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Vážení priatelia rybári, 
 

v roku 2019 vstúpil do platnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve spolu 

s jeho vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 Z.z. 

 

Nakoľko mnohým rybárom priniesli prijaté legislatívne zmeny určité 

problémy, žiadame Vás o dôkladnejšie preštudovanie prijatých 

dokumentov. 

 

Rok 2020 je v histórii našej organizácie významný tým, že si v ňom 

pripomíname 95. výročie organizovaného rybárstva na Orave a 90. 

výročie vzniku rybárskej organizácie v Námestove. Za uvedené obdobie 

dosiahla naša organizácia mnoho úspechov, na ktorých chceme stavať aj 

v budúcnosti. 

 

Výbor MO SRZ Vám všetkým praje v novom roku veľa zdravia, šťastia, 

rodinnej pohody, pracovných i osobných úspechov a potom aj príjemný 

pobyt pri vode a kapitálne úlovky. 

 

„Petrov zdar!“ 

 

Výbor MO SRZ Námestovo 
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Výdaj povolení na rok 2020 

V roku 2020 budeme vydávať povolenky v budove MAKYTY a.s., 

Námestie A. Bernoláka 375/1 v Námestove. V tomto roku sme 

v termínoch výdajov urobili zmeny. 
 

Výdaje povolení na rok 2020 sa uskutočnia v dňoch: 
 

5. 15.02.2020 09 
oo

 – 12 
oo

 hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

6. 22.02.2020 13 
oo

 – 16 
oo

 hod.  MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

7. 07.03.2020 09 
oo

 – 12 
oo

 hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

  13 
oo

 – 16 
oo

 hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

8. 21.03.2020 09 
oo

 – 12 
oo

 hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

  13 
oo

 – 16 
oo

 hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

9. 28.03.2020 09 
oo

 – 12 
oo

 hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

  13 
oo

 – 16 
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. 

 

Cenník povolení a povinných platieb platný pre rok 2020 

je uvedený na strane č. 15. 
 

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. 
 



  

4 | S t r a n a  

 

 
 

Platenie členského príspevku 
 

Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskôr do 31. marca 

príslušného roku.  
 

 Fyzická osoba do 5 rokov veku vrátane členský príspevok 

neplatí. 

 Fyzická osoba od 6 rokov do 14 rokov veku vrátane platí 

členský príspevok vo výške 1 €.  

 Fyzická osoba od 15 rokov do 17 rokov veku vrátane platí 

členský príspevok vo výške 17 €. 

 Fyzická osoba nad 18 rokov veku vrátane platí členský 

príspevok vo výške 26 €. 
 

Fyzická osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku 

nezaplatenia členského príspevku do 31. marca príslušného roka, 

a ktorá požiada o obnovenie členstva v SRZ, je povinná podať 

prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok. 
 

Platenie zápisného 
 

 Fyzická osoba do dovŕšenia 6 rokov veku, ktorá bola prijatá za 

člena SRZ, zápisné neplatí. 

 Fyzická osoba od 6 rokov veku do 14 rokov vrátane, ktorá bola 

prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné vo výške 5 €. 

 Fyzická osoba od 15 rokov veku do 17 rokov vrátane, ktorá bola 

prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné vo výške 17 €. 

 Fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov veku a bola prijatá za člena 

SRZ, je povinná zaplatiť zápisné vo výške 40 €. 
 

Štátne rybárske lístky 
 

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Námestove. 

Z dôvodu urýchlenia výdaja povolení na rybolov a skvalitnenia služieb 

pre našich členov 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 €). 
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Zmeny v revíroch našej organizácie 

 

Upozorňujeme všetkých členov, rybárov a hostí na vznik nového 

rybárskeho revíru, ktorý vznikol rozdelením revíru 3-0070-1-1 (Biela 

Orava č. 1). Tento revír je od 01.01.2020 rozdelený na dva revíre, 

z toho jeden je s režimom CHYŤ a PUSŤ. 

 

 3-0070-1-1 (Biela Orava č. 1a – kaprový – lovný) – Čiastkové 

povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo – Tvrdošín po 

cestný most ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo – Oravská 

Jasenica. 

 3-0071-1-4 (Biela Orava č. 1b – kaprový – CHAP) – Čiastkové 

povodie Bielej Oravy od cestného mosta ponad Bielu Oravu 

v smere Ťapešovo – Oravská Jasenica po sútok Bielej Oravy 

s Veseloviankou. 

 

Lov rýb na revíroch CHaP sa riadi zákonom o rybárstve č. 216/2018 

Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŽP SR 381/2018 Z.z., 

ktorou sa tento zákon vykonáva.  

 

V revíroch s režimom CHaP sa podľa  § 9 zákona č. 216/2018 

zakazuje: 

 

a) privlastniť si ulovenú rybu okrem inváznych nepôvodných druhov 

rýb, 

b) loviť ryby háčikmi s protihrotom okrem lovu v kaprových vodách, 

c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. 

 

Dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov – Dvojdohoda 

Dvojdohoda medzi našou MO SRZ a MO SRZ Dolný Kubín 

naďalej platí aj v roku 2020. Vo vlastnom záujme sa však informujte 

o zmenách v revírovaní a úpravách miestnych rybárskych poriadkov 

oboch organizácií. Znenie dohody nájdete na našej webovej stránke 

v položke Legislatíva. 

http://www.mosrznamestovo.sk/sk/legislativa
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Užitočné informácie 

 

Označenie revírov SRZ 

 

Každý rybársky revír je označený 7 miestnym číslom v tvare: 

 

X–XXXX–X–X 
 

 

Oblasť – Vlastné číslo – Charakter – Účel využitia 

 

Oblasť: 1 – Bratislavská 

  2 – Západ 

 3 – Stred 

 4 – Východ 

 

Vlastné číslo: vlastné číslo revíru v abecednom usporiadaní podľa 

názvu revíru od A po Z v rámci oblasti od čísla 0010 

 

Charakter: 1 – kaprový 

  2 – kaprový s výskytom hlavátky 

  4 – lososový – pstruhový 

  5 – lososový – lipňový 

  6 – lososový – lipňový s výskytom hlavátky 

 

Účel využitia: 1 – lovný 

 2 – chovný 

 3 – CHRO – chránená rybia oblasť 

 4 – CHAP – chyť a pusť 

 7 – vypustený (nepoužíva sa) 
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Školenie a skúšky nových členov 
 

Školenie: 22.03.2020 o 9 
00

 hod. v ZŠ, Komenského ulica 495/33 

Skúšky: 05.04.2020 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! 

 

Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu 

Dňom 01.07.2019 začala SRZ RADA Žilina vydávať časopis 

Mesačník SRZ, ktorý obsahuje rôzne informácie z diania v SRZ. 

Vychádzať bude vždy k prvému dňu v mesiaci a to iba v elektronickej 

podobe. Nájdete ho na stránke www.srzrada.sk alebo na našej webovej 

stránka v položke Mesačník SRZ. 
 

Brigády v roku 2020 

 

V roku 2020 plánuje MO SRZ tieto brigády: 

 

1. Kaprový revír MO SRZ: 28.03.2020 

 18.04.2020 

 16.05.2020 

  

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. Čistenie brehov Oravskej priehrady: 30.05.2020  

 Zraz brigádnikov o 7 
00

 hodine na parkovisku pod kostolom 

v Námestove. 

 Plánované práce: čistenie brehov Oravskej priehrady. 

http://www.srzrada.sk/
http://www.mosrznamestovo.sk/sk/mesacnik-srz
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3. Lomnica: 16.05.2020  

 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. 
 

4. Riečka: 18.04.2020 

 Zraz účastníkov o 7 
00

 hodine pri moste ponad štátnu cestu. 

 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. 
 

5. 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 p. Dušanom PINDJAKOM – 0950 760 603 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. 
 

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 a podobne) a pracovné rukavice. 
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Športový deň rybárov MO SRZ 
 

 Termín konania: deti 02.05.2020  

 dospelí 03.05.2020 

 Miesto konania: vodná nádrž pod loďou Roháče 

  (pod autobusovým nástupišťom). 

 Zraz detí je o 8 
00

 hodine pri lodi. Zraz dospelých účastníkov je 

o 7 
00

 hodine pri lodi. V prípade nízkej hladiny vody v Oravskej 

priehrade sa budú preteky konať pod benzínovou čerpacou 

stanicou Slovnaft. Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je 

povolené – začiatok 5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na 

prívlač a rybku. 

 Súťaže sa môžu zúčastniť členovia oravských MO SRZ a deti 

registrované v MO SRZ Námestovo. 

 Dĺžka preteku: dospelí – 3 hodiny 

 deti – 2 hodiny. 

 Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom 

pretekov. 

 Po ukončení súťaže bude podávaný guláš. 

 

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané! 

Účasť na športovom dni je na vlastnú zodpovednosť! 

 

Preteky  

 

1. Preteky detí LRU – plávaná: 
 

Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov.  
 

 Termíny pretekov: I. kolo  09.05.2020 

 II. kolo 23.05.2020 
 

Zraz účastníkov bude pri lodi, alebo pod benzínovou čerpacou 

stanicou Slovnaft, podľa stavu hladiny vody, o 8 
00

 hodine. Povolený 

lov na plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad 

nie je obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré  
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budú bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať. Účasť len 

v sprievode vedúcich krúžkov alebo rodičov, ktorí zodpovedajú za 

bezpečnosť. 

 

2. Oravské rybárske preteky LRU – plávaná 
 

Súťaž trojčlenných družstiev v LRU – plávaná za účasti družstiev 

z MO SRZ Námestovo, Dolný Kubín a Trstená. 

 

 Termíny pretekov: 1. kolo 26.04.2020 

 2. kolo 10.05.2020 

 3. kolo 24.05.2020 

Zraz účastníkov o 6 
00

 hodine pri lodi, alebo pod benzínovou 

čerpacou stanicou Slovnaft, podľa stavu hladiny vody. Prihlášky do 

súťaže možno podať najneskôr do 24.04.2020 vedúcemu pre 

športovú činnosť Mgr. Ivanovi VELJAČIKOVI – 0905 795 564 

 

3. 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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Úlovok roka 

 

Do súťaže o úlovok roka boli podané nasledovné prihlášky: 

 

 Dospelí a mládež 

 

Meno Úlovok Hmotnosť [g] Počet bodov Odznak 

Hríň Marián pstruh potočný 2 065 2 065 bronzový 

Kulošťák Ján šťuka severná 12 000 12 000 bronzový 

Krist Michal jalec hlavatý 1 500 1 500 bez odznaku 

Kristofčák Matej ostriež zelenkavý 1 420 1 420 bronzový 

Mačor Matúš kapor obyčajný 14 500 14 500 bronzový 

 

Traja z úspešných lovcov sú na obálke Spravodaja. 

 

Členská schôdza 

 

Členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 08.03.2020 o 08 
30 

hodine v Dome kultúry v Námestove. Pozvánka a plánovaný program 

členskej schôdze je súčasťou tohto Spravodaja. Prosíme členov 

o dochvíľnu účasť! Pozvánka s programom členskej schôdze je 

uvedená na strane 17. 

 

Aktív rybárskej stráže 

 

Aktív rybárskej stráže sa bude konať dňa 09.04.2020 o 16 
00

 hodine 

v budove MAKYTY, A. Bernoláka 375/1. 
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Vyhodnotenie zarybňovania v roku 2019 
 

Druh ryby Plán Skutočnosť Cena [€] Z RADY [€] 

kapor 3-ročný 1 500 kg 1 500 kg 3 780,00  

kapor 2-ročný  700 kg  1 820,00 

šťuka 1-ročná 800 kg 500 kg 4 400,00  

podustva 1-ročná 40 000 ks 45 123 ks 5 459,88  

podustva 1-ročná  20 000 ks  2 200,00 

pstruh potočný ¼-ročný 40 000 ks    40 000 ks 2 640,00  

pstruh potočný 1-ročný 30 000 ks 20 000 ks 6 468,00  

pstruh potočný 2-ročný 500 kg 926,00 kg 8 617,36  

pstruh dúhový 2-ročný 1 000 kg 1 059,00 kg 3 846,26  

lipeň tymiánový 1-ročný 20 000 ks 8 000 ks 4 752,00  

lipeň tymiánový 1-ročný  4 000 ks  1 012,00 

lipeň tymiánový 2-ročný  400,00 kg 7 436,00  

hlavátka 2-ročná 50 kg 50 kg 930,00  

mieň 1-ročný 1 500 ks 0 ks 0,00  

mrena 1-ročná 1 000 ks 756 ks 975,30   

SPOLU: 49 304,80 5 032,00 

 

Plán zarybňovania na rok 2020 
 

Druh ryby Povinné zarybnenie Plán Cena [€] 

kapor trojročný 250 kg 1 500 kg 3 600 

šťuka jednoročná 0 800 kg 7 040 

podustva jednoročná 10 000 ks 40 000 ks 4 840 

pstruh potočný štvrťročný 0 20 000 ks 1 100 

pstruh potočný ročný 10 000 ks 30 000 ks 7 200 

pstruh potočný 2 ročný 0 200 kg 1 900 

pstruh dúhový dvojročný 0  1 000 kg 3 455 

lipeň tymiánový ročný 6 500 ks 20 000 ks 8 000 

lipeň tymiánový dvojročný 0 200 kg 3 760 

hlavátka dvojročná 100 ks 50 kg 930 

mieň ročný 0 1 500 ks 578 

mrena ročná 0 1 000 ks 1 125 

SPOLU: 43 528 
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Elektronizácia SRZ 

 

V rámci zlepšenia komunikácie medzi výborom MO SRZ a členskou 

základňou prosíme členov aby nám na našu elektronickú adresu 

info@mosrznamestovo.sk zaslali svoju e-mailovú adresu.  

 

Detské okienko 

 

 Ostriež zelenkavý s    
 

Ostriež patrí k našim najznámejším rybám. Môže 

dosiahnuť dĺžku až 70 centimetrov a hmotnosť až 

5 kilogramov. Je rozšírenou 

rybou celého severného 

mierneho pásma. Jeho domovom 

je Európa, časť Ázie a Severná 

Amerika. Žije takmer 

vo všetkých typoch vôd, 

s výnimkou pstruhových 

potokov a teplejších prehriatych 

tôňach s nedostatkom kyslíka. Veľmi sa mu darí v hlbších horských 

nádržiach s rozdelenými brehmi, kde je schopný dorastať do 

maximálnych rozmerov. Na Slovensku je považovaný za veľmi 

(tajnička osemsmerovky). Jeho úkrytom sú všetky stojaté i tečúce 

vody mimo rýdzo pstruhových úsekov a veľmi zbahnených tôní. 

 

Ostriež zelenkavý sa živí prevažne živočíšnou potravou. V tejto skupine 

sú zahrnuté planktónne organizmy, ktorými sa živia zväčša mladšie 

jedince. Ďalej sú to larvy vodného hmyzu, kôrovce, červy, malé rybky 

vo veľkosti 10-15 cm, ikry ostatných druhov rýb. V horských nádržiach 

sú bežnou potravou ostrieža raky. Pri ostriežovi sa prejavuje 

kanibalizmus, teda požieranie svojho druhu. Takisto sa živí aj žabami 

vo všetkých menších vývojových štádiách. 

 

mailto:info@mosrznamestovo.sk
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Zo všetkých správnych riešení vyžrebujeme troch mladých rybárov 

a odmeníme rybárskym pohárom a vecným darom od spoločnosti 

RYPOMIX. 

 

Riešenia zasielajte na adresu 

 

info@mosrznamestovo.sk 
 

s uvedením kontaktných údajov 

do 31. marca 2020. Podmienkou 

účasti v súťaži je vek do 15 

rokov vrátane. 

 

 

Správne riešenie osemsmerovky z Detského okienka zo Spravodaja 

2/2019 je: náletový hmyz. Cena putuje ku mladým rybárom: Ján 

Kozák, Filip Mačor, Martin Mačor a Martin Palider. 

 

 

PETROV ZDAR! 
 

 

 

mailto:info@mosrznamestovo.sk
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CENNÍK POVOLENÍ A POVINNÝCH PLATIEB 

PLATNÝ PRE ROK 2020 
 

 

1. Členský preukaz - dospelý 0,50 € 

2. Členský preukaz – deti (3-14) 0,50 € 

3. Stanovy SRZ 1,50 € 

4. Spoločný rybársky poriadok zväzový – Kapor + Lipeň 0,50 € 

5. Zákon 216/2018 + Vyhláška 381/2018 0,00 € 

6. Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch - Kapor 0,50 € 

7. Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch - Pstruh 0,50 € 

8. Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch - Lipeň 0,50 € 

 

Miestne povolenie kaprové 

9. Miestne povolenie na vody kaprové 33,00 € 

10. Miestne povolenie na vody kaprové so zľavou 30,00 € 

11. Miestne povolenie na vody kaprové pre ZŤP 20,00 € 

12. Miestne povolenie na vody kaprové pre RS, DK, KK, 

vedúcich krúžkov a členov nad 70 rokov 5,00 € 

13. Miestne povolenie na vody kaprové pre deti (6-14) 10,00 € 

14. Miestne povolenie na vody kaprové pre deti ZŤP 5,00 € 

15. Miestne povolenie na vody kaprové pre deti (do 5) 0,00 € 

 

Miestne povolenie pstruhové  

16. Miestne povolenie na PV 40,00 € 

17. Miestne povolenie na PV so zľavou 20,00 € 

18. Miestne povolenie na PV pre deti (3-14) 15,00 € 

19. Miestne povolenie na PV pre členov RS, DK, KK, 5,00 € 

vedúcich krúžkov a členov nad 70 rokov 

 

Miestne povolenie lipňové 

20. Miestne povolenie na LV 40,00 € 

21. Miestne povolenie na LV so zľavou 20,00 € 

22. Miestne povolenie na LV pre deti (3-14) 17,00 € 

23. Miestne povolenie na LV pre členov RS, DK, KK, 

vedúcich krúžkov a členov nad 70 rokov 5,00 € 

 

Zväzové povolenia  

24. Zväzové povolenie na vody kaprové 40,00 € 

25. Zväzové povolenie na vody kaprové detské (3-14) 10,00 € 

26. Zväzové povolenie na vody lipňové 40,00 € 

27. Zväzové povolenie na vody lipňové detské (3-14) 10,00 € 
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Povinné platby členov: 

28. Zápisné – do dovŕšenia 6 rokov 0,00 € 

29. Zápisné – od 6 do 14 rokov vrátane 5,00 € 

30. Zápisné – od 15 do 17 rokov vrátane 17,00 € 

31. Zápisné – dospelý 40,00 € 

 

32. Členský príspevok – do 5 rokov vrátane 0,00 € 

33. Členský príspevok – od 6 do 14 rokov vrátane 1,00 € 

34. Členský príspevok – od 15 do 17 rokov vrátane  

    a študenti vo veku do 25 rokov 17,00 € 

35. Členský príspevok – nad 18 rokov – dospelý člen 26,00 € 

 

36. Poplatok na preteky (len dospelý člen) 0,50 € 

37. Podporný fond (len dospelý člen) 0,50 € 

38. Príspevok na zarybnenie – neodpracovaná brigáda 30,00 € 
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