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Výbor Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Senica ďakuje 
všetkým členom, sponzorom a priaznivcom našej organizácie za prácu, ktorú ste 
vykonali pre rozvoj rybárstva v roku 2020. 
 

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku 2021 zdravie, 
šťastie a veľa pekných chvíľ strávených pri našich vodách. 

 

Výbor MsO SRZ Senica 
 

Výbor MsO SRZ Senica Vás oboznamuje s nasledovnými informáciami: 
 

1) Upozorňujeme všetkých členov, vrátane detí na povinnosť – odovzdať riadne  
vyplnené „Povolenie na rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) – 
najneskôr do 15. januára 2021. V prípade, že sa rozhodnete poslať povolenie na rybolov 
poštou, pošlite ho doporučene, aby ste sa mohli preukázať dokladom z pošty. 
Za neúplné vyplnenie záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch zaplatí dospelý  člen a dieťa 
nad 14 rokov poplatok 10 € a dieťa do 14 rokov  5 €.  
Členovia, ktorí si prídu kúpiť rybárske doklady v dňoch 28.12.2020, 3.1.2021 a 
10.1.2021 musia zároveň pri výdaji odovzdať riadne vyplnené „Povolenie na   
rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) za rok 2020. V opačnom prípade im 
budú vydané doklady na rok 2021 až po sumarizácii odovzdaných povolení v mareci 2021. 

 

a) Vydávanie rybárskych dokladov na rok 2021 – pozor zmena výdaja od januára 
2021 sú výdajné dni v nedeľu na rybárskom dome v Kunove od  8:00 do 10:30 
a od 11:00 do 13:00 hod. v tieto dni: 

• 28. decembra 2020 – (výdajný deň je pondelok), 

• 3., a 10. januára 2021 – (výdajné dni sú v nedeľu), 

• 21. februára 2021 – (výdajný deň je nedeľa), 

• 7., 14. a 28. marca 2021 – (výdajné dni sú v nedeľu). 
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V členskom preukaze musí mať každý člen, vrátane detí nalepenú fotografiu. 
Členovia MsO, ktorí majú zmenenú adresu bydliska, túto oznámte pri výdaji povolení. 
Záujemca o členstvo v našej MsO musí predložiť vyplnené tlačivo „Prihlášku za člena 
SRZ“ a fotografiu – 1 ks (rozmer cca 3x4 cm). Za člena MsO SRZ Senica môže byť prijatý 
až po splnení podmienok v zmysle Stanov SRZ (podmienky sú na www.srzsenica.sk).  

 

2) Ceny dokladov:  
a) Členské:     

• dospelý člen: 29 €,      

• mládež od 15 do 18 rokov: 17 € (študenti SŠ a VŠ musia predložiť potvrdenie 
o návšteve školy) !!! 

• deti do 6 rokov: 1 €. 
b) Zápisné: 

• dospelý člen nad 18 rokov: 33 €, 

• mládež od 15 do 18 rokov: 10 €, 

• deti:  4 €, 
(Zápisné platia: nový člen, člen pri prestupe z inej organizácie SRZ a člen, ktorý 
nezaplatí členské do 31.03.2020). 

c) Povolenky (dospelý člen a mládež):  

• zväzové kaprové povolenie: 40 € (zväzové kaprové povolenie je možné predať len 
členovi našej MsO, ktorý si zakúpi aj miestne kaprové povolenie), 

• miestne  kaprové povolenie:  46 €, 

• miestne  pstruhové povolenie: 37 €, 

• Miestne  kaprové povolenie: pre ZŤP-S: 13 € a pre ZŤP: 23 €, 
Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S musia mať pri sebe preukaz a predložiť kópiu 
preukazu !!! 

d) Miestne kaprové povolenie pre členov iných organiz. SRZ (nad 14 rokov veku) – 100 €. 
e) Miestne pstruhové povolenie pre členov iných organiz. SRZ (nad 14 rokov veku) – 70 €. 
f) Povolenky pre deti do 14 rokov: 

• miestne kaprové povolenie: 14 €, 

• miestne pstruhové povolenie: 15 €, 

• zväzové kaprové povolenie: 10 € (zväzové kaprové povolenie je možné predať len 
dieťaťu – členovi našej MsO, ktoré si zakúpi aj miestne kaprové povolenie), 

g) Rybársky poriadok: miestny – 0,50 €, zväzový – 0,50 €, preukaz člena – 0,50 €, 
h) Zákon o rybárstve s vyhláškou – 1 €,  Stanovy SRZ – 1 €, 

 

3) Lovné  miery  rýb na  revíroch MsO SRZ Senica sú stanovené v miestnom rybárskom 
poriadku MsO SRZ Senica. 

 

4) Program a pozvánka na VČS nebude vydávaná pri výdaji rybárskych dokladov. 
Termín VČS bude zverejnený na internetovej stránke www.msosrzsenica.sk a na 
facebooku MsO SRZ Senica. Dôvodom sú Uznesenia Vlády SR o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 spojených s obmedzeným počtom zhromažďovania osôb. Preto 
podľa súčasnej pandemickej situácie výbor MsO SRZ Senica nemôže s predstihom 
štyroch mesiacov naplánovať presný termín VČS a zároveň objednať sálu na VČS. 

 

5) Rybárske preteky: 
a) pre deti  dňa 1. mája 2021 na VN Koválov – štartovné 1 €, 
b) pre deti  dňa 5. júna 2021 na VN Koválov k MDD – štartovné zdarma, 

http://www.srzsenica.sk/


 3 

c) druhý ročník rybárskych pretekov Kunovský kapor pre dospelých a mládež nad 15 rokov 
na VN Kunov v dňoch 5.÷ 9. mája 2021 – štartovné 300 €, 

d) o propozíciách pretekov budete včas informovaní obežníkom a na 
www.msosrzsenica.sk 

 

6) V roku 2021 sa nebude loviť na: VN Brestovec, VN Radošovce I a VN Osuské. 
 
 

POZOR: Vzhľadom k šetrnému zaobchádzaniu s ulovenými rybami je každý loviaci 
povinný podľa § 15 ods. 9) vykonávacej vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 
216/2018 Z.z. pri love na kaprových vodách používať rybársku podložku !!! 
 

Upozorňujeme členov MsO SRZ Senica, že:  
a) Dňom 1.1.2019 je v platnosti nový Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a vyhláška 

MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. 
b) Chytanie v revíri č. 2-1382-4-4 s režimom „Chyť a pusť“ – je len s háčikmi bez protihrotu. 
c) V roku 2021 majú držitelia kaprového povolenia je povinnosť odpracovať – šesť 

hodín brigád. Termíny brigád budú oznámené na stránke www.msosrzsenica.sk, 
na tabuliach jednotlivých revírov alebo individuálne u hospodárov jednotlivých 
revírov. Oslobodenie od uvedenej povinnosti je pre osoby ZŤP a ZŤP-S, osoby mladšie 
ako 18 rokov a pre ženy, ktoré sú držiteľom rybárskeho povolenia. V prípade 
neodpracovanej brigády bude povinnosť uhradiť pokutu 40 €. Na brigádu je každý člen 
povinný priniesť si svoj členský preukaz. 
POZOR: Brigádnici, ktorí odpracujú na rybníčkoch pod VN Kunov 4 hod. brigád – 
takáto brigáda sa v roku 2021 bude považovať za odpracovanú v plnom rozsahu. 

d) POZOR: držitelia pstruhového povolenia majú v roku 2021 povinnosť odpracovať 
navyše – tri hodiny brigád na pstruhových revíroch. Termíny brigád budú 
oznámené na stránke www.msosrzsenica.sk, na tabuliach jednotlivých 
pstruhových revírov alebo individuálne u hospodárov jednotlivých pstruhových 
revírov. Oslobodenie od uvedenej povinnosti je pre osoby ZŤP a ZŤP-S, osoby mladšie 
ako 18 rokov a pre ženy, ktoré sú držiteľom rybárskeho povolenia. V prípade 
neodpracovanej brigády na pstruhových revíroch bude povinnosť uhradiť pokutu 20 €. 
Na brigádu je každý člen povinný priniesť si svoj členský preukaz. 

e) Povinnosť zúčastniť sa brigád sa v roku 2021 netýka osôb, ktoré v danom roku 
dovŕšia vek 65 rokov. 

 

O ďalších dôležitých termínoch a zmenách budete priebežne informovaní na internetovej 
stránke www.msosrzsenica.sk a na facebooku MsO SRZ, ďalej na výročnej členskej schôdzi, 
obežníkmi a na tabuliach jednotlivých revírov. 

 
Petrov  zdar  v roku  2021  želá      Výbor MsO SRZ Senica 
 

 

Obežník je uverejnený aj na internetovej stránke:  www.msosrzsenica.sk 
 

             

          

http://www.srzsenica.sk/
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