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Vážení priatelia rybári, 
 

od marca tohto roku sme sa museli aj my, SRZ MO Námestovo 

prispôsobiť karanténnym opatreniam v dôsledku šírenia choroby 

COVID 19. Z uvedeného dôvodu sme pozastavili, poprípade zrušili 

konanie všetkých kultúrnych, športových a iných podujatí 

organizovaných v roku 2020. 

 

Postupným uvoľňovaním týchto opatrení sa výbor našej organizácie 

rozhodol niektoré z týchto podujatí zorganizovať v náhradných 

termínoch. 

 

Prinášame vám niekoľko informácií formou mimoriadneho 

Spravodaja č. 2 v roku 2020. Nájdete tu informácie o konaní brigád, 

platení členských príspevkov a povolení na rybolov a o školení 

a skúškach pre záujemcov o členstvo v našej organizácii. 

 

 

 

„Petrov zdar!“ 

  

Výbor MO SRZ Námestovo 
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Výdaj povolení a platenie členských príspevkov na rok 2020 

V roku 2020 sme vydávali povolenia na rybolov podľa plánu až do 

15.03.2020. Po zavedení karanténnych opatrení sme prešli na online 

predaj členských príspevkov a následne aj povolení na rybolov. Uvedený 

spôsob sa u rybárov stretol s veľkým záujmom a niektorí členovia ho 

využívajú ešte v súčasnosti. V budúcnosti plánujeme tento spôsob 

predaja vylepšiť a tak skvalitniť služby pre našich členov.  

 

Dôležitým krokom bolo aj posunutie povinnosti uhradiť  členský 

príspevok v termíne do 31.03.2020. Členovia, ktorí si túto povinnosť 

nesplnili, mali možnosť bez sankcií (uhradenie zápisného ako nový člen 

a podanie prihlášky za člena organizácie) zaplatiť aj po tomto termíne. 

 

Výbor SRZ MO rozhodol, že túto možnosť majú rybári do konca 

mesiaca jún. 

 

Možnosť uhradiť členský príspevok bez 

sankcií končí dňa 30.06.2020. 
 
 

Školenie a skúšky nových členov 

 

Výbor SRZ MO Námestovo rozhodol, že školenie a skúšky pre 

záujemcov o členstvo v našej organizácii sa uskutoční v náhradnom 

termíne a to nasledovne: 
 

 Školenie aj skúšky sa uskutočnia v jeden deň, a to dňa 

27.06.2020 o 8 
30

 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu 

v Námestove, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo. 

 Prineste si doklad totožnosti, fotografiu 3 cm x 4 cm, písacie 

potreby, doklad o ŤZP a hotovosť na uhradenie školenia 

a ostatných platieb. 
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Podmienkou vykonania skúšok nových členov je absolvovanie 

predchádzajúceho školenia. Žiadateľom o členstvo v našej 

organizácií, ktorí neabsolvujú školenie, nebude umožnené skúšky 

nových členov absolvovať! 

 

Záujemcov o členstvo upozorňujeme, že naďalej platia 

určité opatrenia v súvislosti s COVID 19 – povinnosť nosiť 

rúško v uzavretých priestoroch, dezinfekcia rúk, dodržanie 

predpísaných vzdialeností a podobne.  Podrobné informácie 

nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. My, 

ako organizácia, sme povinní tieto opatrenia dodržať. 

V prípade porušenia týchto nariadení nám hrozia vysoké 

pokuty. Vyzývame všetkých záujemcov, ktorí sa školenia 

a skúšok plánujú zúčastniť, aby sa vo vlastnom záujme 

s týmito nariadeniami oboznámili a dodržiavali ich. 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144
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Brigády v roku 2020 

 

V roku 2020 plánuje MO SRZ tieto brigády: 

 

1. Kaprový revír MO SRZ: 27.06.2020 

   26.09.2020 

   03.10.2020 

 Zraz brigádnikov o 7 
00

 hodine na parkovisku pod TEMPO-m. 

Plánované práce: čistenie brehov kaprového revíru od mosta po 

Skalkový potok, prerieďovanie vŕbového porastu okolo bazénu. 

 

2. Lomnica: 10.10.2020  

 Zraz účastníkov o 7 
00

 hodine na konci obce Lomná pri 

potoku. 

 Plánované práce: čistenie brehov, presvetľovanie toku.  

 Podrobné informácie a organizovanie ďalších brigád v tejto 

lokalite získate u p. Martina Stehlíka na t.č. 0902 152 321. 

 

3. Riečka: 03.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 hodine pri moste ponad štátnu cestu na 

sútoku s Veseliankou 

 Plánované práce – čistenie brehov, presvetľovanie toku. 

 Podrobné informácie a organizovanie ďalších brigád v tejto 

lokalite získate u p. Matúša Závodného na t.č. 0910 140 315. 

 

4. Hruštínka: 03.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 hodine pri štadión v obci Babín 

 

5. Veselianka: 03.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 hodine pri moste ponad štátnu cestu na 

sútoku s Veseliankou a Riečkou. 
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6. Mútnianka: 10.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 na sútoku Bielej  Oravy s Mútniankou 

(odbočka na obec Beňadovo a Mútne)  

 

7. Klinianka: 17.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 pri Tempe v obci Zákamenné 

 

8. Biela Orava č. 2: 24.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00 

pri Bridge Bare v obci Lokca 167 

 

9. Biela Orava č. 3: 10.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 na parkovisku pri lyžiarskom stredisku 

v obci Krušetnica 

 

10. Biela Orava č. 3: 17.10.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 pri Tempe v obci Zákamenné 

 

11. Rybársky dom: termíny po dohode so správcom Rybárskeho  

domu 

 

 

Okrem týchto brigád je možné organizovať brigády na úpravu 

revírov v jednotlivých obciach (Hruštín, Babín, Lokca, Oravská 

Jasenica, Lomná, Zákamenné, Vavrečka). 
 

Termín a rozsah prác je potrebné dopredu konzultovať a odsúhlasiť 

s hospodárom alebo s vedúcim brigád p. Igorom DULOVCOM – 

0904 929 085.  

 

Pri nedodržaní tejto podmienky brigáda účastníkom priznaná nebude. 
 

Akékoľvek zmeny v termínoch konania brigád, zrušení brigád (napr. 

kvôli počasiu), organizovaní iných brigád budeme oznamovať 

výhradne elektronickou formou – mail, webová stránka MO SRZ, 

FaceBook.
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UPOZORNENIE: Pozvánky na brigády nebudú posielané! 

Prezenčné listiny z brigád si môžete stiahnuť z našej 

webovej stránky. 

 

Na brigády príďte vo vhodnej obuvi a obleku. Prineste si potrebné 

náradie – podľa charakteru plánovaných prác  (krompáč, sekera, pílka, 

mačeta, rýľ, krovinorez a podobne) a pracovné rukavice. 

 

 

Memoriál Ľubomíra Dubeňa 
 

Muškársky klub Biela Orava a SRZ MO Námestovo organizuje dňa 

18.07.2020 2. ročník športového podujatia  

 

MEMORIÁL ĽUBOMÍRA DUBEŇA. 

 

Súťaží sa v disciplíne LRU-mucha. Prihlášky do súťaže zasielajte do 

11.07.2020 na adresu skosko.g@gmail.com. Propozície a ďalšie 

podrobnosti budú uverejnené na našej webovej stránke 

http://www.mosrznamestovo.sk/ v položke Novinky. 

 

 

UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané! 
 

mailto:skosko.g@gmail.com
http://www.mosrznamestovo.sk/
http://www.mosrznamestovo.sk/
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Detské okienko 

 

Ďakujeme všetkým mladým rybárom, ktorí sa 

zapojili  do súťaže v detskom okienku. Víťazi zo 

Spravodaja č. 2/2019 sú známi. Správne riešenie 

zo Spravodaja č. 1/2020 je: ...rozšírený druh. 

 

 

 

 

Odmenu od spoločnosti RYPOMIX a SRZ MO Námestovo 

posielame Šimonovi Murínovi, Dominikovi Zemanovi, Lukášovi 

Nižníkovi, Jakubovi Mačorovi, Filipovi Mačorovi, Alexandrovi 

Lepišovi. Prosíme rodičov aby kontaktovali tajomníka SRZ MO na 

čísle 0908 172 040.  

 

 

 

PETROV ZDAR! 
 

 

 

 


