
  

 Školenie a skúšky nových členov 

 

Školenie: 15.03.2015 o 9 
00

 hod. v ZŠ, Komenského ulica 33 

Skúšky: 29.03.2015 o 9 
00

 hod. v ZŠ, Komenského ulica 33 

 

Dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov - TROJDOHODA 

MO SRZ v Trstenej sa rozhodla pristúpiť na tzv. 

„TROJDOHODU“ medzi našou MO SRZ a MO SRZ V Dolnom 

Kubíne. O výsledkoch rokovania, termíne vstupu do platnosti ako aj 

iných podrobnostiach Vás bude výbor MO SRZ informovať na našej 

webovej stránke a členskej schôdzi. 

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA !!! 

Zmeny vo zväzovom lipňovom povolení 

Rada SRZ Uznesením č. 52/2014 schválila vyňatie časti rybárskeho 

revíru č. 3-4680-6-1 Váh č.18 v obhospodarovaní MsO SRZ 

Ružomberok z rybárskeho poriadku pre držiteľov zväzových lipňových 

povolení ( ďalej len ZLP ) z dôvodu novovytvoreného lipňového úseku 

bez privlastnenia si úlovku. V prípade zmeny účelu využitia bude tento 

opätovne zaradený do ZLP. 

 

Zmeny v ústredných orgánoch SRZ 

V dňa 29. novembra 2014 sa uskutočnil XI. snem SRZ. Ten svojim 

uznesením potvrdil zmeny v ústredných orgánoch SRZ nasledovne: 

Prezident SRZ: RSDr. BOROŠ Rudolf, MO SRZ Veľký Krtíš 

Tajomník SRZ: Ing. JAVOR Ľuboš, MsO Sereď 

 

PETROV ZDAR!

 

RYBÁRSKY SPRAVODAJ 

december 2014 

 

 

 

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa 

šťastia, zdravia, bohaté úlovky a pekné chvíle 

strávené v revíroch SRZ v novom roku praje 

výbor MO SRZ.



Výročná členská schôdza 

Výročná členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 01.03.2015 

o 08 
30 

hodine v Dome kultúry v Námestove. Pozvánky na VČS budú 

doručené každému členovi. 

 

Rekordný úlovok roka 

 

Prihlášky do súťaže o rekordný úlovok roka predložte výboru MO 

SRZ najneskôr do 31.01.2015. 

 

Výdaj povolení a platenie členského na rok 2015 

 

!!! POZOR – ZMENA VÝDAJNÉHO MIESTA !!! 
 

V roku 2015 budeme vydávať povolenky v reštaurácii 

ŠPULKA, Bernolákovo námestie č. 380/10 a v Základnej škole na Ulici 

Komenského 495/33. 

 

Výdaj povolení na rok 2015 bude v dňoch: 

 

1. 04.01.2015 13
oo

 – 17
oo

 hod. Reštaurácia ŠPULKA 

2. 11.01.2015 13
oo

 – 17
oo

 hod. Reštaurácia ŠPULKA 

3. 24.01.2015 13
oo

 – 17
oo

 hod. Reštaurácia ŠPULKA 

4. 01.02.2015 13
oo

 – 17
oo

 hod. Reštaurácia ŠPULKA 

5. 14.02.2015 13
oo

 – 17
oo

 hod. Reštaurácia ŠPULKA 

6. 22.02.2015 09
oo

 – 13
oo

 hod. ZŠ, Komenského ulica 33  

7. 07.03.2015 13
oo

 – 17
oo

 hod. Reštaurácia ŠPULKA 

8. 15.03.2015 09
oo

 – 13
oo

 hod. ZŠ, Komenského ulica 33 

9. 28.03.2015 09
oo

 – 13
oo

 hod. ZŠ, Komenského ulica 33 

 

Upozornenie: Toto sú všetky výdajné termíny! Nenechávajte si 

platenie členského a nákup povoleniek na posledný chvíľu. V jednom 

termíne musíme vybaviť okolo 100 členov. 

 

Dňom 28.03.2015 výdaj povolení končí! 
 

Platenie členského príspevku 

Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 

31. marca príslušného roku. V opačnom prípade členstvo v organizácii 

zaniká (§ 4 bod 5 Organizačného poriadku SRZ). Pri úhrade po tomto  

termíne sa považuje záujemca za nového člena. Jeho prijatie musí 

schváliť výbor, v prípade prijatia platí dospelý člen zápisné vo výške 

34 €, mládež a študenti 16,50 €.  

 Štátne rybárske lístky 

 

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Námestove. V tomto 

roku bude možné štátny rybársky lístok zakúpiť aj pri výdaji povolení. 

Platba sa vykonáva v hotovosti (ročný lístok 7 €, trojročný 17 €). Bez 

platného rybárskeho lístku nebude členovi vydaná povolenka.  

 

Odovzdávanie záznamov 

 

Upozorňujeme členov, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch  

sú povinní odovzdať najneskoršie do 15.1.2015. (§ 14 odst. 16 vyhlášky 

185/2006). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu 

vydané povolenie na nasledujúci rok. 

Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov - na 

posledných stranách záznamu o dochádzke. 

    

Záznamy zašlite na adresy: 

 

Dušan Pindjak Slovenský rybársky zväz 

Bernolákova 426/3 Miestna organizácia P.O. BOX 92 

029 01 Námestovo 029 01 Námestovo 

 

alebo odovzdajte v predajni RYBÁRSKE CENTRUM, Miestneho 

priemyslu 572, p. Maslaňák Marián (budova AKORDu. a.s.) 

 

alebo v predajni ASTRA – Kvetinárstvo, Hviezdoslavova 10/10 (pri 

Slovenskej sporiteľni) v Námestove, p. Chlupáček Ján

 


