
Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia, 065 43  ORLOV

Obežník 1/2021

Držiteľ povolení, povolenia na rybolov pre rok 2020 je povinný odovzdať povolenie, povolenia na rybolov, 
záznam, záznamy o dochádzke k vode i  úlovkoch s vyplneným a sčítaným počtom úlovkov a vychádzok 
s celoročným sumárom úlovkov podľa revírov a druhov rýb  do 15. januára 2021.

Záznam môžete odovzdať týmto členom:
Robert Plaskoň, Snakov 112   
Maček Jozef, Železničiarska  364, Plaveč 
Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32                                      
Ladislav Polák, Čirč 249   
Erik Zbiňovský, Francisciho 9 Prešov 

1.

2.

 
Gaboš Pavol, Štúrova  9, Lipany
Švec Pavel, Jakubovanská  6, Sabinov
Husovský Jozef, Pöschlova  30, Prešov
Kováč Rudolf, Fintická 109, Nižná Šebastová
Hanzilko Ľuboš, Letná 1072/2 Stará Ľubovňa 

Výbor MO SRZ Orlov oznamuje svojim členom, že povolenia na rok 2021 vydáva p. Fuchs Pavol, v budove 
Zdravotného strediska v Ľubotíne- cez okienko za dodržania bezpečnostných predpisov. po osobnom tel. dohovore, 
0903 225 391. Povolenky by sme mali obdržať od Rady SRZ v Žiline koncom novembra 2020.  Výdaj povoleniek 
pre rok 2021 plánujeme už v decembri 2020. Preto členskú známku a ročné povolenky na rybolov kaprové, 
pstruhové, lipňove pre rok 2021 už môžete uhrádzať  od 1.12.2020 - 31.augusta 2021. S uvedením- Platba na rok 2021. 
Vystavenie a vyzdvihnutie povolenky pre členov v okolí Prešova si  budú môcť členovia organizácie dohodnúť 
aj u člena výboru Erika Zbiňovského na tel. 0905 635 380 na Francisciho 9, Prešov.  /rybárska  predajňa/
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Deti - Mládež Platnosť na revíry

Pre členov SRZ 

Pre nečlenov SRZ 

1  €  

01. 11. – 31. 12. 
vnútroštátny -

  01. 09. -  31. 12.
 hraničný  úsek

01.11.- 31.12.vn.
01.09. –31.12.hr.

Vnútroštátny 
aj hraničný revír

4-1950 Poprad č. 2A, hranica 
4-1952 Poprad č. 2c, vnútroš. 

1350 Ľubotínka od prameňa cez obec 
Kyjov,Pusté Pole, Ľubotínka 
bez prítokov po sútok do rieky Poprad.
2721 štrkovisko Plaveč, 

Všetky kaprové zväzové revíry 

na Slovensku

Všetky lipňove zväzové revíry 

na Slovensku

rieka-Poprad č. 2A, č .2B, č.2C

revír-1950, 1951, 1952.

pre členov SRZ.

Poprad č.2A, č.2B, č.2C-revír

1950, 1951, 1952. pre nečlenov. SRZ.

Zväzové  K, P, L –revíry

Aj všetky miestne revíry na Slovensku

Členská známka

Zápisné

50  €

50  €
Je zarátane už v členskom.  Poštovné

Poplatok za prenájom pozemku (uhrádzať pred prevzatím povolenia)

-

60  €

40  € 
       

50  € 
  
 

40  €
 
   40  €

50  €

200  €  

60  €

40  € 

       50  € 
  
 

40  €

   40  €

50  €

200  €

deti od 6-14 rokov-

14  €

deti od 3-14 rokov-

17  €        

deti od 3-14 rokov---

15  €    
deti od 3-14 rokov--

10  €    
deti od 3-14 rokov--

10 €  

povolenie deti od 3-5 rok. od 15-18 rokov dospelí člen.

-

-

-

-

Zvláštne 
povolenie

Vnútroštátny 
aj hraničný revír

520  €
1 000  €   

MO SRZ Orlov
1965 – 2021

-

1  €  
10  €  

17  €  
30  €  

41  €  
100  €  

Neodpracovaná brigáda 5 hodín muži od 18 - 65 rokov

4-2720 Orlov – Kaprové 

4-2710 Ľubotín – Kaprové 

4-2580 Andrejovka–Kaprové

4-1951 Rieka Poprad čislo 2B

3. Pri výdaji členskej známky je člen povinný predložiť samostatne potvrdenie o zaplatení členského príspevku.       
Pri výdaji povoleniek už môžete na ďalšom predloženom potvrdení uhrádzať všetko spolu svoje ročné     
povolenia, poplatok alebo doplatok za neodpracovanú brigádu, či nájom za prenajatie pozemku. Uhrádzať to 
môžete poštovou poukážkou alebo Home bankingom, internet bankingom na účet MO SRZ Orlov vedený                
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0103866667/0900, IBAN SK52 0900 0000 0001 0386 6667. Akákoľvek platba         
v hotovosti členského, ročných povolení, neodpracovanej brigády, doplatku za brigádu a nájmu za prenajatie 
pozemku bude považovaná za hrubé porušenie uznesenia  členskej schôdze. Preto Vám v prílohe listu  zasielame 
dve poštové peňažné poukážky. Prvú na úhradu členskej známky. ( Je to kvôli zavedeniu presnej evidencií členov.) 
Druhú poštovú peňažnú poukážku na úhradu ročných povolení, platbu za neodpracovanú brigádu alebo doplatok  
za  neodpracovanú  brigádu  po  odvedení  2%  z  dani  alebo  nájmu  za  pozemok  atď.
- Každý člen SRZ vrátane mládeže a študentov je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.3.2021.        
No v prípade pokračujúcej epidémie sa táto povinnosť bude automatický predlžovať až do konca roka 2021.  
- Formulár na poukázanie 2% zo zaplatenej dane priamo na účet MO SRZ Orlov Vám zašleme vo februári 2021       
a budete si ho môcť tiež stiahnuť na našej webstránke. Odvedených každých 10eur z 2% sa bude považovať            
za odpracovanú 1.brigádnicku hodinu. Odvedených 50 eur z 2% už za povinne odpracovanú brigádu.



Termín členskej schôdze MO SRZ v Orlove za roky 2019, 2020 Vám bude včas oznámený po ukončení 
opatrení ktoré zaviedol  Úrad verejného zdravotníctva.

Školenia novoprijatých členov sa uskutočnia v termínoch  6. februára, 20. marca, 10. apríla,  15. mája a 26. júna 2021
00na rybárskej chate v Plavči vždy o 9  hod. Kontakt: čl. výboru -  www.mosrzorlov.sk

4.

00Začiatok sezóny na pstruhových revíroch je v piatok 16. apríla 2021 o 6  hod. so zahájením lovu pstruha dúh. 
na štrkovisku Plaveč – revír č. 4-2721-4-1 (štr. medzi koľajami) ako aj na revíri  4- 1350-4-1 potoku Ľubotínka.

5.

Detský pretek pri príležitosti MDD  sa uskutoční v nedeľu 30. mája 2021 štr.Orlov.
Informácie  p. Cabrnoch,  Čema,  tel .  0905  260  436,  0905  147  497. 

6.

8.

9.

Brigádnická činnosť 2021 bude zameraná  na odpracovanie 5 hodín. A to pri ochrane rýb v revíroch, plašenie  
kormoránov, rúbanie a rezanie ľadov, preložke rýb pri umelej zmene koryta, povodniach, ľadochodoch, pri vysádzaní 
násadových rýb, pri prevoze krmiva, kŕmení rýb, budovaní kaskád na pstruhových a lipňových revíroch, tvorbe a ukladaní 
umelých neresísk, výrube nežiadúcich drevín, pravidelnej kosbe trávnatého porastu a tŕstia, výsadbe ihličnatých a listnatých 
drevín, osadenie jednoduchých odpadkových košov, lavičiek, úprave príjazdových ciest, úprave miesta pre vysádzanie        
rýb,  príprave  pretekov,  rozhodcovskej  činnosti,  zbere  komunálneho  odpadu  atď.
Brigádnickú činnosť je potrebné vopred konzultovať podľa plánu a hlavne podľa vzniknutej mimoriadnej aktuálnej  
potreby s hl. hospodárom Pavlom Švecom 0918 664 296, pom. hospodárom Jozefom Cabrnochom 0905 260 436.       
Potrebné je si doniesť brigádnicky preukaz, vlastné ochranné prostriedky (rybárske čižmy, rukavice) a náradie                   
na  danú  vykonávanú  brigádnickú  činnosť.

Monitorovanie výskytu kormorána veľkého na revíroch a jeho plašenie je potrebné vykonávať a hlásiť celoročne.

- 
-   

3o8
3o8    
3o8    
3o8    
3o8    
3o8    
3o8    
3o8    
3o8    
3o8    
3o8
3o8
3o8
3o8

termín čas miesto  zrazu predpokladaná činnosť 

november-marec - všetky rybárske revíry monitorovanie, hlásenie, odstrel a plašenie kormoránov                   

Ubytovanie na chatách MO SRZ Orlov:     11.

Záujem hláste:  
Chata Andrejovka - p. Nemergut 0903 678 301                     člen MO SRZ ORLOV – 2 €         cudzí – 4 €
Chata Orlov - p. Maček 0907 930 290                                      člen MO SRZ ORLOV – 2 €         cudzí – 4 €
Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.

Všetky ďalšie informácie o činnosti MO SRZ Orlov budú priebežne dostupné na stránke: www.mosrzorlov.sk.

       Vážení členovia, výbor MO SRZ Orlov Vám v  sezóne 2021 

praje veľa krásnych rybárskych zážitkov pri športovom rybolove, 

bohaté úlovky a príjemný oddych na rybárskych revíroch MO SRZ Orlov.

Petrov zdar ! Výbor MO SRZ Orlov

Ceny ubytovania:        osoba / noc

7.

január, február   
január 2021   
13.03.2021  
27.03.2021 
10.04.2021 
17.04.2021  
24.04.2021 
29.05.2021
05.06.2021 
12.06.2021 
26.06.2021 
júl    
august 
september   
október    
október      

Pre rok 2021 objednal a schválil výbor MO SRZ predaj týchto denných povolení: Denné miestne povolenie      
kaprové dospelý člen SRZ 30eur, dospelý nečlen SRZ 40eur. Pstruhové miestne denné povolenie dospelý nečlen SRZ 
30eur. Denné miestne povolenie pstruhové pre deti nečlenov SRZ od 3-14 rokov 10eur. Denné miestne povolenie     
lipňove dospelý člen SRZ 10eur, dospelý nečlen SRZ 20eur. Deti členovia SRZ od 3-14 rokov lipňove denné povolenie  
3eur. Deti nečlen SRZ  od 3-14 rokov 10eur. Iné denné, týždenné povolenia výbor MO SRZ Orlov neschválil.  
Členovia  SRZ z iných organizácií  si pri záujme loviť ryby v našich vodách  môžu zakúpiť iba tieto povolenia.                            
Denné povolenia predávajú a vydávajú Pavol Fuchs  0903 225 391 a Erik Zbiňovský 0905 635 380.

10.

Pre rok 2021 platí novelizovaný Miestny rybársky poriadok vydaný v roku 2020.

rezanie a rúbanie ľadu
ukladanie ikier Pp v očných bodoch         
vytváranie a ukladanie neresísk z umelého trávnika
vytváranie a ukladanie neresísk z umelého trávnika
vytváranie a ukladanie neresísk z umelého trávnika
oprava cesty kamenným makadamom 
oprava cesty kamenným makadamom                                                                                                                                                               
príprava detských pretekov  k MDD
kosba + iná činnosť
kosba + iná činnosť
kosba + iná činnosť
budovanie kaskád z vŕbového dreva               
budovanie  kaskád z vŕbového dreva
zber odpadu, čistenie brehov    
zber odpadu, čistenie brehov
vysádzanie stromčekov, záverečná kosba brehových častí

Andrejovka, Orlov, Plaveč  
chovné pstruhové revíry    
kaprové revíry       
kaprové revíry      
kaprové revíry      
štrk. Orlov        
štrk. Orlov                      
Chata Plaveč     
Ľubotín           
Orlov           
Andrejovka        
potok Ľubotínka         
chovné potoky            
rieka Poprad             
kaprové revíry        
pst. Revír Plaveč, kaprové revíry 


