
Detský rybársky denník 

16,50 Eur 
Detský rybársky denník vo formáte A4, 

v hrebeňovej väzbe, 30 strán medzi 

hrubými doskami 

 

 

 

 

Nástenné hodiny SRZ  

14,00 Eur  
Nástenné hodiny SRZ s motívom lipeň, 

rozmery: 30x30cm 
 

 

 

 

 

Tričko maskáčové  

s logom SRZ 

10,00 Eur 

 
Maskáčové tričko s krátkymi rukávmi, 

potlač Logo SRZ, materiál 100% BAVLNA, 

dostupné veľkosti len „L“ 
 

 

 



Tričko Chránime lipňa 

8,00 Eur 
Tričko s krátkymi rukávmi, potlač text + 

obrázok Chránime lipňa, materiál 

65%polyester, 35 % bavlna, dostupné 

veľkosti len „L“ 
 

 

 

 

 

Sada Magnetiek SRZ 

12.00 Eur 

Sada 15 ks magnetiek s obrázkami 15-tich  

druhov sladkovodných rýb 

rozmer 60 x 100mm 
 

 

 

 

 

 

Pexeso SRZ 

1.50 Eur 

Pexeso s obrázkami rýb žijúcich v našich 

vodách, 24 obrázkov / 48 kariet 
 

 

 

 

 

 



Vankúš Sumec 

15.00 Eur 
Antialergický vankúš imitujúci sumca 

približné rozmery 110x17x20cm 

100% POLYESTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vankúš Kapor Maxi 

šupináč   12.00 Eur 
Antialergický vankúš imitujúci 

kapra 

približné rozmery 80x40x20cm 

100% POLYESTER 

 
 

 

 

 

 

Vankúš Kapor Maxi 

lysec         12.00 Eur 
Antialergický vankúš imitujúci 

kapra 

približné rozmery 80x40x20cm 

100% POLYESTER 
 

 

 

 

 



Vankúš Pstruh  

Potočný     8,00 Eur 

Antialergický vankúš imitujúci 

pstruha potočného 

približné rozmery 

60x24x10cm 

100% POLYESTER 
 

 

 

 

Vankúš Zubáč   

11,00 Eur 
Antialergický vankúš imitujúci 

zubáča 

približné rozmery 75x23x11cm 

100% POLYESTER 
 

 

 

Rybárska stolička  

s taškou na plece  

10,00 Eur 

 



Spôsoby úhrady 

Spôsob úhrady: 

- platba v hotovosti pri osobnom odbere v sídle Rady SRZ 

- prevodom na účet SRZ vopred (objednaný tovar Vám zašleme poštou po prijatí Vašej platby) 

- na dobierku (objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti)  

 

Spôsob prevzatia objednaného tovaru 

- Osobný odber – objednávku si je možné vyzdvihnúť po dohode osobne nad adrese Andreja Kmeťa 

20, 010 55 Žilina, v čase od 8:00 – 14:30 hod. 

Termín, kedy bude tovar pripravený na odber si je potrebné preveriť na tel. č. +421 41 507 36 11, 

sekretariat@srzrada.sk 

- Doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošty, Poštovné je stanovené podľa hmotnosti a rozmerov 

objednaného tovaru v zmysle cenníka Slovenskej pošty. 

 
 

mailto:sekretariat@srzrada.sk

