
 

Spravodaj MO SRZ na rok 2016 
 

Prostredníctvom spravodaju si Vás dovoľujeme upozorniť na dôležité akcie a povinnosti v roku 2016.  

Doporučujeme si tento spravodaj uschovať pre svoju celoročnú potrebu. 

1. Výročná členská schôdza sa bude konať dňa 28.02.2016 od 900 hod v divadelnej sále Mestského kultúrneho 

strediska v Novom Meste n/V. Účasť na tejto schôdzi je povinná.  

Upozorňujeme, že účasť je základnou povinnosťou každého člena SRZ.  

2. Vybavovanie členských záležitostí:  Bankovým prevodom na náš bežný účet č. 0041700134/0900, variabilný 

symbol 255-01, konštantný symbol 0308. Členovia, ktorí účet v banke nemajú budú členské poplatky uhrádzať 

v Slovenskej sporiteľni (v hotovosti) na vyžšie uvedené číslo bežného účtu. Nie platba poštou!  V kolonke správa 

pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a bydlisko. Platbu uskutočnujte až v roku 2016. 

Členské záležitosti sa budú vybavovať:  na Dome rybárov čase od 900 do 1500 hod, v týchto termínoch: v sobotu 

január – 2.,  16.,  30.,     február –  13.,     marec –  12.,   26.  

Treba si doniesť nasledovné doklady: členskú legitimáciu opatrenú fotografiou, brigádnický preukaz, 

potvrdenie o platbe bankou. Dôchodcovia potvrdenie o poberaní dôchodku, študenti a učni do 18 rokov potvrdenie 

o návšteve školy alebo učilišťa, študenti nad 18 rokov potvrdenie o návšteve školy, držitelia preukazu ZŤP- preukaz. 

V iné dni sa členské záležitosti vybavovať nebudú.  Členské poplatky musia byť uhradené najneskôr do 

31.3.2016, inak členstvo v zmysle Stanov SRZ zaniká. Ak by člen po tomto termíne chcel v členstve pokračovať, 

musel by zaplatiť zápisné. Rybársky lístok si každý člen musí vybaviť sám, buď na obecnom alebo mestskom úrade 

v sídle bydliska. 

Záznam o úlovkoch – správne vyplnený musí byť odovzdaný do 15.1.2016. Ak budete záznam posielať poštou, 

posielajte ho doporučene. Kto do stanoveného termínu záznam o úlovkoch neodovzdá, nebude mu v roku 2016 

vydaná povolenka.  
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 Ostatné poplatky:  Povolenka na vody pstruhové – dospelí 27,-€ ,  deti 15,- € 

Zväzová povol. – na vody „K“ : dospelí MP+ZP (33+35=68,-€) ,  deti MP+ZP (14+10=24,-€). 

                              na vody „L“: dospelí MP+LP (33+35=68,-€).  

Pre zväzové povolenky bude vydávaný nový poriadok.  

Rybársky zákon + Vyhláška 0,70 €.    

Za neodpracovanú brigádu zaplatí člen 20,- €.  

Povolenka na všetky revíry SRZ 520,-€. 

3. Zápisné: pre deti do 15 rokov 4,- €, pre mládež do 18 rokov 8,-€ ,  

študenti nad 18 rokov a ženy 17,-€, dospelí 34,-€. 

4. Brigády: V roku 2016 sa uskutočnia brigády v nasledovných termínoch: 

Pstruhové vody:    7.5. – chovný potok Cetuna pri krčme o 700 hod  , 25.6. – Bošáca (Zbehová na moste)   

 Informácie o brigádach u p.Turánka č.t.:0915757965.  Prineste si gumáky a pracovné náradie (pilka, sekera, ...) 

Držitelia „P“ povolenky si musia brigádu odpracovať na pstruhových revíroch. 

Mimopstruhové vody:  30.4. , 23.7. a 24.9.   - zraz pri DR na Zelenej vode o 7 00 hod. 

Prineste si pracovné náradie (pilka, sekera, hrable, lopata...).   

5. Poriadanie pretekov v roku 2016: 

- preteky LRU                                                          1.5.2015                           od 800 -   1100 hod.       štartovné  5,- € 

- preteky dospelých na ZV                                       7.5.2015                           od 700 -   1200 hod.                        6,- €   

- preteky detí na ZV                                                 8.5.2015                           od 800  -  1200 hod.                    zdarma      

- aktív RS a výboru , športová súťaž                        8.5.2015                          od 1300   - 1800  hod 

- Boilisové preteky ZV                                   15. –18.9.2015                         informácie budú na webe 

- preteky na pstruhov – Kanál Váhu                                                                informácie budú na webe  



- preteky na pstruhov,   deti   ( Považany)                               1.10.2015                         od 700   -  1200  hod  

- preteky na pstruhov, dospelí ( Považany)                             2.10.2015                         od 700   -  1200 hod         6,- €      

 

                     

 Ku každým pretekom budú vydané propozície 

 

 

 

 

 

 

            Zostáva v platnosti:  

Od brigádnickej činnosti sú oslobodení člen. nad 62 rokov, ženy, mládež do 18 rokov a držitelia ZŤP.  

Opäť upozorňujeme na povinnosť pred začatím lovu zapísať do záznamu o úlovku dátum a číslo revíru, ako aj 

úlovok hneď po ulovení. Po skončení lovu (bez úlovku) vyčiarknuť prázdne kolonky. Biele ryby po skončení lovu 

(všetky spolu), ks a váhu. Rybár si môže privlastniť v danom roku len 2 kusy amra bieleho. 

Deti, ktoré neabsolvujú rybársky krúžok (školenia) si nebudú môcť zakúpiť povolenie na rybolov.  

Termíny školení pre deti a nových členov:  26.3.2015   v čase od 900 do 1000 hod na DR.    

Prihláška pre nových členov musí byť podaná do 12.3.2016. Tlačivá dostanete u pokladníka, alebo pri vybavovaní 

členských záležitostí.     

Všetky aktuálne informácie budú včas dávané do vývesných skriniek, alebo na internetovej adrese 

www.nmrybar.eu 

   

V roku 2016 Vám prajeme veľa krásnych zážitkov a pekných úlovkov na našich vodách.  

 

                                                                                                          

                                                                                                          PETROV ZDAR 

                                                                                                         výbor MO – SRZ 

                                                                                                     Nové Mesto nad Váhom         

     Druh násady                     Zarybnenie – rok 2015 – kaprové vody  

Zv5590 ŠPo2790 ŠPt2781 ŠBe2910 OrV1970 Váh74420 kg/ ks Cena € Dodávateľ 

   Kapor K2 kg 1930      

700 

2630 4 168,8 

1 813 

Lipnice a.s. 

RADA 

K3 kg 6 400 2 400 3 200 400 2 000 800 15 200 32 832    Rybex 

  Zubáč Z1 kg 
ks 

100/ 
130 000 

30/ 
42 000 

30/ 
42 000 

10/ 
14 000 

30/ 
42 000 

100/ 
130 000 

300/ 
400 000 

4 625,25 Lipnice a.s 

   Pstruh      

dúhový 

PD2 kg 

 

 500    500 1 000 3 553,2 Slovryb a.s. 

    Pstruh  

potočný 

PP2 kg      100 100 990 RADA 

 Úhor UM kg          

 Amur Ab1,2 kg 1050 60 30  30 30 1 200 3 036 Lipnice a.s. 

         Vlastné finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie 48 215,25  

          Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie z Rady    2 803  

         Celkové finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – kaprové vody 51 018,25  

DRUH NÁSADY                   Zarybnenie – rok 2015 -  pstruhové vody  

 Bo0170 Kl-1030 Hô0710 Hr0730 Ka0960 Ddv0450 kg, ks Cena € Dodávateľ 

   Pstruh potočný PP1 ks 2 000    2 000 4 000 8 000 808,54 Slovryb 

PP2 kg          

 Pstruh dúhový  
PD2 

 
kg 

 
200 

 
200 

    
200 

 
600 

 
2 102,4 

 
Slovryb 

          Vlastné finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie        2 910,94  

          Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie z Rady -  

         Celkové finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – pstruhové vody 2910,94  

Vlastné finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie v roku 2015 51 126,19   

Úhrada faktúr v roku 2014 za násady zakúpené v roku 2015 2 803  

Vlastné finančné prostriedky spolu vynaložené na zarybnenie  v roku 2015 53 929,19  

http://www.nmrybar.eu/

