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Interná smernica č. 1-11-2023 o platení a o vydávaní povolení pre MsO SRZ 

Partizánske 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských 

príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i 

použitie finančných prostriedkov, vydala pre organizačné zložky a orgány SRZ záväznú 

smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 

1433/31/20-Sekr. s platnosťou a účinnosťou od 1.12.2020. Uvedená smernica predstavuje 

základnú internú normu, podľa ktorej sú povinné sa riadiť jednotlivé základné organizácie SRZ. 

 

2. Interná smernica pre MsO SRZ Partizánske (ďalej len „základná organizácia“) stanovuje, 

upravuje a upresňuje postup vykonávania a zabezpečenia tejto činnosti a stanovuje druh 

a výšku ostatných poplatkov, ktoré sú povinní členovia základnej organizácie uhradiť, ak 

nastanú dôvody, uvedené v tejto smernici. 

 

3. Interná smernica pre základnú organizáciu vychádza z povinností a právomoci, ktoré sú 

stanovené platnými zákonmi, vyhláškami a vnútornými predpismi SRZ, ktoré boli vydané 

ústredným orgánom SRZ Slovenským rybárskym zväzom – Radou Žilina. 

 

4. Na evidenciu činnosti v súvislosti s touto smernicou sa používa informačný systém RYBÁR 

(ďalej len „informačný systém“). Zodpovedná osoba je osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa 

tejto smernice a evidenčnú činnosť do informačného systému. Zodpovedná osoba vykonáva 

zároveň činnosti poverenej osoby organizačnej zložky SRZ v zmysle interných aktov orgánov 

SRZ podľa odst. 1, ako je prijímanie, výmena, zapisovanie, podpisovanie, pečiatkovanie 

a vydávanie písomností, žiadostí, dokladov alebo cenín, okrem činností a rozhodnutí, ktoré 

vyžadujú schválenie výborom základnej organizácie SRZ. 

 

5. Interná smernica pre základnú organizáciu sa vydáva na kalendárny (bežný) rok 2023. 

 

Článok II. 

Druhy a ceny členských známok a povolení na rybolov 

 

1. Cena členských známok  je stanovená nasledovne: 

 

a) členská známka – dospelí – pre osoby vo veku 18 rokov a staršie – 38 eur, 

b) členská známka – mládež – pre osoby vo veku 15 až 17 rokov – 17 eur, 

c) členská známka – deti – pre osoby vo veku 3 až 14 rokov – 1 euro. 
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2. Druh a cena povolení na rybolov je stanovená nasledovne: 

 

a) kaprové miestne – dospelí – 40 eur, 

b) kaprové miestne – dospelí – zľavnené – 33 eur, 

c) kaprové miestne – deti 6 až 14 rokov – 14 eur, 

d) kaprové miestne – deti 3 až 5 rokov – bez poplatku, 

e) kaprové zväzové – dospelí – 50 eur, 

f) kaprové zväzové – deti 3 až 14 rokov – 10 eur, 

g) pstruhové miestne – dospelí – 30 eur, 

h) pstruhové miestne iba – dospelí – vlastní alebo z inej ZO – 40 eur, 

i) pstruhové miestne – deti 3 až 14 rokov – 15 eur, 

j) lipňove zväzové – dospelí – 50 eur. 

Kategória „dospelí“ sa rozumie osoby staré 15 rokov a viac.  

3. Druh a cena hosťovacích povolení na rybolov pre členov SRZ je stanovená nasledovne: 

 

a) kaprová – dospelí – denná – 20 eur, 

b) kaprová – dospelí – denná – 10 eur – iba pre revír CHAP, 

c) kaprová – dospelí – týždenná – 60 eur, 

d) pstruhová – dospelí – denná 15 eur. 

Kategória „dospelí“ sa rozumie osoby staré 15 rokov a viac.  

4. Druh a cena hosťovacích povolení na rybolov pre nečlenov SRZ je stanovená nasledovne: 

 

a) kaprová – dospelí – denná – 40 eur, 

b) kaprová – dospelí – týždenná – 150 eur, 

c) pstruhová – dospelí – denná 40 eur. 

Kategória „dospelí“ sa rozumie osoby staré 15 rokov a viac. Hosťovacie povolenia na rybolov 

pre nečlenov SRZ sa vydávajú vo výnimočných prípadoch iba so súhlasom predsedníctva MsO 

SRZ Partizánske. 

5. Cenu členských známok, druh a ceny povolení na rybolov určuje každý rok svojím uznesením 

výbor základnej organizácie (Organizačný poriadok SRZ). Výbor základnej organizácie môže 

delegovať uvedenú právomoc na rozhodnutie členskej schôdze základnej organizácie. 

 

6. Hosťovacie povolenia na rybolov sa vydávajú od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Osoby 

poverené vydávaním hosťovacích povolení určí výbor základnej organizácie. Členom inej 

základnej organizácie sa predá hosťovacie povolenie na rybolov len po predložení platného 

členského preukazu a tlačiva „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode 

a úlovkoch“, ku ktorému budú mať zakúpené miestne povolenie na rybolov od organizácie, 

ktorej sú členom. 

 

7. Povolenia podľa čl. II bodu 2 je konečný zoznam povolení na rybolov, ktoré sa budú predávať 

členom základnej organizácie. Povolenie podľa čl. II bodu 2 odst. h) - pstruhové miestne iba - 
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sa predá členom, ktorí si zakupujú v kalendárnom roku výlučne iba tento druh povolenia. 

Členom inej základnej organizácie na základe ich žiadosti sa po predložení platného členského 

preukazu a tlačiva „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ predá 

povolenie „kaprové miestne – dospelí“, „pstruhové miestne iba – dospelí - vlastní alebo z inej 

ZO“, „kaprové miestne – deti 6 až 14 rokov“ alebo „pstruhové miestne – deti 3 až 14 rokov“. 

 

8. Spôsob a rozsah predaja povolení na rybolov „kaprové miestne – dospelí – zľavnené“, 

povolenia na rybolov výmenné a na športové účely pre príslušný kalendárny rok určí výbor 

základnej organizácie. 

 

Článok III. 

Ostatné poplatky a príspevky 

1. Základná organizácia vyberá nasledovné poplatky a príspevky: 

 

a) zápisné pri prijatí nového člena, 

b) zápisné pri opätovnom vzniku členstva (obnova členstva), 

c) zarybňovací poplatok, 

d) zarybňovací poplatok pre externých členov, 

e) brigádnicky poplatok, 

f) sponzorský príspevok. 

 

2. Poplatok zápisné podľa čl. III odstavca 1 písm. a) sa vyberá pri prijatí nového člena a je 

nasledovný: 

 

a) zápisné pre dospelé osoby vo veku od 18 rokov a viac – 60 eur, 

b) zápisné pre deti a mládež pre osoby vo veku od 6 do 17 rokov – 10 eur. 

 

3. Poplatok zápisné pri opätovnom vzniku členstva podľa čl. III odstavca 1 písm. b)  sa vyberá 

v rozsahu a členenia podľa čl. III bodu 2. Poplatok sa vyberá u osôb, ktoré nezaplatili členský 

poplatok (členskú známku) do 31.3. príslušného kalendárneho roku a v roku 2022 bola osoba 

platným členom základnej organizácie. V týchto prípadoch je osoba povinná opätovne vyplniť 

a podať prihlášku za člena SRZ. 

 

Základná organizácia umožní nad rámec internej smernice SRZ opätovne obnoviť členstvo bez 

nutnosti absolvovania školenia a vykonania skúšok aj osobe podľa čl. III bodu 2 písm. a) 

(dospelé osoby), ktoré nezaplatili členský poplatok: 

 

a) za rok 2022, žiada o opätovný vznik členstva v roku 2023 a súčasne bol platným členom 

v roku 2021, 

b) za rok 2021 a 2022, žiada o opätovný vznik členstva v roku 2023 a súčasne v rokoch 2016 

až 2020 (5 rokov) bol platným členom a zároveň v týchto rokoch mal zakúpené povolenie 

na rybolov. 
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Písmená a) a b) sa neaplikujú, ak osoba prešla z vekovej kategórie 17 rokov do vekovej 

kategórie 18 rokov a viac. 

Pre deti vo veku od 3 do 14 rokov sa považuje platné členstvo v základnej organizácii v roku 

2022 zápis a potvrdenie v „Preukaze pre Deti od 3 do 15 rokov“ za rok 2022 s príslušným 

podpisom a pečiatkou. 

Základná organizácia umožní nad rámec internej smernice SRZ opätovne obnoviť členstvo bez 

nutnosti absolvovania školenia a prípadnú skúšku aj osobe podľa čl. III bodu 2 písm. b) (deti 

a mládež), ktoré nezaplatili členský poplatok v roku 2022 a v roku 2021 boli platnými členmi. 

Ak osoba v tomto prípade prešla z vekovej kategórie 17 rokov do vekovej kategórie 18 rokov 

a viac, je povinná absolvovať školenie a skúšku. 

4. Poplatok na zarybnenie podľa čl. III odstavca 1 písm. c)  sa vyberá vo výške 20 eur a je 

dobrovoľný. V prípade nezaplatenia tohto dobrovoľného poplatku sa členovi nevydá príslušný 

druh povolenia na rybolov na rok 2023 (Vyhláška č. 381/2018 Z.z. § 14 odst. 21). Uvedený 

poplatok sa vyberá od člena základnej organizácie, ktorý nevrátil v termíne do 15.1. (presne 

15.1. do 24:00 hod.) príslušného kalendárneho roku tlačivo „Povolenie na rybolov a Záznam 

o dochádzke k vode a úlovkoch“, ktoré mu bolo vydané v predchádzajúcom roku. Uvedený 

poplatok sa vzťahuje aj na externých členov za obdobných podmienok, ak im bolo vydané 

miestne povolenie na rybolov v predchádzajúcom roku. 

Obdobne sa poplatok na zarybnenie maximálne vo výške 20 eur vyberie aj vtedy, ak člen 

základnej organizácie alebo externý člen vráti uvedené tlačivo a časť „Celoročný sumár 

úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov“ bude nevyplnený alebo neúplne vyplnený, 

pričom zodpovedná osoba bude musieť následne vykonať úkony smerujúce k úplnému 

a presnému vyplneniu a to bez ohľadu na termín vrátenia tlačiva. 

 

5. Poplatok na zarybnenie pre externých členov podľa čl. III odstavca 1 písm. d) sa vyberá vo 

výške 40 eur. Uvedený poplatok sa vyberá od člena inej základnej organizácie, ktorému bolo 

vydané miestne povolenie na rybolov kaprové a/alebo pstruhové. Poplatok sa vyberá od osôb 

starých 18 rokov a viac (vek v bežnom roku). Poplatok predstavuje kompenzáciu 

odpracovaných brigádnických hodín. Ak osoba bez ohľadu na svoju zdravotnú kvalifikáciu 

podľa tohto odstavca odpracovala v roku 2022 5 a viac brigádnických hodín pre MsO SRZ 

Partizánske, tento poplatok nie je povinná zaplatiť. 

6. Brigádnicky poplatok podľa čl. III odstavca 1 písm. e)  sa vyberá od členov základnej 

organizácie, ktorí si nesplnili povinnosti v súvislosti s odpracovaním brigádnických hodín 

v predchádzajúcom roku. Podrobnosti sú uvedené v smernici – brigádnickom poriadku MsO 

SRZ Partizánske. 

7. Sponzorský príspevok podľa čl. III odstavca 1 písm. f)  je dobrovoľný príspevok, ktorý základná 

organizácia prijíma od jednotlivých členov alebo iných osôb (fyzických alebo právnických). 

V prípade prijatia príspevku od člena základnej organizácie to môže mať vplyv na povinnosť 

odpracovať povinné brigádnické hodiny. Podrobnosti sú uvedené v smernici – brigádnickom 

poriadku MsO SRZ Partizánske.  
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Článok IV. 

Finančná úhrada 

 

1. Členské známky, povolenia na rybolov a ostatné poplatky je možné uhradiť: 

 

a) v banke alebo na pošte na účet základnej organizácie IBAN SK69 7500 0000 0040 3118 

3004, 

b) peňažnou sumou odvedenou na účet základnej organizácie IBAN SK69 7500 0000 0040 

3118 3004, 

c) hotovosťou v kancelárii základnej organizácie. 

 

2. Pri úhrade v banke alebo na pošte sa členovi vydajú v kancelárií informácie o kóde banky 

(7500), číslo účtu (40 3118 3004), sumu k úhrade v eurách, variabilný symbol člena a podrobný 

rozpis platby. Členská známka a povolenia na rybolov sa členovi vydajú po zaplatení tejto sumy 

a po predložení potvrdenia pre klienta. Po overení a kontrole tohto potvrdenia sa toto vráti 

členovi. Prostredníctvom jednej transakcie sa uhradia poplatky iba pre jedného člena, 

kumulácia viacerých poplatkov od viacerých osôb je neprípustná. 

 

3. Pri úhrade peňažnou sumou odvedenou na účet základnej organizácie člen zaplatí na tento účet 

sumu priamo zo svojho účtu. Súčasťou platby musí byť variabilný symbol člena. Člen si výšku 

úhrady vypočíta sám a to aj s prihliadnutím na ostatné poplatky. Členská známka a povolenia 

na rybolov sa členovi vydajú po zaplatení požadovanej sumy až po predložení potvrdenia alebo 

kópie o vykonaní tejto transakcie. Potvrdenie alebo kópia o transakcii sa zakladá v kancelárii 

základnej organizácie do evidencie. Ak nie je potvrdenie o vykonanej platbe predložené, 

oprávnená osoba preverí uskutočnenie platby na bežný účet ZO cez internetbanking. O tomto 

úkone vykoná oprávnená osoba zápis v IS RYBÁR. Prostredníctvom jednej platobnej 

transakcie je možné uhradiť poplatky iba pre jedného člena, kumulácia viacerých poplatkov od 

viacerých osôb na jednu platobnú transakciu je neprípustná. Ak vlastník účtu vykonáva platbu 

za iného člena, je povinný v platbe uviesť jeho variabilný symbol (člena, za ktorého vykonáva 

platbu) a do poznámky uvedie jeho meno, priezvisko a dátum narodenia osoby. Ak sa pri 

kontrole výšky úhrady zistí, že výška uhradenej sumy nebola správna, výdaj členskej známky 

alebo povolenia na rybolov sa vykoná iba v prípade, ak bude zistený rozdiel doplatený 

v prospech účtu základnej organizácie alebo v hotovosti. Ak bola peňažná suma odvedená 

neoprávnene alebo sa zistí, že si člen nesplnil svoje členské povinnosti, takáto úhrada nezakladá 

povinnosť základnej organizácie poskytnúť požadované plnenie, bude sa postupovať podľa čl. 

VI odst. 1 a odvedená suma sa prevedie osobe (členovi) späť na jej účet. 

4. Pri úhrade hotovosťou v kancelárii základnej organizácie sa vypočítaná suma uhradí hotovosťou 

cez príjmový pokladničný doklad a originál tejto platby sa odovzdá platcovi. Príjmový 

pokladničný doklad sa môže vytlačiť aj priamo z informačného systému na tlačiareň. 

5. Variabilný symbol člena je jedinečné číslo, ktoré je evidované pri každom členovi 

v informačnom systéme. Uvedené číslo ako variabilný symbol slúži na jednoznačnú 

identifikáciu platiteľa. V prípade úhrady podľa čl. IV bodu 1 písm. a) sa zabezpečí automatický 

zápis variabilného symbolu na zloženku. V prípade úhrady podľa čl. IV bodu 1 písm. b) si 



6 
 

variabilný symbol zistí platca osobne alebo telefonicky počas stránkových hodín v kancelárii 

základnej organizácie. 

6. Zodpovedná osoba je povinná pri každej osobe v informačnom systéme poznačiť, v akej výške, 

v akom položkovom členení a akou formou bola platba vykonaná. Do informačného systému 

sa ako dátum zaplatenia jednotlivých položiek zadáva dátum, kedy zodpovedná osoba fyzicky 

vykonala zápis do informačného systému o tejto transakcii. 

7. Po ukončení činnosti v súvislosti s vybavovaním stránok za deň zodpovedná osoba vytlačí 

z informačného systému denný zoznam prijatých úhrad v členení podľa osôb (meno, 

priezvisko, dátum narodenia, variabilný symbol, rozpis prijatej platby), kde bude osobitne 

zvýraznené, ktoré platby boli vykonané v hotovosti. Súčasťou tohto zoznamu bude príloha s 

kópiami príjmových pokladničných dokladov, ak bola realizovaná platba v hotovosti. Finančné 

prostriedky prijaté v hotovosti zodpovedná osoba odvedie na účet základnej organizácie IBAN 

SK69 7500 0000 0040 3118 3004 najneskôr do tretieho pracovného dňa alebo odovzdá 

účtovníkovi MsO SRZ Partizánske. Ak sa vykonáva hotovostný príjem platieb za ceniny 

v predchádzajúcom roku (spravidla v decembri), takúto peňažnú hotovosť možno odviesť na 

účet ZO do tretieho pracovného dňa na začiatku bežného roka. 

 

Článok V. 

Vybavovanie stránok a zodpovedná osoba 

 

1. Stránky – členovia budú vybavovaní v kancelárii základnej organizácii v určené dni a hodiny.  

 

2. Oznam o stránkových hodinách bude zverejnený na internetovej stránke základnej organizácie 

– www.srzpartizanske.sk . Súčasťou zverejnenia bude aj zoznam o druhoch a výškach platieb 

a o spôsobe prijímania nových členov. Termíny stránkových hodín určia zodpovedné osoby po 

vzájomnej dohode. 

 

3. Pri komunikácii so zodpovednou osobou počas stránkových hodín predloží člen členský 

preukaz a prípadne iné tlačivá, ak sú potrebné na požadovaný úkon. Zodpovedná osoba preverí 

v informačnom systéme, či si člen splnil svoje členské povinnosti za predchádzajúci rok 

a príslušný kalendárny rok a postupuje podľa tejto smernice. V opačnom prípade postupuje 

podľa čl. VI. odst. 1. 

 

4. Príjem nových členov sa vykonáva podľa osobitných interných noriem vydaných Radou SRZ 

a podľa internej smernice o prijímaní nových členov do MsO SRZ Partizánske. 

 

5. Každý člen je povinný a zároveň má právo svoje požiadavky vybavovať osobne počas 

kancelárskych hodín v kancelárii základnej organizácie. Zároveň môže člen vybavovať 

požiadavky aj pre iných členov pri dodržaní ustanovení tejto internej smernice, osobitne čl. II 

odst. 6, čl. IV a čl. V odst. 3. To neplatí, ak je prítomnosť člena povinná z dôvodu povahy 

úkonu, ako napríklad obnova členstva (čl. III odst. 4). 

 

http://www.srzpartizanske.sk/
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6. Činnosť v súvislosti s touto internou smernicou - činnosť s vydávaním členských známok, 

povolení na rybolov a príslušnou evidenciou do informačného systému (činnosť zodpovednej 

osoby) môžu vykonávať: 

 

a) štatutárni zástupcovia základnej organizácie, 

b) osoba ustanovená v tejto smernici. 

Každá zodpovedná osoba pred začiatkom činnosti v zmysle tejto smernice musí byť preškolená 

z tejto internej normy ako aj z noriem vydaných Radou SRZ pre túto problematiku a preberá 

hmotnú a finančnú zodpovednosť za jej aplikáciu v procese vybavovania stránok. O tomto akte 

sa vykoná písomný záznam. Zoznam zodpovedných osôb podľa bodu a) a b) je uvedený v čl. 

V odstavci 8. 

7. Zodpovedné osoby podľa čl. V odstavca 8, ktoré budú vykonávať administratívnu činnosť 

a vybavovať stránky v súvislosti s touto internou smernicou, budú za svoju prácu odmeňovaní 

nasledovne: 

 

a) v sume 1 euro – za každú osobu (stránku), ktorej bude vydaná a nalepená členská známka 

a súčasne vydané a nalepené povolenie alebo povolenia na rybolov, 

b) v sume 0,50 euro – za každú osobu, ktorej bude vydaná a nalepená členská známka alebo 

vydané a nalepené povolenie alebo povolenia na rybolov. 

Konečná suma za vykonanú prácu sa zodpovednej osobe vyplatí na konci bežného roka vo 

forme dohody o vykonaní práce. Podkladom pre určenie výšky vyplatenej odmeny bude 

vytlačená zostava za príslušné obdobie z informačného systému. 

8. Zodpovedné osoby podľa čl. V odstavca 6 na rok 2023 sú: 

 

- Ing. Mário Podmaník – predseda MsO SRZ Partizánske                  (ako Spracovateľ v IS) 

- Bc. Tomáš Trojan – podpredseda MsO SRZ Partizánske                  (ako Spracovateľ v IS) 

- Ing. Ľubomír Belis – tajomník MsO SRZ Partizánske                      (ako Správca v IS) 

- Ing. Peter Magdolen – ekonom. referent MsO SRZ Partizánske       (ako Spracovateľ v IS) 

 

Nakladanie údajov v súvislosti s úlovkami a evidovanie odovzdávania tlačív „Povolenie na 

rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ za rok 2022 do informačného systému budú 

vykonávať nasledovné osoby: 

 

- Peter Hazucha – člen výboru MsO SRZ Partizánske 

- Štefan Kohýl – člen výboru MsO SRZ Partizánske 

 

9. Zodpovedná osoba v zmysle čl. I odst. 4 tejto smernice v rámci IS RYBÁR vydáva a eviduje 

nasledovné tlačivá: 

 

- súhlas so spracovaním osobných údajov, 

- prihláška za člena SRZ – obnova členstva, 

- žiadosť o prestup člena, 

- žiadosť o prerušenie členstva, 
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- zápis a vydanie duplikátu preukazu a povolenia, 

- zánik členstva, 

- a iné doklady a tlačivá potrebné k evidenčnej činnosti. 

 

10. V prípade mimoriadnych opatrení v súvislosti s epidémiou môžu zodpovedné osoby 

rozhodnúť ohľadom vybavovania stránok iný spôsob, ako je uvedený v tomto článku. V tomto 

prípade sa ustanovenie čl. IV odst. 7 primerane vykoná z dôvodu individuálneho prístupu 

k stránke alebo v prípade, ak sa zvolí pre stránky objednávkový systém nákupu cenín. Denný 

zoznam prijatých úhrad sa bude vykonávať podľa reálnych peňažných hotovostných úhrad 

podľa príjmových pokladničných dokladov. O zvolenom spôsobe vybavovania stránok bude 

rybárska verejnosť informovaná vhodným spôsobom, spravidla cez internetovú stránku MsO 

SRZ Partizánske a Facebook.  

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade neplnenia si členských povinností v predchádzajúcom a v bežnom roku v zmysle 

tejto smernice, bude sa postupovať podľa § 5 odst. 4 Organizačného poriadku SRZ č. 

455/138/20-Sekr. a členovi sa nevydá povolenie na rybolov v bežnom roku. 

 

2. Ak bolo členovi základnej organizácie uložené právoplatné disciplinárne opatrenie „peňažná 

pokuta“ a túto pohľadávku si člen ku dňu požiadavky o vydanie povolenia na rybolov 

neuhradil, považuje sa to za neplnenie si členských povinností a postupuje sa primerane podľa 

čl. VI bodu 1. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na úhradu trov konania. 

 

3. Ak člen základnej organizácie požaduje vydať povolenie na rybolov na bežný rok 

v predchádzajúcom roku (v decembri), toto mu bude vydané až po vrátení tlačiva „Povolenie 

na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“, ktoré mu bolo vydané za predchádzajúci 

rok. 

 

4. Za vek člena sa považuje jeho skutočný vek v deň predaja členskej známky alebo povolenia na 

rybolov (napríklad §14 odst. 12, 13 a 14 Vyhlášky č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon 

o rybárstve). 

 

5. V prílohe tejto smernice je uvedený vo forme tabuľky platný cenník členských príspevkov, 

povolení na rybolov a poplatkov a príspevkov na bežný rok. 

 

6. Predaj členských známok a povolení na rybolov sa začne od 19. decembra 2022.  

 

7. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia výborom základnej organizácie.  

 

8. Touto smernicou sa zrušuje Smernica č. 1-11-2022 o platení a o vydávaní povolení pre MsO 

SRZ Partizánske. 
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9. Akékoľvek zmeny tejto smernice alebo jej zrušenie je možné vykonať výlučne platným 

uznesením výboru základnej organizácie. 

 

 

Schválil: výbor MsO SRZ Partizánske dňa 27.10.2022. 

 

 

 

Meno, priezvisko a podpis predsedu MsO SRZ: ......Ing. Mário Podmaník..v.r......................  

 

 

 

Meno, priezvisko a podpis tajomníka MsO SRZ: .....Ing. Ľubomír Belis..v.r.........................  
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Príloha k internej smernici č. 1-11-2023: 

 

Cenník a poplatky pre MsO SRZ Partizánske na rok 2023. 

 

Druh Kategória Cena € Vysvetlenie 

Členský 
príspevok 
 

(členská 
známka) 

Dospelí 18 rokov a viac 38 Členovia 18 rokov a viac. 

Mládež 15-17 rokov 17 Členovia 15 až 17 rokov. 

Deti 3-14 rokov 1 Členovia 3 až 14 rokov. 

Čestní členovia 0 Čestní členovia MsO SRZ Partizánske vo forme zľavy. 

Povolenie 
na rybolov 

Kaprové 
miestne 

Dospelí 15r> 40 Členovia 15 rokov a viac. Predáva sa aj externým členom. 

Deti 6-14r 14 Členovia 6 až 14 rokov. Predáva sa aj externým členom. 

Malé deti 3-5r 0 Členovia 3 až 5 rokov. 

Kaprové 
zväzové 

Dospelí 15r> 50 
Členovia 15 rokov a viac pri súčasnom zakúpení aj jedného 
miestneho povolenia. 

Deti 3-14r 10 
Členovia 3 až 14 rokov pri súčasnom zakúpení aj jedného 
miestneho povolenia. 

Pstruhové 
miestne 

Dospelí 15r> 30 
Členovia 15 rokov a viac pri súčasnom zakúpení aj kaprového 
miestneho povolenia. 

Dospelí 15r> 40 
Členovia 15 rokov a viac, ktorí si zakupujú iba tento druh 
povolenia. Predáva sa aj externým členom. 

Deti 3-14r 15 Členovia 3 až 14 rokov. Predáva sa aj externým členom. 

Lipňové 
zväzové 

Dospelí 15r> 50 
Členovia 15 rokov a viac pri súčasnom zakúpení aj jedného 
miestneho povolenia. 

Ostatné 
poplatky 

Zápisné nový 
člen 

Dospelí 60 Členovia 18 rokov a viac. 

Deti a mládež 10 Členovia 6 až 17 rokov. 

Zápisné 
obnova 
členstva 

Dospelí 60 Členovia 18 rokov a viac. 

Deti a mládež 10 Členovia 6 až 17 rokov. 

Zarybňovací poplatok 20 

Dobrovoľný poplatok – za nevrátenie tlačiva „Povolenie na 
rybolov ...“ do 15.1. alebo nevyplnenie celoročného sumára 
v uvedenom tlačive za predchádzajúci rok a súčasne 
za vydanie príslušného povolenia na rybolov na bežný rok. 

Zarybňovací poplatok  - externí 
členovia 

40 

Vyberá sa od externých členov starých 18 rokov a viac 
v bežnom roku pri zakúpení miestneho povolenia na rybolov 
kaprového alebo pstruhového. Ak si externý člen odpracoval 
5 brigádnických hodina a viac v roku 2022 pre MsO SRZ 
Partizánske, poplatok neplatí. 

Brigádnicky poplatok 8 - 40 

Členovia starí 18 rokov a viac boli povinní v roku 2022 
odpracovať 5 brigádnických hodín. Za každú neodpracovanú 
hodinu sa počíta poplatok 8 eur. Výnimku majú muži vo veku 
65 rokov a viac, ženy vo veku 60 rokov a viac, ŤZP osoby a 
invalidné osoby. 

Poštovné 4 Poštovný poplatok za odoslanie dokladov poštou. 

Vysvetlivky: 
Vek člena sa rozumie vek v čase výdaja členskej známky, povolenia na rybolov a poplatkov. 
Externý člen sa rozumie platný člen organizovaný v inej základnej organizácii SRZ. 
Vek člena v súvislosti s brigádnickým poplatkom sa rozumie vek dosiahnutý v predchádzajúcom roku – v roku 2022. 

 


