
 

 
 

O B E Ž N Í K   č. 1/2018 
 
 
1. Výbor MO SRZ Sabinov oznamuje všetkým svojim členom, že členská schôdza  sa bude 

konať dňa 24.2.2018 v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, so 
začiatkom o 9.00 hod, na ktorú zároveň všetkých srdečne pozýva.  

 
2. Znovu sa obraciame na našich členov s  prosbou o pomoc pri získavaní 2 % z už 

zaplatenej dane za rok 2017, pre našu MO. Preukázaným získaním financií z  2 % pre 
MO vo výške  nad 100 €, získa člen miestne povolenie na rybolov podľa vlastného 
výberu. 

 
3. Každý člen pri kúpe povolenia na rybolov obdrží nový Miestny rybársky poriadok 

(MRP), s viacerými dôležitými zmenami, ktorého prípadné ďalšie úpravy vyplývajúce 
z uznesenia členskej schôdze, budú doňho zapracované vo forme dodatku.  

 
4. Preteky O putovný pohár primátorov miest Sabinova a Lipian sa uskutočnia na 

štrkoviskách v Orkucanoch  Rožkovanoch dňa 6.5.2018,   Súťažiť budú 3-členné družstvá 
na plávanú podľa pravidiel CIPS. Účastnícky poplatok 45 €/družstvo, pretekári zaplatia 
pri prezentácii v čase od 7.00 -7.30 hod. 

 
5. Miestne preteky v love rýb jednou udicou všetkými dovolenými spôsobmi okrem 

prívlače, sa uskutočnia v nedeľu dňa 13.5.2018 na štrkoviskách v Rožkovanoch. Pretekať 
sa bude v  kategóriách: deti do 15 rokov, ženy, dospelí, dôchodcovia nad 62 rokov 
a invalidi, pretekári. Hodnotení a odmenení budú prví traja v každej kategórii. Štartovné je 
jednotné 3 €. Prezentácia bude od 7.00 - 7.30 hod na mieste pretekov.  

 
6. Preteky v love rýb udicou „Sabinovská muha“ sa uskutočnia na VN Jakubovany, 

termín sa spresní po zasadaní športovej sekcie pri Rade SRZ. Súťažiť sa bude v dvoch 
kategóriách: 1. klasická muškárska zostava (muškárska udica, šnúra, muškársky 
navijak, umelé mušky), 2. zostava s bublinou (prívlačová udica a navijak, bublina, umelá 
muška). Štartovné 5 € zaplatia súťažiaci pri prezentácii v čase  od 7.00 -7.30 hod. 

 
7. Deň pri vode pre postihnuté deti sa uskutoční dňa  29.6.2018 a Detské 24 hodinové 

rybárske preteky 30.6.2018 - 1.7.2018, na štrkovisku č.3 v Rožkovanoch. Prezentácia 
detských pretekárov na 24 hodinové rybárske preteky bude v sobotu od 9.00 do 11.30 
hod, štartovné pre deti bude 6 €,  pre dospelých sprievodcov detí (v prípade záujmu) 10 €. 
V štartovnom je započítané celodenné stravovanie počas soboty a nedele a ceny.   

 
 
     Podrobnejšie a doplnené informácie o plánovaných akciách budú včas zverejnené na 

našej webovej stránke a vo vitríne Rybárskeho domu. 
 
 
     Prajeme Vám pekné  zážitky a úspešný lov na našich revíroch. 

 
 

 

 

 



      V Sabinove dňa 5.1.2018                                                  Výbor MO SRZ Sabinov 
POZVÁNKA NA ČLENSKÚ SCHÔDZU 

 
 
 
 
 
 

 
Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove, pozýva 
svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 24.2.2018 o 
9.00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, s týmto programom:  
 
1. Otvorenie  
1. Voľba predsedníctva a pracovných komisií (návrhovej, mandátovej a volebnej) 
2. Správa o činnosti výboru v roku 2017 a návrh plánu hlavných úloh na rok 2018  
3. Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 
4. Správa o zarybňovaní v roku 2017 a návrh plánu zarybnenia na rok 2018 
5. Správa o činnosti rybárskej stráže v roku 2017  
6. Správa kontrolnej komisie za rok 2017  
7. Ocenenie aktívnych členov MO  
8. Správa mandátovej komisie o účasti na členskej schôdze a uznášania schopnosti 

členskej schôdze.  
9. Voľby členov výboru, kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ  
10. Prestávka  
11.  Diskusia  
12.  Správa volebnej komisie o výsledku volieb  
13. Návrh na uznesenie z členskej schôdze  
14.  Záver 
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