
 

MO SRZ Nové Mesto nad Váhom  
na rok 2022

 

 
 

Vážení členovia našej Miestnej organizácie ! 
 
V tomto spravodaji Vám tradične prinášame užitočné základné informácie pre rok 
2022. Spravodaj nájdete na stránke www.nmrybar.eu, vo vývesnej skrinke MO SRZ 
(oproti Jednote). 
 
Výročná členská schôdza 
 
Podľa Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ sa konajú voľby raz za štyri roky. 
Preto súčasťou Výročnej členskej schôdze 2022 budú aj voľby do výboru, kontrolnej 
a disciplinárnej komisie MO SRZ. Nakoľko momentálne nie je jasné, kedy bude možné 
schôdzu uskutočniť vzhľadom na opatrenia, termín konania schôdze bude v zmysle 
Stanov SRZ oznámený 15 dní pred konaním schôdze prostredníctvom Facebook 
stránky a oznamu vo výveske. Predpokladáme, že to bude v priebehu marca 2022. 
 
Odovzdávanie povolení z roku 2021 
 

Upozorňujeme, že povolenia musia byť správne vyplnené, vrátane vyplnenia sumáru 
úlovkov. Povolenia, ktoré nebudú mať správne vyplnený sumár úlovkov budú 
považované ako NEODOVZDANÉ. 

Riadne a správne vyplnené povolenie z roku 2021 je potrebné odovzdať do 15.1.2022 
a to len nasledujúcimi spôsobmi: 

• 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 

Výnimku majú tí členovia, ktorí si budú vybavovať nové povolenie na rok 2022 pred 
15.1.2022. Títo musia vložiť vyplnené povolenie do obálky spolu s ďalšími 
požadovanými dokumentami (pozri časť Predaj a vydávanie povolení na rok 2022). 
Obálku je potrebné vhodiť do označeného otvoru dverí garáže na Rybárskom dome na 
Zelenej vode.  

 
Kto do stanoveného termínu záznam o úlovkoch neodovzdá,  nebude mu v roku 2021 
možné vydať povolenie, resp. bude mu vydané po uhradení poplatku príspevok na 
zarybnenie vo výške 80,- € . 
Upozorňujeme našich členov, že všetky povolenia sú pri odovzdaní kontrolované. 
Pred odovzdaním si skontrolujte, či máte správne vyplnený sumár úlovkov. 
Opakovane sa stretávame s prípadmi nevyplnených alebo nesprávne vyplnených 
sumárov. Nesprávne vyplnené povolenie sa považuje za nesplnenie si povinnosti 
odovzdania do 15.1.  
 
Predaj a vydávanie povolení na rok 2022 
 

V  roku 2022 budeme povolenia vybavovať na základe požiadaviek, ktoré je potrebné 
vložiť do obálky. Po vystavení povolení budú povolenia vydávané cez okno na 
Rybárskom dome formou výdajného miesta. Do obálky je potrebné vložiť: 

• podpísanú členskú legitimáciu s fotografiou, pokiaľ máte fotografiu 
poškodenú, alebo ste ju stratili, priložte 1 kus novej.  

• zoznam požadovaných povolení a uhradených poplatkov – viď tabuľka 
Cenník poplatkov na rok 2022 

• potvrdenie o platbe bankovým prevodom – platbu realizujte minimálne 
6 dní vopred. Povolenia je možné vystaviť až po pripísaní platby na náš 
účet.  

• pri dosiahnutí veku 6, 15 alebo 18 rokov v r. 2022 novú fotografiu do 
členského preukazu  

• dôchodcovia kópiu potvrdenia o poberaní dôchodku, 
• študenti a učni do 18 rokov potvrdenie o návšteve školy,  
• držitelia preukazu kópiu ZŤP preukazu 

 
Termíny vydávania povolení – výdajné miesto Rybársky dom Zelená voda 
 

December 2021 9:00 – 12:00 -DÁTUM BUDE VČAS UPRESNENÝ NA STRÁNKE 

2.1.2022 9:00 – 12:00 

8.1.2022 9:00– 12:00  

15.1.2022 9:00 – 12:00 

5.2.2022 9:00 – 12:00 

19.2.2022 9:00 – 12:00 

5.3.2022 9:00 – 12:00 

19.3.2022 9:00 – 12:00 

26.3.2022 9:00 – 12:00 
 
V iné dni a na iných miestach sa členské záležitosti nevybavujú. Členské poplatky 
musia byť uhradené najneskôr do 31.3.2022, 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 mieste bydliska. Vo vlastnom záujme si skontrolujte jeho platnosť. 
 
Platby v roku 2022 budú možné len bankovým prevodom na náš bežný účet 
č. 0041700134/0900, IBAN SK04 0900 0000 0000 4170 0134 variabilný symbol 
2022. Do správy pre prijímateľa uveďte meno, za koho hradíte poplatok.  
 
Členovia, ktorí účet v banke nemajú budú členské poplatky uhrádzať v Slovenskej 
sporiteľni (v hotovosti) vkladom na vyššie uvedené číslo bežného účtu. V kolónke 
správa pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a bydlisko. Platbu neuhrádzajte 
poštou!   
 
Cenník poplatkov na rok 2022 
 
Ceny poplatkov oproti minulému roku ostávajú nezmenené. 

 Dospelí, 
dôchodci, 

ZŤP 

Ženy  Mládež  
15-17 
rokov 

Deti  
6-14 

rokov 
Členské 35  € 35 € 17 € 1 € 
Miestne povolenie  
kaprové 

40 € 40 € 40 € 14 € 

Miestne povolenie 
pstruhové 

27 € 27 € 27 € 15 € 

Zväzové povolenie 40 € 40 € 40 € 10 € 

Neodpracovaná brigáda, 
okrem ZŤP a dôchodcov 

35  € - - - 

Neodovzdanie 
povolenia z r. 2021 -
príspevok na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 

Nedodržanie termínu 
31.3.2022 – príspevok  
na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 

Prestup z inej 
organizácie SRZ – 
príspevok na zarybnenie 

80 € 80 € 80 € 80 € 

Zápisné nový člen 80 € 40 € 15 € 4 € 
  



 
 

Preteky v roku 2022 organizované našou MO SRZ 
 
Minulý rok sa nám podarilo zorganizovať, niekedy aj napriek menej priaznivej situácii 
pekné preteky. S pozitívnou odozvou sa stretli detské preteky Slnečnica Cup, ktorých 
druhý ročník  pripravujeme. Rovnako sa môžete tešiť na sériu obľúbených LRU 
pretekov pre dospelých a deti, ktoré pripravuje Majo Turovský. Novinkou medzi 
pretekmi bude FREE STYLE CARP CUP na Zelenej vode. Nebudú chýbať ani prívlačové 
preteky v love pstruha po jesennej násade. 
Propozície k jednotlivým pretekom a ďalšie informácie budú včas zverejňované na 
Facebook stránke. 
 
Kalendár plánovaných pretekov na rok 2022 
 

Dátum Čas Pretek Miesto Informácie 
13.5.2022  Na FB FREESTYLE CARP CUP 

 
Zelená 
Voda 

na FB 

2022 Na FB Viackolový pretek 
SLNEČNICA CUP, 2. 
ročník detských 
pretekov 

Zelená 
voda 

na FB 

Jún 2022 Na FB Západoslovenská liga 
mládeže LRU-P 

Považany na FB 

2022 Na FB Pretek LRU-P dospelí Zelená 
voda 

na FB 

8.10.2022 8:00-
12:00 

Detské preteky v love 
pstruha 

Považany na FB 

9.10.2022 na 
webe 

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

Považany na FB 

15.10.2022 7:00-
12:00 

Prívlačové pstruhové 
preteky dospelých 

Považany na FB 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad zarybnenia a vynaložených prostriedkov  v roku 2021 
 

Brigády 
 
Brigádu majú povinnosť odpracovať si členovia do 62 rokov. Od brigádnickej 
povinnosti sú oslobodené ženy, deti, mládež do 18 rokov a držitelia ZŤP.     
 
O konaní brigád Vás budeme vopred informovať prostredníctvom Facebook 
stránky. Pre našich členov ale stále platí možnosť splnenia si tejto povinnosti 
formou individuálnej brigády. Takúto brigádu je ale potrebné vopred konzultovať 
a nahlásiť.  
Ďalšie informácie o brigádach Vám poskytne Ing. Miroslav Mikula, tel. číslo 0905 
440 082.  
 
Zarybnenie našich revírov 
 
Medzi hlavné priority nášho výboru patrí zarybnenie našich revírov kvalitnou 
zdravou rybou v zmysle zarybňovacieho plánu. Pri preberaní rýb u dodávateľa 
nakládku kontrolujú vždy členovia výboru, prípadne kontrolnej komisie. Už roky sa 
spoliehame napríklad na kvalitnú násadu kapra od nášho dodávateľa z českej 
Lipnice. Treba si uvedomiť, že nie všetky druhy rýb sú bežne dostupné na trhu, 
prípadne nie sú dostupné za prijateľné ceny. Preto nie je možné napríklad 
jednoducho nakúpiť niekoľko ton zubáča a šťuky ako by si mnohí prívlačiari želali.  
Každé zarybnenie vyžaduje obrovské úsilie a množstvo času nielen pre členov 
hospodárskeho úseku.  Za toto úsilie patrí všetkým chalanom veľká vďaka. 
Poďakovanie rozhodne patrí aj členom, ktorí pri zarybneniach aktívne pomáhajú, 
či už s rozvozom, roznesením rýb.  
 
Záver 
 
V roku 2022 Vám prajeme veľa krásnych chvíľ a  zážitkov na našich vodách a hlavne 
veľa zdravia.  

              
PETROV ZDAR 

Výbor MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 
 

 

 
 

Sledujte našu stránku na Facebooku a nič Vám 
neunikne! 

www.facebook.com/nmrybar.eu 

 

 

Druh násady                                          Zarybnenie – rok 2021 – kaprové vody 
 Zv5590 ŠPo2790 ŠPt2781 ŠPt2782 ŠBe2910 OrV1970 Váh7 4420 Dud 0450 kg, ks Cena € 
Kapor r. K2,K3,K4 11 800 2 000  2 000 300 100 800 900 - 17 900 46 400,-- 
Zubáč v.   ZR,Z1 80 

10000 
 

2 500 
 

2 500 
20 

 
- 20 

2 500 
 

2 500 
- 120 

      10 000 
1 980,-- 
1 100,-- 

Pstruh d. Pd2 800 900 200 - - - 100 - 2 000 6 908,-- 
Mieň M1 - - - - - - 5 800 - 5 800 1 914,-- 
Úhor  UM - - - - - - 1 - 1 500,-- 
Jeseter m. J1 - - - - - - 1 500 - 1 500 3 000,-- 
Šťuka s. ŠR, Š1,2 600 

15 900 
 

5 000 
 

5 000 
 

5 000 
-  

5 000 
 

5 000 
- 600 

40 900 
5 141,-- 
4 199,-- 

Jalec h.  Jh1 - - - - - - 3 000 1 000 4 000  1 120,- 
Ostriež z.  O1,2 2 000  500   500   3 000 678,-- 
Lieň s. L2 600  100   100   800 3 344, 
Biela ryba 2 100        2 100 7 355,5 
           
Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – kaprové vody 83 639,5 

 

 
 

Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – vody kaprové + pstruhové  90 707,3 

 

                                          Zarybnenie – rok 2021 pstruhové vody 
Druh násady Bo0170 Kl-1030 Hô0710 Hr0730 Ka0960 Ddv0451 kg, ks Cena € 
Pstruh dúhový Pd2, Pdv 550 460 10 30 - 550 1 600 5 867,40 
Pstruh potočný PPr - 10 000 - - - - 10 000 550,-- 
Pstruh potočný –11 cm PPr 2 500 - - - - 2 500 5 000 650,38 
  

Finančné prostriedky vynaložené na zarybnenie – pstruhové vody 7 067,8 


