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      Slovenský rybársky zväz -  Miestna organizácia 
Holíč na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho  
práva v rybárskych revíroch obhospodarovaných SRZ 
MO Holíč a na základe Zákona o rybárstve č. 216/2018 
Z. z.,  vydáva tento Miestny rybársky poriadok, ktorý je 
záväzný pre všetkých členov a hostí. 
     
     Tento Miestny rybársky poriadok necituje jednotlivé 
ustanovenia zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. 
a vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z..  

VŠEOBECNÉ ZÁSADY
1/  Tento Miestny rybársky poriadok upravuje rybolov      
v rybárskych revíroch obhospodarovaných SRZ  MO 
Holíč, ktoré patria do kaprových vôd.
2/  Počas lovu rýb je osoba povinná mať rybársky lístok, 
povolenie na rybolov alebo osobitné povolenie na 
rybolov pri sebe a pri kontrole ich predložiť na 
požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka 
obecnej polície alebo člena rybárskej stráže.  
3/  Držiteľ „Povolenia na rybolov“ a „Záznamu 
o dochádzke k vode a úlovkoch“ je povinný tento 
odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka po skončení 
jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam 
odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenia 
vzťahuje, ryby nelovil. Ak tento do určeného termínu 
„Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ neodovzdá, 



3

rybársky hospodár mu nevydá povolenie na rybolov na 
nasledujúci rok.   
4/  V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 
15. marca do 31. mája; to neplatí od 1.mája do 31.mája, 
ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové 
rybárske preteky. Tento zákaz sa nevzťahuje na kaprové 
vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, 
slepých ramien, mŕtvych ramien a odstavených ramien 
a na kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými 
plochami.  
5/  Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ 
alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz 
lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov 
rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo 
dňa vysadenia do 28 dní. Zákazy lovu rýb vymedzené 
časovým úsekom platia od 00.00 h prvého dňa a končia 
o 24.00 h posledného dňa. Tento časový úsek 
v jednotlivých rybárskych revíroch oznámi SRZ MO 
tabuľami.     
6/ Loviaci rybári sú zodpovední za dodržiavanie 
poriadku a čistoty  vo svojom okolí pred začiatkom lovu, 
počas lovu, pri prerušení lovu a po skončení lovu.      
7/ Loviaci po skončení lovu je povinný odstrániť 
akékoľvek označenia miesta vnadenia alebo 
nahadzovania.
8/ Miesta na lov sa nesmú akýmkoľvek spôsobom  
vyhradzovať a za týmto účelom zriaďovať na 
pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru 
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akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné 
zariadenia. /§ 15 ods. 1 písm. h) Zákon č.126/2018 Z. z./

9/ Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou 
nezávislého zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá 
umožní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri 
zabrodení a love rýb z rybárskeho člna, sa za osvetlenie 
miesta lovu považuje osvetlenie umiestnenie na odeve 
loviaceho alebo na rybárskom člne.

 Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie dňa 4.12.2019 vydal rozhodnutie č. OU-SI-
OSZP-2019/000819-007, ktoré vydáva na lokalitách  
štrkoviskách Boričky I. č. 2-3010-1-1, Boričky II. č. 2-
3020-1-1 a Unín č. 2-4120-1-1 zákaz:
-  vstupu na ostrovy
- používania rybárskeho člna v zmysle § 2 ods. 2 písm.r)        
   zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve ovládaného 
   manuálnym pohonom, alebo s elektrickým motorom  
   s gélovou batériou, ktorého ťah nepresahuje 50 libier 
   (22,5 kg), slúžiaceho nielen na výkon rybárskeho 
   práva, v období od 15.3. do 30.6. 
- používania rybárskeho člna v zmysle § 2 ods. 2 písm.r) 
   zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve s akýmkoľvek 
   motorovým pohonom, okrem elektrického motora s 
   gélovou batériou, ktorého ťah nepresahuje 50 libier    
   (22,5 kg), slúžiaceho nielen na výkon rybárskeho    
   práva, v období od 1.1. do 31.12.
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- používania akýchkoľvek plavidiel, ktoré nie sú určené    
  na výkon rybárskeho práva, predovšetkým určených na   
  windsurfing, kiteboarding (kiting), paddleboarding,  
  a pod., v období od 1.10. do 31.7.
- umiestňovať akékoľvek obytné zaradenia (maringotky, 
   prívesy, motorové  vozidlá vyradené z evidencie) na 
   brehy vodnej plochy 
- umelého zmenšovania plochy pobrežných porastov

 
 Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie dňa 4.12.2019 vydal rozhodnutie č. OU-SI-
OSZP-2019/000820-008, ktorý vydáva na lokalite  
Štrkovisko Adamov č. 1 č. 2-2830-1-1 zákaz: 
- vstupu na ostrovy
- používania rybárskeho člna v zmysle § 2 ods. 2 písm.r)
  zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve ovládaného   
  manuálnym pohonom, alebo s elektrickým motorom 
  s gélovou batériou, ktorého ťah nepresahuje 50 libier   
  (22,5 kg), slúžiaceho nielen na výkon rybárskeho 
   práva, v období od 15.3. do 30.6. 
- používania rybárskeho člna v zmysle § 2 ods.2 písm. r)  
  zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve s akýmkoľvek 
  motorovým pohonom, okrem  elektrického motora
  s gélovou batériou, ktorého ťah nepresahuje 50 libier 
  (22,5 kg), slúžiaceho nielen na  výkon rybárskeho 
  práva, v období od 1.1. do 31.12.
- používania akýchkoľvek plavidiel, ktoré nie sú určené     
  na výkon rybárskeho práva, predovšetkým určených na 
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  windsurfing, kiteboarding (kiting), paddleboarding,  
  a pod., v období od 1.10. do 31.7.
- umiestňovať akékoľvek obytné zaradenia (maringotky,    
  prívesy, motorové  vozidlá vyradené z evidencie) na 
  brehy vodnej plochy mimo územia na to určeného 
 podľa Územného plánu zóny - Adamovské jazerá I. a II.
- výkonu rybárskeho práva v 100 m úseku v južnej časti       
   jazera, viď. príloha č. 1., ktorá je súčasťou tohto 
   rozhodnutia
- umelého zmenšovania plochy pobrežných porastov

 Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie dňa 4.12.2019 vydal rozhodnutie č. OU-SI-
OSZP-2019/000820-008, ktorý vydáva na lokalite  
Štrkovisko Adamov č. 2 č. 2-2840-1-1 zákaz :
- vstupu na ostrovy
- používania rybárskeho člna v zmysle § 2 ods. 2 písm.r)       
  zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve ovládaného  
  manuálnym pohonom, alebo s elektrickým motorom 
  s gélovou batériou, ktorého ťah nepresahuje 50 libier   
  (22,5 kg), slúžiaceho nielen na výkon rybárskeho 
  práva, v období od 15.3. do 31.7., vo vzdialenosti 80 m 
  od ostrovov situovaných v západnej časti štrkoviska,
  v oblasti vyznačenej plávajúcimi bójami
- používania rybárskeho člna v zmysle § 2 ods. 2 písm.r) 
  zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve s akýmkoľvek 
  motorovým pohonom, okrem elektrického motora 
  s gélovou batériou, ktorého ťah nepresahuje 50 libier 
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  (22,5 kg), slúžiaceho nielen na výkon rybárskeho 
  práva, v období od 1.1. do 31.12.
- používania akýchkoľvek plavidiel, ktoré nie sú určené      
  na výkon rybárskeho práva, predovšetkým určených na   
  windsurfing, kiteboarding (kiting), paddleboarding,  
  a pod., v období od 1.10. do 31.3.
- používania akýchkoľvek plavidiel, ktoré nie sú určené    
  na výkon rybárskeho práva, predovšetkým určených na   
  windsurfing, kiteboarding (kiting), paddleboarding,  
  a pod., v období od 1.10. do 31.7., vo vzdialenosti 80 m 
  od ostrovov situovaných v západnej časti štrkoviska,      
  v oblasti vyznačenej plávajúcimi bójami
- umiestňovať akékoľvek obytné zaradenia (maringotky,     
  prívesy, motorové  vozidlá vyradené z evidencie) na 
  brehy vodnej plochy mimo územia na to určeného   
  podľa Územného plánu zóny-Adamovské jazerá I. a II.   
- výkonu rybárskeho práva v severnej časti štrkoviska,   
   lokalita Šránky, v označenom úseku od stavby na 
   parcele č. 3519/53, registra C katastra nehnuteľností 
   SR, viď. príloha č. 2., ktorá je súčasťou tohto 
   rozhodnutia
- umelého zmenšovania plochy pobrežných porastov

V zmysle § 2 Zák. č. 216/2018 Z .z.
- rybársky čln je plavidlo ovládané manuálnym    
  pohonom alebo motorovým pohonom slúžiace na   
  výkon rybárskeho práva; za rybársky čln sa považuje 
  najmä čln, hausbót, pramica, nafukovací čln, kajak, 
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   kanoe alebo belly boat,
- zavážacia loďka je diaľkovo ovládané zariadenie 
   umožňujúce pri love zavážanie návnad a nástrah.  

1. Popis rybárskych revírov:
Rybársky revír 
č. 2-1350-1–1  Morava č.7/b – vodný tok
- čiastkové povodie rieky Moravy od premostenia 
plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri 
Hodoníne a Cunínsky potok od ústia do Moravy po 
pramene.

č. 2-0280-1–1   Chvojnica č. 1 – vodný tok
- od ústia do Moravy po cestný most v obci Dubovce.

č. 2-1300-1-1 Melioračný kanál Tvrdonice– vodný tok 
- od ústia do rieky  Moravy pri hati Adamov, cez 
Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie 
z Farskej vody.

č. 2-0640-1-1  Farská voda – vodný tok
 - od ústia do rieky Moravy pri prečerpávacej stanici 
Kopčany po zhybku pod Chvojnicou pri obci Kátov.

č. 2-1020-1-1  Kátovský Kút - vodný tok 
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č. 2-0981-1-1  Kanál Kátovské jazero – vodný tok   
- pri obci Kátov od zhybky pod Chvojnicou,  po hranicu 
k.ú. Skalica. Súčasťou je aj kanál Struha od vyústenia 
z rieky Moravy po sútok s Kanálom Kátovské jazero.
č. 2-5160-1-1  VN Prietržka – vodná nádrž - vodná 
nádrž v k.ú. Prietržka.
č. 2-2830-1-1   Štrkovisko Adamov č. 1 – ostatná 
vodná plocha – vyťažené štrkovisko v k.ú. Gbely               
č. 2-2840–1-1   Štrkovisko Adamov č. 2 – ostatná 
vodná plocha – štrkovisko s aktívnou ťažbou štrku         
                          v k.ú. Gbely 
č. 2-3010-1–1 Štrkovisko Boričky I. – ostatná vodná 
plocha - vyťažené štrkovisko v k.ú. Kopčany - zákaz  
lovu rýb v oblasti neresiska 
č. 2-3020-1–1  Štrkovisko Boričky II. – ostatná vodná 
plocha - vyťažené štrkovisko v k.ú. Kopčany. 
č. 2-3290-1–1  Štrkovisko Holíč – ostatná vodná 
plocha - vyťažené štrkovisko v k.ú. Holíč - zákaz 
lovenia rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania 
a zanášania návnad a nástrah, zákaz používať zavážaciu 
loďku (výmera menšia ako 10 ha)       
č. 2-0081-1-1   Baráky – ostatná vodná plocha – v k.ú 
Kátov- zákaz lovenia rýb z rybárskeho člna vrátane 
zavážania a zanášania návnad a nástrah, zákaz používať 
zavážaciu loďku (výmera menšia ako 10 ha)      
č. 2-4120-1-1  Štrkovisko Unín – ostatná vodná plocha  
- vyťažené štrkovisko v k.ú. Unín - Sedlište – zákaz 
lovenia rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania 
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a zanášania návnad a nástrah, zákaz používať zavážaciu 
loďku (výmera menšia ako 10 ha)      

Malý Unín: oddelená časť rybárskeho revíru Štrkovisko 
Unín, ktorú má SRZ MO Holíč v dlhodobom prenájme  
bol vyhlásený za rybársky revír s režimom 
„Chyť a pusť“, kde je zakázané:    
a/ ulovenú rybu si privlastniť okrem inváznych 
    nepôvodných druhov rýb podľa § 13 ods. 2 Vyhl. č.  
    381/2018 Z. z.
b/  loviť ryby háčikmi s protihrotom okrem lovu 
      v kaprových vodách
c/ používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku         
     alebo jej časti,
- zákaz lovenia rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania 
a zanášania návnad a nástrah, zákaz používať zavážaciu 
loďku (výmera menšia ako 10 ha)   

Denný čas lovu rýb v kaprových vodách podľa 
§ 11 ods. 1 písm. c/ Zák. č. 216/2018 Z. z.:

- január až apríl od 06.00 h do 21.00 h
- máj od 04.00 h do 24.00 h
- jún až október od 00.00 h do 24.00 h   
- november a december od 06.00 h do 21.00 h
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Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách -
§ 18 Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z.
V kaprových vodách sa zakazuje:
a)  loviť na viac ako dve udice,
b)  loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love  
     na položenú a pri love na plávanú,
c)  loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako   
     tri pri love na prívlač,
d)  loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
e)  pri love muškárením používať iné ako umelé mušky    
     v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie, 
f)  loviť na živú, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15.3.  
     do 31.5.,  
g)  loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti
      s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,
h)  loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra      
      alebo inej napodobeniny rybky od 15.3. do 31.5.,     
i) pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu  
      s viac  ako jednou nástrahou,
j)   loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej      
      hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta  
      lovu slnečným svetlom,
k)  loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
l)   loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach   
     od 1. januára do 31. mája,
m) loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže,  
      slepé ramená, mŕtve ramená alebo odstavené ramená. 
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6. Lovné miery a čas individuálnej ochrany 
vybratých druhov rýb 
Druh Lovná 

miera
Čas individuálnej ochrany rýb

Boleň dravý          40 cm od 15.3. do 31.5.
Jalec hlavatý   25 cm od 15.3. do 31.5.
Kapor rybničný od 45 cm

do 70 cm
od 15.3. do 31.5. - Morava 7/b,     
Chvojnica, Tvrdonice, Kátovský kút, 
Kátovské jazero, VN Prietržka, 
Farská voda

Kapor rybničný od 45 cm
do 70 cm

Lov po celý rok- Unín, Baráky,
Boričky I. a II., Adamov I.a II., Holíč   

Lieň sliznatý          35 cm od 15.3. do 31.5.
Mieň sladkovodný  35 cm od  1. 1. do 15.3.
Mrena severná    40 cm od 15.3. do 31.5.
Pleskáč vysoký 30 cm od 15.3. do 31.5
Pstruh dúhový 27 cm Lov po celý rok
Pstruh potočný     30 cm od  1.9. do 15.4
Sumec veľký       80 cm od 1.1. do 15. 6.
Šťuka severná         60 cm od  1.1. do 31.5.
Zubáč veľkoústy 55 cm od 1.1. do 15.6. 
Amur biely 60 cm Lov po celý rok
Tolstolobik  biely 45 cm Lov po celý rok
Úhor európsky 70 cm Lov po celý rok
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     Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na 
zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, 
primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb 
vylovovacie kliešte.  
        Ministerstvo životného prostredia SR schválilo 
v rybárskych revíroch SRZ MO Holíč najväčšiu lovnú 
mieru kapra rybničného – 70 cm. Preto súčasťou 
povinnej výbavy každého loviaceho  je aj rybárska 
podložka.
        Lovná miera rýb je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa 
meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho 
lúča chvostovej plutvy.  
       V zmysle § 14 ods. 2 Vyhl. č. 318/2018 Z. z. loviaci 
si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví 
vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:
a) 1 ks jesetera malého alebo 1 ks jesetera sibírskeho, 
alebo 1 ks sumca veľkého, alebo 2 ks úhora 
európskeho, alebo 2 ks kapra rybničného, alebo 2 ks  
mieňa sladkovodného, alebo 2 ks  zubáča veľkoústeho, 
alebo 2 ks zubáča volžského, alebo 2 ks šťuky severnej, 
alebo 2 ks lieňa sliznatého, alebo 2 ks mreny severnej, 
alebo 2 ks pstruha jazerného, alebo 2 ks pstruha 
potočného, alebo 2 ks 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 4 ks a celková hmotnosť 
nepresiahla 5 kg, 
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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 

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb 
podľa ods. 2 v rámci povolenia vydaného príslušným 
užívateľom sa denný lov rýb skončí. 

Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť 
úlovku podľa ods. 2 presiahne 5 kg, loviaci si môže 
privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej 
hmotnosť. 

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. 
 
Podmienky lovu rýb a privlastnenia si úlovkov vo 
vzťahu k loviacim vo veku od 3 do 6 rokov a vo vzťahu 
k loviacim vo veku od 6 do 15 rokov sú uvedené v § 14 
ods. 12 resp. ods. 13 Vyhl. č. 381/2018 Z. z.. 
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11. Záverečné ustanovenia
      V súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, 
rozhodnutiami Okresného  úradu Skalica - Odboru 
starostlivosti o životné prostredie  a všeobecne 
záväzným nariadením OcÚ v Kopčanoch v záujme 
ochrany prírody a životného prostredia je v rybárskych 
revíroch a ich bezprostrednom okolí zakázané:
a/  Znečisťovanie vodných plôch, brehov a okolia  
     akýmikoľvek odpadkami.
b/ Svojvoľné vyrubovanie, poškodzovanie, vypaľovanie  
     pobrežných porastov a umývanie motorových  
     vozidiel.
c/  Rušenie vodného vtáctva pri hniezdení.

      Pri love rýb je každý člen i hosť povinný udržiavať         
vo svojom okolí poriadok a čistotu počas lovu i  po jeho 
ukončení. Pri príchode k vode najprv vykoná obhliadku 
miesta, a pokiaľ chce loviť z miesta, ktoré je už znečis-
tené, je povinný vyzbierať odpadky tam sa nachádzajú- 
ce. Ak tak neurobí, bude takáto skutočnosť  považovaná 
za disciplinárne previnenie. Odpadky je každý povinný 
odviesť do komunálneho odpadu. Pri love je povinný 
správať sa ticho a ohľaduplne k iným rybárom i prírode.

     V prípade, že loviaci zistí v niektorom rybárskom 
revíri zhoršenie kvality vôd, úhyn rýb alebo ich 
nezvyčajné správanie a príznaky     možného úhynu 
je povinný  bezodkladne oznámiť túto skutočnosť 
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predsedovi  tel. č. 0948 036 896 alebo  tajomníkovi 
tel. č. 0948 036 897 alebo rybárskemu hospodárovi  
tel. č. 0948 858 800 alebo vedúcemu rybárskej stráže 
tel. č. 0907 509 943.
U p o z o r n e n i e :
     Pri love odporúčame nepoužívať nástrahy a návnady z 
tvrdých  krmív, nástrahy plesnivé, kvasiace, či inak 
znehodnotené. Loviacemu odporúčame  vnadiť len 
v primeranom množstve.
     Loviaci je vždy povinný vykonávať rybolov 
predovšetkým podľa zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. 
z. a Vyhlášky č. 381/2018 Z. z. a v súlade s týmto 
Miestnym rybárskym poriadkom.       
     V rybárskom revíri Morava č. 7a č. 2-1351-1-1 a 7b 
platí zmluva so SRZ MO Brodské, kde členovia oboch 
organizácií môžu v tomto úseku Moravy loviť ryby na 
miestne povolenia vydané týmito organizáciami od 
okraja Kútskeho lesa po hydrocentrálu v Hodoníne. 
    V rybárskom revíri  Morava č. 7b a č. 8 č. 2-1360-1-1  
platí zmluva so SRZ MO Skalica. Členovia oboch 
organizácií môžu v úseku Moravy od premostenia 
plynovodu pod Adamovom po Baťov kanál loviť ryby 
na miestne povolenia vydané týmito organizáciami. 
     Na základe týchto zmlúv členovia našej organizácie 
môžu na naše miestne kaprové povolenie loviť 
v rybárskych revíroch Morava č. 7a, 7b a č. 8 od okraja 
Kútskeho lesa až po Baťov kanál pri Skalici.
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      Uznesením členskej schôdze bolo stanovené, že  
každý člen  starší ako 18 rokov,  výsluhový dôchodca     
a dôchodca v predčasnom dôchodku je povinný 
odpracovať 10 brigádnických hodín. Pri neodpracovaní 
tejto povinnosti je člen povinný zaplatiť náhradu 10,-€  
za 1 neodpracovanú hodinu.
       Mládež 15 – 18 ročná a študenti do 25 rokov majú 
za povinnosť odpracovať 5 brigádnických hodín. Pri 
nesplnení tejto povinnosti je každý povinný zaplatiť 
náhradu vo výške  2,- € za l neodpracovanú hodinu.
       Brigádnická povinnosť sa nevzťahuje na ženy, 
dôchodcov na plnom alebo čiastočnom invalidnom 
dôchodku a dôchodcov na starobnom dôchodku od roku, 
v ktorom dosiahli vek 62 rokov.
      Výbor SRZ MO Holíč oznamuje všetkým členom,  
na ktorých sa vzťahuje brigádnická povinnosť, že každý 
je povinný odpracovať si brigádnické hodiny najneskôr 
do 30.11. príslušného roka. Brigádnické hodiny 
odpracované v decembri budú započítavané  do 
nasledujúceho roka.   
        
     Disciplinárne previnenie: Ak člen SRZ poruší pri 
love rýb úmyselne alebo z nedbanlivosti  rybárske 
predpisy alebo zásady riadneho výkonu rybárskeho 
práva alebo ustanovenia Rybárskeho poriadku SRZ 
alebo ustanovenia Miestneho rybárskeho poriadku, 
poruší zväzovú disciplínu, Stanovy SRZ a vnútro 
zväzové predpisy SRZ vydané ústrednými orgánmi SRZ 
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alebo orgánmi organizačných zložiek SRZ dopustí sa 
disciplinárneho previnenia. 

Prečinu pytliactva sa podľa § 310 Trestného zákona 
v platnom znení dopustí osoba (aj člen SRZ), ktorá 
neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva tým, 
že loví ryby bez povolenia na rybolov, bez platného 
rybárskeho lístka, v čase ich ochrany alebo zakázaným 
spôsobom alebo ukryje, prechováva, alebo na  seba 
prevedie ryby neoprávnene ulovené.  Rozhodnutie 
orgánov činných v trestnom konaní, alebo orgánov 
verejnej správy o potrestaní páchateľa prečinu alebo 
priestupku v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, 
nevylučuje stíhanie previnilého člena SRZ 
disciplinárnymi orgánmi pre ten istý skutok.

Záverečné ustanovenie:                                                     
Tento Miestny rybársky poriadok platí od 01.01.2023.           
Miestny rybársky poriadok platný od 01.01.2020 stráca 
týmto dňom svoju platnosť.                                                                                                                      


