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Miestna organizácia SRZ  
Ul. SNP č. 36 
965 01 Ţiar nad Hronom  č. p. ................................................ 

 

Prihláška  
za člena Slovenského rybárskeho zväzu 

 
Žiadateľ  
Priezv isko a meno:...............................................................................................................................titul:.......................................  

 

narodený dňa: ..................................... ..................................................  v ........................................................................................ 

 

adresa........................................................................................................................ ....................... PSČ: ......................................  

 

číslo telefónu – pevná linka............................................mobilný telefón: ........................................e -mail .....................................  

 

Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Súhlasím so Stanovami zväzu a  zaväzujem sa nimi riad iť. Stotoţňujem sa s  úlohami 

Zväzu a budem sa akt ívne zúčastňovať na ich realizácii. Budem dodrţiavať rybársky zákon , vykonávaciu vyhlášku, zväzový 

a miestny ryb. poriadok. Dávam svojím podpisom súhlas MO SRZ v  Ţiari nad Hronom, aby zaznamenávala, usporadúvala, 

vyhľadávala, prehliadala, preskupovala, vyuţívala a  poskytovala ústredným orgánom SRZ, sekretariátu Rady SRZ, 

Ministerstvu ţivotného prostredia SR, Ministerstvu vnútra SR pre účely registrácie SRZ, moje osobné údaje. Súhlas je platný 

počas môjho členstva v SRZ. Po ukončení môjho členstva v SRZ súhlasím  s  archiváciu mojich osobných údajov pre 

potreby evidencie SRZ.  

Beriem na vedomie, ţe podľa Stanov Slovenského rybárskeho zväzu nadobúdam člen stvo aţ po úspešnom 

absolvovaní skúšok z ryb. predpisov, prijatí výborom, po zap latení zápisného a členského príspevku. Povolenie na rybolov 

môţem obdrţať po predloţení Štátneho rybárskeho lístku a po zaplatení príslušných poplatkov. 

Prehlasujem, ţe nie som organizovaný v ţiadnej inej miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu a ţe v 

posledných dvoch rokoch som nebol zo ţiadnej miestnej organizácie Slovenského ry bárskeho zväzu vylúčený. 

Prehlasujem, ţe som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol 

právoplatne odsúdený, nedopustil som sa závaţného priestupku proti predpisom o  rybárstve (pytliactvo a pod.) čo potvrdzujem 

čestným prehlásením.  

 Podpis som vykonal bez nátlaku a som si vedomý čo som podpísal. 

 
Dňa: ............................................................  

 

 ............................................................  
 vlastnoručný  podpis 

 

Záznam MO SRZ Žiar nad Hronom:  

Absolvoval skúšku z ryb. predpisov dňa: 

..................................................................................................................................................... 

Zaplatené zápisné v €: ............................................... Členský príspevok v €: ............................................................................  

Prihláška prejednaná výborom dňa: ............................................................................................................... ................................... 

Stanovisko výboru MO SRZ Ţiar nad Hronom k prih láške:  

 

 

 Podpis zástupcu MO SRZ Ţiar nad Hronom: 

 

Vydaná členská legit imácia dňa: ......................................  pridelené členské číslo: .........................................................................  


