
Manuál pre zaplatenie povolenky a členského 

 

 Predaj prebieha v štyroch krokoch. 

1. Registrácia - prihlásenie 

2. Objednanie 

3. Potvrdenie objednávky 

4. Platba 

 

1. Registrácia – prihlásenie 

Webová adresa je http://www.mosrznamestovo.eu 

 

Obrázok 1 Úvodná stránka 

Ak ste na stránke prvý krát musíte sa zaregistrovať. 

 

Na registráciu sa dostanete po kliknutí na modré tlačidlo Registrovať. 

Budete presmerovaný na registračný formulár, ktorý musíte vyplniť. 

Číslo členského preukazu nájdete na prvej stránke preukazu. Je to 

štvormiestne číslo. 

http://www.mosrznamestovo.eu/


 

 

Obrázok 2 Registrácia 

 

Všetky polia musia byť vypísané. 



Heslo musí mať minimálne 6 znakov a musí obsahovať minimálne jedno 

veľké a malé písmeno a číslo. 

Môžete si pridať pod toto konto aj ďalších rodinných príslušníkov 

napríklad deti. 

 

 

Obrázok 3 Pridanie ďalšieho člena 

 

Po správnom vypísaní sa vám tlačidlo registrovať zmení na farbu modrú. 

 

Obrázok 4 Kompletná registrácia 



Po úspešnej registrácií je vám odoslaný potvrdzujúci email. 

Po kliknutí sa aktivuje vaše konto a budete presmerovaný na 

prihlásenie (obr. 1). Niekedy môže doručenie mailu trvať aj viac ako 

10 minút. Záleží kde mate emailový účet. 

 

 

Obrázok 5 Potvrdzujúci email k registrácií 

 

2. Objednanie 

Po prihlásení sa vám zobrazí domovská obrazovka. 

 

 

Obrázok 6 Objednávka povoleniek 

 



Kliknite na ňu a môžete si objednať povolenku 

 

Zobrazí sa vám objednávkový formulár. 

 

 

Obrázok 7 Výber povoleniek a tlačív 

 

 



Sekcie: 

1. Členské poplatky – Nemôžete meniť, sú povinné. 

2. Povolenky – Zväzové povolenia sa odomknú až po zakúpení miestneho 

povolenia. 

3. Ostatné tlačivá – Rybárske poriadky a iné tlačivá 

 

 

Obrázok 8 Poznámka a adresa na doručenie 

 

Pri objednávke môžete vyplniť poznámku. 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte. 

Adresa pre doručenie: vypíšete adresu pre doručenie ak je iná ako 

predvyplnená.  

Potvrdíte objednávku tlačidlom objednať a následne dostanete 

informačný mail (obr. 9). Po kontrole vám budú poslané údaje k platbe 

(obr. 10). 

Musíte nám doručiť členský preukaz aby sme vám mohli nalepiť patričné 

známky. 



Adresa pre doručenie členského preukazu. 

MO SRZ – Námestovo 

P.O. BOX 92 

029 01  Námestovo 

My vám potom pošleme poštou povolenie. 

 

 

Obrázok 9 Potvrdenie o prijatí objednávky 

 

 



 

Obrázok 10 Podrobnosťi o platbe 


