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Výdaj povolení na rok 2023 

V roku 2023 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 2023 sa uskutočnia v dňoch: 
 

1 11.03.2023 13 oo – 17 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

2 18.03.2023 13 oo – 17 oo hod. MAKYTA, A. Bernoláka 375/1 

3 25.03.2023 13 oo – 17 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 180 členov. 

 

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. 
 

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 3 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 29 €. 
 

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 17 €. 

 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 50 €. 
 

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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Dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov – Dvojdohoda 

Dvojdohoda medzi našou SRZ MO a SRZ MO Dolný Kubín bola zrušena SRZ MO Dolný Kubín. 

 

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) 

 

Školenie a skúšky nových členov 
 

Školenie a Skúšky: 01.04.2023 o 8 30 hod. na Meskom úrade Námestovo 
 

Brigády v roku 2023 

 

V roku 2023 plánuje MO SRZ tieto brigády: 

 

1. Kaprový revír MO SRZ: 25.03.2023 

 22.04.2023 

 20.05.2023 

  

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. 
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2. Čistenie brehov Oravskej priehrady: 27.05.2023  

 Zraz brigádnikov o 7 00 hodine ako je malé parkovisko na odbočke smerom na Magurku. 

 Plánované práce: čistenie brehov Oravskej priehrady. 

 

3. 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. Martin Stehlíkom – 

0902 152 321 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. 

 

Športový deň rybárov MO SRZ Námestovo a celooravské preteky  
 

 Termín konania: deti 29.04.2023  

 dospelí 30.04.2023 

 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! 
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Preteky  

 

1. Preteky detí LRU – plávaná, Deň mesta: 
 

Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov.  
 

 Termín pretekov: 25.06.2023 

 

Zraz účastníkov bude o 12:30 pri amfiteáter Námestovo. Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je 

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

 

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 23.04.2023 

 2. kolo 07.05.2023 

 3. kolo 21.05.2023 

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 21.04.2023 tajomnikový Mgr. Ivanovi 

VELJAČIKOVI – 0905 795 564 

 

3. Memoriál Ľubomíra Dubeňa 
 

Muškársky klub Biela Orava a MO SRZ Námestovo organizuje dňa 15.07.2023 5. ročník športového 

podujatia  

 

MEMORIÁL ĽUBOMÍRA DUBEŇA. 

 

Súťaží sa v disciplíne LRU-mucha. Prihlášky do súťaže zasielajte do 15.07.2023 na adresu 

skosko.g@gmail.com. Propozície a ďalšie podrobnosti budú uverejnené na našej webovej stránke 

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

 

4. Preteky funkcionárov Žilinského kraja 
 

MO SRZ Námestovo organizuje dňa 13.05.2023 preteky funkcionárov Žilinského kraja. Preteky sa budú 

konať v bazéne. 

 

UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané! 
 

Členská schôdza 

 

Členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 12.03.2023 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 samostatná príloha v tomto e-maily. 

  

mailto:skosko.g@gmail.com
http://www.mosrznamestovo.sk/
http://www.mosrznamestovo.sk/
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Aktív rybárskej stráže 

 

Aktív rybárskej stráže sa bude konať dňa 14.04.2023 o 16 00 hodine v budove MAKYTY, A. Bernoláka 

375/1. 

 

 

Plán zarybnenia na rok 2023 

 

Ryba Množstvo   

kapor 3-ročný (K3) 1500 kg Jeseň 

šťuka 1-ročná (S1) 400 kg Jeseň 

podustva 1-ročná (Pds1) 30000 ks Jeseň 

pstruh potočný ¼-ročný (PP¼) 20000 ks Jar 

pstruh potočný 1-ročný (PP1) 20000 ks Jeseň 

pstruh potočný 1,5-ročný (PP1) 10000 ks Jar 

pstruh potočný 2-ročný (PP2) 200 kg Jar 

pstruh dúhový 2-ročný (PD2) 1000 kg Jar/Jesen 

lipeň tymiánový 1-ročný (LI1) 15000 ks Jeseň 

lipeň tymiánový 1,5-ročný (LI1) 10000 ks Jar  

lipeň tymiánový 2-ročný (LI2) 200 kg Jar 

hlavátka 2-ročná (H2) 50 kg Jeseň 

mieň 1-ročný  1500 ks Jeseň 

mrena 1-ročná 1000 ks Jeseň 

nosaľ 1-ročný 10000 ks Jeseň 

uhor 2 Kg Jeseň 

Spolu    

 

Plánovaná suma na zarybnenie v roku 2023 je 50 000 €. 
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Zarybnenie za rok 2022 

 

Ryba Množstvo  Cena € 

kapor 3-ročný (K3) 1500 kg 4650,00 

šťuka 1-ročná (S1) 200 kg 1900,00 

podustva 1-ročná (Pds1) 42 308 ks 5711,58 

pstruh potočný ¼-ročný (PP¼) 20000 ks 1210,00 

pstruh potočný 1,5-ročný (PP1) 30000 ks 9702,00 

pstruh potočný 2-ročný (PP2) 330 kg 3113,00 

pstruh dúhový 2-ročný (PD2) 1000 kg 3440,00 

lipeň tymiánový 1,5-ročný (LI1) 20000 ks 10120,00 

lipeň tymiánový 2-ročný (LI2) 66 kg 1227,67 

hlavátka 2-ročná (H2) 40 kg 796,00 

mieň 1-ročný  1500 ks 450,00 

mrena 1-ročná 2143 ks 1170,58 

nosaľ 1-ročný 10000 ks 3440,00 

Spolu   47 373,33 

 

Plán zarybnenia 2022:  45 060,00 € 

Skutočnosť 2020:  47 373,33 € 


