
VÝDAJ POVOLENÍ V ROKU 2022 

povolenia sa budú vydávať výhradne prostredníctvom 
nášho e-shopu na stránke: 

zvolensrz.sk 

  1.   na úvodnej obrazovke označíte:  Zaregistrovať nový účet   
  2.   po presmerovaní môžete vyplniť svoje údaje a potvrdiť: Registrovať sa 
  3.   na ďalšej stránke môžete ešte upraviť údaje a prejsť na: Nákup povoleniek 
  4.   nákup potvrdíte stlačením tlačidla: Zakúpiť  a môžete prejsť do košíka stlačením: Zobraziť košík 
  5.   skontrolujete nákup, potvrdíte osobný odber alebo kuriéra, stlačíte: Skontrolovať a objednať 
  6.   po prekontrolovaní pokladne môžete napísať poznámku, potvrdíte v.o.p., stlačíte: 
        Objednať s povinnosťou platby  
  7.   na stránke platobnej brány môžete svoj nákup dokončiť prostredníctvom kreditnej karty 
  8.   príde Vám potvrdenie o platbe 
  9 .  kuriér povolenky prinesie rovno na adresu, prípadne budete vyzvaný na osobný odber 

- Pokiaľ nemáte voľné okienko na nalepenie členskej známky za rok 2022 musíte si v eshope  zvoliť 
osobné prevzatie povolenky, súčasne Vám bude vydaný nový členský preukaz, doneste si k tomu novú 
fotografiu v rozmere pre členský preukaz. 

- Odporúčame všetkým členom aby si zvolili v eshope doručenie zakúpených povoleniek prostredníctvom kuriéra 
na adresu uvedenú v registračnom liste člena v e-shope. Členskú známku si následne každý člen nalepí do 
členskej legitimácie. 

- Termíny výdaja pre ObO-1, ObO-2, ObO-3, ObO-4 pre osobný odber na adrese:  
- Rybárskeho domu, J. Švermu 40, Zvolen 

1. termín sobota 8. január 2022 8,00 – 12,00 hod

2. termín sobota 22. január 2022 8,00 – 12,00 hod

3. termín sobota 5. február 2022 8,00 – 12,00 hod

4. termín sobota 19.februára 2022 8,00 – 12,00 hod

5. termín sobota 5. marec 2022 8,00 – 12,00 hod

6. termín sobota    19. marec 2022 8,00 – 12,00 hod

7. termín sobota 2. apríla 2022 8,00 – 12,00 hod

                                                                                                                         



S M E R N I C A 
o platení členských príspevkov a povolení na rybolov pre rok 2022. 

  
1. Podmienky pre vydanie povolenia na rok 2022: 

o člen nemá žiadne podlžnosti (brigáda, priestupky, pokuty...) voči organizácii SRZ Zvolen 
k požadovanému dátumu na vydanie povolenia. 
To znamená že objednávka povoleniek cez E-shop www.zvolensrz.sk nebude zo strany MsO SRZ 
Zvolen potvrdená pokiaľ tieto úhrady nebudú zahrnuté do objednávky povolenia. 
Pokiaľ tieto poplatky nebudú zahrnuté do objednávky, bude príslušný člen vyzvaný na doplatenie si 
poplatkov za nesplnené povinnosti minulých období prostredníctvom e-mailu uvedenom v registrácii 
alebo SMS správou na tel.č. uvedenom v registračnom liste člena v E-shope. 
Povolenie mu bude vydané po uhradení všetkých doplatkov. 

2. Členské príspevky sú splatné najneskoršie do 31.3. 2022 – po tomto termíne musí člen zaplatiť nové zápisné. 
3. Žiadosť na úľavu, alebo oslobodenie od brigád za rok 2022 je treba podať do 31.03.2022 
4. Členovia ktorí dosiahnu vek 65. rokov v roku 2022 a starší sú oslobodení od brigádnickej povinnosti. 
5. Tí študenti a mládež, ktorá dosiahne vek 18 rokov v roku 2022 majú povinnosť odpracovať brigádu. 
6. Členovia ktorí dosiahnu vek 70. rokov v roku 2022 majú nárok na 100% zľavu na miestne kaprové povolenie  

             ( musí byť členom MsO SRZ Zvolen min. 10 rokov )   

Skontrolujte si platnosť štátneho rybárskeho lístka !!! 

TERMÍNY VÝROČNÝCH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ  ( VČS ) budú oznámené prostredníctvom webovej stránky MsO 
SRZ Zvolen : srz-zvolen.sk 

Zvolen  25.11.2021                                                                                             Mestský výbor SRZ MsO Zvolen                               

p.č. Členské príspevky a povolenia pre rok 2022

1. Členský príspevok – dospelí  nad 18 rokov 38,00 €

2. Členský príspevok – mládež 15 –17 roční a študenti od 18 do 25 rokov 
/Dolnú hranicu veku15 rokov musia dosiahnuť k 31.12. 2022/          17,00 €

3. Príspevok pre deti a mládež   (podľa uváženia člena SRZ) min. 1,0 €

4. Pokuta za neodovzdanie záznamu o úlovkoch  do 15.01.2022 10,00 €

5. Zápisné pre nového člena              34,00 €

6. Zápisné pre deti do 14 rokov 7,00 €

7. Kaprové – Miestne povolenie pre dospelých nad 18 rokov a mládež od 15 do 17rokov 46,00 €

8. Kaprové – Miestne – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov           14,00 €

9. Kaprové – Miestne – povolenie pre Deti od 3 do 5 rokov           0,0 €

10. Kaprové – Zväzové – povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov  
povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho Kaprového povolenia.             10,00 €

11. Kaprové – Zväzové  povolenie pre dospelých nad 18 rokov a mládež od 15 do 17rokov 
povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho Kaprového povolenia. 40,00 €

12. Pstruhové – Miestne povolenie pre dospelých a  mládež od 15 do 17 rokov           37,00 €

13. Pstruhové – Miestne povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov           15,00 €

14. Lipňové – Miestne povolenie pre dospelých nad 18 rokov a mládež od 15 do 17 rokov 60,00 €

15. Lipňové – Miestne povolenie pre Deti od 6 do 14 rokov           17,00 €

16. Lipňové – Zväzové povolenie 
povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho Lipňového povolenia. 40,00 €

17. Za rok 2021 ste povinný uhradiť za  neodpracovanú brigádu 36,00 €

18. Predplatenie brigád na rok 2022          30,00 €

19. Poplatok za vydanie povolenia po termíne 23.04.2022 ,najneskôr však do 30.06.2022.  
Od 01.07.2022 nebude možné vydať žiadne povolenie!!! 20,00 €

                                                                                                                         

http://www.zvolensrz.sk

