
VYSVETLIVKY KU ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKE PLATNEJ PRE ROK 2018 

 

1. Členská legitimácia - povinnosť zakúpiť si členskú legitimáciu platí 

 - pre nových členov 

 - pre členov ktorí majú členskú legitimáciu značne poškodenú (nečitateľné údaje, 

potrhaná a pod.) 

 - ak už nie je voľná kolónka pre nalepenie členskej známky 

2. Preukaz mladého rybára - viď bod 1. 

3. Stanovy SRZ - povinnosťou každého člena vlastniť Stanovy SRZ 

4. Rybársky poriadok zväzový - pre držiteľov zväzovej povolenky kaprovej alebo lipňovej. 

5. Zákon o rybárstve č. 139/2002 a vykonávacia vyhláška 185/2006 sú základné predpisy 

pre výkon rybárskeho práva. 

6. Poplatok za záznam o dochádzke k vode a úlovkoch je povinný pre každého člena, ktorý 

si zakúpi  povolenku. 

7. Miestne povolenie na vody kaprové - platí pre revír 3-0070-1-1. 

8. Miestne povolenie na vody kaprové so zľavou - platí pre revír 3-0070-1-1.Vydáva sa pre 

mládež od 15 do 17 rokov, študentom do 25 rokov, ženám (bez ohľadu na vek) a mužom 

nad 60 rokov ako aj pre držiteľov základného povolenia – miestne lipňové a miestne 

pstruhové. Študenti od 18 rokov do 25 rokov predložia pri výdaji potvrdenie o návšteve 

školy. Bez uvedeného potvrdenia nebudú členovi poskytnuté študentské zľavy. 

9. Miestne povolenie na vody kaprové pre ZŤP - platí pre revír 3-0070-1-1. Členovia SRZ 

s ťažkým zdravotným postihnutím pri výdaji povolení na rybolov predložia platný 

Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 

10. Miestne povolenie na vody kaprové pre aktívnych členov rybárskej stráže a disciplinárnej 

komisie (nie je nárokovateľné len na základe členstva v rybárskej stráži), kontrolnej 

komisie, vedúcich rybárskych krúžkov (pokiaľ majú viac ako 10 členov) a pre členov 

starších ako 70 rokov ak boli členmi MO SRZ Námestovo viac ako 5 rokov – platí pre 

revír 3-0070-1-1. 

11. Detské povolenie na vody kaprové - platí pre revír 3-0070-1-1. Vydáva sa pre deti vo 

veku od 6 do 14 rokov. Deti do 6 rokov môžu loviť s jedným rybárskym prútom bez 

navijáka. Povolenie pre deti do 6 rokov je zdarma. Vydáva sa len pre deti ktorých 

príbuzný je členom SRZ. Deti od 6 do 14 rokov môžu loviť s jedným rybárskym prútom s 

navijákom alebo bez navijáka. V oboch prípadoch môžu loviť len s platným povolením a 

výlučne v sprievode plnoletej osoby ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov. 

Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl - 

august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry  pridelené SRZ v rozsahu povolenia 

dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. 

Dolnú hranicu veku musí dieťa dosiahnuť k 31.12. príslušného roku. 

12. Vydáva sa pre deti vo veku od 6 do 14 rokov po predložení preukazu ZŤP. Podmienky 

a rozsah platnosti ako v bode 11. 

13. Miestne povolenie na pstruhové vody - platí pre revír 3-1180-4-1, 3-2400-4-1, 3-1580-4-

1, 3-0090-4-1 a 3-4870-4-1. 

14. Miestne povolenie na pstruhové vody so zľavou - platí pre revír 3-1180-4-1, 3-2400-4-1, 

3-1580-4-1, 3-0090-4-1 a 3-4870-4-1.Vydáva sa pre mládež od 15 do 17 rokov, 

študentom do 25 rokov, ženám (bez ohľadu na vek) a mužom nad 60 rokov a pre 

držiteľov základného povolenia – (miestne kaprové, miestne lipňové). Študenti od 18 

rokov do 25 rokov predložia pri výdaji potvrdenie o návšteve školy. Bez uvedeného 

potvrdenia nebudú členovi poskytnuté študentské zľavy.  

15. Miestne povolenie na pstruhové vody pre deti – platí pre revír 3-1180-4-1, 3-2400-4-1,  

3-1580-4-1, 3-0090-4-1 a 3-4870-4-1.Vydáva sa pre deti od 6 do 14 rokov. Lov  výlučne 

v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov. 

16. Miestne povolenie na vody pstruhové pre aktívnych členov rybárskej stráže 

a disciplinárnej komisie (nie je nárokovateľné len na základe členstva v rybárskej stráži 

a disciplinárnej komisie), kontrolnej komisie, vedúcich rybárskych krúžkov a pre členov 

starších ako 70 rokov ak boli členmi MO SRZ Námestovo viac ako 5 rokov. 

17. Miestne povolenie na lipňové vody - platí pre revír 3-0080-5-1. 

18. Miestne povolenie na lipňové vody so zľavou - platí pre revír 3-0080-5-1. Vydáva sa pre 

mládež od 15 do 17 rokov, študentom do 25 rokov,  ženám (bez ohľadu na vek) a mužom 

nad 60 rokov a pre držiteľov základného povolenia – (miestne kaprové, miestne 

pstruhové). Študenti od 18 rokov do 25 rokov predložia pri výdaji potvrdenie o návšteve 

školy. Bez uvedeného potvrdenia nebudú členovi poskytnuté študentské zľavy. 

19. Miestne povolenie na lipňové vody pre deti - platí pre revír 3-0080-5-1. Vydáva sa pre 

deti od 6 do 14 rokov. Lov výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom 

platného povolenia na rybolov. 

20. Miestne povolenie na vody lipňové pre aktívnych členov rybárskej stráže a disciplinárnej 

komisie (nie je nárokovateľné len na základe členstva v rybárskej stráži a disciplinárnej 

komisie), kontrolnej komisie, vedúcich rybárskych krúžkov a pre členov starších ako 70 

rokov ak boli členmi MO SRZ Námestovo viac ako 5 rokov. 

21. Zväzové povolenie kaprové - platné v rozsahu uvedenom v zväzovom rybárskom 

poriadku na vody kaprové. Vydáva sa iba členom SRZ. Zakúpenie ZKP je podmienené 

zakúpením si miestneho kaprového povolenia.  Ak je rybár držiteľom miestneho 

povolenia na  vody kaprové a zväzového povolenia na vody kaprové neoprávňuje  ho to 

privlastniť si viac ako 50 ks ušľachtilých rýb (kapor, šťuka, zubáč, sumec, lieň), tzn. že aj 

keď je držiteľom dvoch  druhov povolenia nemôže si privlastniť 100 ks takýchto rýb ale 

len 50 ks. 

22. Zväzové povolenie kaprové - platné v rozsahu uvedenom v zväzovom rybárskom 

poriadku na vody kaprové. Vydáva sa deťom od 6 do 14 rokov. Zakúpenie ZKP-D je 

podmienené zakúpením si miestneho kaprového povolenia. 

23. Zväzové povolenie na vody lipňové - platné v rozsahu uvedenom v zväzovom rybárskom 

poriadku na vody lipňové. Vydáva sa iba členom SRZ. Zakúpenie ZLP je podmienené 

zakúpením si miestneho lipňového povolenia. Ak je rybár držiteľom  miestneho povolenia 

na  vody lipňové  a zväzového povolenia na vody lipňové  neoprávňuje ho to privlastniť si 

viac ako 50 ks pstruha potočného a lipňa tymianového, tzn. že aj keď je držiteľom dvoch 

druhov povolenia nemôže si privlastniť 100 ks rýb ale len 50 ks. 

24. Zápisné - platia novoprijatí členovia ako i členovia, ktorí prerušili členstvo bez súhlasu 

MO SRZ. Pri neprerušenom prechode z kategórie detí do kategórie mládeže a z kategórie 

mládeže do kategórie dospelých sa zápisné neplatí. 

25. Členský príspevok - platia všetci dospelí členovia, mládež od 15 do 17 rokov a študenti vo 

veku do 25 rokov. Dolnú hranicu veku musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku. 

26. Poplatok na preteky - poplatok na organizovanie pretekov na otvorenie sezóny. Povinný 

poplatok pre všetkých členov nad 18 rokov - odsúhlasené ČS. 

27. Podporný fond - z fondu sa hradia výdaje spojené s úmrtím člena MO SRZ. Povinná 

platba pre všetkých členov nad 18 rokov - odsúhlasené ČS. 

28. Príspevok na zarybnenie - Povinná platba pre členov, ktorí neodpracovali povinnú brigádu 

odsúhlasenú ČS. Netýka sa žien, študentov, členov RS, invalidných dôchodcov, mužov 

nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S. Bez úhrady tejto čiastky nebude členovi umožnené zaplatiť 

si členské a nebude mu vydaná povolenka. 


