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Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Banská Štiavnica 

 

 

SMERNICA 

o platení príspevkov a vydávaní povolení na rybolov v roku 2023 

 

Druh poplatku – príspevku                                                                                                                                € 

 

     A– zápisné         -platia noví členovia  dospelí                                                                                            40.- 

                      - mládež 15 až 18 rokov                                                                                     20.- 

  

   B – členské        - dospelí členovia                                                                                                          32.- 

                     - mládež 15 až 18 rokov, študenti do 25 rokov,                                              17.- 

                        - deti 3 až 14 rokov                                                                                                   3.- 

     

  C – zarybňovanie  -  neplatia členovia RS                                                                                                        7.- 

 

  D  - Iné poplatky  -  poplatok za prednostné vykonanie skúšok  mimo riadneho termínu                                10.- 

 

  E – Povolenie na rybolov 

              

1. Miestne na vody kaprové   

 

                   - základné dospelí členovia, čiastočne invalidní dôchodcovia,  dôchodcovia                  46.- 

                                 do 65 rokov– 40 rýb 

       - so zľavou pre dôchodcov nad 65 rokov, ZŤP členov, mládež do 18 rokov,                  33.- 

                                 študentov  do 25 rokov, ženy a rybársku stráž – 40 rýb  

                   - deti od 6 do 15 rokov – 40 rýb                                                                           14.- 

                              - deti do 6 rokov                                                                                                         bezplatne 

  

 2. Miestne na vody pstruhové 

 

  - miestne so zľavou  pre držiteľov kaprových povolení                                                  30.- 

                          - miestne bez kaprových povolení                                                                                         40.- 

  - deti do 15 rokov pre držiteľov kaprových povolení                                                   15.-   

 

2. Zväzové na vody kaprové 

 

             -  pre držiteľov miestnych povolení                                                                                  50.- 

             - detské povolenie – 40 rýb                                                                                                       10.- 

 

3. Zväzové na vody lipňové  

    

            -  pre držiteľov miestnych kaprových  a pstruhových povolení                                                50.- 

 

F – Rozsah platnosti  jednotlivých povolení  

 

           1.  Miestne povolenie na kaprové alebo lososové vody sa vzťahujú na vody obhospodarované  miestnou  

organizáciou SRZ, ktorá povolenie vydala. Oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu 

maximálne 40 ks hospodársky cenných rýb. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z týchto rýb platnosť povolenia 

končí.  Pre ďalšie povolenia nemožno uplatniť nárok na zľavu, t.j. cena týchto povolení je  46.- €. Držitelia 

preukazov ZŤP si môžu uplatniť zľavu len s predložením platného preukazu. Podobne sa zľava vzťahuje len na prvú 

povolenku v kalendárnom roku. 

           2.  Zväzové povolenie na kaprové vody platí na všetky kaprové vody (revíry Rady a vybrané revíry ZO SRZ ), 

ktoré sú zahrnuté vo Zväzovom rybárskom poriadku. Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už 

držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ ktorej je členom.  

             3.  Zväzové povolenie na lipňové vody platí na všetky lipňové vody (revíry Rady a vybrané revíry ZO SRZ ), 

ktoré sú zahrnuté vo Zväzovom rybárskom poriadku. Členom ZO SRZ, ktoré obhospodarujú len kaprové alebo 

pstruhové vody môže byť povolenie vydané ak sú držiteľmi miestneho pstruhového a kaprového povolenia na rybolov 

vydaného ZO SRZ ktorej je členom. Zväzové povolenie na lipňové vody oprávňuje držiteľa tohto povolenia 

privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. 
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G – Všeobecné ustanovenia pri vydávaní povolení 

  

     MO SRZ  vydá miestne povolenie na kaprové vody so zľavou týmto skupinám osôb  členom MO  SRZ : 

                      

                   -  mládeži od 15 do 18 rokov ,   študentom do 25 rokov,  ženám, dôchodcom  nad 65 rokov na starobnom  

                      dôchodku, plne invalidným dôchodcom, členom rybárskej stráže. 

 

     Podmienkou pre vydanie povolenia deťom a mládeži je : 

 

- deťom vo veku 3 až 5 rokov – členstvo príbuzného v priamej línii ( rodičia a starí rodičia) v MO    

SRZ  a zakúpenie ročnej povolenky na rybolov pre aktuálne obdobie 

 

- detí vo veku 6 – 14 rokov navštevovanie  rybárskeho krúžku detí organizovaného MO SRZ Banská 

Štiavnica. Deti, ktoré tento krúžok nenavštevovali, musia pred vydaním povolenia vykonať skúšky 

so Zákona č. 216/2018 Z.z a vykonávacej Vyhlášky 381/2018 Z.z.  

               

- Študenti sa považujú za mládež a pre vydanie povolení študentom začína veková hranica    

v nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. roku a trvá ešte v roku, v ktorom dovŕšil 25 rokov veku. Pre                        

poskytnutie zľavy sa musia preukázať potvrdením o návšteve školy. 

     

      Členovia, ktorí boli povinní zúčastňovať sa pracovných brigád a túto si v roku 2022 neodpracovali, môžu 

povolenie pre rok 2023 obdržať len po zaplatení peňažnej náhrady vo výške 30.- €, resp pomernú časť za 

neodpracované hodiny. Čiastočne invalidní členovia a mladí rybári len po zaplatení peňažnej  náhrady vo výške 15.- €, 

resp. pomernú časť za neodpracované hodiny.  

 

     Za neodovzdanie „ Prehľadu o úlovkoch“ v stanovenom termíne, t.j. do 15. januára 2023  nebude členovi 

vydané povolenie na rybolov v roku 2023 

 

     Za nevyplnenie sumáru v Prehľade o úlovkoch alebo za závažné nedostatky pri vyplňovaní bude členovi MO SRZ 

uložená peňažná pokuta 10.- €. V prípade nezaplatenia bude uplatnené ustanovenie § 14 odst. 21 Vyhlášky 

ministerstva pôdohospodárstva SR zo 22.12.2018 v zmysle ktorého nebude členovi vydané povolenie na rybolov 

v roku 2023.  

 

     Dospelí členovia MO SRZ majú pre rok 2023 povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu 6 pracovných hodín, 

dôchodcovia do 65 rokov, čiastočne invalidní  členovia a mládež od 15 do 18 rokov  majú povinnosť odpracovať 

brigádu v rozsahu 3 pracovných hodín 

 

H – termín a spôsob úhrady členských príspevkov a povolení na rybolov 

 

1.   Členské príspevky pre rok 2023 sú členovia MO SRZ zaplatiť do 31.  marca 2023. V prípade nezaplatenia 

členského príspevku v stanovenom termíne t.j. do  31. marca 2023  zanikne im podľa Stanov SRZ  členstvo v SRZ 

v zmysle § 10 odst. 1 písm.c.  Opätovné nadobudnutie členstva je možné po zaplatení zápisného v sume   40,- € 

u dospelých členov a 20.- € u mladých rybárov 15 – 18 rokov 

 

2.  Povolenia na rybolov sa vydávajú do 30.6.2023. Po tomto termíne už povolenie na rybolov nemusí byť 

žiadateľovi vydané 

 

3.   Spôsob úhrady : 

 

Platba v hotovosti 

             

  - v hotovosti v kancelárii MO SRZ Dolná č. 18 v  sobotu 14.1. od 13.00 do 17.00 hod. 

              - v hotovosti v kancelárii MO SRZ Dolná č. 18 v  sobotu 11.2. od 9.00 do 12.00 hod. 

              - v hotovosti na výročnej členskej schôdzi MO SRZ dňa 25.3.2023 

 

     Členovia, ktorí si budú kupovať povolenie na rybolov 14.1.2023, musia pri kúpe odovzdať prehľad o úlovkoch 

z roku 2022, inak im nebude povolenie vydané 

     Výbor MO SRZ si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť termíny predaja povoleniek a to hlavne podľa 

epidemiologickej situácie. Informácie o prípadných  zmenách budú uverejnené na stránke www.tajchy.sk 
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Bezhotovostné platby 

-bezhotovostnou platbou na účet alebo dvojdielnym poštovým poukazom na účet . Účet MO SRZ Banská Štiavnica je 

IBAN :  SK88  0900  0000  0000  7434  0868. 

 

- Pri tomto spôsobe úhrady je potrebné objednať vystavenie povolena na rybolov e-mailom  na adrese 

info@tajchy.sk alebo julegeny@gmail.com,alebo telefonicky na čísle  0917 655 847   Telefonické 

objednávky prosím nashlasovať v stredu v čase od 16°° do 19°° hod. Výška platby bude členom, ktorí 

si objednávku uplatnia elektronicky oznámená spätne na e-mail, telefonicky objednávajúcim priamo 

pri objednávke. Členovia, ktorí budú platiť poštovým poukazom, si tento musia vyzdvihnúť sami na 

najbližšej pošte. Pri platbe z účtu je potrebné v poznámke uviesť meno žiadateľa. V prípade, že pri 

platbe nebude uvedené jeho meno, platba bude vrátená späť ako neidentifikovateľná. Prosíme členov, 

ktorí si budú objednávať povolenia telefonicky, aby dodržiavali časy na objednávanie. Doklady budú 

vystavené až po pripísaní platby na účet MO SRZ.  Vyhotovené doklady budú zasielané poštou a to do 

10 dní od pripísania platby na účet a to z dôvodov administratívnej zdĺhavosti. Preto doporučujeme 

členom, aby svoje požiadavky uplatňovali v dostatočnom časovom predstihu, alebo využili termíny, 

keď povolenia na rybolov budú vydávané za platbu v hotovosti. 
 

 Dôrazne upozorňujeme členov  na povinnosť pri úhrade  poplatkov predložiť členský preukaz SRZ, 

inak im nebude predaná členská známka a povolenie na rybolov. Členský preukaz môžu odovzdať pri 

odovzdávaní vyplnených prehľadov o úlovkoch za rok 2022. 

 

   

I – hosťovacie povolenia  

 

1.  MO SRZ vydáva členom iných základných organizácií nasledovné hosťovacie povolenia  

  

-  denné na kaprové vody, pstruhové vody 

  -  týždenné na kaprové vody,  

 -  ročné na kaprové vody, pstruhové vody 

 

 2.  Ceny  hosťovacích  povolení, spôsob podania žiadosti o vydanie, spôsob údrady a prevzatie jako aj 

termíny a predajné miesta sú uverejnené na stránke www.tajchy.sk   

  

        8.  Predajné miesta a osoby pre rok 2023 : 

   

 Ivanič Karol – Penzion pri jazere Počúvadlo, tel. 0905 368 149, 045/6994133 

 Bálintová Alena  –  ul.8. mája 2, Babská Štiavnica, tel. 0908 249 088 

       Mgr. Ján Mravík – Športová 9, Banská Štiavnica,  te. 0907 271 771  

 Ing . Mecho Vladimír - Banská Belá 337,  tel. 0907 183 503 

 Vladimír Prokaj – Bufet na hrádzi jaz.Vindšachta Št.Bane,  tel. 0905 143 780 

  

J – Rybársky lístok 

 

1.  Podľa § 10 Zák.č. 139/2002 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby,ktoré sú 

držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. 

 

2.  Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. V prípade cudzinca 

vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.  

  

       3. Cena rybárskeho  

                        - týždenný                                                                                                                       1,50  €   

                        -  mesačný                                                                                                            3,-    €   

                        - ročný                                                                                                                 7,-    € 

                        - trojročný                                                                                                                17,-    € 

   

     4.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov. 

 

  Dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená, že i keď je vydanie rybárskeho lístka      

oslobodené od poplatku, dieťa ho pri love musí mať. 
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K – záverečné ustanovenia 

 

     1. Táto Smernica bola spracovaná v súlade so Smernicou Rady SRZ v Žiline vydanou pod č.  1433/31/20 – Sekr. 

a odsúhlasená vo Výbore MO SRZ dňa  7.12.2022                      

  

    2. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023 

 

 

                     Alena Bálintová     Ing. Vladimír Mecho 

          tajomník MO SRZ                                                      predseda MO SRZ 

 

 


