
PRÍLOHA č.1 
                                                   

                                                        SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ 
                                                 miestna organizácia Spišská Nová Ves 
                                                     Hviezdoslavova 17, 052 01 Spišská Nová Ves 
 
 

 
                             

Pokyny k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 2023 
 

V roku 2023 sa budú uskutočňovať platby za povolenia na rybolov v Rybárskom dome v Spišskej 
Novej Vsi. Každý člen si musí zakúpiť - RYBÁRSKY LÍSTOK. Bez platného - RL - nebude povolenie na 
rybolov vydané. Zároveň je člen povinný preukázať sa Brigádnickym preukazom, bez ktorého mu nebude 
vydané povolenie na rybolov. 
 
Postup pri vydávaní povolení elektronicky: 
 
1.Elektronicky- mailom si objednáte povolenia o ktoré máte záujem, uviesť aj meno, dátum narodenia a 
telefonický kontakt. 
Email adresa hlavného hospodára: ivan.bezila@gmail.com 
 Vzor emailu: 
 Predmet: Povolenky 2023 
 Text: Ján Hruška, nar. 1.1.1900, tel. 0901 111 111, vek 60 rokov,  invalidný dôchodca (ak je) 
 
 Objednávam: 
 Členská známka 
 Kaprové miestne 
 Kaprové zvazové 
 Pstruhové miestne 
 Lipňové zväzové 
 Dedinky 
 Neodpracované brigády x ks 
 Ostatné poplatky 
 (Uviesť iba čo sa vás týka) 
 
2.  Hospodár vám emailom, alebo telefonicky oznámi cenu za povolenia a dátum, kedy budú povolenky pre vás 
pripravené. Pre povolenky si prídete do Rybárskeho domu v uvedený dátum a tam vykonáte úhradu v hotovosti 
za povolenky.  
 
3. Do Rybárskeho domu pri prevzatí doniesť členský preukaz rybára, do ktorého bude nalepená členská známka. 
 
Ceny povoleniek a ostatné poplatky 
Členská známka                  29,00 €     /dospelý člen/ 
Členská známka                  17,00 €     /mládež 15 - 17r., študenti,/ 
Členská známka                                1,00 €     /deti od  3 - 14 r./ 
Zápisné                             60,00 €     /nový člen od 18 r./ 
Zápisné                    30,00 €     /nový člen od 15 - 17 r./ 
Zápisné                        5,00 €     /deti od  3 - 14 r./       
 
Ceny štátnych rybárskych lístkov (možnosť zakúpiť pri zakúpení povolení na rybolov) 
1 ročný                     7,00 €     /člen nad 15 rokov/ 
3 ročný                   17,00 €     /člen nad 15 rokov/ 
deti      0,00 €    /člen do 14 rokov/ 
         
Vody kaprové miestne 
Miestne                   37,00 €    /od 15 r./ 
Miestne     14,00 €    /deti 6 - 14 r./ 
 
Vody pstruhové miestne 
Miestne                  30,00 €    / člen od 15 r./ 
Miestne     15,00 €    /deti 3 - 14 r./ 
 
Dôchodca nad 70 r.  
Jedno miestne povolenie „P“, alebo „K“  2,00 €  
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Zväzové povolenia 
Vydanie zväzového povolenia je podmienené zakúpením si miestneho povolenia toho istého druhu. 
Vody kaprové                      50,00 €  
Vody lipňové                       50,00 €  
Vody K+L+P /zvláštne povolenie/  vydané bude Radou SRZ na základe individuálnej žiadosti    
Dedinky - ročné povolenie 120,00 €  
Vody „K“ deti 3 - 14 r.        10,00 €  
 
Ostatné poplatky 
Poplatok za tlačivá                              4,00 € 
(záznam o dochádzke k vode, miestny rybársky poriadok, zväzové poriadky K a L, brigádnicky preukaz, 
rybársky preukaz, atď.,) 
Neodpracované brigády  /za 1 brigádu/       30,00 € 
 
Dôležité pokyny 
 
1. Mládež - študenti od 15 - 18 r. nemusia predložiť „Potvrdenie o návšteve školy“. Nad 18 rokov musia ho 
predložiť. 
 
2. Jedno miestne povolenie bude predané  za 2,00 €, tým členom ktorí dovŕšili vek 70 r. a sú členmi viac ako 10 
rokov. 
 
3. Upozorňujeme členov, že - Zvláštne zväzové povolenie K+L+P bude vydané - len - členovi SRZ na jeho 
písomnú žiadosť zaslanú na MO SRZ v Spišskej Novej Vsi. Po súhlasnom  vyjadrení výboru MO SRZ bude táto 
žiadosť zaslaná na  Sekretariát  RADY SRZ - ktorá túto povolenku vydá. 
 
4. Dôrazne upozorňujeme každého člena, že je povinný podľa - Vykonávacej - vyhlášky odovzdať do 15.1. 
riadne vyplnené povolenie na rybolov / sumár úlovkov ! /. Ak tak neučiní, nebude mu vydané nové - Povolanie 
na rybolov . 
 
5. Každý člen je povinný podľa  Stanov SRZ  uhradiť členské do 31.3.2023. Ak tak neučiní bude 
považovaný za nového člena a musí uhradiť „Zápisne“ vo výške 60,00 € prípadne 30,00 €.  
 
6. Držitelia povolení na rybolov, ktorí sú členmi našej MO SRZ môžu pre deti vo veku  3-6 r. požiadať 
o vydanie „Povolenia na rybolov - na - K – vody“. Tieto deti však môžu loviť výlučne v sprievode plnoletej 
osoby,  ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia   /vid - Vyhláška § 
14,od.12/. (381/2018 Z. z.).  
 
7. Dátum pre ukončenie prijímania žiadostí nových členov  o členstvo v MO SRZ Spišská Nová Ves pre rok 
2024 je 31.10.2023 . 
 
8. Oznamujeme členom, že je možné poukázať podiel sumy zaplatenej dane fyzickej osoby podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre našu  MO SRZ Spišská Nová Ves, 
IČO: 00178209/810, právna forma: občianske združenie. Tlačivá viď web portál:  www.mosrzsnv.sk 
 
9. Upozorňujeme členov na povinnosť odpracovať jednu brigádu na jar a jednu brigádu na jeseň. Povinnosť sa 
týka členov vo veku 18 - 60 rokov. 
 
Preteky v love rýb  na „K“ vode – „17. ročník memoriálu Emila Holečka“ sa uskutočnia : 
06.05.2023 - deti z krúžku - Mladý rybár.  Miesto konania:VN  Za hurou Spišské Vlachy. 
07.05.2023 - členovia starší ako 15 rokov. Miesto konania:VN Za hurou Spišské Vlachy. Štartovné: 7,00 €  
 
Preteky v love rýb umelou muškou na „P“ vode  – „18. ročník memoriálu Ing. Ľubomíra Klučára“ sa 
uskutoční : 
Termín preteku bude zverejnený na internetovej stránke MOSRZ.  Zraz pretekárov bude v Rybárskom dome. 
Prihlášky na telefóne 0948013171, 0903616973. Štartovné je 10,- € . 
 
Chata  - RYBÁR - Čingov a  Za Hurou - Sp.Vlachy. 
MOSRZ SNV pridelí členovi MO SRZ chatu na základe telefonickej žiadosti s hospodárom chaty: 
Spišské Vlachy – Šiška Jozef: tel. 0907 935 232 email dodo.siska64@gmail.com 
Čingov – Šomšák Ondrej: tel. 0904 224 360 email ondrejsomsak@gmail.com 
Vyúčtovanie nákladov za týždenný pobyt na chate,  bude vykonané faktúrou doručenou členovi. O pridelenie 
chaty je možné požiadať iba na obdobie od 1.4. do 31.10.2023.  
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Rozpis brigád v r. 2023  
 
Apríl    - 22., 23., 29., 30.,     September    -  16., 17., 23., 24., 30.,  
Máj      - 6., 7.,       Október        -  1., 7., 8.,  
 
Miesto nástupu na rybársku brigádu je v SNV v Rybárskom dome v stanovenom čase o 7,00 hod. Nástup na 
brigádu v v inej lokalite len po predchádzajúcej dohode s príslušným hospodárom. Nutné je doniesť si gumené 
čižmy.  
 
Od brigád sú oslobodení členovia nad 60 rokov, deti a mládež do 18 rokov, ženy, držitelia ZŤPS.  
Ak člen nebude schopný v danom roku odpracovať brigády pre MO SRZ z akýchkoľvek vážnych dôvodov 
(zdravotné, rodinné, pracovné alebo iné) musí za seba zabezpečiť nahradu, ktorá za neho brigády odpracuje ( 
musí byť osoba nad 18 rokov, ktorá môže ale nemusí byť členom SRZ). 
 Ak člen neodpracuje brigády alebo nepošle za seba náhradu, bude povinný zaplatiť brigády v plnej sume.  
Neodpracované brigády nie je možné presúvať na ďalší rok. 
 
 
Výročná členská schôdza 2023 MO SRZ Spišská Nová Ves 

 
POZVÁNKA 

 
Výbor MO SRZ Spišská Nová Ves, Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu MO SRZ SNV  

konanú dňa  04 .03.2023, o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Spišská Nová Ves, Štefánikovo 
námestie 1. 
 

Program:   
1. Otvorenie.                     
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.                                                
3. Správa o činnosti Výboru MO SRZ za rok 2022.                             

  4. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023.                                          
             5. Správa KRK k hospodáreniu za rok 2022 a stanovisko k rozpočtu na rok 2023.    

6. Odovzdanie vyznamenaní.                           
7. Diskusia.                                              
9. Správa mandátovej komisie. 
10. Správa návrhovej komisie a návrh na uznesenie z VČS.                   
11.  Záver. 

 
 
 

WEB: www.mosrzsnv.sk              
 
 
                                     výbor MOSRZ                                     
.                                                                                               


