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RYBÁRSKY SPRAVODAJ 

 

 

č. 2   december 2018 

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a 

do nového roku veľa šťastia, lásky 

a porozumenia želá výbor  

MO SRZ 
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Členská schôdza 

 

Členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 03.03.2019 o 08 30 

hodine v Dome kultúry v Námestove. Pozvánky na ČS budú doručené 

každému dospelému členovi. 
 

Rekordný úlovok roka 
 

Prihlášky do súťaže o rekordný úlovok roka predložte výboru 

MO SRZ najneskôr do 31.01.2019. 

 

Výdaj povolení a platenie členského na rok 2019 
 

V roku 2019 budeme vydávať povolenky v budove MAKYTY a.s., 

Námestie A. Bernoláka 375/1 v Námestove.  
 

Výdaje povolení na rok 2019 sa uskutočnia v dňoch: 
 

1. 29.12.2018 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

2. 05.01.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

3. 13.01.2019 13 oo – 17 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

4. 26.01.2019 13 oo – 17 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

5. 03.02.2019 13 oo – 17 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

6. 16.02.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

7. 24.02.2019 13 oo – 17 oo hod.  MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

8. 10.03.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

9. 23.03.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

10. 31.03.2019 09 oo – 13 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

 

Upozornenie: Toto sú všetky výdajné termíny! Nenechávajte si 

platenie členského a nákup povoleniek na poslednú chvíľu. V jednom 

termíne musíme vybaviť okolo 140 členov. 
 

Dňom 31.03.2019 výdaj povolení končí! 
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Doklady potrebné pri výdaji povolení:  
 

 Študenti od 18 rokov do 25 rokov predložia pri výdaji Potvrdenie 

o návšteve školy. Bez uvedeného potvrdenia nebudú členovi 

poskytnuté študentské zľavy.   
 

 Členovia SRZ s ťažkým zdravotným postihnutím a invalidní 

dôchodcovia pri výdaji povolení na rybolov predložia platný 

Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

Rozhodnutie o uznaní invalidného dôchodku. 
 

Platenie členského príspevku 
 

Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 

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

zaniká. 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 40 €, mládež a študenti 16,50 €.  
 

Štátne rybárske lístky 
 

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Námestove. 

Z dôvodu urýchlenia výdaja povolení na rybolov budeme vydávať ŠRL 

mimo výdaja povolení. Vydávať ich bude poverený pracovník MsÚ 

alebo člen výboru MO SRZ. Platba sa vykonáva v hotovosti (ročný 

lístok 7 €, trojročný 17 €).  

 

Školenie a skúšky nových členov 
 

Školenie: 24.03.2019 o 9 00 hod. v ZŠ, Komenského ulica 495/33 

Skúšky: 07.04.2019 o 9 00 hod. v ZŠ, Komenského ulica 495/33 

 

Podmienkou vykonania skúšok nových členov je absolvovanie 

predchádzajúceho školenia. Žiadateľom o členstvo v našej 

organizácií, ktorí neabsolvujú školenie, nebude umožnené skúšky 

nových členov absolvovať! 
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Odovzdávanie záznamov 
 

Upozorňujeme členov, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch 

sú povinní odovzdať najneskoršie do 15.1.2019. Ak držiteľ do tohto 

termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na 

nasledujúci rok. Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť 

revírov, ktorý nájdete na posledných stranách záznamu o dochádzke 

k vode a úlovkoch. 

 

Záznamy zašlite na adresy: 

 

Dušan Pindjak 

Bernolákova 426/3 

029 01 Námestovo 

Slovenský rybársky zväz 

Miestna organizácia P.O. BOX 92 

029 01 Námestovo 

alebo odovzdajte 
 

V predajni RYBÁRSKE CENTRUM, Miestneho priemyslu 572 

Budova AKORDu a.s., 029 01 Námestovo  
 

alebo 
 

do zbernej schránky na dverách našej kancelárie v budove 

MAKYTY a.s., A. Bernoláka 375/1. 
 

Dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov - Dvojdohoda 

Nakoľko MO SRZ Trstená vypovedala k 30.10.2018 Trojdohodu 

o vzájomnej návštevnosti rybárskych revírov, naša MO SRZ podpísala 

na rok 2019 s MO SRZ Dolný Kubín Dvojdohodu. Jej znenie nájdete na 

našej webovej stránke v položke Legislatíva.  

Komunikácia v roku 2019 

Aj v roku 2019 budeme naďalej budovať databázu mailových 

kontaktov našich členov. Od roku 2019 plánujeme rozposielať niektoré 

dokumenty (napr. SPRAVODAJ) výhradne elektronickou formou.  

 

 PETROV ZDAR 

http://www.rybarskecentrum-orava.sk/
http://www.mosrznamestovo.sk/sk/legislativa

