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Oznámenie o výdaji cenín a rybárskych povolení pre sezónu 2022 
                                        

Na základe uznesenia výboru MOSRZ Liptovský Hrádok vydávame tento oznam, ktorým chceme 
upresniť a skoordinovať objednávanie, platenie a  výdaj cenín a rybárskych povolení pre sezónu 2022. 
 
VČS MOSRZ Liptovský Hrádok konaná 18.7.2021 prijala nasledovné uznesenie týkajúce sa objednania 
cenín a povolení: 
Uznesenie č. 4: 
Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 2021 schvaľuje ako jediný možný spôsob objednania 
cenín MO SRZ LH formou webovej stránky www.mosrzlh.sk. Na adrese 
https://obchod.mosrzlh.sk/povolenky/. Uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022 
 
Na webovej stránke sa nachádza podstránka , ktorá umožňuje realizovať celý proces objednania 
cenín a povolení elektronickou formou , prostredníctvom webu a vašej e-mailovej schránky. 
 
Podmienkou je aby ste mali založenú e-mailovú schránku, prostredníctvom ktorej bude môcť systém 
s Vami komunikovať. 
Kliknite na priamy link:  https://obchod.mosrzlh.sk/povolenky/ , alebo využite cestu k podstránke:  
PRE ČLENOV/OBJEDNÁVKA POVOLENIEK  
Vyberte si z ponuky cenín a povolení a realizujte celý proces objednania tak ako Vás bude navádzať 
systém. Po zrealizovaní objednávky,  bude Vaša objednávka skontrolovaná a postupne budete 
informovaní o podkladoch k platbe, o zrealizovanej úhrade a budete informovaní o termíne a 
spôsobe prevzatia uhradených cenín. 
 

Hotline podpora pri elektronickej forme objednávania cenín: 
Ing. Juraj Vavro ml. 
info@mosrzlh.sk 
0907 327 759 
 

Pravidlá pri nákupe cenín a povolení pre sezónu 2022 

Povinné položky: 

 V prípade, ak chcete byť aj naďalej členom MOSRZ tak si vyberte podľa kategórie členskú 

známku a vyrovnajte neodpracované brigády za rok 2021 

 V prípade, ak chcete byť aj naďalej členom MOSRZ a chcete loviť ryby, tak si vyberte podľa 

kategórie členskú známku, vyrovnajte neodpracované brigády za rok 2021 a podľa kategórie 

Vami požadované povolenia na rybolov 

 

Podmienkou na zakúpenie zväzového povolenia na rybolov je zakúpenie miestneho povolenia na 

rybolov. 

Platba musí byť zrealizovaná do 31.03.2022. V prípade, ak neuhradíte minimálne platbu za členskú 

známku v stanovenom termíne alebo nedoručíte na výbor MOSRZ LH žiadosť o prerušenie členstva, 

tak prestávate byť členom SRZ. 

Kvôli jednoznačnej identifikácii platby vždy plaťte za jedného člena jednou platbou. Neplaťte jednou 

platbou za viacerých členov. 

Zaplatiť môžete výlučne prevodom na účet alebo priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni. 

Platbu poštovou poukážkou nerealizujte, pre problémy pri  identifikácii došlej platby 

Výdaj cenín a povolení na rybolov na základe platby v hotovosti nie je možný. 

 

Podľa uznesenia výboru MOSRZ LH je každý člen v kategórii dospelý muž, žena povinný odpracovať 

dve 6 hodinové brigády.  Od tejto povinnosti sú oslobodené kategórie: dieťa, mládež, dôchodca, ZŤP, 

ID, člen rybárskej stráže člen, členovia KRK, členovia DK, vedúci rybárskeho krúžku a členovia výboru.  

 



Výdaj cenín a povolení 

 

Výdaj cenín a povolení na rybolov bude zahájený v pondelok 10.01.2022. 
Ceniny a povolenia si budete môcť prevziať v dňoch:  

 pondelok až piatok 9:00hod. – 12:00hod.  13:00hod. – 17:00hod 

 Každú sobotu  9:00hod. – 12:00hod. 

 
na adrese:  

 Rybárska predajňa STARFISH  

Ul.1.maja941/118 

Liptovský Mikuláš  

www.starfish.sk 

kontaktná osoba: 

 Ľubomír Kordoš, mobil: 0908 937 612, starfish@starfish.sk 

 

Dôrazne Vás žiadame pri výdaji cenín a povolení o dodržiavanie platných protiepidemiologických 

opatrní, príďte vždy  s nasadeným rúškom, dodržujte vzájomnú bezpečnú vzdialenosť, kontakt 

skráťte na nevyhnutné minimum, chráňte seba aj nás. 

 

 

Pri výdaji cenín a povolení predložte: 

 Váš členský preukaz, do ktorého Vám bude vlepená členská známka 

 Platný štátny rybársky lístok 

 V prípade ak ste ZŤP alebo invalidný dôchodca, príslušný preukaz, prípadne potvrdenie 

o zdravotnom stave 

 V prípade, ak ste si objednali nový členský preukaz, tak fotografiu 3x4cm 

Výdaj cenín a povolení je možný najskôr do piatich dní po zrealizovaní platby. 
Súčasťou výdaja cenín a povolení je možnosť aktualizovať alebo doplniť Vaše kontakty v evidencii 
členskej základne.  
Odporúčame všetkým členom si zriadiť  e-mailovú schránku a zaevidovať ju v databáze členov 
(zaslaním na email: info@mosrzlh.sk alebo osobne pri výdaji cenín) ,nakoľko na základe uznesenia 
VČS 2021 jedinou možnou komunikáciou výboru s členskou základňou bude elektronická 
komunikácia. 
 
 
Všeobecné platné pravidlá 
 

1. Podmienkou získania platných povolení na rybolov pre sezónu 2022 je vrátenie riadne 

vyplnených povolení zo sezóny 2021 do termínu 15.01.2022. Upozorňujeme, že povolenia na 

rybolov vyplňujete aj v zadnej časti v sekcii „Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb 

a rybárskych revírov“! Toto platí aj keď ste si neprivlastnili žiadnu rybu, ale navštívili ste 

niektorý z revírov. Prosíme Vás, aby ste pred odovzdaním povolení dôkladne skontrolovali 

správnosť jeho vyplnenia. Týmto predídeme nezrovnalostiam. 

Nezabudnite: 

Podľa § 14, bodu 21 Vyhlášky č.381/2018 Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky:  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. 

 

 
 



2. Kategórie členov MOSRZ Liptovský Hrádok : 

 Dieťa 3-14 rokov 

 Mládež 15-17 rokov 

 Dospelý 18-61 rokov 

 Dôchodca 62-69 rokov 

 Dôchodca 70 rokov a viac 

 

V rámci kategorizácie členov MOSRZ LH do jednotlivých skupín podľa veku platí pravidlo, že 

rozhodujúci je vek, ktorý dosiahne člen v kalendárnom roku 2022. 

3. Platba za ceniny a povolenia musí byť zrealizovaná do 31.3.2022. 

4. V prípade ak neuhradíte minimálne platbu za členskú známku v termíne do 31.03.2022 alebo 

nedoručíte na výbor MOSRZ LH žiadosť o prerušenie členstva, tak prestávate byť členom SRZ. 

 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok Vám želá úspešnú rybársku sezónu 2022 a veľa pekných chvíľ na 

rybačke. 

 

V Liptovskom Hrádku 1.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

         Ľudevít Kurpas 

        predseda MOSRZ 


