Mestská organizácia SRZ Senica

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov
miestneho rybárskeho povolenia

Platný od 1. januára 2022

MsO SRZ Senica na zabezpečenie riadneho výkonu
rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Senica
vydáva na základe Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a
Vyhlášky č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon
č.216/2018
miestny rybársky poriadok:
(platný od 1. januára 2022)
MsO Senica je užívateľom nasledovných rybárskych revírov:
Lososový–pstruhový, lovný:

1. revír č. 2-0180-4-1 Brezovský potok
Brezovský potok od ústia do Myjavy po pramene.
2. revír č. 2-0290-4-1 Chvojnica č. 2
Od cestného mostu v Dubovciach po pramene.
3. revír č. 2-1390-4-1 Myjava č. 3
Čiastkové povodie Myjavy od telesa hrádze VN Myjava pod
nemocnicou po prvý stupeň nad VN Stará Myjava, vrátane VN
Stará Myjava, (2ha). Do tohto revíru nepatrí VN Brestovec.
Dôrazne žiadame členov SRZ, aby z dôvodu zachovania
druhovej čistoty rýb lovili na VN Stará Myjava len na umelé
nástrahy.
4. revír č. 2-5560-4-1 Vrbovčianka
Vrbovčianka od ústia do VN Kunov po št. hranicu s ČR.
5. revír č. 2-1381-4-1 Myjava č. 2 b
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Majeričky - Podbranč
po cestný most pri židovskom cintoríne v meste Myjava.
V lovných pstruhových revíroch platí zákaz
všetkých druhov rýb od 1. októbra do 15. apríla.
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lovu

Lososový–pstruhový, režim „CHYŤ a PUSŤ“
1. revír č. 2-1382-4-4 Myjava č. 2 c
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta pri židovskom
cintoríne v meste Myjava po teleso hrádze VN Myjava pod
nemocnicou. V rybárskom revíri s režimom „CHYŤ a PUSŤ“ je
zakázané ulovenú rybu si privlastniť. Loviť je povolené len
s háčikmi bez protihrotu. V tomto revíri platí zákaz lovu
všetkých druhov rýb od 1. októbra do 15. apríla.
Lososový–pstruhový, chovný:

1. revír č. 2-0671-4-2 Haluzníkov potok
Haluznikov potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.
2. revír č. 2-1141-4-2 Liešťanský potok
Liešťanský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.
3. revír č. 2-4352-4-2 Valúchovský potok
Valúchovský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.
4. revír č. 2-5691-4-2 Žriedlovský potok
Žriedlovský potok od ústia do Brezovského potoka po pramene.
5. revír č. 2-2151-4-2 Priepasnický potok
Priepasnický potok od ústia do Brezovského potoka po pramene.
6. revír č. 2-0171-4-2 Brestovský potok
Brestovský potok od ústia do Myjavy po pramene.
7. revír č. 2-1391-4-2 Myjava č. 4
Čiastkové povodie Myjavy od prvého stupňa nad VN Stará Myjava
po pramene.
V chovných pstruhových revíroch platí celoročný zákaz
lovu všetkých druhov rýb.
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Kaprový, lovný:

1. revír č. 2-0690-1-1 Hlbocké rameno
Staré koryto rieky Myjava za letiskom, od ústia do rieky Myjavy po
hranice vojenského obvodu pri vtoku Rudávky. Zákaz lovu
všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
2. revír č. 2-4950-1-1 Kunov, 65 ha
Do revíru patrí úsek Teplice od ústia do Myjavy po teleso hrádze
VN Kunov. Prísne sa zakazuje vjazd do inundácie priehrady po
poklese vodnej hladiny. V dobe od 15.6. do 31.8., v čase od
8.00 do 18.00 hod. sa zakazuje loviť ryby z priestorov trávnatej
plochy, a to od druhého výmoľu smerom od Senice až po
pieskovú pláž. Celoročne platí zákaz lovu rýb z pieskovej pláže.
V celej rekreačnej oblasti platí zákaz stanovania a kempovania, na
trávnatých plážach platí zákaz stavania akýchkoľvek stanových
prístreškov, rybárskych bivakov s podlahou aj bez podlahy a
altánkov, okrem slnečníkov. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od
15.3. do 31.5. Tento režim majú aj prednádrže. Lov rýb vo
vývarisku je zakázaný! Potok od telesa hrádze po sútok s Myjavou
má režim tečúcej vody. Loviť možno po celý rok za dodržania času
ochrany jednotlivých druhov rýb.
Upozorňujeme na zákaz vstupu na vtáčí ostrov celoročne
a v dobe od 15.3. do 15.7. zákaz vstupu do ochrannej zóny
vtáčieho ostrova vo vzdialenosti 20 metrov.
3. revír č. 2-1380-1-1 Myjava č. 2 a
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč – Šajdíkove
Humence po cestný most Majeričky - Podbranč.
Lov rýb povolený celý rok s dodržaním doby individuálnej
ochrany jednotlivých druhov rýb.
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4. revír. č. 2-4560-1-1 VN Brezová, 8 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
5. revír č. 2-4900-1-1 VN Koválov, 8 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
6. revír č. 2-5110-1-1 VN Osuské, 8 ha
VN Osuské je vypustená. O podmienkach lovu rýb po napustení
tejto vodnej nádrže Vás budeme informovať.
7. revír č. 2-4810-1-1 VN Jablonica, 8 ha,
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
8. revír č. 2-5210-1-1 VN Radošovce 2, 16 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
9. revír č. 2-5200-1-1 VN Radošovce 1, 1 ha
Vodná nádrž je vypustená.
10. revír č. 2-5520-1-1 VN Vrbovce, 2 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
11. revír č. 2-4540-1-1 VN Brestovec, 9,8 ha
VN Brestovec je vypustená. O podmienkach lovu rýb po napustení
tejto vodnej nádrže Vás budeme informovať.
12. revír č. 2-4740-1-2 VN Hlboké
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
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Kaprový, chovný:

1. revír č. 2-2380-1-2 Rybníčky pod VN Kunov
2. revír č. 2-4811-1-1 VN Jablonka
V chovných kaprových revíroch platí celoročný zákaz lovu
všetkých druhov rýb.
Informačné tabule na revíroch.
V prípade, že na niektorých rybárskych revíroch dôjde v priebehu
obdobia platnosti tohto rybárskeho poriadku k vykonaniu
technickej úpravy alebo k iným zásahom, treba rešpektovať
spôsob rybolovu podľa úpravy vyznačenej na tabuliach.
Odporúčame členom, aby sa pred začatím lovu oboznámili s
informáciami uvedenými na tabuli na jednotlivých revíroch.
Rozšírenie detského povolenia
Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody sa počas
školských prázdnin (júl ÷ august) bezplatne rozširuje na kaprové
revíry v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa
povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.
INDIVIDUÁLNA OCHRANA RÝB (§ 14 zákona č. 216/2018 Z.z.)
• zakazuje sa loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej
druhovej ochrany,
• zakazuje sa loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
• zakazuje sa privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu
lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený
počet alebo hmotnosť,
• zakazuje sa začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru
alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti
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privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia
príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby.
ZAKÁZANÉ SPÔSOBY LOVU RÝB (§ 15 zákona č. 216/2018
Z.z.)
• loviť ryby pri vodných stavbách, z telesa hrádzi, vrátane
nahadzovania,
• loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú
a pri love na plávanú,
• loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania
návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych
revíroch s výmerou menšou ako 10 ha (neplatí na VN Kunov a
VN Radošovce II),
• vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento
účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho
revíru podľa § 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby
alebo mobilné zariadenia.
V PSTRUHOVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE (§ 16 zákona č.
216/2018 Z.z.):
• loviť viac než jednou udicou,
• loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
• používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
• používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej
časti,
• používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte
väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
• používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich
napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží
a ostatných vodných plôch,
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•

•
•

•

používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule,
pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo
všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny
ikier,
akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od
západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným
svetlom,
loviť viac ako tri dni v týždni.

V KAPROVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE (§ 18 zákona č.
216/2018 Z.z.):
• loviť na viac ako dve udice,
• loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú
a pri love na plávanú,
• loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri
love na prívlač,
• loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
• pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte
väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
• loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do
31. mája.
• loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou
dĺžkou menšou ako 10 cm,
• loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej
napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája,
• pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako
jednou nástrahou,
• loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
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•

•

•

loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od
západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným
svetlom,
loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach
od 1. januára do 31. mája – platí pre VN Kunov a VN
Radošovce 2,
loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže,
slepé ramená, mŕtve ramená alebo odstavené ramená.

DENNÝ ČAS LOVU RÝB V KAPROVÝCH VODÁCH
Mesiac

Doba lovu

január až apríl
máj
jún až október
november a december

od 6:00 do 21:00 hod
od 4:00 do 24:00 hod
od 0:00 do 24:00 hod
od 6:00 do 21:00 hod

DENNÝ ČAS LOVU RÝB V PSTRUHOVÝCH VODÁCH
Mesiac
apríl a september
máj a august
jún a júl

Doba lovu
od 6:00 do 20:00 hod
od 5:00 do 21:00 hod
od 4:00 do 22:00 hod

LOVNÉ MIERY A ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB
• čas individuálnej ochrany rýb sa počíta vrátane prvého a
posledného dňa,
• dĺžka tela pri rybách sa meria od predného konca hlavy až po
koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
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Lovná
Čas individuálnej
miera od
ochrany rýb
(v cm)
Čas individuálnej ochrany rýb: od 1.1. do 15.3.
Mieň sladkovodný
35
Čas individuálnej ochrany rýb: od 1.1. do 31.5.
Lipeň tymianový
33
Šťuka severná
60
Čas individuálnej ochrany rýb: od 1.1. do 15.6.
Sumec veľký
70
65
Zubáč veľkoústy
Čas individuálnej ochrany rýb: od 15.3. do 31.5.
Kapor rybničný
od 40 do 60 neplatí od 1.5. do 31.5., keď
je lov a privlastnenie
povolené počas pretekov
Boleň dravý
40
Jalec hlavatý
25
Jalec maloústy
20
Jalec tmavý
30
Jeseter malý a sibírsky
45
Lieň sliznatý
30
Mrena severná
40
Nosáľ sťahovavý
30
Pleskáč siný
25
Pleskáč tuponosý
25
Pleskáč vysoký
30
Podustva severná
30
Čas individuálnej ochrany rýb: od 1.9. do 15.4.
Pstruh potočný
30
Pstruh jazerný
50
Druh
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DRUHY RÝB, PRE KTORÉ SA NEUSTANOVUJE ČAS
INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY
Amur biely a Amur čierny - Lovná miera od 60 cm
Belička európska
Pleskáč zelenkavý - lovná miera od 15 cm
Červenica ostrobruchá Pstruh dúhový - Lovná miera od 27 cm
Karas striebristý
Tolstolobik biely - Lovná miera od 45 cm
Ostriež zelenkavý
Tolstolobik pestrý - Lovná miera od 45 cm
Plotica červenooká
Úhor európsky - Lovná miera od 50 cm

USTANOVENIA LOVU RÝB PRE DETI
Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne
v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka
alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si
môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková
hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa
sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej,
sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa
sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo
lososovitých druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej
hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na
tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov
vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho
lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne
v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka
alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si
môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková
hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa
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sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej,
sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa
sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového
alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej
ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť
túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu
ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg,
obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za
správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov
zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom
rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
Loviaci od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia alebo
osobitného povolenia môže loviť ryby ako plnoletá osoba.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI VODE
• Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť
najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej
vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci
medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov,
ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
• Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne
priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch,
alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb
je možné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je
potrebné viditeľne označiť.
• Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v
živom stave, dbá na to, aby ju bez týrania usmrtil, čo sa
vzťahuje aj na všetky invázne nepôvodné druhy rýb. Ak loviaci
ulovenú rybu nevie spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody Ak je
ryba označená viditeľnou značkou, túto skutočnosť uvedie do
záznamu s uvedením druhu, dĺžky, hmotnosti a takto označenú
rybu vráti s náležitou opatrnosťou späť do vody.
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•

•

•

•

Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu a po ukončení
lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho
okolie; loviaci zároveň zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho
okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví
vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať
na mieste lovu.
Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré
nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú
najväčšiu lovnú mieru a ryby ulovené v revíroch s režimom
chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo
najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú
akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe
uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne
nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky
ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák
alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri
love na kaprových vodách spôsobom na položenú
a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb
a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku
podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu
alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.
Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého
svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožni
jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb
z rybárskeho člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje
osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie
umiestnené na rybárskom člne.
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MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA
1)
Loviaci pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne,
bez možnosti vymazania, každý deň lovu s uvedením dátumu
a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
2)
Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď
loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:
a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera
sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva
kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra
rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo
dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča
volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva
kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej,
alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy
pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového;
k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha
dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo
nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených
rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť
nepresiahla 5 kg,
b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková
hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb
privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne
nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3 Vyhlášky
381/2018 Z.z.
3)
Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa
odseku 2 v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom
sa denný lov rýb skončí.
4)
Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku
podľa odseku 2 presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť
túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
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5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu,
ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný
úlovok na tento jeden kus ryby.
Úlovok Kapra rybničného o dĺžke nad 60 cm musí byť
vrátený späť do vody.
Úlovok Zubáča veľkoústeho o dĺžke do 65 cm musí byť
vrátený späť do vody.
Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny
počet rýb podľa odseku 2 písm. a) a b), ktorý stanoví
užívateľ. Privlastnením si stanoveného počtu rýb na jedno
povolenie platnosť povolenia na lov rýb zanikne. Pri zániku
platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si stanoveného
počtu rýb podľa odseku 2 písm. a) a b) v jednom
kalendárnom roku pri nevyčerpanom limite vydaných
povolení, môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
Loviaci zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom
uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu
podľa odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu
okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci
zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne po skončení
lovu. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto
skutočnosť bezprostredne po skončení, alebo prerušení lovu
rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom
riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného
orgánu.
Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa §
13 ods. 1 a 3 ustanovenú lovnú mieru, do samostatného
riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky
a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí
dátum a číslo revíru do ďalšieho riadku záznamu.
Privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 13 ods. 4 nemajú
stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného
riadku záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri
15

12)

druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú
hmotnosť.
Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa (býčko,
býčkovec, hrúzovec, pichľavka, slnečnica pestrá, sumček)
zapisuje loviaci do samostatného riadku záznamu tak, že
v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby, množstvo
a ich celkovú hmotnosť.

UPOZORNENIE
• Parkovanie je možné len v súlade s dopravným označením
a zákonom o ochrane prírody.
• Lov bez platného rybárskeho lístka, bez platného
povolenia na rybolov, prípadne nesprávne vyplnené
záznamy o úlovkoch alebo nezapísanie úlovkov, ako i
nevyškrtnutie kolónky o tom, že loviaci nemal žiaden
úlovok sa považuje za lov bez platných dokladov.
• Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú
neprenosné.
• 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.
• Každý člen je povinný zaplatiť členské príspevky najneskôr do
31. marca bežného roka. Nezaplatením členského príspevku
do 31. marca zaniká členstvo v SRZ.
• RADA SRZ určila platnosť a rozsah miestnych a zväzových
povolení na vody kaprové – držiteľ uvedených povolení je
oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu
maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho,
šťuky severnej, sumca veľkého a lieňa sliznatého.
Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb
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•

platnosť povolenia končí, pričom rybár si môže zakúpiť
ďalšie povolenie. Upozorňujeme, že i v prípade ak je rybár
držiteľom miestneho a zväzového povolenia na vody
kaprové môže si privlastniť len 40ks rýb (nie 80 ks!).
RADA SRZ schválila nasledovnú zmenu množstva úlovkov
pstruha potočného a lipňa tymianového, vzťahujúcu sa na
všetky druhy povolení na pstruhové a lipňové vody.
Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa
privlastniť si spolu maximálne 40 ks pstruha potočného
alebo lipňa tymianového.
Ak loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky pstruha
potočného alebo lipňa tymianového, po vyčerpaní stanovenej
kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie povolenie. Povolenie na
lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu
maximálne 40 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového.

Ak člen SRZ MsO Senica zistí na rybárskom revíre hromadný
úhyn rýb, neprirodzené správanie sa rýb, znečistenie vody
chemickými látkami (sfarbenie vody, pena na hladine a
podobne) je nutné bezodkladne túto skutočnosť oznámiť
Slovenskej inšpekcii životného prostredia (kontakt uverejnený
v povolení na rybolov) a ktorémukoľvek členovi výboru MsO.
Podozrenie z páchania trestného činu pytliactva bezodkladne
oznámte na Políciu SR.
Pri výkone rybárskeho práva je loviaci povinný riadiť sa podľa
zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z., vykonávacej vyhlášky č.
381/2018 Z.z., miestneho rybárskeho poriadku a oznamov
uverejnených na tabuliach jednotlivých rybárskych revírov.
Výbor MsO SRZ Senica
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PRE RYBÁROV – NA ZAMYSLENIE
Je nás viac ako 1500 rybárov MsO SRZ Senica, dopraj preto aj
ostatným zážitok pri vode, pôžitok z lovu a z pobytu v prírode. Pri
vode a pri samotnom love rýb najmä oddychuj a relaxuj! Lov rýb je
vášeň.
Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si
ryby – pričom poradie týchto slov je veľmi dôležité.
Ryby sú súčasťou nášho životného prostredia – treba ich chrániť!
Nezabudni, že len rybu, ktorú pustíš – môžeš znovu uloviť.
Používaním háčikov bez protihrotu sa vyrovnávajú šance medzi
tebou a rybou. Ak chceš rybu pustiť, uvoľni ju šetrne už vo vode.
Ak máš záujem rybu pustiť späť do vody, vyhni sa zbytočnému
meraniu, váženiu malých rýb, pri fotení manipuluj s rybou nanajvýš
opatrne. Čím teplejšia je voda a prostredie, tým väčšiu opatrnosť
venuj manipulácii s rybou. Maj pripravený pean, alebo iný
uvoľňovač háčikov. Rybu opatrne púšťaj smerom hlavou proti prúdu
vody.
Prispej aj ty k ochrane životného prostredia. Neznečisťuj lovné
miesto. Nie všade je možné klásť oheň a povolený vjazd a státie
motorovým vozidlom. Ak máš zdravé nohy, zváž kam až zájdeš
autom k rybárskemu revíru. Aj podľa tvojho správania, posudzujú
nás všetkých rybárov.
Pri love rýb si vážme naše právo loviť ryby a buďme voči sebe
navzájom tolerantní.
Dbaj na svoju bezpečnosť pri love a ľudí v tvojom okolí.
Najdôležitejšie je aby si sa z rýb šťastne vrátil domov.
Dodržaním týchto zásad prispeješ aj Ty k zlepšeniu stavu rýb
v našich vodách.
Prevzaté zo Spoločného rybárskeho poriadku SRZ Rada Žilina
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ĎAKUJEME NAŠIM SPONZOROM:
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TELEFÓNNE ČÍSLA
Funkcionári MsO SRZ Senica:
• Branislav Hesek (predseda): 0905 165 310,
• Ing. Ivan Haringa (tajomník): 0911 434 824,
• Mgr. Pavol Adamec (hlavný hospodár): 0905 279
781,
• Bc. Ján Vojtek (vedúci Rybárskej stráže): 0903
448 391,

Slovenská inšpekcia životného prostredia,
pracovisko Žilina: 0903 770 065.

