Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Žilina, Juraja Závodského 9, 010 04 Žilina
Úradné hodiny (nie výdaj povolení):
utorok 16:30 – 18:30
Telefón:
+421 41 7234332

SPRAVODAJCA 2022

PF 2022

Vážené športové rybárky a rybári,
Končí sa rybárska sezóna a prichádza záver roka. Pre niekoho čas bilancovania, pre
iného nové plány a predsavzatia. Pre prírodu a naše rybárske revíry čas zimného
odpočinku.
Rok 2021 je posledným rokom tohto volebného obdobia a najbližšie výročné členské
schôdze obvodných organizácií ako aj mestská konferencia budú volebné. Končiace sa
volebné obdobie bolo zo známych dôvodov komplikované najmä organizačne
a administratívne. Zarybňovanie revírov prebehlo štandardne a výkon rybárskeho práva
nebol podstatne obmedzovaný. Veríme, že rok 2022 bude taký, ako si všetci prajeme
a činnosť našej MsO bude zdrojom spokojnosti z výkonu rybárskeho práva. Zároveň
v roku 2022 sa bude konať riadny snem SRZ, ktorý zvolí tajomníka, prezidenta a 32
členov Rady SRZ. Snem by mal byť impulzom pre riešenie zložitých problémov v činnosti
nášho občianskeho združenia.
Prajem vám aj v mene ostatných členov výboru MsO SRZ v Žiline pokojné a tiché
vianočné sviatky a dobré zdravie v roku 2022.
Petrov zdar !
Ing. Juraj Staško
predseda SRZ MsO Žilina

1.

Úvod

Pre rok 2022 môžu byť členské príspevky, povolenia a ostatné platby realizované
len predtlačenou poštovou poukážkou Slovenského rybárskeho zväzu MsO Žilina, internet
bankingom, prevodom, alebo vkladom na účet SRZ MsO Žilina.
Pri úhrade formou osobného vkladu na účet SRZ MsO Žilina v banke je nutné
požiadať banku o zápis vkladateľa (meno, priezvisko), aby bol tento údaj uvedený na
výpise z účtu a bola umožnená kontrola úhrady. Pri vklade na účet je nevyhnutné
uhradiť v banke aj poplatok za vklad. V opačnom prípade nebude úhrada uznaná.
Pri platbe cez internet banking stačí k predloženiu pri výdaji povolení vytlačená
kópia stránky zobrazujúcej zrealizovanú platbu s menami členov, za ktorých bola platba
zrealizovaná.
Poštová poukážka aj tlačené doklady o takto vykonaných platbách ostávajú
výdajcovi povolení SRZ MsO Žilina. V prípade platby poštovou poukážkou musí byť na
podacom lístku uvedená uhradená suma v eurách a adresa odosielateľa. V opačnom
prípade nebude poukážka akceptovaná.
Číslo účtu: 26339432, kód banky 0200.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK75 0200 0000 0000 2633 9432

2.

Postup výdaja povolení

Výdaj bude prebiehať spôsobom, ako tomu bolo v roku 2021 po vyhlásení
mimoriadneho stavu a z pohľadu člena MsO bude prebiehať vo viacerých krokoch.
a) Nevyhnutnou podmienkou pre spracovanie podkladov k výdaju povolení je
odovzdanie Záznamu o vychádzkach k vode a úlovkoch za rok 2021 aj so správne
vyplneným sumárom úlovkov a vychádzok (viď. bod 8)
b) Člen si v tomto Spravodajcovi vyhľadá ceny členského, príslušných povolení na
rybolov, o ktoré má záujem, štátneho rybárskeho lístka, ostatných povinných platieb
ako podporný fond, príspevok na športovú činnosť, poplatok za neodpracované
brigády. Celkovú vypočítanú sumu uhradí jednou z možných foriem platby
uvedených v úvode.
c) Do obálky veľkosti A5 alebo uzatvoreného euroobalu vloží doklady potrebné na
spracovanie pre výdajcov povolení: členská legitimácia, doklad o úhrade podľa
bodu č.1. s presným rozpisom platieb, číslo platného občianskeho preukazu (ak
uhradil aj štátny rybársky lístok). Na obálke alebo v euroobale musí byť uvedené
číslo telefónu, aby bolo možné člena informovať o tom, že jeho rybárske doklady už
boli spracované a môže si ich vyzdvihnúť.
d) Člen obálku s dokladmi podľa bodu c) odovzdá do predajne Rybárske potreby
LAĎO, P. O. Hviezdoslava 8 (kontakt: 0915 312 923) v termíne od 3.1.2022 29.5.2022.
e) Po vyhotovení dokladov budú tieto odovzdávané členom na základe telefonického
oznámenia vo vyššie uvedenej predajni rybárskych potrieb.
f) Každý člen dostane svoje doklady v obálke, na ktorej bude uvedený aj prípadný
nedoplatok. Ten bude nutné uhradiť priamo pri ich preberaní v predajni Rybárske
potreby LAĎO, inak mu doklady nebudú vydané.
g) Prípadné preplatky budú členom vrátené v pokladni SRZ MsO Žilina (Juraja
Závodského 9, Žilina) na základe predloženia vystaveného preplatku výdajcom
povolení. Úradným dňom je každý utorok v čase od 16:30 do 18:30 hod. Preplatky
je nutné si vyzdvihnúť do 30.6.2022.
h) Spracovanie odovzdaných požiadaviek v obvodoch Varín, Terchová, Rajec:

 obvod Varín odovzdá doklady na spracovanie dňa 18.1.2022 – zabezpečí
p. Sobol
 obvod Terchová odovzdá doklady na spracovanie dňa 25.1.2022 – zabezpečí
p. Rybár
 obvod Rajec odovzdá doklady na spracovanie dňa 22.2.2022 – zabezpečí
p. Maňák

3.

Členské príspevky

Členský príspevok je jednotný pre všetkých dospelých členov SRZ MsO Žilina.
Členské príspevky alebo poplatok za prerušenie členstva musia byť zaplatené najneskôr do
31. marca 2022 vrátane, čo bude kontrolovať výdajca povolení na platobnom doklade.
Člen je povinný dať si nalepiť členskú známku, resp. dať si zapísať záznam o prerušení
členstva do členského preukazu najneskôr do 30.5.2022. Podľa Stanov SRZ nezaplatením
členského príspevku alebo poplatku za prerušenie členstva v termíne do 31. marca 2022
zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia
členského príspevku do 31. marca 2022 a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ je
povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok. Členský príspevok sa
považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku alebo
úhrada poštovou poukážkou zrealizovaná do 31. marca 2022. Uvedená lehota sa
nevzťahuje na osobu, ktorá ešte nie je členom SRZ a požiadala o prijatie za člena SRZ.
Zaplatenie členského príspevku sa vyznačí v členskom preukaze člena SRZ nalepením
členskej známky pre príslušný kalendárny rok a jej opečiatkovaním pečiatkou výdajcu
povolení.
Čestní členovia SRZ sú od platenia členských príspevkov oslobodení.

3.1 Kategorizácia členstva
a) Deti od 3 do 5 rokov
 Deti, ktoré v priebehu roka 2021 dosiahli vek 6 rokov, sú pre rok 2022 evidované
už ako deti od 6 do 14 rokov.
b) Deti od 6 do 14 rokov
 Deti, ktoré v priebehu roka 2021 dosiahli vek 15 rokov, sú pre rok 2022
evidované už ako mládež od 15 do 17 rokov.
c) Mládež od 15 do 17 rokov
 Mládež má rovnaké povinnosti a práva ako dospelí členovia. Pokiaľ v priebehu
roka 2021 dosiahli vek 18 rokov, sú pre rok 2022 evidovaní ako dospelí (ostatní).
d) Dospelí (Ostatní) - od dosiahnutia veku 18 rokov.

3.2

Členské príspevky

a) Dieťa od 3 rokov do 5 rokov veku vrátane - je povinné zaplatiť členský príspevok
vo výške 1,00 €
b) Dieťa od 6 rokov do 14 rokov veku vrátane - je povinné zaplatiť členský príspevok
vo výške 1,00 €
c) Mládež od 15 rokov do 17 rokov veku vrátane a študenti do veku 25 rokov - sú
povinní zaplatiť členský príspevok vo výške 17,00 €. Študenti od 18 rokov
prekladajú POTVRDENIE o návšteve školy dennou formou.
d) Ostatní – sú povinní zaplatiť členský príspevok vo výške 29,00 €

4.

Finančné poplatky

4.1 Zápisné
Vzťahuje sa na nových členov, ktorí v roku 2022 absolvujú školenie a úspešne
vykonajú skúšky. Zápisné je poplatok pre vznik členstva v SRZ, ktorého zaplatenie spolu s
členským príspevkom na príslušný kalendárny rok sa potvrdzuje vydaním členského
preukazu.
Výška zápisného pre jednotlivé kategórie nových členov je nasledovná:
a) Dieťa do dovŕšenia 6 rokov - zápisné neplatí
b) Dieťa od 6 rokov veku do 14 rokov vrátane, ktoré bolo prijaté za člena SRZ, je
povinné zaplatiť zápisné vo výške 10,00 €
c) Mládež od 15 rokov veku do 17 rokov vrátane, ktorá bola prijatá za člena SRZ, je
povinná zaplatiť zápisné vo výške 20,00 €
d) Dospelá fyzická osoba, ktorá bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné
vo výške 80,00 €.
Nový člen sa preukáže Prihláškou za nového člena SRZ MsO Žilina, ktorú podpísal
a pečiatkou potvrdil poverený člen výboru MsO Žilina. Prihláška musí byť riadne
vyplnená, podpísaná a s priloženou aktuálnou fotografiou 30 x 35 mm. Novoprijatému
členovi SRZ MsO Žilina bude pri zápise vydaný členský preukaz, ktorý je dokladom o
členstve v SRZ. V členskom preukaze bude nalepená fotografia člena, ktorá bude
opečiatkovaná vedúcim výdaja povolení, alebo osobou poverenou výborom MsO Žilina.

4.2 Mimoriadne príspevky
Mimoriadne príspevky je potrebné pripočítať k členskému príspevku.
a) Podporný fond - v zmysle prijatých stanov podporného fondu, všetci členovia nad
18 rokov platia jednotný príspevok vo výške 1,00 €. Vyplácanie z fondu je riadené
prijatými stanovami SRZ MsO Žilina. Členom nad 70 rokov veku, ktorým bol v
zmysle stanov Podporného fondu vyplatený finančný príspevok v ďalších rokoch
už príspevok 1,00 € do fondu neplatia.
b) Športová činnosť - každý dospelý člen platí príspevok na športovú činnosť MsO
SRZ Žilina. Platia ho všetci členovia nad 18 rokov. Výška príspevku na športovú
činnosť je 2,00 €.

4.3 Prerušenie členstva
V súlade s § 4 ods. 6 Stanov SRZ môže člen požiadať výbor MsO Žilina o
prerušenie členstva najviac na obdobie dvoch rokov. Prerušenie členstva bude
uskutočnené iba v tom prípade, ak má člen splnené všetky ostatné členské povinnosti –
odpracované brigádnické hodiny za povolenia vydané v predchádzajúcom roku,
odovzdaný Záznam o úlovkoch do 15. januára 2022 (záznam odovzdá aj vtedy, ak v

období, na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil) a zaplatené ostatné stanovené
poplatky najneskôr do 31.3.2022.
Poplatok za prerušenie členstva (platí max. na dva roky od dátumu platby) v hodnote:
 Deti
 Mládež
 Dospelí

1,00 €
5,00 €
9,00 €

Ak chce člen obnoviť členstvo, je povinný do 15 dní po skončení jednoročnej alebo
dvojročnej lehoty prerušenia členstva zaplatiť členský príspevok a splniť si členské
povinnosti – v zmysle § 5 ods. 7 Stanov SRZ.

4.4 Ceny povolení na rybolov
Každý člen, ktorý má záujem o zakúpenie celozväzového kaprového povolenia musí
vlastniť aj miestne kaprové povolenie v príslušnej hodnote. Rovnaká podmienka platí aj
pre celozväzové lipňové povolenie - musí byť zakúpené aj miestne lipňové povolenie.
a) Povolenia na lov rýb kategória deti:
 od 3 do 5 rokov miestne kaprové povolenie
 od 6 do 14 rokov miestne kaprové povolenie
 od 3 do 14 rokov zväzové kaprové povolenie
 zväzové lipňové povolenie
 miestne lipňové povolenie
 miestne pstruhové povolenie

bezplatne
14,00 €
10,00 €
10,00 €
17,00 €
15,00 €

Detské povolenia od 3 do 14 rokov na vody lipňové a pstruhové budú vydávané len
v obmedzenom množstve a to len na základe predloženia písomnej žiadosti rodiča (člena
SRZ MsO Žilina) po schválení výborom MsO Žilina. Žiadosť o vydanie povolenia je
nutné predložiť najneskôr do 15.2.2022 na výbor MsO Žilina.
b) Povolenia na lov rýb kategória mládež a dospelí:
 miestne kaprové povolenie
43,00 €
 zväzové kaprové povolenie
40,00 €
 zväzové lipňové povolenie
40,00 €
 miestne lipňové povolenie
37,00 €
 miestne pstruhové povolenie
40,00 €
Výbor SRZ MsO Žilina držiteľom preukazu ŤZP-S schválil miestne kaprové
povolenie za poplatok 30,00 €. Pokiaľ si chcú držitelia preukazu ŤZP-S zakúpiť
doplnkové celozväzové kaprové povolenie, sú povinní doplatiť 40,00 €. Každý člen, ktorý
žiada o zľavnené miestne kaprové povolenie schválené výborom, je povinný predložiť
preukaz
ŤZP-S (alebo jeho fotokópiu), ktorého číslo výdajca poznačí do evidencie členov, resp. ku
kontrole už zaevidovaného čísla ŤZP-S.

Povolenia na rybolov vydáva SRZ MsO Žilina v limitovanom počte v nadväznosti
na analýzu úlovkov a zarybňovací plán.

4.5 Štátne rybárske lístky
Pri výdaji povolení na lov rýb je možnosť zakúpiť si aj štátny rybársky lístok,
pokiaľ tento nebol zakúpený na Mestskom alebo Obecnom úrade a to v cenách:
- ročný štátny rybársky lístok
- trojročný štátny rybársky lístok

7,50 €
17,50 €

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a
vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s
ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie
rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo
svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári
a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž. Od poplatku podľa tejto položky
sú oslobodené aj deti od 3 do 15 rokov. Osobám (vrátane detí), ktoré sú oslobodené od
poplatku za Rybársky lístok, sa tento vydáva za manipulačný poplatok 0,50 €. Pri
zakúpení rybárskeho lístka je potrebné predložiť platné číslo občianskeho preukazu.

4.6 Ostatné tlačivá
Poplatky za ostatné tlačivá k výdaju povolení:
 Kaprový zväzový poriadok
0,50 € - povinný len k CZK povolenke
 Lipňový zväzový poriadok
0,50 € - povinný k CZL povolenke
 Zákon č. 216/2018 + Vyhláška
0,50 €
 Stanovy SRZ
0,50 €
 Členský preukaz dospelí, mládež, deti
0,50 € - povinný pre nových členov
 Duplikát členského preukazu
4,00 €
 Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch
0,50 € - povinný pre každého člena,
ktorý si zakúpi akékoľvek aspoň jedno povolenie na rybolov

5.

Brigádnická činnosť

Mládež a dospelí sú povinní odpracovať 6 brigádnických hodín pri zakúpení
jedného ľubovoľného základného povolenia (miestne kaprové alebo lipňové alebo
pstruhové) v roku 2022. V prípade zakúpenia doplnkového povolenia na lososové vody
(pstruhové alebo lipňové) je člen povinný odpracovať ďalšie 2 brigádnické hodiny za
každé zakúpené doplnkové povolenie (pstruhové - 2 hodiny, lipňové - 2 hodiny).
Povinnosť odpracovať 6 brigádnických hodín v roku 2022 sa vzťahuje na kategóriu
mládež a dospelí aj v prípade, keď si v roku 2022 člen nekupuje povolenie na rybolov
(pokiaľ už člen nemá prerušené členstvo).
Brigádnickej činnosti sa nemusia zúčastniť členovia - starší ako 62 rokov, držitelia
preukazu ŤZP, ŤZP-S, ženy a deti do 15 rokov.

Za každú jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu v roku 2021 sú mládež a dospelí
povinní zaplatiť 10,00 €. Celková suma poplatku vyplýva z počtu povolení, ktoré člen
vlastnil v roku 2021.
Dôležité upozornenie: Členovia, ktorí dovŕšia 62 rokov veku do dátumu 31.12.2022, sú
povinní odpracovať brigádu v roku 2022, alebo ju uhradiť pri platení členského príspevku
v roku 2023.

6.

Dôležité ustanovenia

6.1 Vydávanie duplikátov – krádež, strata alebo poškodenie dokladov
Za poškodený, stratený alebo odcudzený „Členský preukaz“ vydá SRZ MsO Žilina
duplikát – Členský preukaz s nalepenou členskou známkou opatrenou pečiatkou a
podpisom povereného zástupcu MsO Žilina a s označením DUPLIKÁT. Vydanie
duplikátu členského preukazu (aj pri poškodení) je spoplatnené sumou
4,00 €.
Za poškodené alebo stratené tlačivo „Povolenie na rybolov“ vydá SRZ MsO Žilina
duplikát – Povolenie na rybolov s nalepenou známkou opatrenou pečiatkou a podpisom
povereného zástupcu MsO Žilina a s označením DUPLIKÁT. Vydanie duplikátu
Povolenia na rybolov je podmienené zaplatením peňažnej sumy v plnej výške podľa druhu
povolenia. Povolenie na rybolov nie je MsO povinná vydať, ak už bol vydaný stanovený
počet Povolení na rybolov, ktorý si MsO Žilina stanovila na príslušný rok.
V prípade poškodenia musí člen SRZ poškodené dokumenty predložiť výdajcovi
povolení.
V prípade odcudzenia tlačiva Povolenie na rybolov, môže výbor SRZ MsO Žilina na
základe zápisu od príslušného policajného orgánu o odcudzení odpustiť zaplatenie
peňažnej sumy za vydanie duplikátu. Výbor SRZ MsO Žilina vydá rozhodnutie.

7.

Školenie nových členov

Školenia nových členov sa budú konať v priestoroch Domu rybárov v Závodí.
Prihlášku za člena je možné si prevziať počas úradných hodín v Dome rybárov v Závodí u
vedúceho sekcie kultúrno - propagačnej a práce s mládežou p. Petra Šedivého.
Predbežné termíny školenia nových členov v Dome rybárov v Závodí:
 Deti: 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.2022 (vždy štvrtok) od 15:00 do 16:30
 Dospelí: 19.2., 26.2., 26.3., 2.4. 2022 (vždy sobota) od 9:00 do 13:00
Školenie nových členov v Dome rybárov v Rajci:
 19.2.2022 od 8.00 hod. Prihlášky sú k prevzatiu u p. Františka Maňáka.
Presná informácia o termínoch školenia nových členov bude zverejnená na web
stránke SRZ MsO Žilina (srzmsozilina.sk) a informačných tabuliach.

8.

Odovzdávanie prehľadov „Záznam o dochádzke k vode
a úlovkoch“ za rok 2021

Termíny pre odovzdávanie prehľadov „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ za rok
2021 v Dome rybárov v Žiline - Závodí:
 28.12.2021 a 3.1., 4.1., 5.1., 7.1., 10.1., 11.1., 12.1., 13.1.,14.1.2022 vždy od 13:00
do 17:00 (zabezpečí ObO č. 1, 2, 3)
Termíny pre odovzdávanie prehľadov „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ za rok
2021 v Dome rybárov v Rajci:
 3.1., 8.1.2022 vždy od 9:00 do 13:00 (zabezpečí p. J. Šimek – 0948264994)
Termíny pre odovzdávanie prehľadov „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ za rok
2021 vo Varíne:
 od 3.1. do 8.1.2022 od 16:00 do 17:00 (zabezpečí p. T. Sobol – 0907092208,
0908285737)
Termíny pre odovzdávanie prehľadov „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ za rok
2021 v Terchovej:
 od 3.1. do 8.1.202 (zabezpečí p. Štefan Rybár 0903624272 – po telefonickom
dohovore)
O prípadných zmenách termínov, ktoré budú vyvolané novými opatreniami
zverejnenými ÚVZ SR v dôsledku pandémie COVID-19, bude členská základňa
informovaná cez web stránku MsO (www.srzmsozilina.sk ).

9.

Výročné členské schôdze – volebné a Mestská konferencia volebná

O termínoch VČS - volebných jednotlivých obvodných organizácií a MK - volebnej
budú členovia SRZ MsO Žilina informovaní prostredníctvom web stránky MsO Žilina
(srzmsozilina.sk) a informačných tabúľ. Termíny budú zverejnené podľa aktuálne platnej
Vyhlášky ÚVZ SR.

10. Poďakovanie
Výbor SRZ MsO Žilina ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne alebo
vecnými cenami na súťaže rybárov a na zabezpečovanie jednotlivých akcií MsO. Taktiež
ďakuje všetkým, ktorí prispeli 2% z dane z príjmov.
Spravodajca 2022
www.srzmsozilina.sk.

je
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11. Športová činnosť pod SRZ MsO Žilina
Športová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou života MsO Žilina a jej garantmi sú športové
kluby. Postupným vývojom ako sa vyvíjali jednotlivé rybolovné techniky si aj v našej
organizácii našli tieto svojich nadšencov, ktorí zakladali jednotlivé kluby. Tieto
v súčasnosti pracujú ako samostatné občianske združenia.
Vagón klub Žilina - historicky najstarší športový klub, ktorý bol založený v roku 1995
a za čas svojej pôsobnosti sa v jeho radoch vystriedalo nemálo skvelých pretekárov. Klub
sa špecializuje na rybolovnú techniku LRU plávaná. Organizuje a spolupracuje pri
organizovaní pretekov pre deti a aj dospelých. Aktívne sa zúčastňuje ligových
a pohárových súťaží. V prípade záujmu o členstvo v klube alebo o bližšie informácie
k činnosti klubu je možné kontaktovať vedúceho klubu – Jozef Valášek
(+421 905 353 364).
Muškársky klub Potočník - už viac ako 25 rokov združuje rybárov, ktorých vášňou sa
stal lov rýb na umelú mušku. Aktívny účastník ligových a pohárových súťaží v kategórií
dospelí a juniori. Každý, kto by si rád skúsil muškárenie, alebo by si rád naviazal vlastné
mušky na našich pravidelných stretnutiach, je u nás vítaný. Viac info
na: klubpotocnik@gmail.com .
Žilinský prívlačový klub - oficiálny dátum vzniku občianskeho združenia je z roku
2018. Avšak klub svoju činnosť vykonával už skôr. Klub združuje nadšencov lovu rýb na
umelé nástrahy technikou prívlač. Je zakladateľom detských pretekov Žilinská plandavka
v LRU – prívlač, o ktoré je z radov detí veľký záujem. Cieľom klubu je aktívne
reprezentovať MsO v ligových a pohárových súťažiach. Viac info na:
lukas.neko@gmail.com .
Feeder team Žilina – najmladší zo športových klubov založený v roku 2020. Venuje sa
rybolovnej technike feeder a v roku 2021 bol registrovaný do súťaže LRU – feeder divízia
východ. Klub svoju úvodnú skúsenosť v súťaži berie ako veľkú výzvu. Družstvo sa pri
svojej prvej účasti umiestnilo na 6. mieste a už teraz sa členovia tešia na nový ročník
ligovej súťaže. Pre bližšie info je možné kontaktovať: mzaparanik@gmail.com .
Všetky vyššie spomínané športové kluby sú členmi Slovenského zväzu športového
rybolovu ( SZŠR ), ktorý vznikol v roku 2018 odčlenením športovej sekcie od Rady
SRZ. Poslaním zväzu je podpora a rozvoj športového rybolovu na Slovensku, rozvoj
športu mládeže, podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Sumár zarybnenia chovných a lovných revírov v obhospodarovaní SRZ MsO Žilina za rok 2021
Násada

K3

K2

L2

H3

Š1

Zu1

Uh1

Li1

Pd2

Pp3

Pp1

Ppr

Pp0

Pds1

Revír

kg

kg

kg

kg

kg

ks

ks

ks

kg

kg

ks

ks

ks

ks

Strážov

9100

250

2000

1000

Košiare

7700

200

1500

900

Divinka

5600

100

1200

700

Brodno

2800

50

500

200

Celulózka

700

500

200

Lom Nezbud

1400

VN Hričov

1100

3000

1500

8660

100

300

160

Váh č.13

1550

15000

1700

30000

8000

1500

Raj. Lip.

5000

650

150

2000

Raj. Pstr.

2500

2200

350

3000

Varínka

2500

900

450

5000

kg

kg

104

550
550

150

10000

Chov. Pot.

42000
20000

550

750

Kysuca

Chov. Ryb.

kg

2100

3200

40

ks

Si2

300

Váh č.14
Váh č.15

Jes1 Os1 Ple3

15000

600000

Odstrihnúť.....................................................................................................................................................
Rozpis pre viacerých členov na jednom platobnom doklade v eurách – deti a ich zákonný zástupca
Meno člena

Dospelí / mládež

Dospelí / mládež

Dieťa do 14 r.

Dieťa do 14 r.

ID číslo člena z čiarového kódu –
členský preukaz
číslo mobilu
členská známka

€

€

€

€

podporný fond

€

€

€

€

športová činnosť

€

€

€

€

Zväzové kaprové povolenie

€

€

€

€

Miestne kaprové povolenie

€

€

€

€

Zväzové lipňové povolenie

€

€

€

€

Miestne lipňové povolenie

€

€

€

€

Miestne pstruhové povolenie

€

€

€

€

ŤZP-S miestna kaprová

€

€

€

€

ŤZP-S zväzová kaprová

€

€

€

€

rybársky lístok

€

€

€

€

brigády základné

€

€

€

€

brigády za pstruhové povolenie

€

€

€

€

brigády za lipňové povolenie

€

€

€

€

zápisné deti do 14 r.

€

€

€

€

zápisné mládež

€

€

€

€

zápisné ostatní

€

€

€

€

prerušenie členstva

€

€

€

€

Povolenie na rybolov - tlačivo

€

€

€

€

Kaprový zväzový poriadok tlačivo

€

€

€

€

Lipňový zväzový poriadok - tlačivo

€

€

€

€

Stanovy - tlačivo

€

€

€

€

členský preukaz dospelý - tlačivo

€

€

€

€

členský preukaz mládež - tlačivo

€

€

€

€

členský preukaz deti 3 – 14 r.

€

€

€

€

Zákon + Vyhláška - tlačivo

€

€

€

€

Prihláška za člena - tlačivo

€

€

€

€

Iné platby

€

€

€

€

Spolu v eur

€

€

€

€

