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Pozvánka na výročnú členskú schôdzu 

Vážení členovia, v nedeľu dňa 17.03.2019 o 08.30 hod. sa v sále PD Vrbové uskutoční výročná členská 

schôdza SRZ MO Vrbové s nasledovným programom: 
 

1.otvorenie 

2.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie 

4.správa o finančnom hospodárení za rok 2018 

5.rozpočet na rok 2019 

6.správa kontrolnej a revíznej komisie 

7.diskusia 

8.uznesenie 

9.záver 
 

Srdečne Vás pozývame             Výbor SRZ MO Vrbové     
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Vážení členovia, športoví rybári, priatelia, 

máme za sebou ďalší rok, rok ktorý priniesol množstvo zmien, rok ktorý priniesol nový zákon o rybárstve, 

novú vykonávaciu vyhlášku k zákonu, nové Stanovy SRZ, rok ktorý bol pre rybárstvo reprezentované 

Slovenským rybárskym zväzom nesmierne zložitý a vyžadujúci si extrémne úsilie na to, aby v tejto peniazmi 

a mocou ovplyvnenej dobe,  bol ako tak zachovaný výkon rybárskeho práva  pre našich členov v podobe na 

akú sú zvyknutí. V tejto chvíli možno konštatovať, že sme zatiaľ uspeli a zmeny, ktoré nás v rybárstve 

čakajú od 01.01.2019 sú ako celok pozitívne. Každý nemusí súhlasiť so všetkým, čo rybárom rok 2019 

a nová legislatíva prinesie ale po tom ako nad nami visela reálna hrozba, že na revíroch, ktoré 

obhospodarujeme desiatky rokov budú chovať a loviť ryby iné subjekty, je súčasný výsledok, povedané 

športovou terminológiou, tesná výhra.  

Rok 2018 nám ukázal aj skutočný stav a kvalitu našej vlastnej členskej základne. V čase keď zo 

všetkých strán bol vyvíjaný tlak na oslabenie postavenia SRZ pri výkone rybárskeho práva a rozbitie tohto 

najväčšieho občianskeho združenia v štáte sa ukázalo, že viac ako polovici našich členov je jedno čo sa 

deje na Slovensku okolo rybárstva. Fiasko, inak nemožno nazvať napríklad to, že minuloročnú petíciu 

použitú ako jeden z prostriedkov spoločenského tlaku smerujúceho k udržaniu postavenia SRZ podporilo 

menej ako polovica vlastných členov. Tu sa ukazuje ten skutočný záujem členskej základne, skutočná 

angažovanosť a ochota jednotlivcov prispieť vlastným konaním k spoločnému záujmu organizácie. Je to 

rovnaké ako v čase brigád, výlovu, či v čase, keď je potrebná každá ruka pri organizovaných podujatiach. 

Na jednej strane stále tie isté tváre, tváre ľudí pre ktorých je rybárstvo srdcovou záležitosťou, ľudí ktorí sú 

ochotní kedykoľvek pomôcť aj bez toho, že ich o to požiadate a pobyt pri vode je pre nich najmä o relaxe. 

Na druhej strane členovia s nulovou pridanou hodnotou pre zväz, ktorí nad pohárom piva vždy vedia lepšie 

ako sa to má robiť, ako treba zarybňovať, ako hospodáriť, ktorý z nich by bol lepší funkcionár, ktorí sú 

naučení len brať a ktorí zaplatenie členských príspevkov a povolenia na rybolov vnímajú ako vstupenku do 

spoločnej komory odkiaľ si chcú nabrať toľko čo unesú často v x-násobnej hodnote oproti ich príspevku.   

 Vstupujeme do nového roka, čo je vždy čas predsavzatí. Skúsme sa všetci zamyslieť, do ktorej 

skupiny členov SRZ patríme a urobme každý niečo nielen pre seba ale pokúsme sa pomôcť svojmu okoliu, 

prírode, blízkym, kolegom rybárom, aspoň malým činom. Uvedomme si, že čas kedy opäť dostane niekto 

chuť ovládať vody obhospodarované SRZ sa určite vráti a možno to nebude ani tak dlho trvať. Žijeme 

v inej dobe,  v hre totiž nie je len výkon rybárskeho práva na revíroch ale aj potencionálne milióny EUR 

rozdeľované v rámci projektov EU.  Ak nás táto chvíľa nájde nepripravených, rozhádaných a bez koncepcie 

do budúcnosti, tak skôr či neskôr o revír prídeme a darmo budeme rozmýšľať nad tým, kde nastala chyba. 

Je čas, aby členstvo v SRZ stratilo atraktivitu pre jedincov pre ktorých je rybárčenie „vedľajšou zárobkovou 

činnosťou“ a sú naučení len brať. Prvé kroky už boli vykonané, a od 01.01.2019 znížila Rada SRZ limit tzv. 

„hospodársky cenných rýb“, ktoré sa na povolenie dá privlastniť, a to na 40 kusov. Novembrový XII. Snem 

SRZ tento trend schválil a je pravdepodobné, že už rok 2020 prinesie ďalšie zmeny v tejto oblasti. Súčasný 

stav keď za miestne kaprové povolenie v hodnote 46,- EUR si rybár môže privlastniť úlovky rádovo 

v stovkách EUR je totiž ekonomicky neudržateľný a nespravodlivý pre väčšinu členskej základne.  

Na záver, nám však dovoľte popriať Vám v prichádzajúcom roku 2019 najmä veľa osobných 

úspechov, veľa zdravia, krásnych zážitkov pri vode, aby sme sa navzájom stretávali s úsmevom a vážili si 

všetko pozitívne, čo nám rybárstvo a život samotný prináša. Veríme, že budeme aj naďalej voči sebe 

a svojmu okoliu ohľaduplní a rok 2019 sa stane začiatkom, ktorý prinesie nielen obrodu vo vzťahoch medzi 

nami, v pohľade na zmysel rybárstva ale aj začiatkom celkovej zmeny nášho postoja k prírode.       

Výbor SRZ MO Vrbové 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Informácia o stave členskej základne k 31.12.2018  

SRZ MO Vrbové eviduje k 31.12.2018 vo svojich radoch 592 dospelých členov, 53 členov z radov mládeže a 

125 detí. 

Stručná informácia o činnosti SRZ MO Vrbové v roku 2018 

Hneď na začiatok možno konštatovať, že v minulom roku sa vďaka práci desiatkam obetavých 

členov našej organizácie podarilo splniť všetky ciele, ktoré sme si na jeho začiatku stanovili. Členská 

schôdza, ktorá sa uskutočnila v sále PD Vrbové dňa 11.03.2018, ako najvyšší orgán MO okrem tradičného 

hodnotenia predchádzajúceho roku mala vo svojom programe aj voľby funkcionárov, kde okrem jednej 

zmeny (realizovanej zo zdravotných dôvodov na žiadosť člena výboru) bol na obdobie rokov 2018-2022 

potvrdený vo svojich funkciách staronový výbor pracujúci aj v predchádzajúcom období.  

V prvom polroku bola spustená do prevádzky nová verzia webovej stránky našej MO, ktorá bola 

vytvorená a čiastočne sponzorsky dodaná našim členom. Zároveň sme v prvom polroku 2018 ako prvá 

základná organizácia SRZ na Slovensku, spustili do prevádzky vlastnú mobilnú aplikáciu s názvom SRZ MO 

Vrbové, podporovanú a dostupnú na Google Play pre mobilné systémy s operačným systémom Android 

a na App Store pre zariadenia spoločnosti Apple s operačným systémom iOS, ktorú v súčasnej dobe 

používa už viac ako 100 členov našej organizácie, a ktorá je prevádzkovaná za účelom rýchleho 

a efektívneho informovania členskej základne.  

Tradične bola naša organizácia v minulom roku organizátorom viacerých športových podujatí. 

Sezónu rybárskych pretekov sme zahájili 01.05.2018 kaprovými pretekmi na VN Chtelnica a tieto tzv. 

„guláš“ preteky sa konali aj dňa 06.05.2018 na VN Čerenec. Pre našu organizáciu najvýznamnejšie sú však 

predovšetkým jesenné prívlačové preteky. V nedeľu 14.10.2018 sa na VN Čerenec uskutočnil VII. ročník 

SPORTS SPINNING CUP  EU - Medzinárodné preteky mladých rybárov do 23 rokov v prívlači. Na uvedenom 

podujatí sa v 4 kategóriách zúčastnilo celkovo 79 pretekárov z Čiech a Slovenska z radov detí, mládeže. 

Absolútnym vrcholom pretekárskej sezóny v našej organizácii a významným zdrojom príjmov slúžiacim na 

zarybnenie revírov Pstruhom dúhovým sú prívlačové preteky Cena Čerenca na ktorých 18. ročníku sa 

v sobotu 20.10.2018 zúčastnilo celkovo 239 pretekárov zo Slovenska a Čiech. Pred pretekmi bolo 

realizované opätovné rekordné zarybnenie Pstruhom dúhovým, ktorého násada v objeme 3600 kg do VN 

Čerenec zabezpečila pre účastníkov oboch prívlačových pretekov skvelé zážitky pri love a následne od 

nedele 21.10.2018 výbornú rybačku aj pre našich členov. Okrem uvedených podujatí bolo na našich 

revíroch organizovaných ešte niekoľko neverejných ligových pretekov organizovaných športovou sekciou 

SRZ. 

V sobotu 13.10.2018 sa uskutočnil výlov na VN Pustá Ves. Z uvedeného chovného revíru bolo 

vylovených celkovo 7082 Kg rybích násad, a to Kapor K2-3 v množstve 5788kg, Amur Ab3 - 472kg, Šťuka 

Š2 - 103kg, Sumec Su4 - 371kg a ostatné druhy rýb – 348 kg. Všetkým, ktorí sa opakovane zúčastňujú pri 

tejto náročnej práci počas výlovu, patrí naša veľká vďaka.  

V roku 2018 bola práca v našej organizácii ocenená aj na úrovni ústredných orgánov SRZ a dňa 
24.03.2018 na zasadaní Rady SRZ v súvislosti s 40. výročím založenia našej organizácie (2017), bola 
udelená hospodárovi našej organizácie p. Milošovi Hulvanovi Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ a ostatným 
členom vtedajšieho výboru bolo udelené vyznamenanie Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v 
rybárstve“ 1. stupňa. V dňoch 23.11.2018 až 25.11.2018 sa v Žiline konal XII. Snem SRZ, na ktorom boli 
aktívni obaja naši delegáti, pričom  vo voľbách za viceprezidenta Trnavského kraja bol opätovne zvolený 
predseda našej organizácie Ing. Igor Mišech. 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Zarybňovanie v roku 2018 

VN Čerenec 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

29.03.2018. Kapor K3     1500kg 2,60€/kg 3900,00€ 
17.05.2018. Ostatné dr.rýb    1000kg 0,65€/kg   650,00€ 
21.05.2018. Ostatné dr.rýb      500kg 0,65€/kg   325,00€ 
09.10.2018. Pstruh dúhový Pd.výber     400kg 3,663€/kg 1465,20€ 
09.10.2018. Pstruh dúhový Pd2   1200kg 3,322€/kg 3986,40€ 
11.10.2018. Pstruh dúhový Pd2   2000kg 3,322€/kg 6644,00€ 
13.10.2018. Kapor K3     4211kg 2,80€/kg      11790,80€ 
13.10.2018.  Amur Ab3      315kg 3,50€/kg        1102,50€ 
13.10.2018. Šťuka Š2        71kg 9,00€/kg   639,00€ 
13.10.2018. Sumec Su3      273kg 9,00€/kg 2457,00€ 
13.10.2018. Ostatné dr.rýb      218kg 1,00€/kg   218,00€ 
16.10.2018. Zubáč Zu2.-25cm/ks     196kg         16,00€/kg 3136,00€  
29.10.2018. Zubáč Zu2.-25cm/ks     200kg         16,00€/kg  3200,00€ 
11.11.2018. Kapor K2-3.      837kg  2,65€/kg 2218,05€ 
Celkovo:             12921kg          41731,95€ 
        
VN Chtelnica 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

29.03.2018. Kapor K3        500kg 2,60€/kg 1300,00€ 
21.05.2018. Ostatné dr.rýb       400kg 0,65€/kg   260,00€ 
09.10.2018.  Pstruh dúhový Pd2      400kg 3,322€/kg 1328,80€ 
13.10.2018. Kapor K3      1577kg 2,80€/kg        4415,60€ 
13.10.2018. Amur Ab3       157kg 3,50€/kg          549,50€ 
13.10.2018. Štuka Š2         32kg 9,00€/kg   288,00€ 
13.10.2018. Sumec Su3         98kg 9,00€/kg   882,00€ 
13.10.2018. Ostatné dr.rýb       130kg 1,00€/kg   130,00€ 
29.10.2018. Zubáč Zu2.-25cm/ks      200kg        16,00€/kg  3200,00€ 
11.11.2018. Kapor K2-3       500kg  2,65€/kg 1431,00€ 
Celkovo:               3994kg         13784,90€ 
 
VN Pustá Ves 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

29.03.2018. Šťuka Š1        100kg 9,00€/kg 900,00€ 
10.04.2018. Amur Ab2        350kg 3,50€/kg      1250,00€ 
07.11.2018. Šťuka Š1        217kg        8,20€/kg      1779,40€ 
07.11.2018. Sumec Su3        279kg        8,20€/kg      2287,80€ 
11.11.2018  Amur Ab3        370kg 3,30€/kg      1221,00€ 
20.11.2018  Kapor K2                4029kg 2,65€/kg     10676,85€ 
Celkovo:                 5345kg                    18115,05€  
   
Pstruhové revíry Holeška, Podkylavka, Chtelnička 

Dátum  Druh     Množstvo Cena  Spolu 

12.04.2018  Pstruh dúhový Pd2    350kg 3,32€/kg       1162,00€ 
10.05.2018  Pstruh dúhový Pd2    300kg 3,32€/kg  996,00€ 
29.05.2018  Pstruh dúhový Pd2    300kg 3,32€/kg  996,00€ 
06.06.2018  Pstruh potočný Pp1-10cm     5000ks    275,50€ 
Celkovo:  Pstruh dúhový Pd2     950kg 
   Pstruh potočný Pp1           5000ks          3425,50€ 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Výber niektorých zmien v rybárstve od 01.01.2019  

- Zníženie limitu tzv. „hospodársky cenných rýb“, ktoré si môže rybár na povolenie privlastniť na 40 

ks (2 ks/deň) a zníženie maximálneho denného hmotnostného limitu privlastnených úlovkov na 5 kg  

- Ako povinnú výbavu musí mať loviaci pri love meradlo, uvoľňovač háčikov, podberák alebo 

vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách aj váhu a podložku.  

- V kaprových vodách (okrem vodných tokov a ostatných vodných plôch) sa zakazuje lov všetkých rýb 

od 15.03. do 31.05 (výnimkou sú len preteky, t.j. už neplatia udelené výnimky od 15.05.).  

- V kaprových vodách platí zákaz lovu na živú, mŕtvu rybku alebo jej časti s dĺžkou menšou ako 10 cm  

- V kaprových vodách sa pri love na položenú alebo plávanú zakazuje loviť na viac ako 2 háčiky a pri 

love na prívlač viac ako 3 háčiky, pričom háčik nesmie mať viac ako 3 hroty (zákaz tzv. 4 háčikov). 

- Na vodných nádržiach je zakázané loviť z člna v období od 01. januára do 31. mája.   

- Na kaprových vodách je prívlač zakázaná od 15.03. do 31.05 (t.j. je povolená už od 01. júna).  

- Na pstruhových vodách je zakázané akékoľvek vnadenie, zakrmovanie a používať cestá, granule, ...  

- Na pstruhových vodách sa zakazuje loviť na živú, mŕtvu rybku alebo jej časti.  

- Zákaz začať lov bez „zapísania sa“ a zákaz skončiť lov bez zapísania počtu, hmotnosti rýb alebo 

vyškrtnutia kolónok v zázname.  

- Zákaz lovu z člna vrátane zavážania a používať zavážaciu loďku na revíroch pod 10 ha.  

- Na pozemkoch ktoré sú súčasťou rybárskych revírov sa nesmú zriaďovať akékoľvek prístrešky, 

dočasné stavby alebo mobilné zariadenia.  

Nový zákon a vykonávacia vyhláška obsahujú také veľké množstvo zmien, či už v lovnej miere (napr. 

zvýšenie u Amura z 60 cm na 70 cm, zavedenie hornej lovnej miery Kapra na 70 cm, ...), času 

individuálnej doby ochrany (zubáč, sumec, ...),  v dobe lovu, atď., že ich nie je možné v stručnosti 

zosumarizovať, preto upozorňujeme, že vyššie uvedený výklad zmien v rybárstve nie je kompletný a 

nemusí plne zodpovedať aktuálne platnej legislatíve, ktorú je treba pre rok 2019 dôkladne naštudovať.  

Znalosť a dodržiavanie právnych predpisov, či následky za ich porušenie, sú na 

zodpovednosti  každého rybára !!!   „Neznalosť zákona neospravedlňuje“ !!! 

Harmonogram predaja povolení pre rok 2019 

Výdaj členských známok a povolení na rybolov pre rok 2019 sa uskutoční v kancelárii SRZ MO Vrbové :  

piatok  28.12.2018 od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  04.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  11.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  18.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  25.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  01.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  08.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  15.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  22.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  01.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  08.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  15.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  22.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  29.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  05.04.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

piatok  12.04.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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Výdaj povolení pre rok  2019 bude ukončený dňom 12.04.2019 !!! Upozorňujeme, že z dôvodov 

zavedenia online výdaja povolení, nie je možné zakúpiť členskú známku a povolenie na 

rybolov (okrem hosťovacích povolení) v iných termínoch a na inom mieste (napr. Potraviny 

Bielko) ako v kancelárii SRZ MO Vrbové !!! 

Členské príspevky a ostatné platby okrem platby za povolenie na rybolov, je nutné v zmysle § 6 ods. 2 

písm. a Stanov SRZ zrealizovať do 31.03.2019, inak podľa § 10 ods. 1 písm. c Stanov členstvo v SRZ 

zaniká ! Občan, ktorému z dôvodov nezaplatenia členských príspevkov zaniklo členstvo v SRZ a požiada 

o obnovenie členstva, je povinný zaplatiť okrem členského príspevku aj zápisné (§ 10 ods. 2). 

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2019 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2019. 

Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať 

ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil. 

 

Predaj hosťovacích povolení pre rok 2019 na VN Čerenec: 

Hospodár MO SRZ Vrbové p. Hulvan, tel.:0905313754 

Papiernictvo a rybárstvo Helena Feketeová Vrbové, tel.:0915753080 

Potraviny Bielko, tel.:0903891631 

Penzión Kulko, tel.:0918108870 

 

Predaj hosťovacích povolení pre rok 2019 na VN Chtelnica:  

Pomocný hospodár p. Černička, tel.:0905341489 

 

Cena hosťovacích povolení: 

Kaprové vody člen SRZ    10,-€/deň,  

Kaprové vody nečlen SRZ    20,-€/deň, (podmienka štátny rybársky lístok !) 

 

Upozorňujeme, že podmienkou lovu rýb na revíroch SRZ, okrem zaplatenia členských príspevkov 

a povolenia za rybolov v rámci MO Vrbové je aj vydanie štátneho rybárskeho lístka danej osobe príslušným 

Mestským alebo Obecným úradom.  

 

Sadzobník platieb členských príspevkov a povolení na rybolov 

Por. č. Druh Suma 

1. Členská známka dospelý 26,- 

2. Členská známka mládež 17,- 

3. Členská známka deti a čestní členovia   0,- 

4. Povolenie Kaprové miestne 46,- 

5. Povolenie Kaprové miestne – zľavnené  33,- 

6. Povolenie Kaprové miestne – deti 6 - 14 rokov 14,- 

7. Povolenie Kaprové miestne – deti do 6 rokov   0,- 

8. Povolenie Kaprové zväzové 40,- 

9. Povolenie Kaprové zväzové – deti 6 - 14 rokov 10,- 

10. Povolenie Pstruhové miestne 37,- 

11. Povolenie Pstruhové miestne – deti 6 - 14 rokov 15,- 

12. Príspevok na chov rýb    6,- 

13. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti 30,- 

14. Zápisné dospelý 100,- 

http://www.mosrzvrbove.sk/


                                   Informačný spravodaj SRZ MO VRBOVÉ  č. 1/2019 

                                                         www.mosrzvrbove.sk                                              7 

 

15. Zápisné mládež 33,- 

16. Zápisné deti 3,30 

17. Hosťovacie povolenie denné Kaprové člen SRZ 10,- 

18. Hosťovacie povolenie denné Kaprové nečlen SRZ 20,- 

19. Hosťovacie povolenie denné Kaprové deti 6 – 14 rokov 2,- 

20. Hosťovacie povolenie týždenné Kaprové nečlen SRZ 80,- 

 

Výbor SRZ MO Vrbové si vyhradzuje právo zmeny termínov výdaja členských známok a povolení na rybolov 

a prípadné operatívne zaradenie ďalších termínov. Zároveň si v súvislosti s prípadnou zmenou Smernice 

o platení  zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov zo strany Rady SRZ 

vyhradzujeme právo zmeny cien jednotlivých platieb. Aktuálny zoznam termínov výdaja členských známok 

a povolení na rybolov pre rok 2019 nájdete vždy na stránke organizácie www.mosrzvrbove.sk 

 

Harmonogram plánovaných podujatí a činnosti v roku 2019 

Výročná členská schôdza SRZ MO Vrbové      v nedeľu 17.03.2019  

Kaprové preteky VN Čerenec      v nedeľu 12.05.2019 

Kaprové preteky VN Chtelnica       v nedeľu 19.05.2019 

Výlov VN Pustá Ves        v sobotu 12.10.2019 

VIII. ročník SPORTS SPINNING CUP EU     v nedeľu 13.10.2019 

XIX. ročník Cena Čerenca       v sobotu 19.10.2019 

Termíny brigád VN Čerenec.  

Sobota 06.04.2019 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

Sobota 13.04.2019 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

 

Termíny brigád VN Chtelnica.  

Nedeľa 07.04.2019 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

Nedeľa 14.04.2019 zraz na hrádzi o 08.00 hod.  

 

Brigádu si je možné odpracovať aj v sobotu 12.10.2019 pri výlove VN Pustá Ves, v nedeľu 13.10.2019 ako 

rozhodca počas detských prívlačových pretekov VIII. ročník SPORTS SPINNING CUP EU a v sobotu 

19.10.2019 ako rozhodca počas prívlačových pretekov XIX. ročník Cena Čerenca. Účasť na uvedených 

akciách je nutné nahlásiť minimálne 7 dní vopred u hospodára organizácie p. Hulvana na tel. 0905313754 ! 

 

Za neodpracovanú brigádu sa v zmysle Uznesenia VČS účtuje náhrada vo výške 30,- €. Povinnosť 

odpracovať si brigádu sa nevzťahuje na ženy, držiteľov preukazu ZŤP, deti a mládež do 18 rokov a osoby 

v dôchodkovom veku. 

 

Výbor SRZ MO Vrbové si vyhradzuje právo zmeny termínu vyššie uvedených podujatí a plánovaných 

činností a prípadné operatívne zaradenie ďalších do uvedeného harmonogramu. Aktuálny zoznam 

plánovaných podujatí a činnosti spolu s termínmi nájdete vždy na stránke organizácie www.mosrzvrbove.sk 

 

http://www.mosrzvrbove.sk/
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Smernica-o-platení-zápisného-členských-príspevkov-a-o-vydávaní-povolení-na-rybolov.pdf
http://www.mosrzvrbove.sk/
http://www.mosrzvrbove.sk/
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Kontakty   

Výbor: 
Ing. Igor Mišech – predseda, tel. 0905900064                   predseda@mosrzvrbove.sk 

Štefan Bielko – tajomník, tel. 0903891631                         tajomnik@mosrzvrbove.sk 

Ján Boor – podpredseda, tel. 0902960308                          boor@ekom.sk 

Miloš Hulvan – hospodár, tel. 0905313754                         hospodar@mosrzvrbove.sk 

Igor Murín – účtovník, pokladník, tel. 0918333081                       igor.murin@gmail.com 

Július Černička – pom. hospodár, tel. 0905341489             julius.cernicka@gmail.com 

Branislav Boor – člen, tel. 0905479623    martin.boor96@gmail.com 

Mgr. Marek Ondrejovič – člen, tel. 0904444445                 marek.ondrejovic@gmail.com 

Jakub Hulvan – člen, tel.0908578489    hulvanj@gmail.com 
 

Predseda kontrolnej komisie:  

Peter Horniš, tel. 0903423071                                           peter.hornis@gmail.com 
 

Vedúci rybárskej stráže 

Július Černička, tel. 0905341489                                  julius.cernicka@gmail.com 

 

http://www.mosrzvrbove.sk/
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