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Oznámenie o výdaji cenín a rybárskych povolení pre sezónu 2019 

 
Na základe uznesenia výboru MOSRZ Liptovský Hrádok vydávame tento oznam, ktorým chceme 

upresniť a skoordinovať objednávanie, platenie, výdaj cenín a rybárskych povolení pre sezónu 2019. 
 

Cenník MOSRZ LH 2019 

Štátne rybárske lístky ročné a trojročné vydáva príslušný Mestský alebo Obecný úrad  

Skratka Položka Kategória Cena 

ČLENSKÉ ZNÁMKY 

1A Členská známka dospelý muž, žena, ZŤP, ID, dôchodca 29 EUR 

1B Členská známka mládež mládež 15 -17 rokov 17 EUR 

1C Členská známka deti dieťa 6 -14 rokov 0 EUR 

CENINY A POPLATKY 

2A Zápisné a obnova členstva dospelý muž, žena, ZŤP, ID, dôchodca 40 EUR 

2B Zápisné a obnova členstva mládež mládež 15 -17 rokov 20 EUR 

2C Zápisné a obnova členstva deti dieťa 6 -14 rokov 10 EUR 

2D Členský preukaz SRZ dospelý muž, žena, ZŤP, ID, dôchodca 1 EUR 

2E Preukaz mladého rybára mládež 15 -17 rokov 1 EUR 

2F Preukaz pre deti dieťa 6 -14 rokov 1 EUR 

2G Neodpracovaná brigáda 1 brigáda* dospelý muž 20 EUR 

2H Neodpracovaná brigáda 2 brigády* dospelý muž 40 EUR 

  Neodpracovaná brigáda 1 brigáda* žena, ZŤP, ID, dôchodca, mládež, dieťa 0 EUR 

  Neodpracovaná brigáda 2 brigády* žena ,ZŤP, ID, dôchodca, mládež, dieťa 0 EUR 

MIESTNE POVOLENIA PSTRUHOVÉ VODY 

3A Pstruhová miestna dospelý muž, žena, dôchodca 27 EUR 

3B Pstruhová miestna zvýhodnená ZŤP,ID, člen rybárskej stráže 17 EUR 

3C Pstruhová miestna mládež mládež 15 -17 rokov 20 EUR 

3D Pstruhová miestna deti dieťa 6 -14 rokov 15 EUR 

ZVÄZOVÉ POVOLENIA  

4A Kaprová zväzová 
dospelý muž, žena, mládež, ZŤP, ID, 
dôchodca 

40 EUR 

4B Kaprová zväzová deti dieťa 6 -14 rokov 10 EUR 

4C Lipňová zväzová 
dospelý muž, žena, mládež, ZŤP, ID, 
dôchodca, dieťa  

40 EUR 

    ZŤP zdravotne ťažko postihnutý 

  ID invalidný dôchodca 

  * cena za neodpracovanú brigádu v roku 2018 
  

 
 



 
 
 Platba 

 
Podmienkou získania platných povolení na rybolov pre sezónu 2019 je vrátenie riadne vyplnených 
povolení zo sezóny 2018 do termínu 15.01.2019. 
 
Vyberte si z cenníka MOSRZ LH 2019 položky, ktoré si chcete zakúpiť. Spočítajte ich a takto určíte 
sumu, ktorú budete platiť. 
Povinné položky: 

 V prípade, ak chcete byť aj naďalej členom MOSRZ tak si vyberte podľa kategórie členskú 

známku a vyrovnajte neodpracované brigády za rok 2018 

 V prípade, ak chcete byť aj naďalej členom MOSRZ a chcete loviť ryby, tak si vyberte podľa 

kategórie členskú známku, vyrovnajte neodpracované brigády za rok 2018 a podľa kategórie 

Vami požadované povolenie na rybolov 

POZOR: 

Kvôli jednoznačnej identifikácii platby vždy plaťte za jedného člena jednou platbou. Neplaťte jednou 
platbou za viacerých členov. 
Podmienkou na zakúpenie zväzového povolenia na rybolov je zakúpenie miestneho povolenia na 
rybolov. 
Zaplatiť môžete výlučne prevodom na účet, vkladom na účet alebo poštovou poukážkou na číslo 
účtu: 
 

Názov účtu: MO Slovenského rybárskeho zväzu 
IBAN: SK04 0900 0000 0000 5671 2242 
Slovenská sporiteľňa a.s. Liptovský Hrádok 

 
Pri realizácii platby uveďte ako variabilný symbol: 2019 

Pri realizácii platby uveďte v informácii pre prijímateľa: Svoje meno, priezvisko a postupne vpíšte 
skratky pre jednotlivé položky z prvého stĺpca cenníka MOSRZ LH 2019,za ktoré platíte. 
 
Príklad: 
Člen je v kategórii dospelý muž, chce členskú známku, bol na výročnej členskej schôdzi 
a neodpracoval brigádu, chce miestne pstruhové povolenie a zväzové kaprové povolenie 
Uhrádzaná čiastka bude 116,- Eur a jeho postupné vpísanie skratiek pre jednotlivé položky z prvého 
stĺpca cenníka MOSRZ LH 2019, za ktoré platí bude: 1A2G3A4A  
 
POZOR:  
Platba musí byť zrealizovaná do 31.03.2019. V prípade, ak neuhradíte minimálne platbu za členskú 
známku v stanovenom termíne alebo nedoručíte na výbor MOSRZ LH žiadosť o prerušenie členstva, 
tak prestávate byť členom SRZ. 
 
Výdaj cenín a povolení na rybolov na základe platby v hotovosti nie je možný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výdaj povolení 
 
Výdaj cenín a povolení na rybolov bude zahájený 07.01.2019. 
Ceniny a povolenia si budete môcť prevziať v dňoch:  

 Každý pondelok 9.00hod.-12.00hod. 13.00hod.-17.00hod 

 Každú sobota 9.00hod.-12.00hod. 

na adrese:  

 Rybárska predajňa STARFISH  

Ul.1.maja941/118 
Liptovský Mikuláš  
www.starfish.sk 

 
kontaktná osoba: 

 Ľubomír Kordoš, mobil: 0908 937 612 

 
Pri výdaji cenín a povolení predložte: 

 Doklad o úhrade  

 Váš členský preukaz, do ktorého Vám bude vlepená členská známka 

 Platný štátny rybársky lístok 

 V prípade ak ste ZŤP alebo invalidný dôchodca, príslušný preukaz, prípadne potvrdením 

o zdravotnom stave 

 V prípade, ak ste si objednali nový členský preukaz, tak fotografiu 3x4cm 

Súčasťou výdaja cenín a povolení bude aktualizácia databázy členskej základe MOSRZ LH, preto Vás 
prosíme o súčinnosť a trpezlivosť pri získavaní Vašich údajov.  
Zároveň Vás prosíme pri výdaji cenín a povolení o vyplnenie dotazníka, na základe ktorého chceme 
pripraviť stratégiu našej MOSRZ pre obdobie 2019-2022, ktorú predstavíme na Výročnej členskej 
schôdzi.  
Výdaj cenín a povolení je možný najskôr do troch dní po zrealizovaní platby. 
 
Všeobecné platné pravidlá 
 

1. Podmienkou získania platných povolení na rybolov pre sezónu 2019 je vrátenie riadne 

vyplnených povolení zo sezóny 2018 do termínu 15.01.2019. Upozorňujeme, že povolenia na 

rybolov vyplňujete aj v zadnej časti v sekcii „Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb 

a rybárskych revírov“! Toto platí aj keď ste si neprivlastnili žiadnu rybu, ale navštívili ste 

niektorý z revírov. 

Prosím Vás, aby ste si skontrolovali viac krát, či ste povolenie vyplnili správne. Týmto 

predídeme nezrovnalostiam. 

Nezabudnite! 
Podľa § 14, bodu 16 Vyhlášky č.185/2006 Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky:  Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po 
skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na 
ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu 
záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. 
 

2. Kategórie: 

 Dieťa 6-14 rokov 

 Mládež 15-17 rokov 

 Dospelý 18-61 rokov 

 Dôchodca nad 62 rokov 

http://www.starfish.sk/


V rámci kategorizácie členov MOSRZ LH do jednotlivých skupín podľa veku platí pravidlo, že 

rozhodujúci je vek, ktorý dosiahne člen v kalendárnom roku 2019. 

3. Podľa uznesenia výboru MOSRZ LH je každý člen v kategórii dospelý muž povinný odpracovať 

dve 6 hodinové brigády. Od tejto povinnosti sú oslobodené kategórie: žena, dieťa, mládež, 

dôchodca, ZŤP, ID, člen rybárskej stráže člen, členovia KRK a členovia výboru.  

4. Účasť na Výročnej členskej schôdzi od začiatku až do jej konca sa považuje za jednu 

odpracovanú brigádu. 

5. Podmienkou na zakúpenie zväzového povolenia na rybolov je zakúpenie miestneho 

povolenia na rybolov. 

6. Vydanie cenín a povolení je podmienené predložením: 

 Dokladu o úhrade 

 Platným štátnym rybárskych lístkom 

 Platného preukazu ZŤP alebo ID, prípadne potvrdením o zdravotnom stave 

7. Platba za ceniny a povolenia musí byť zrealizovaná do 31.3.2019. 

8. V prípade ak neuhradíte minimálne platbu za členskú známku v termíne do 31.03.2019 alebo 

nedoručíte na výbor MOSRZ LH žiadosť o prerušenie členstva, tak prestávate byť členom SRZ. 

9. Výdaj cenín a povolení na základe platby v hotovosti nie je možný. 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku 21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

Richard Brodský         Ľudevít Kurpas 
tajomník MOSRZ         predseda MOSRZ 


