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  Slovenský rybársky  zväz    Mestská organizácia  Levice 
ul. J. Kollára č. 28,   934 05  L E V I C E 

 

 
 
 

 

               VNÚTROORGANIZAČNÁ SMERNICA č.1/2019 
 

            o platení príspevkov a vydávaní povolení na rybolov pre rok 2019 
 

  

Druh poplatku – príspevku                                                                                            € 

 

A– zápisné    -platia noví členovia   80,- 

 - mládež 15 až 17 rokov        20,- 
 - deti 3 až 14 rokov          5,- 
  

B – členské - dospelí členovia                                                                 35,- 

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

           

C – prestup člena do SRZ MsO Levice – príspevok na zarybnenie                      

- dospelí členovia                   80,-  
- mládež        20,- 
- deti               5,- 
 

D – Neodpracované členské povinnosti  (brigáda) 

- celá brigáda        30,- 
- pol brigády        15,- 

 
 

E  – Nesprávne vyplnený prehľad o úlovkoch       5,- 

 
 

F – Neodovzdaný prehľad do 15.1., nevydanie povolenia na r.2019, 

- ak však dotknutý rybár požiada o vydanie povole- 

nia na rok 2019, začína ako nový člen s úhradou  

zápisného 

- dospelý člen                                                              80,- 

- mládež 15 až 17 rokov                                              20,- 

- deti 3 až 14 rokov                                                       5,- 

 

G – Platba po 31.3. 

- dospelí členovia         80,-  
- mládež        20,- 
- deti               5,-                                          

 

H – Povolenie na rybolov 

 
 1. Miestne - vody kaprové 
 - základné    46,- 
 - ZŤPS – vozičkári                                                                   bezplatne 
 - členovia nad 80 rokov veku (min.20rokov člen)                      bezplatne  
 - so zľavou pre ženy  37,- 
 - so zľavou pre rybársku stráž,     37,- 
 - pre mládež, študentov  do 25 rokov   46,-     
 - deti od 6 do 14 rokov    14,- 
 - deti do 6 rokov                                                        bezplatne 
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  2. Zväzové – vody kaprové  (zľavy sa neposkytujú), pokiaľ člen požiada o vydanie   
             zväzového povolenia, musí byť držiteľom miestneho povolenia 
  - základné   40,- 
  - detské povolenie  10.- 
 
 
 
 

 

I – Tlačivá a iné poplatky 

1. členský preukaz  1,- 
2. tlačivo povolenia  1,- 
3. Miestny rybársky poriadok 1,- 
4. Zväzový rybársky poriadok 1,- 
5. Náklady spojené so skúškami 5,- 
6. III. termín skúšok  5,- 

 

 

 

J – Rozsah platnosti jednotlivých povolení 

1. Miestne povolenie na kaprové vody sa vzťahuje na vody obhospodarované  mestskou  
organizáciou SRZ, ktorá povolenie vydala. Oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom 
kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky 
severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z 
uvedených rýb platnosť povolenia končí.  Pre ďalšie povolenia nemožno uplatniť nárok na 
zľavu, t.j. cena týchto povolení je  46.- €. Držitelia preukazov ZŤPS - vozičkár si môžu 
uplatniť. nárok na bezplatnú povolenku len s predložením platného preukazu. Podobne sa 
zľava vzťahuje len na prvú povolenku v kalendárnom roku. Členovia nad 80 rokov veku, 
ktorých členstvo v SRZ MsO Levice trvá nepretržite minimálne 20 rokov uhradia iba členskú 
známku s ostatnými poplatkami, miestne povolenie na vody kaprové obdržia zdarma. 

 2. Zväzové   povolenie   na   vody   kaprové  platí pre  všetky  revíry  Rady  a  vybrané  

revíry  ZO SRZ,  ktoré sú zahrnuté vo Zväzovom poriadku pre kaprové vody. Môže byť 
vydané len členovi, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydané 
ZO SRZ  ktorej je členom. Oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu 
maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého 
alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 40 -teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť 
povolenia končí. V prípade záujmu si člen môže po vyčerpaní stanoveného množstva 
privlastnených kaprov zakúpiť ďalšie povolenie na ktoré má nárok. 
 Zväzové  povolenie  súčasne  platí  tiež na kaprové vody ZO SRZ, ktorá  svojmu  členovi 
toto povolenie vydala, ak je opečiatkované a podpísané hospodárom alebo inej štatutárnym 
zástupcom poverenej osoby príslušnej ZO SRZ 
UPOZORNENIE 
Ak je rybár držiteľom miestneho povolenia na vody kaprové a zväzového povolenia na 
vody kaprové, neoprávňuje ho to privlastniť si viac ako 40 ks rýb, tzn. že aj keď je 
držiteľom dvoch druhov povolenia nemôže si privlastniť 80 ks rýb, ale len 40 ks. 
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 K – Všeobecné ustanovenia pri vydávaní povolení 

  
1. SRZ MsO vydá miestne povolenie na kaprové vody so zľavou skupinám osôb, členom 

SRZ  
  

  -  mládeži od 15 do 17 rokov , 
 -  študentom do 25 rokov, 
              -  ženám 
              -  členom rybárskej stráže 
 
 
 2.  Podmienkou pre vydanie povolenia deťom a mládeži je členstvo : 
               - príbuzného dieťaťa vo veku do 6 rokov v  SRZ 
                - detí vo veku 6 – 14 rokov v rybárskych krúžkoch detí 
                

Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendár-
neho roka. 
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. Ak študent študujúci po 18 roku veku požiada o vydanie zľavnenej členskej známky, 
musí pri platení predložiť „Potvrdenie o návšteve školy“. Ak potvrdenie pri platení 
nepredloží, bude mu účtovaná cena členskej známky ako dospelému členovi. 
Organizovanie detí v krúžkoch  mládeže a v  kluboch  mladých rybárov, sa podľa Stanov 
SRZ posudzuje ako členstvo v SRZ. 

  
3. Členovia, ktorí boli povinní zúčastňovať sa pracovných brigád a túto si v roku 2018 

neodpracovali, môžu povolenie pre rok 2019 obdržať len po zaplatení peňažnej náhrady vo 
výške 30,- €, resp alikvotnú časť za neodpracované hodiny. V prípade odmietnutia 
zaplatenia tejto peňažnej  náhrady, nebude členovi vydané povolenie na rybolov v roku 
2019.  

 4.  Za neodovzdanie „ Prehľadu o úlovkoch“ v stanovenom termíne, t.j. do 15. januára 
2019 bude voči členovi SRZ MsO Levice uplatnené  ustanovenie  § 14  odst.16  Vyhlášky 
ministerstva pôdohospodárstva SR zo 17. marca 2006 v zmysle ktorého nebude členovi 
vydané povolenie na rybolov v roku 2019.  

 
5.  Za nevyplnenie sumáru v Prehľade o úlovkoch alebo za závažné nedostatky pri 
vyplňovaní bude členovi MsO SRZ Levice udelená peňažná pokuta 5,- €. Túto pokutu nie je 

člen povinný zaplatiť. V takomto prípade bude uplatnené ustanovenie § 14 odst.16 Vyhlášky 
ministerstva pôdohospodárstva SR zo 17. marca 2006 v zmysle ktorého nebude členovi 
vydané povolenie na rybolov v roku 2019. Opatrenia uvedené v bode 4 a 5 majú za účel 
zvýšenie disciplíny členov SRZ pri plnení základných povinností. 

 
1. Dospelí členovia a členovia z radov mládeže MsO SRZ, ktorí v r. 2019 dovŕšili 
k 31.12. 18 rokov majú pre rok 2019 povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu 8 
pracovných hodín. Pri nesplnení tejto  povinnosti im bude v roku 2020 účtovaná 
náhrada vo výške 30,- € . 

 
 
 
 

L – Termín a spôsob úhrady členských príspevkov a povolení na rybolov 

 
1. Členské príspevky pre rok 2019 sú členovia SRZ  MsO Levice povinní zaplatiť do 31.  
marca 2019. 

 
      2.   V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne t.j. do            

31. marca 2019 bude členovi účtované zápisné, ako novému členovi, podľa              
jednotlivých kategórií, dospelí 80,- €, mládež od 15 – 17 rokov – 20,-€ a deťom do                
15 rokov – 5,- €. 
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3.   Spôsob úhrady : 
              -  je iba platbou v hotovosti v kancelárii SRZ  MsO Levice, ul. J. Kollára č.28  v mesiaci 

december 2018  27.12.2018  od 16.00 do 18.30 hod a od 2.januára 2019 do 28.marca 
2019 vždy v úradných dňoch t.j. v utorok, stredu a štvrtok od 16.00 do 18.30 hod. 
Členovia, ktorí si budú chcieť zakúpiť povolenie na rybolov v v mesiaci december  a v 
januári do 15 januára, musia pri zakúpení odovzdať vyplnený „Prehľad o úlovkoch“ za  
rok 2018, inak im povolenie nebude vydané. Úradné dni od 1.apríla – 31.decembra 2019 
sú iba v utorok od 16,00 – 17,00 hod. 

                 
 
 
 
 
 

M – Hosťovacie povolenia  

 
 1. SRZ MsO Levice vydáva členom iných základných organizácií nasledovné hosťovacie 

povolenia  
      a.  miestne  

                       - denné na kaprové vody 
  - týždenné na kaprové vody 
  

 2.  Ceny  hosťovacích  povolení  vydávaných  členom  iných  základných   organizácií SRZ : 
               a. denné na vody kaprové – 1 revír :  
        - deti od 6 - 14 rokov       2,-  € 
                                      - dospelí rybári a mládež 15 – 17 rokov     10,-  € 

 
b. týždenné na vody kaprové – 1 revír 
   - deti od 6 - 14 rokov     5,-  €  

                      - dospelý členovia  a mládež do 18 rokov        30,- € 

 
Podmienkou vydania hosťovacích povolení členom SRZ je predloženie členského preukazu, 
povolenia na rybolov a platného rybárskeho lístka. 

 
Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl - 
august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia 
dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza. 

 
  

3.  SRZ MsO Levice  vydáva nečlenom SRZ a cudzincom nasledovné hosťovacie povolenia:: 
                   a. denné na kaprové vody – 1 revír 
                    b. týždenné na kaprové vody – 1 revír 

  
4. Ceny hosťovacích povolení vydávaných nečlenom  SRZ a cudzincom sú nasledovné : 

 - denné na kaprové vody – 1 revír     20,- € 
 - týždenné na kaprové vody - 1 revír:  80,- € 
   

5.  K vydaniu povolenia na rybolov pre cudzincov a občanov SR, ktorí nie sú členmi SRZ   

         je potrebné predložiť platný rybársky lístok. 
 

6.  Predajné miesta hosťovacích povolení pre rok 2019: 

   
- Predajňa Rybárske potreby „FISHPOL“ p. Poliak v pondelok – piatok  od 8,00 – 
17,00  hod a v sobotu od 8,00 – 12,00 hod. 

- Predajňa Carp land – p . Hrušovský  pondelok – piatok od 9.00 – 18.00 hod. 
a v sobotu od 9,00 – 12,00 hod.  
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N – Rybársky lístok 
 

1. Podľa § 10 Zákona .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.  

  
2. Cena rybárskeho lístka je stanovená Zákonom č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení zákona č. 40/2013 Z.z., prílohy- 
Sadzobník správnych poplatkov, položky 38: 

 
 
 
 

  
 Vydanie rybárskeho lístka 
 
 - týždenný                    1,50 € 
 - mesačný                                                                                                    3,00 € 
 - ročný                                                                                                    7,00 € 
 - trojročný                                                                                                  17,00 € 

   
4.  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých 

škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, rybársky hospodári a ich  zástupcovia  
a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej 
náplne alebo povolania. 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. 

 
 

O – Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Smernica bola spracovaná v súlade so Smernicou Rady SRZ v Žiline 
schválenou RADOU SRZ a platnou od 1.1.2017 pod č.j. 2302/437/15-Sekr. 
a prispôsobená Výborom SRZ MsO Levice na podmienky SRZ MsO Levice 
a spracovaná podľa „Uznesenie ČS a MK“ zo dňa 22.apríla 2018.   Táto Smernica 
bola schválená výborom SRZ MsO Levice na jeho zasadnutí dňa  13. novembra  
2018, uznesením výboru č.     30/2018.                     

  
 2.    Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2018. 

 
                                         
 

                                                                                                                   Výbor SRZ MsO Levice 

 


