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        Mestská organizácia SRZ Bratislava I, Baštová 5, 811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 5296 4690 web. stránka: www. msosrzba1.sk   mail: srzmsoba1@centrum.sk

ČLENSKÉ POPLATKY, CENY POVOLENÍ NA RYBOLOV
OZNÁMENIE O STRÁNKOVÝCH HODINÁCH  PRE
ROK 2018 a ďalšie informácie pre členov SRZ MsO BA I.

STRÁNKOVÉ HODINY:
19,20.  decembra 2017 od 1400 – 1700 hod
3, 4.,8, 9., 10.,  januára 2018 od 14,00 – 17,00 hod.		
od 15. 01. -  06.06. 2018 pondelok, utorok a streda od 11,00 - 17,00 hod
od 18. 06. -  31.12. 2018 pondelok  od 15,00 - 17,00 hod.
V prípade, že držitelia povolení na rok 2017 už nebudú do konca roka 2017 loviť ryby môžu  "Prehľad o úlovkoch"  odovzdať  v decembri na Baštovej č. 5 
V odôvodnených prípadoch môžete kompletne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch" zaslať poštou. 
P O P L A T K Y   v roku  2018:
VEK
zápisné
členská
kaprové povonia na rybolov

nový člen
známka
miestne 
zväzové

deti od 3 do 6  /lov na bič/*
-
-
bezplatné
-

deti od 7/ do 14 rokov*
5,00 €
-
14,00 €
10,00 €

mládež od 15 do 17 rokov, *
5,00 €
14,00 €
43,00 €
35,00 €

študenti do 25 rokov*
20,00 €
14,00 €
43,00 €
35,00 €

dospelí (nad 18 rokov)
20,00 €
20,00 €
43,00 €
35,00 €

člen SRZ MsO BA I nad 65 rokov
-
20,00 €
33,00 €
35,00 €

 ak je členom MsO I min. 5 rokov





jubilanti – 70,75,80 rokov
-
20,00 €
2,00 €
35,00 €

členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov





člen SRZ MsO BA I nad 80 rokov členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov


20,00 €
2,00 €
35,00 €

ZŤP – len s platným preukazom, členom SRZ MsO BA I  je min. 5 rokov      

    20,00 €        
33,00 €
35,00 €

Pstruhové povolenie na Vydricu členom SRZ MsO BA I-V


17,00 €


Zväzové lipňové povolenie pre člena SRZ



35€

Hosťovačky členom miestne vody 1. deň

Pstruhové 10€
Kaprové 
10 € 


Hosťovačky nečlenom na zväzové vody 1. deň


20€ 
Plus rybársky lístok z MU

Pri predaji miestneho povolenia mimo bratislavským  členom iných organizácií je poplatok 10 € na zarybnenie 





poplatky pre rok 2018 sú uvedené v súlade s usmernením Rady SRZ
Povolenia na rybolov sa vydávajú do 31. 10. 2018
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie





Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie


Hosťovacie  povolenia pre člena SRZ držiteľa povolenia.
Rok 2017 Neodprac. brigáda   
15,00 €

K-  denné pre  BA 
   10,00 €
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 rok) 
10,00 €

KP – denné Vydrica 
10,00 €
Neodovzdanie  povolenia do 15.1.2018  
 10,00 €



Neuhradenie členskej známky do 31.03.
10,00 €
Po tomto termíne stráca členstvo !

Poznámka: Pri prestupe člena z organizácie SRZ do inej organizácie (aj v rámci BA) je treba podať odôvodnenú žiadosť  a mať súhlasné stanovisko  MsO do ktorej chce člen SRZ prestúpiť. Následne dostane žiadateľ výstupnú pečiatku do členského preukazu od organizácie z ktorej odchádza .

K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrebné predložiť:
- 	členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou (bez čl. legitimácie nebude vydaná čl. známka ani povolenie)
-	nový člen občiansky preukaz aj fotografiu 3cm x 4 cm
-	"Prehľady o úlovkoch" odovzdané, resp. doručené poštou sa zaznamenávajú do kartotéky počítača.
-	potvrdenie o odpracovaní brigády za rok 2017 
-	potvrdenie o návšteve školy (študenti nad 18 rokov)
-	preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia) 

Rybárske lístky – sa vybavujú na MÚ. Platby: dospelý: týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €,  ročný - 7,00 € trojročný 17,00 €. (deťom do 15 rokov sa RL vydávajú iba na žiadosť zákonného zástupcu a to bezplatne.)
R y b á r s k e   p r e t e k y:
Jarné rybárske preteky sa uskutočnia na Železnej studienke jazero č. 2 - revír č.: 1-0270 -1-1 
dňa 1. mája 2018 od 7,00 hod. do 12,00 hod.(pre dospelých – štartovné 5 €) a deti od 13,00 hod. do 16,00 hod. (štartovné  0 €). Predaj štartovných lístkov bude v kancelárii SRZ MsO BA I na Baštovej ul. (od apríla. 2017) 
B R I G Á D Y:   povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu (v rozsahu 8 hodín). 
Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácii MsO SRZ BA I, II, III,IV, V   - treba mať potvrdenie o odpracovaní.
Od brigád sú oslobodení – deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov, invalidi.
Termíny brigád MsO BA I : každú sobotu od 3.3. do 28.4.2018 na Železnej studienke zraz jazero č:2 / 1-0270 -1-1/ o 8 00 hod

Rozsah a platnosť zväzového povolenia na rybolov
 1. Zväzové povolenie na kaprové vody platí na všetky kaprové vody (revíry Rady SRZ a vybrané revíry ZO SRZ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rybárskych revíroch SRZ“. 
 2. Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ. Členom ZO SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže byť povolenie vydané, ak sú držiteľmi miestneho povolenia na pstruhové vody alebo miestneho povolenia na lipňové vody, vydaného ZO SRZ ktorej sú členom. 

*	Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Dieťa, ktoré dosiahne 6 rokov do 31.12. príslušného kalendárneho roka je členom krúžku detí od 6 do 14 rokov, ale nie je oprávnené na lov rýb v zmysle § 14 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. Mladistvý, ktorý dosiahne 15 rokov do 31.12. príslušného kalendárneho roka je členom klubu mládeže, ale nie je oprávnený na lov rýb v zmysle § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. 
 8. Študenti sa považujú za mládež a pre vydanie povolenia študentom začína veková hranica v nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. roku a trvá ešte v roku, v ktorom dovŕšil 25 rokov veku.


Vyhláška 185/2006 § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia
(1) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. 
(2) Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov, b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg. 
(3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť. 
(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. 
(5) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok. 
(6) Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia. 
(7) Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého,boleňadravého,lipňatymiánovéhoalebolososovitýchdruhovrýb.Akprivlastnenímsiposlednejulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia. 
(8) Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia. 
(9) Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí. 
(10) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať. 
(11) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie. 
(12) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery. 
(13) Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov. 
(14) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené ; platí to aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom. 
(15) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák. 
(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.


zarybnenie Železnej studienky v roku 2017:

JAZERO č. 2 / 1-0270 -1-1/     K3  2900 kg  Zubáč Z2. 450 ks , + 14 kg     
Jazero č.3. /1-0280 -1-1/ K 3 700 kg  / 9. 10. 400kg a 25.10. 2017 300kg/ 6.11. 100 kg pleskáč
Vydrica /1-1460-4-1/  Pstruh potočný Pp2 100 kg a 5000 ks Pp1 ďalej P dúhový 2x 50 kg.Pd3	

      			
VÝROČNÁ  ČLENSKÁ SCHÔDZA sa uskutoční:
dňa 28. marca  2018 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Vazovova 
Treba priniesť platný členský preukaz (zakúpená známka).  Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena !!!

     Všetkým členom našej organizácie prajeme  v roku 2018 pevné  zdravie, veľa príjemných chvíľ strávených na rybačke  a bohaté úlovky.
 							Výbor SRZ MsO Bratislava I.						    


