRZ	 Trstená	 sa	môžu	 prihlásiť	 najneskôr	 do	15.	 januára	 	 2020.	
Prihlášky	 je	 nutné	 do	 uvedeného	 termínu	 doručiť	 MO	 SRZ	 Trstená.	
Tlačivo	 prihlášky	 si	 záujemcovia	môžu	 vyzdvihnúť	 v	 Rybárskom	dome	
každú	pracovnú	stredu	od	17:00	do	18:30	hod.	alebo	stiahnuť	zo	stránky	
www.srztrstena.sk.	Predbežný	termín	školenia	a	skúšok	je	stanovený	na	
2.	februára	2020.	Prihlásení	záujemcovia	budú	písomne	pozvaní.	

• Oznamujeme	 členom,	 že	 v	 roku	 2020	 je	 možné	 darovať	 Slovenskému	
rybárskemu	 zväzu	 miestnej	 organizácii	 Trstená	 2%	 z	 Vašej	 dane.	
Vyzbieraná	suma	bude	použitá	na	presne	určený	účel,	ktorý	necháme	na	
výbere	 a	 rozhodnutí	 samotných	 rybárov	 na	 Výročnej	 členskej	 schôdzi	
2019.	 Bližšie	 informácie	 o	 podmienkach	 sa	 dozviete	 na	 našej	 stránke	
www.srztrstena.sk.	Spôsob	poukázania	závisí	od	toho,	či	ste	fyzická	osoba	
resp.	zamestnanec	alebo	právnická	osoba:	

- Fyzická	 osoba	 alebo	 zamestnanec,	 ale	 aj	 fyzické	 osoby,	 ktoré	 si	
podávajú	 samé	 daňové	 priznanie,	môžu	 poukázať	 2%	 zo	 zaplatenej	
dane	 v	 prospech	 1	 prijímateľa	 -	 organizácie,	 ktorá	 je	 uvedená	 v	
zozname	 prijímateľov	 2%	na	 daný	 rok,	 pričom	minimálna	 výška	 na	
poukázanie	2%	je	3,32	€.	Postup	krokov,	ako	poukázať	2%	sa	líši	podľa	
toho,	 či	 ide	 o	 FO,	 ktoré	 si	 podávajú	 daňové	 priznanie	 sami	 alebo	 o	
zamestnancov,	ktorým	ročné	zúčtovanie	zaplatených	preddavkov	na	
daň	robí	zamestnávateľ.	Ak	ste	zamestnanec,	zamestnávateľ	Vám	na	
požiadanie	 vyplní	 	 tlačivo	 s	 názvom	 Potvrdenie	 o	 zaplatení	 dane	 z	
príjmov	 zo	 závislej	 činnosti.	 Ak	 zamestnávateľ	 toto	 tlačivo	 nemá,	
môžete	si	ho	vytlačiť	z	našej	stránky	www.srztrstena.sk																											a	
zamestnávateľ	Vám	ho	vyplní.	Toto	tlačivo	spolu	s	vyplneným	tlačivom	
Vyhlásenie	o	poukázaní	sumy	do	výšky	2	%	zaplatenej	dane	z	príjmov…	
je	 potrebné	 doručiť	 daňovému	 úradu	 príslušnému	 podľa	 miesta	
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bydliska	najneskôr	do	30.	apríla	2020.	Toto	tlačivo	si	taktiež	môžete	
vytlačiť	z	našej	stránky	www.srztrstena.sk.	

- Právnické	osoby	môžu	poukázať	určité	%	z	dane	v	prospech	jedného	
alebo	 viacerých	 prijímateľov	 2%,	 ktorí	 sú	 uvedení	 v	 zozname	
prijímateľov	 2%	 	 na	 daný	 rok,	 pričom	minimálna	 výška	 na	 jedného	
prijímateľa	musí	byť	aspoň	8,30	€.	Právnické	osoby	%	zo	zaplatenej	
dane	poukazujú		priamo	prostredníctvom	daňového	priznania,	kde	sú	
na	to	uvedené	špeciálne	kolónky.		

Údaje	o	prijímateľovi	(je	potrebné	v	tlačivách	vyplniť	presne	takto):	
Obchodné	meno	alebo	názov:		 Slovenský	rybársky	zväz	-	Miestna		
	 	 	 	 	 	 organizácia	Trstená	
Sídlo:	 	 	 	 	 Železničiarov	294/38,	Trstená	
Právna	forma:		 	 	 občianske	združenie	
IČO:		 	 	 	 	 37802771	
	

• Predbežný	 termín	 konania	 Výročnej	 členskej	 schôdze	 2020	 je	
naplánovaný	na	15.	marca	2020	s	miestom	konania	VČS	v	Dome	kultúry	
Trstená.	

• 25.	 januára	2020	MO	SRZ	Trstená	usporiada	9.	Rybársky	ples,	na	ktorý	
Vás	 všetkých	 srdečne	 pozývame.	 Vstupenky	 na	 ples	 si	môžete	 zakúpiť	
v	 predajni	 rybárskych	 potrieb	 v	 Rybárskom	 dome	 v	 Trstenej	 už	 dnes	
alebo	 si	 ich	 môžete	 rezervovať	 na	 našej	 stránke	 www.srztrstena.sk.	
Uzávierka	 predaja	 vstupeniek	 bude	 17.	 januára	 2020.	 Vstupné	 je														
40,00	EUR	pre	dve	osoby.	
V	cene	vstupenky	na	jednu	osobu	je	zahrnuté:	

• večera	
• fľaša	vína	
• káva	
• kapustnica	
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