
Cenník členských známok a povolení na rybolov  
pre rok 2016 

 
Výbor SRZ MO Kežmarok, v zmysle Smernice Rady SRZ č. 2302/473/15-Sekr., pre 
zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na 
rybolov a určovania ich cien, platnej od 01. 01.2016, svojím prijatým uznesením zo dňa 
23.10.2015  stanovil výšku členského príspevku, miestnych a hosťovacích povolení na 
rybolov pre rok 2016 takto: 

 

P. č. Druh ceniny – názov povolenia, tlačiva Cena  
 

1 Členská známka - mládež 14,00 
2 Členská známka - dospelý 27,00 
3 Miestne povolenie kaprové (dospelý členovia) 40,00 
4 Miestne povolenie kaprové (pre zvýhodnenú kategóriu členov *)  33,00 
5 Miestne povolenie kaprové pre deti (od 6 do14 rokov) 10,00 
6 Miestne povolenie kaprové pre deti (od 3 do 6 rokov) 0,00 
7 Miestne povolenie pstruhové (dospelý členovia, mládež a študenti) 40,00 
8 Miestne povolenie pstruhové pre deti (od 6 do14 rokov) 15,00 
9 Miestne povolenie lipňové (dospelý členovia, mládež a študenti) 30,00 

10 Miestne povolenie lipňové pre deti (od 6 do14 rokov) 17,00 
 

11 Hosťovacie povolenie miestne kaprové – denné (dospelý členovia) 10,00 
12 Hosťovacie povolenie miestne kaprové denné pre deti (od 6 do 14 r.) 2,00 
13 Hosťovacie povolenie miestne kaprové – pre nečlenov SRZ 17,00 
14 Hosťovacie povolenie miestne pstruhové – denné (dospelý členovia) 10,00 
15 Hosťovacie povolenie miestne pstruhové – pre nečlenov SRZ 17,00 
16 Hosťovacie povolenie miestne lipňové – denné (dospelý členovia) 10,00 
17 Hosťovacie povolenie miestne lipňové – pre nečlenov SRZ 17,00 

 

18 Zväzové povolenie na kaprové vody dospelý (doplnková známka) 35,00 
19 Zväzové povolenie na kaprové vody pre deti (doplnková známka) 10,00 
20 Zväzové povolenie na lipňové vody dospelý (doplnková známka) 35,00 

 

21 Členská legitimácia – dospelý člen, preukaz mladého rybára 0,50 
22 Manipulačný poplatok **) 0,50 

23 
Zápisný poplatok nového člena a pri obnovení členstva v SRZ 
 – mládež vo veku od 15 – 18 rokov 

10,00 

24 
Zápisný poplatok nového člena a pri obnovení členstva v SRZ 
– osoby vo veku nad 18 rokov  

50,00 

 
*) Zvýhodnenou kategóriou členov SRZ MO Kežmarok  sú ženy, mládež a študenti do 25 

rokov, členovia rybárskej stráže, členovia vo veku nad 70 rokov, dôchodcovia 
a členovia, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP.  

**) Výberom manipulačného poplatku od člena vo veku nad 18 rokov budú vykryté režijné 
náklady za nákup a vydaj tlačív: záznam o dochádzke k vode a úlovkoch, zväzové a miestne 
rybárske poriadky, brigádnický preukaz a ostatné evidenčné tlačivá.  

 

Cenník hosťovacích povolení na jednotlivé revíry SRZ Rady Žilina a zoznam predajcov 

povolení nájdete na webovej stránke www.srzrada.sk 

http://www.srzrada.sk/

