
Vážení priatelia, rybári,  

vzhľadom na karanténne opatrenia v štáte sme sa rozhodli pristúpiť 

k internetovému predaju povolení na rok 2020. Prinášame vám 

jednoduchý návod, ako pri objednávke povolení postupovať.  

1. Vyberte si vhodné tlačivo. Tlačivá nájdete na našej webovej 
stránke v položke OnLine Objednávka. Máte na výber tri (3) 
možnosti: 

 

a) Tlačivo pre dospelého člena (18 a viac rokov) 

b) Tlačivo pre študenta (od 15 do 25 rokov) 

c) Tlačivo pre dieťa (14 a menej rokov) 

 

2. Tlačivo otvorte a vyplňte. Prístupné sú iba  žlté   bunky.   

Tlačivá sú navrhnuté tak, aby ste nemuseli udávať ceny 

povolení, zliav a iných výhod. Na základe vstupných údajov sa 

niektoré bunky vyplnia automaticky. 

 

3. Vyplňte vstupné údaje. 

 

 

 

 

  

 

 

4. Vyberte druh povolenia, o ktorý máte záujem. 

 

http://www.mosrznamestovo.sk/sk/online-objednavka
http://www.mosrznamestovo.sk/uploads/fck/file/2020/Objedn%C3%A1vka%20-%20Dospel%C3%BD.xlsm
http://www.mosrznamestovo.sk/uploads/fck/file/2020/Objedn%C3%A1vka%20-%20%C5%A0tudent%20(15-18-25).xlsm
http://www.mosrznamestovo.sk/uploads/fck/file/2020/Objedn%C3%A1vka%20-%20Die%C5%A5a.xlsm


5. Vyberte ďalšie dodatočné údaje. 
 

 Neodpracovaná brigáda – ak ste neodpracovali brigádu, 

zaškrtnite toto políčko. Odpracovanie brigády budeme 

kontrolovať u každého člena. V prípade nezrovnalostí vás 

budeme kontaktovať.  

 Členský preukaz – v prípade straty alebo zničenia vám na 

základe Čestného vyhlásenia o strate veci vystavíme 

DUPLIKÁT. Ak patríte do tejto skupiny, kontaktujte nás. 

 

 

 

 

 

 

6. Vyplnené údaje dôkladne skontrolujte! 
 

7. Vyplnené tlačivo uložte do počítača a ako prílohu odošlite na 
adresu:   info@mosrznamestovo.sk   

 

8. Členský preukaz, Potvrdenie a návšteve školy, Potvrdenie 

o poberaní invalidného dôchodku, kópiu preukazu ZŤP a iné 

doklady odošlite na poštovú adresu: 

 

 

 

9. Organizácia vám vystaví Doklad o zaplatení a odošle na vašu 
mailovú adresu.  

Požadovanú sumu uhradíte na náš účet v SLSP a.s.: 

 SK03 0900 0000 0000 5417 9202  

 Ako variabilný symbol uveďte číslo vášho členského preukazu. 

 

Členom, ktorí už uhradili členský príspevok na rok 2020 

bude tento vo výslednej sume odpočítaný! 

MO SRZ Námestovo 

 P.O.BOX 92 

 02901  Námestovo 

mailto:info@mosrznamestovo.sk%20 


10. Po úhrade a následnom spárovaní platby s vašim variabilným 

symbolom vám organizácia na vami uvedenú adresu zašle všetky 

doklady. 

11. Upozorňujeme všetkých členov aby si vo vlastnom záujme 

skontrolovali platnosť Štátneho rybárskeho lístka. 
Zakúpiť si ho môžete na ktoromkoľvek Mestskom alebo Obecnom 

úrade.    

 

                           Výbor MO SRZ Námestovo 


