
 

Spravodaj  
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom  
na rok 2020 

 
 

 
 

Vážení členovia našej Miestnej organizácie ! 
 
Prostredníctvom spravodaja si Vás dovoľujeme upozorniť na dôležité akcie 
a povinnosti v roku 2020. Spravodaj si nájdete na stránke www.nmrybar.eu, vo 
vývesnej skrinke MO SRZ (oproti Jednote), resp. si ho prevezmete pri vybavovaní 
členských záležitostí.  Odporúčame si tento spravodaj uschovať pre svoju celoročnú 
potrebu. 
 
Zmeny lovných mier na našich revíroch a maximálne množstvo úlovkov  
 
Upozorňujeme našich členov, že od roku 2020 na základe schválenia MŽP SR platia 
v našich revíroch upravené lovné miery. Tieto miery sú uvedené v aktuálnom 
Miestnom rybárskom poriadku platnom od 1.1.2020. 
 
Rozsah platnosti povolenia na lov rýb v kaprových revíroch: 
Miestne aj zväzové kaprové povolenie na lov rýb platí tak, že loviaci si môže v jednom 
kalendárnom roku privlastniť spolu maximálne 40 ks  kapra rybničného, zubáča 
veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha 
jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu.  Privlastnením si 
štyridsiateho  kusu niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. 
 
Rozsah platnosti povolenia na lov rýb v pstruhových revíroch: 
Miestne pstruhové povolenie na lov rýb platí tak, že loviaci si môže v jednom kalendárnom 
roku privlastniť spolu maximálne 40 ks pstruha potočného pstruha jazerného, pstruha 
dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si štyridsiateho  kusu 
niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. 
 

 
Členská schôdza 
 
Výročná členská schôdza našej Miestnej organizácie SRZ sa bude konať dňa 
23.02.2020 od 900 hod v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Novom 
Meste n/V.  
 
Odovzdávanie povolení z roku 2019 
 
Povolenie je potrebné odovzdať do 15.1.2020 a to len nasledujúcimi spôsobmi: 

• osobne počas vybavovania členských záležitostí v termínoch pred 
15.1.2020 (termíny sú uvedené nižšie) 

• na zberných miestach  

Rybárske potreby RELAX 
Malinovského 41 
Nové Mesto nad Váhom 

Rybárstvo Tomino 
J.Hašku 2579/18 
Nové Mesto nad Váhom 

• doporučene poštou na našu adresu 

MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 
P.O. Box 92 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Upozorňujeme, že povolenia musia byť správne vyplnené, vrátane vyplnenia sumáru 
úlovkov. Povolenia, ktoré nebudú mať správne vyplnený sumár úlovkov budú 
považované ako NEODOVZDANÉ, takémuto členovi nebude vydané povolenie na rok 
2020. Tí, ktorí si budete vybavovať nové povolenie na rok 2020 pred 15.1.2020, 
prineste si vyplnené povolenie OSOBNE do Domu rybárov na Zelenej vode. 

Kto do stanoveného termínu záznam o úlovkoch neodovzdá,  nebude mu v roku 2020 
možné vydať povolenie, resp. bude mu vydané po uhradení poplatku príspevok na 
zarybnenie vo výške 80,- € . 
 
Vybavovanie členských záležitostí 
 

Tento rok sme sa Vám snažili opäť vyjsť v ústrety pridaním nových termínov . Vo 
všetkých uvedených termínoch bude predaj povolení LEN v kancelárii v Dome 
rybárov na Zelenej vode. Treba si priniesť nasledovné doklady: 

 

• členskú legitimáciu s fotografiou, 
• brigádnický preukaz, 
• potvrdenie o platbe bankovým prevodom, 
• 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.  

 
Termíny predaja povolení 
 

28.12.2019 9:00 – 12:00 (Platba len v hotovosti) 

4.1.2020 9:00 – 14:00 

11.1.2020 9:00 – 14:00 

18.1.2020 9:00 – 14:00 

8.2.2020 9:00 – 14:00 

22.2.2020 9:00 – 14:00 

7.3.2020 9:00 – 14:00 

21.3.2020 9:00 – 14:00 

28.3.2020 9:00 – 14:00 
 
V iné dni a na iných miestach sa členské záležitosti vybavovať nebudú. Členské 
poplatky musia byť uhradené najneskôr do 31.3.2020, inak členstvo v zmysle 
Stanov SRZ zaniká. Ak by člen po tomto termíne chcel v členstve pokračovať, musí 
zaplatiť príspevok na zarybnenie vo výške 80,-€..  
Rybársky lístok si každý člen musí vybaviť sám, buď na obecnom alebo mestskom 
úrade v sídle bydliska. 
 
Úhrada bankovým prevodom je možná na náš bežný účet č. 0041700134/0900, 
IBAN SK04 0900 0000 0000 4170 0134 variabilný symbol 2020. Členovia, ktorí účet 
v banke nemajú budú členské poplatky uhrádzať v Slovenskej sporiteľni (v 
hotovosti) na vyššie uvedené číslo bežného účtu. V kolónke správa pre prijímateľa 
uveďte meno, priezvisko a bydlisko. Platbu uskutočňujte až v roku 2020. Platbu 
neuhrádzajte poštou!   
 
Poplatky na rok 2020 
 

 Dospelí, 
dôchodci, 

ZŤP 

Ženy 
a študenti 
nad 18 r. 

Mládež  
15-17 
rokov 

Deti  
6-14 

rokov 
Členské 35  € 35 € 17 € 1 € 
Miestne 
pov. kaprové 

40 € 40 € 40 € 14 € 

Miestne 
povolenie 
pstruhové 

27 € 27 € 27 € 15 € 

Zväzové 
povolenie 40 € 40 € 40 € 10 € 

Neodpracovaná 
brigáda, okrem 
ZŤP a dôchodcov 

20  € - - - 

Zápisné 
nový člen 

80 € 40 € 15 € 4 € 

Neodovzdanie 
povolenia  
z r. 2019 - 
príspevok  
na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 

Nedodržanie 
termínu 
31.3.2020 – 
príspevok  
na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 



 
 

 

 
 

Školenie pre nových členov MO SRZ 
 
Aj tento rok pripravujeme školenie nových členov, kde si zopakujú znalosti zákonných 
predpisov a zásady rybolovu. Školenie sa uskutoční dňa 8. marca 2020 o 9:00 v Dome 
rybárov na Zelenej vode, 15. marca 2020 budú skúšky v Dome rybárov na Zelenej 
vode. 
 
Brigády 
 
V roku 2020  sa uskutočnia brigády v nasledujúcich termínoch: 
 
Pstruhové vody    

• Individuálne pri zarybňovaní v mesiaci apríl, máj resp. pri zlovení 
chovných potokov, prípadne iných situácií na našich revíroch 

• Termíny brigád budú zverejnené na našej stránke www.nmrybar.eu 
alebo facebook.com/nmrybar.eu 

    
Kaprové vody     

• 28.3.2020 – Dom rybárov Zelená Voda, zraz 7:00 hod. 
• 25.4.2020 – Dom rybárov Zelená Voda, zraz 7:00 hod. 
• 26.9.2020 – Štrkoviská Potvorice, zraz 7:00 hod. 
• 3.10.2020 – Dom rybárov Zelená Voda, zraz 7:00 hod., Štrkoviská 

Považany 
• individuálne podľa potreby pri zarybnení, usporiadaní pretekov, úprave 

okolia Domu rybárov. Termíny brigád budú zverejnené na našej stránke 
www.nmrybar.eu alebo facebook.com/nmrybar.eu 
 
 

Držiteľ pstruhovej povolenky je povinný odpracovať si pstruhovú brigádu.  Na brigádu 
je potrebné priniesť si vhodnú obuv (čižmy) a pracovné náradie (pílka, sekera, 
mačeta, ......) 
Brigádu majú povinnosť odpracovať si členovia do 62 rokov. Od brigádnickej 
povinnosti sú oslobodené ženy, deti, mládež do 18 rokov a držitelia ZŤP.     
Ďalšie informácie o brigádach Vám poskytne Ing. Miroslav Mikula, tel. číslo 0905 440 
082.  
 

 
Prehľad zarybnenia a vynaložených prostriedkov  v roku 2019 
 

Preteky v roku 2020 organizované našou MO SRZ 
 
Tak ako počas predchádzajúcich rokov aj tento rok pre Vás pripravujeme tradičné 
rybárske preteky. Okrem veľmi úspešného boiliesového preteku Carp Maraton 
2020 sa tešíme aj na tretí ročník Memoriálu Jozefa Haška. 
Pozrite si kalendár plánovaných pretekov a zarezervujte si čas. Propozície 
k jednotlivým pretekom a ďalšie informácie budú včas zverejňované na stránke 
nmrybar.eu. 
 
Kalendár pretekov na rok 2020 
 

Dátum Čas Pretek Miesto Informácie 
apríl na 

webe 
Dvojkolové preteky 
LRU 

Zelená 
Voda 

na webe 

1.5.2020 8:00-
12:00 

Preteky detí Zelená 
voda 

zdarma 

10.5.2020  Pretek funkcionárov 
organizácií TN kraja 

Zelená 
voda 

 

september 
2020 

na 
webe 

CARP MARATON 2020 
boiliesové preteky 

Zelená 
voda 

na webe 

10.10.2020 8:00-
12:00 

Detské preteky v love 
pstruha 

Považany na webe 

11.10.2020 na 
webe 

Memoriál J. Haška 
4-kolový pstruhový 
pretek 3. ročník 

Považany na webe 

17.10.2020 7:00-
12:00 

Prívlačové pstruhové 
preteky dospelých 

Považany na webe 

 
 
V roku 2020 Vám prajeme veľa krásnych chvíľ a  zážitkov na našich vodách.  

 
                                                                                                          
                                                                                               PETROV ZDAR                 

Výbor MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 
 

 

 

Druh násady                                          Zarybnenie – rok 2019 – kaprové vody 
 Zv5590 ŠPo2790 ŠPt2781 ŠPt2782 ŠBe2910 OrV1970 Váh7 4420 Dud 0450 kg, ks Cena € 
Kapor rybn. K3,2 10 020 2 800  2 800 - 200 1 200 900 140 17 420 37 474,80 
Amur biely A3 340 80 80 - 5 10 - 10 525 485,10 
Zubáč veľkou.Z2 140 10 - - - - - - 150 2 310,-- 
Pstruh dúh.Pd2 400 1 340 - - - - 300 - 2 040 6 834,-- 
Pstruh dúh.PdV - 200 - - - - - - 200 800,-- 
Mieň M1 - - - - - - 3 500 - 3 500 2 310,-- 
Lieň L2 360 40 40 - - 60 - - 500 1 897,50 
Úhor  UM 1 - - - - - 4 - 5 725,-- 
Jeseter malý J1 - - - - - - 2 837 - 2 837 3 200,-- 
Šťuka sever. ŠR 23 000 3 000 3 000 - - 3 000 1 000 - 33 000 2 475,-- 
Šťuka sever. Š1 15 - - - - - - - 15 115,50 
Sumec S1 7 000 - - - - - 3 800  10 800 1 404,-- 
           
Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – kaprové vody 60 030,90 

 

 
Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – vody kaprové + pstruhové  67 745,80 € 
z toho vlastné finančné prostriedky 61 881,90 
z fondu Rady SRZ 5 863,90 

 

                                          Zarybnenie – rok 2019 pstruhové vody 
Druh násady Bo0170 Kl-1030 Hô0710 Hr0730 Ka0960 Ddv0451 kg, ks Cena € 
Pstruh dúhový Pd2 730 310 45 45 - 730 1 860 6 231,-- 
Pstruh potočný PPr 2 000 9 000 - - 1 000 - 12 000 660,-- 
Pstruh potočný PP1 2,5 1 1,5 1,5 - 0,5 7 823,90 
  

Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – pstruhové vody 7 714,90 


