
Prehľad druhov, cien a odvodov 
z povolení pre rok 2016 



HLAVNÉ ZMENY V POROVNANÍ S CENNÍKOM PLATNÝM do 
súčasnosti

A. zväzové povolenia na rybolov - jednotný odvod

B. zrušenie niektorých druhov povolení na rybolov

C. možnosť výberu z viacerých cien denných 
hosťovacích povolení – kaprových, pstruhových, 
lipňových

D. možnosť voľby výšky ceny povolenia na lov hlavátky 
pre člena SRZ v rozpätí od 50 do 80 Eur

D. možnosť voľby výšky ceny povolenia na lov hlavátky 
pre člena SRZ v rozpätí od 50 do 80 Eur

E. zohľadnenie predaja hosťovacích povolení na revíry 
Rady – príjem za predané povolenia pre ZO SRZ 
(0,50 – 1 Eur/povolenie)

F. odvod Rade z členských známok – zvýšenie na 3,50 
Eur



A. Zväzové povolenia – „jednotný odvod Rade SRZ“ 
1) Zväzové kaprové povolenie na rybolov (ZKP) = forma známky ku 

miestnemu povoleniu
– dospelý  35 Eur
- deti  10 Eur
Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom 
miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ, v ktorej 
je členom.

Výnimka: Členom ZO SRZ,  ktoré obhospodarujú len lososové vody -
Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár môže byť  
povolenie vydané, ak sú držiteľmi miestneho pstruhového alebo 
lipňového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ, v ktorej je členom.lipňového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ, v ktorej je členom.

2) Zväzové lipňové povolenie na rybolov
= forma známky ku miestnemu povoleniu                                             
– dospelý 35 Eur

Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom 
miestneho lipňového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ.

Výnimka: ZO SRZ, ktoré nemajú lipňové vody  - povolenie môže byť  
vydané ak sú členovia týchto ZO SRZ držiteľmi miestneho pstruhového, 
alebo kaprového povolenia na rybolov.



B. Zrušenie niektorých druhov povolení na 
rybolov

Pre člena SRZ boli zrušené povolenia:

• miestne so zľavou (kaprové, lipňové)

• týždenné (pstruhové, lipňové)

• sezónne na 1 revír Rady 

Pre nečlena SRZ boli zrušené:

• týždenné (pstruhové, lipňové) 

• ročné – kaprové na miestne aj zväzové vody

Zrušenie bezplatných známok



C) Možnosť výberu z viacerých cien denných 
hosťovacích povolení 

• okrem ceny denných povolení 7 Eur a 10 Eur pribudli 
povolenia v hodnote 15 Eur a 20 Eur napr. pre rybársky 
atraktívny revír ZO SRZ 

D) Možnosť voľby výšky ceny povolenia na lov hlavátky 
pre člena SRZ v rozpätí od 50 do 80 Eur

• ZO SRZ si cenu v uvedenom rozpätí určí v objednávke (v mesiaci • ZO SRZ si cenu v uvedenom rozpätí určí v objednávke (v mesiaci 
máj) sama

E) Zohľadnenie predaja hosťovacích povolení na revíry 
Rady

• príjem za predané povolenia pre ZO SRZ (0,50 – 1 Eur/povolenie)

F) odvod Rade z členských známok
• zvýšenie na 3,50 Eur



Uznesením č. 94/2015  Rada SRZ schválila „návrh druhov, cien 
a odvodov z povolení pre rok 2016“, s ktorým bude vykonaná zmena 
Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 
povolení na rybolov v súlade s prijatými uzneseniami. 

Všetky bližšie informácie nájdu ZO SRZ v uvedenej smernici.

Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode – ZMENA!

- bude rozšírený o osobitnú časť určenú na hosťovacie povolenia na 
rybolov (denné resp. týždenné) – forma známky s pečiatkou ZO SRZ 
(predajcu), rybárskym revírom a dátumom platnosti.



VZORY CENÍN  Hosťovacie povolenie

Kaprové miestne povolenie na rybolov

Členská známka 

Poznámka: Všetky druh cenín budú 
vytlačené na špeciálnom holografickom 
papieri.


