INFORMÁCIE PRE ČLENOV MsO SRZ Bratislava V. na rok 2019
Platby:
Vek člena
k 31.12.
Deti do 5 rokov
- lov na bič
Deti od 6 do14 rokov
Mládež od 15 do17 rokov
Dospelý nad 18 rokov
Člen MsO Bratislava V.
minimálne 5 r. a nad 65 r.
Člen MsO Bratislava V. jubilant – 70,
75, 80 nad 80 r.(min. 10 rokov členom)
Člen MsO Bratislava V.
minimálne 5 rokov s preukazom ZŤP-s

Zápisné
nový člen
v€
-

Členská
Známka
v€
-

Kaprové miestne
povolenie
v€
zdarma

Kaprové
zväzové povolenie
v€
-

5,00

-

14,00

10,00

5,00

17,00

43,00

40,00

30,00

23,00

43,00

40,00

-

23,00

33,00

40,00

-

23,00

2,00

40,00

-

23,00

33,00

40,00

Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2019 sa
vydávajú v termíne do 30.9.2019, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2019.
Poplatky možno rozdeliť na2 platby : 1.: Členské, zápisné a ostatné poplatky 2.: Povolenie
Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií – 43,00 € + 10,00 € – príspevok na zarybnenie
Predaj hosťovacieho kaprového povolenia pre rok 2019 pre členov SRZ :
Miestne - dospelý denné 10 €, týždenné 30 €
Miestne - deti denné 2 €, týždenné 5 €
Predaj hosťovacieho kaprového povolenia pre rok 2019 pre nečlenov:
Miestne - dospelý denné 20 €, týždenné 80 €
Miestne - deti denné 10 €
Na revíry Rady dospelý denné 20 €, týždenné 80 €
Na revíry Rady detské denné 10 €
K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrené predložiť:
1) člen – členský preukaz s nalepenou fotografiou, občiansky preukaz v prípade zmeny adresy trvalého bydliska,
invalidný dôchodca preukaz ZŤP- s
2) študent denného štúdia nad 18 do 25 rokov – potvrdenie o návšteve školy
3) nový člen – prijatie podmienené vyplnením žiadosti o prijatie, po úspešnom absolvovaní vedomostného testu, so
súhlasom výboru
Členská známka – povinnosť uhradenia do 31. marca, neuhradenie v termíne - členstvo zaniká, od 1.4. nový člen –
žiadosť o prijatie, úhrada zápisného.
Záznam o úlovkoch – vyplnený odovzdať do 15. januára, po termíne 20,00 € – príspevok na zarybnenie
Brigáda – za neodpracovanú brigádu povinnosť úhrady 15,00 € – príspevok na zarybnenie. Od brigády sú
oslobodené deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidní dôchodcovia držitelia preukazu
ZŤP-s. V prípade odpracovania brigády v inej organizácii je potrebné predloženie potvrdenia. Od roku 2019 sa
zvyšuje príspevok za neodpracovanú brigádu – 20,00 € - príspevok na zarybnenie

Rybársky lístok – povinnosť pri love rýb, kúpa na obecnom či mestskom úrade. Platba: deti do 15 rokov zdarma
( musia ho však mať pri love ), dospelý : týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €, ročný – 7,00 € , 3 ročný – 17 ,00 €
Brigády - začiatok od 8,00 hod.
Dátum Revír
Stretnutie
16.3. Zrkadlový háj
pri OAZE
23.3.
30.3.
6.4.
13.4.
12.10.

Brigády - začiatok od 9,00 hod.
Revír
Stretnutie Revír
Rusovce
pri jazere Rus.jar.sústava
Malé a Veľké
Malý a Veľký
Čunovo
pri jazere Zemník
Zuzana, Polder

U horára
Chorv. kanál
Chorv. kanál
Chorv. kanál
Zrkadlový háj

za horárňou
pri Medissime
Pri Kauflande
pri pošte Vlast. nám.
pri OAZE
Rusovce
pri jazere
Malé a Veľké
19.10. U horára
za horárňou
Čunovo
pri jazere
26.10. Chorv. kanál
pri Medissime
9.11. Chorv. kanál
Pri Kauflande
16.11. Chorv. kanál
pri pošte Vlast. nám.
V prípade potreby mimoriadne brigády budú oznámené dodatočne

Stretnutie
pri 3 prechode
pri 3 prechode
pri 3 prechode

Rus.jar. sústava
Malý a Veľký
Zemník
Zuzana, Polder

pri 3 prechode
pri 3 prechode
pri 3 prechode

Zahajovacie preteky : deti i dospelí – 12.5.2019, revír Zrkadlový háj ( predaj povolení od 4/2019 )
Burza rybárskych potrieb : 28.4.2019, 10.11.2019 - nedeľa, od 12,30 hod. do 14,30 hod., ZŠ Dudová 2, Bratislava,
informácie na tel. č. 0903420380 – MUDr. Kupecký Ján
Rybársky krúžok - pre deti od 6 do 14 r. , Centrum voľného času, Gessayova 6, tel. 02/ 62 31 59 79 – informácie na
tel. č. 0911 412 942 – Rybár Marek
ZARYBNENIE revírov v roku 2018:
Revír
Kapor K2
Zrkadlový háj
U horára A
Chorvátsky kanál
2000
Veľké Čunovo
Malé Čunovo
Rusovce
Veľký Zemník
Malý Zemník
Rus.jar.sústava r.
Zuzana

Kapor K3
12000
1500
4600
3500
1000
2100
3000
200
3800
350

Šťuka Š1

Spolu

32050 kg

750 kg

2000 kg

200
100
100
150

Zubáč Zu1-2 Úhor
77
300
30
200
100
30
50

Lieň L2-3 Biela ryba
100
500
300

Jalec Jah1

Pleskáč
Pl2-3
2000

5000
480

200
287 kg

500 ks

400 kg

980 kg

5000 ks

web stránka : www.srzbratislava5.sk, e-mail : msosrzba5@stonline.sk , facebook :mso srzbratislava v.
Zákony, vyhlášky, smernice a iné predpisy ohľadom rybárskeho práva nájdete na stránke www.srzrada.sk
Úspešný rok 2019 Vám praje kolektív funkcionárov MsO SRZ Bratislava V., tel. fax. : 02/ 62 31 89 38

2000 kg

