Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

Holíč
e-mail: info@srzmoholic.sk, www. srzmoholic.sk

Miestny rybársky poriadok
platný pre rybárske revíry
SRZ MO Holíč

Platný od 1. januára 2015

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. 139/2002 Z. z.
a vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z., vydáva tento
Miestny rybársky poriadok, ktorý je záväzný pre
všetkých členov a hostí. Upozorňujeme, že tento Miestny
rybársky poriadok necituje doslovne jednotlivé
ustanovenia Zákona 139/2002 Z. z. a vyhlášky 185/2006
Z. z. Preto je v prípade potreby nutné dôsledne
preštudovať presné znenia jednotlivých paragrafov.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY
1/ Tento Miestny rybársky poriadok upravuje rybolov
v rybárskych revíroch obhospodarovaných SRZ MO
Holíč, ktoré sú revírmi kaprovými.
2/ Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem platného rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov a členský
preukaz SRZ opatrený fotografiou.
3/ Držiteľ povolenia na rybolov je povinný odovzdať
riadne vyplnený záznam o úlovkoch do 15. januára
nasledujúceho roka užívateľovi revírov, ktorý povolenie
vydal. Ak tento do stanoveného termínu záznam
o úlovkoch neodovzdá, rybársky hospodár mu nevydá
povolenie na rybolov pre nasledujúci rok.
4/ Vo vodách kaprových sa zakazuje lov všetkých
druhov rýb od 15. marca do 31. mája. To neplatí v čase
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a v rybárskom revíri kde od 1.5. do 15.5. organizácia
uskutočňuje rybárske preteky.
MŽP SR rozhodnutím č. 7597/2014-6.1 zo dňa
28.10.2014 p o v o ľ u j e výnimku zo zákazu lovu
uvedeného v § 11 ods. 3 zákona a umožňuje podľa
zákona lov a privlastňovanie si kapra rybničného od
15. mája v rokoch 2015 – 2017.
Táto výnimka platí pre rybárske revíry : Štrkovisko
Adamov č.1 a č.2, Štrkovisko Boričky I. a II., Štrkovisko
Holíč, Štrkovisko Unín, VN Prietržka a Baráky.
5/ Všeobecný zákaz lovu sa nevzťahuje na kaprové vody,
ktoré sú vodným tokom - Morava č.7/b, Chvojnica č. 1,
Kanál Kátovské jazero, Struha, Farská voda, Melioračný
kanál Tvrdonice okrem slepých a odstavených ramien a
povrchových vôd umelo vzdutých v koryte vodného
toku.
6/ Pri mimoriadnych situáciách je zakázané loviť ryby
a privlastňovať si ryby. Pri povodniach je zakázané zabraňovať rybám vrátiť sa do pôvodného toku.
Mimoriadnou situáciou sa podľa zákona rozumejú
najmä povodne, extrémne suchá, mimoriadne zhoršenie a ohrozenie kvality vôd.
7/ Pri vysadzovaní rýb pri jesennom zarybňovaní násadou dosahujúcou najmenšiu lovnú mieru, vysadzované
druhy rýb nie je možné loviť 30 dní odo dňa ich
vysadenia. Dátum posledného dňa zákazu lovu rýb
v revíroch oznámi SRZ MO tabuľami. Opätovný lov rýb
je povolený vždy až v nasledujúci deň.
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8/
Loviaci rybári sú zodpovední za dodržiavanie
poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu
rybárskeho práva a rovnako i po jeho skončení.
9/ Pri love musia loviaci medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej 3 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením treba dodržiavať medzi jednotlivými loviacimi vzdialenosť najmenej 20 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
10/ Loviaci po skončení lovu je povinný odstrániť
akékoľvek
označenia
miesta
vnadenia
alebo
nahadzovania.
11/ Sonar možno použiť len pred začatím lovu!

 Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom
vyhradzovať!
UPOZORNENIE! Vestník SRZ Rady, čiastka 4/2003
stanovuje, že za vhodné a dostatočné osvetlenie miesta
lovu môže RS považovať: petrolejovú, solárnu,
elektrickú lampu, baterku, sviečku, ohník (ak nie je kladenie ohňa zakázané) a pouličné osvetlenie ak sa nachádza v tesnej blízkosti vodnej plochy.
V žiadnom prípade nemožno za osvetlenie miesta
lovu považovať horiacu cigaretu, knickligt, tzv. chemické svetlo, ktoré sa používa ako anténka na plaváky, LED
dióda umiestnená napr. v signalizátore záberu a pod.
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Upozornenie
1.

Obvodný úrad životného prostredia v Senici ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č.
525/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade
s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní vydal rozhodnutím Č.j.: OP-1267/2006-Jur
zo dňa 27. 11. 2006 v lokalite na vodných
plochách Boričky I., Boričky II. a Unín.

Z Á K AZ :
1.
2.
3.
4.
5.

vstupu na ostrovy.
používania vodných motorových plavidiel
používania vodných nemotorových
plavidiel v období od 1.3. do 30.6.
umelého zmenšovania plochy pobrežných
porastov
trvalo umiestňovať maringotky, prívesy
a vyradené motorové vozidlá na brehy
vodných plôch

Pozn.!!! – pozri rybársky revír č. 2-4120-1-1 Štrkovisko Unín!

Zákaz je vydaný za účelom zabezpečenia ochrany
biotopu hniezdisk chránených druhov vodného vtáctva
na dobu neurčitú.
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2. Obvodný úrad životného prostredia v Senici
ako príslušný orgán štátnej správy vydal rozhodnutím
Č.j.: OP-733-2/2011-Cer zo dňa 22. 07. 2011,
v rybárskom revíri Adamov č. 1, r. č. 2-2830-1-1

1.
2.
3.
4.
5.

Z Á K AZ :
vstupu na ostrovy
používania vodných motorových plavidiel
používať akékoľvek bezmotorové plavidlá
v období od 1.3. do 30.6.
výkonu rybárskeho práva v 100m úseku
v južnej časti jazera
umiestňovať akékoľvek obytné zariadenia
(maringotky, prívesy, motorové vozidlá
vyradené z evidencie) na brehy vodnej
plochy mimo územia nato určeného podľa
Územného plánu zóny – Adamovské
jazerá I. a II.

V rybárskom revíri Adamov č. 2, r. č. 2-2840-1-1

1.
2.
3.
4.

Z Á KAZ:
vstupu na ostrovy
používania vodných motorových plavidiel
používania vodných nemotorových
plavidiel v období od 1.3. do 31.5.
výkonu rybárskeho práva v severnej časti
jazera Adamovské štrkovisko II. v lokalite
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Šránky v označenom 100 m úseku od
ornitologickej stanice smerom k priestoru
aktívnej ťažby štrku v období od 1.10. do
31.5.
5. výkonu rybárskeho práva v severnej časti
jazera Adamovské štrkovisko II. v lokalite
Šránky v označenom 100 m úseku
nadväzujúcom na predchádzajúci úsek až
po priestor aktívnej ťažby štrku
6. umiestňovať akékoľvek obytné zariadenia
(maringotky, prívesy, motorové vozidlá
vyradené z evidencie a pod.) na brehy
vodnej plochy mimo územia nato určeného
podľa Územného plánu zóny – Adamovské
jazerá I. a II.
7. umelého zmenšovania plochy pobrežných
porastov mimo územia aktívnej ťažby
štrku.
Zákaz je vydaný za účelom zabezpečenia ochrany
biotopu hniezdisk chránených druhov vodného
vtáctva na dobu neurčitú. Nerešpektovanie
uvedených rozhodnutí bude riešiť Obvodný úrad
životného prostredia v Senici.

1. Popis rybárskych revírov:
Rybársky revír č. 2 - 1350 - 1 – 1 Morava č.7/b
Čiastkové povodie rieky Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne,
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odstavené ramená Adamovské (1 ha), Roztrhlé (2 ha)
a Cunínsky potok od ústia do Moravy po pramene.
Rybársky revír č. 2 - 0280 - 1 – 1
Chvojnica č. 1
Potok Chvojnica od ústia do Moravy po cestný most
v Dubovciach.
Rybársky revír č. 2 - 2830 - 1 - 1 Štrk Adamov č. 1
Vodná plocha vyťaženého štrkoviska v k.ú. Gbely.
Rybársky revír č. 2 - 2840 – 1 - 1 Štrk. Adamov č. 2
Vodná plocha štrkoviska v ťažbe v k.ú. Gbely.
Rybársky revír č. 2 - 4120 - 1 - 1
Štrkovisko Unín
Vodná plocha štrkoviska v k.ú. Unín. Nakoľko táto
vodná plocha nedosahuje rozlohu 10 ha platí tu prísny
zákaz požívania malých plavidiel! 17 ods. 8/ vyhlášky
MŽP SR č. 185/2006 Z. z.
V zmysle
zákona
o rybárstve
č.139/2002 Z.z., §8, bola oddelená časť rybárskeho
revíru Unín tzv. Malý Unín o rozlohe cca 2,5 ha
vyhlásená za revír s režimom bez privlastnenia si
úlovku. Hranice tejto časti rybárskeho revíru sú
označené tabuľami s nápisom „Lovenie rýb a ich
púšťanie“. V tejto časti rybárskeho revíru je zakázané
ulovenú rybu si privlastniť.
Rybársky revír č. 2 - 3010 - 1 – 1
Štrk. Boričky I.
Vodná plocha vyťaženého štrkoviska v k.ú. Kopčany.
Zákaz lovu rýb v oblasti neresiska!

Upozornenie:
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Rybársky revír č. 2 - 3020 - 1 – 1
Štrk. Boričky II.
Vodná plocha vyťaženého štrkoviska v k.ú. Kopčany.
Rybársky revír č. 2 - 3290 - 1 – 1
Štrkovisko Holíč
Vodná plocha vyťaženého štrkoviska pri meste Holíč.
Rybársky revír č. 2-5160-1-1
VN Prietržka
Vodná plocha vodnej nádrže pri obci Prietržka.
Rybársky revír č. 2-1300-1-1
Melioračný kanál Tvrdonice
Melioračný kanál Tvrdonice od ústia do Moravy pri hati
Adamov cez Kopčianske jazero a Novomlynský potok
po vyústenie z Farskej vody.
Rybársky revír č. 2-0640-1-1
Farská voda
Farská voda od ústia do rieky Moravy pri prečerpávacej
stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou a vodná
plocha Valcha vyúsťujúca do Farskej vody.
Rybársky revír č. 2-1020-1-1
Kátovský Kút
Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Kátov od
telesa hrádze Moravy po vyústenie do Struhy.
Rybársky revír č. 2-0081-1-1
Baráky
Vodná plocha po ťažbe materiálu pri obci Kátov
o rozlohe 2,5 ha, ktorej súčasťou je Výtržina.
Rybársky revír č. 2-0981-1-1 Kanál Kátovské jazero
Vodný to pri obci Kátov od hranice k.ú. Skalica po
zhybku pod tokom Chvojnica, kanál Struha od vyústenia
z rieky Moravy po sútok s kanálom Kátovské jazero.
2. Spôsoby lovu rýb:
Viď vykonávacia vyhláška č. 185/2006 Z.z. §17.
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3. Zakázané spôsoby lovu rýb:
Viď zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. §13.

3) V kaprových vodách sa zakazuje:
a./ loviť na viac ako dve udice,
b./ loviť na viac ako dva nádväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako
na jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo
trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití
muškárskej udice, loviť na rybku prinesenú z iného revíru, loviť na rybku alebo prívlač od
1. februára do 15. júna,
c./ pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu
s viac ako jednou nástrahou,
d./ loviť v čase od 22.00 do 04.00 hodiny bez osvetlenia miesta lovu.

4) Denné doby lovu na vodách kaprových:
Mesiac

Doba lovu

január, február
marec, apríl
máj, jún a október
júl, august a september
november , december

od 7,00 do 17,00
od 5,00 do 21,00
od 4,00 do 24,00
od 00,00 do 24,00
od 7,00 do 20,00
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5) Lovné miery a čas individuálnej ochrany
vybratých druhov rýb
Druh
Boleň dravý
Jalec hlavatý
Jalec tmavý
Jeseter malý
Kapor rybničný
Lieň sliznatý
Mieň sladkovodný
Mrena severná
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč sinný
Pleskáč tuponosý
Pleskáč vysoký
Podustva severná
Pstruh dúhový
Pstruh potočný
Sumec veľký
Šťuka severná
Zubáč veľkoústy
Zubáč volžský
Amur biely
Tolstolobik

Lovná
dĺžka
40 cm
20 cm
20 cm
45 cm
40 cm
25 cm
35 cm
40 cm
25 cm
20 cm
20 cm
30 cm
30 cm
25 cm
25 cm
80 cm
60 cm
50 cm
35 cm
60 cm
45 cm
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Čas individ.
ochrany rýb
Od 15.3. do 31.5.
Lov po celý rok
Od 15.3. do 31.5.
Od 15.3. do 31.5.
Od 15.3. do 31.5.
Od 15.3. do 31.5.
Od 1. 1. do 15.3.
Od 15.3. do 15.6.
Od 15.3. do 31.5.
Od 15.3. do 31.5.
Od 15.3. do 31.5.
Od 15.3. do 31.5
Od 15.3. do 31.5.
Od 1.1. do 15. 4.
Od 1.9. do 15. 4
Od 15.3. do 15.6.
Od 1. 1. do 15.6.
Od 15.3. do 15.6.
Od 15.3. do 15.8.
Lov po celý rok
Lov po celý rok

Úhor európsky


6/

60 cm

Od 1.9. do 30.11.

Čas ochrany sa počíta vrátane prvého
a posledného dňa. Dĺžka tela pri rybách sa
meria od predného konca hlavy až ku koncu
najzadnejšej časti chvostovej plutvy.

Zaobchádzanie

s ulovenými

rybami

Ryby ulovené v čase individuálnej ochrany, alebo
ryby, ktoré nedosahujú predpísanú lovnú mieru, loviaci
musí s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody
a to i vtedy, ak sú akokoľvek poranené, to isté platí aj o
ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno ulovenej
rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody. Ak sa loviaci
rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Živú rybu
odporúčame prechovávať v primerane veľkej sieťke.
 Povinnou výbavou loviaceho je mierka potrebná
na zistenie dĺžky úlovku, uvoľňovač háčikov
a podberák.

7/ Nástrahové rybky
Ako nástrahové rybky sa môžu používať len také
druhy, ktorých lov nie je viazaný najmenšou lovnou
mierou. Ostatné druhy rýb možno používať ako nástrahové len v tom prípade, ak dosahujú predpísanú naj-
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menšiu dĺžku. Nástrahové rybky možno loviť ručnými
čerienkami s plochou najviac 1m2.
 Lov rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu
udicu.

8/ Množstvo úlovkov a ich evidencia
V rybárskom revíri je loviaci povinný vždy pred začatím lovu do záznamu o úlovkoch zapísať čitateľne bez
možnosti vymazania dátum a číslo revíru, na ktorom
bude lov vykonávať. Po ukončení lovu, aj keď loviaci
nemal alebo si neprivlastnil úlovok, je povinný vyznačiť
ukončenie lovu resp. vyčiarkne v zázname príslušné
kolónky.
V mesiacoch júl – september pri 24 hodinovom
love v prípade, že loviaci pokračuje v love aj
nasledujúci deň je povinný o 24.00 hod. zapísať
ukončenie lovu zaznačením i ostatných úlovkov.
V prípade, že loviaci nemal žiaden úlovok zaznačí túto
skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyčiarknutím). Tak
isto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch
skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne
možné množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu
nový dátum lovu a číslo revíru.
Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď
loví vo viacerých rybárskych revíroch najviac dva kusy
kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej,
sumca veľkého, lieňa sliznatého, prípadne kombináciu
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dvoch kusov uvedených druhov, alebo štyri kusy
lososovitých druhov rýb, podustvy severnej, mreny
severnej, alebo ich kombináciu. Každú vyššie uvedenú
a ulovenú rybu je povinný zapísať do záznamu okamžite
po jej privlastnení.
Ostatné druhy rýb je loviaci povinný zapísať do
záznamu po skončení alebo prerušení lovu.
Celková
hmotnosť
všetkých
druhov
privlastnených rýb nesmie presiahnuť hmotnosť 7kg.

9/ Zásady rybolovu pre deti a mládež
Deti od 3 do 6 rokov môžu loviť ryby výlučne
s platným povolením na rybolov a rybárskym lístkom,
s jedným rybárskym prútom bez navijaku výlučne
v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom
platného povolenia na rybolov.
Táto osoba v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie rybolovného poriadku dieťaťom a vedie za dieťa
záznam o úlovkoch. Privlastniť si môže všetky druhy
rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg,.
Privlastnením si povoleného množstva uvedených
druhov rýb denný lov končí. Pri ponechaní si
akéhokoľvek druhu ryby o hmotnosti nad 1 kg, sa denný
lov končí, pričom predtým ulovené ryby si loviace dieťa
môže ponechať.
Deti od 6 do 15 rokov môžu loviť ryby s platným
povolením na rybolov a rybárskym lístkom s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku
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výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom
platného povolenia na rybolov a ktorá tiež zodpovedá za
správne vedenie záznamu o úlovkoch. V jednom dni
lovu si loviaci môže privlastniť taký počet všetkých
druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg
alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča
veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa
dravého, alebo lososovitých rýb. Privlastnením si
povoleného množstva uvedených druhov rýb denný lov
končí. Pri ponechaní si akéhokoľvek druhu ryby
o hmotnosti nad 3 kg, sa denný lov končí, pričom
predtým ulovené ryby si loviace dieťa môže ponechať.
Počas letných prázdnin júl – august sa platnosť
detského povolenia rozširuje na zväzové a miestne
povolenie dospelej osoby ktorá sprevádza dieťa, je
členom SRZ MO Holíč a ktorá je držiteľom
niektorého z týchto povolení. Rozšírenie sa netýka
hosťovacích povolení.
Mládež vo veku od 15 do 18 rokov môže loviť
s platným povolením na rybolov za podmienok ako
dospelá osoba.

10/ Záverečné ustanovenia
V súlade so zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve,
vykonávacej vyhlášky č.185/2006 Z. z., rozhodnutiami
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Obvodného úradu životného prostredia v Senici
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 bezprostredného 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 čistou počas lovu i po jeho
ukončení. Pri príchode k vode najprv vykoná obhliadku
miesta, a pokiaľ chce loviť z miesta, ktoré je už znečistené, je povinný vyzbierať odpadky tam sa nachádzajúce. Ak tak neurobí, bude to rybárskou strážou považované, ako keby loviaci znečistil miesto sám. Takáto
skutočnosť bude považovaná za disciplinárne previnene. Odpadky je povinný odviesť do komunálneho
odpadu. Pri love je povinný správať sa ticho
a ohľaduplne k iným rybárom i prírode a dodržiavať
tento Miestny rybársky poriadok.
V prípade, že loviaci zistí v niektorom rybárskom
revíri zhoršenie kvality vôd, úhyn rýb alebo ich
nezvyčajné správanie a príznaky
možného úhynu
je povinný situáciu bezodkladne oznámiť túto
skutočnosť predsedovi
č. t. 0948 036896,
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tajomníkovi č. t. 0948 036897, resp. rybárskemu
hospodárovi č. t. 0948 858800.
Závažné porušenia zákona č. 139/2002 Z.z. , vyhlášky č. 185/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
a Miestneho rybárskeho poriadku bude riešené
rybárskou strážou, alebo políciou SR odobratím
povolenia na rybolov až do vyriešenia disciplinárnou
komisiou, alebo pri podozrení zo spáchania prečinu
pytliactva podaním trestného oznámenia až do vynesenia
rozhodnutia.

Pravidlá lovu pre oddelenú časť rybárskeho
revíru Štrkovisko Unín , tzv. MALÝ UNÍN
s režimom bez privlastnenia si úlovku
„Chyť a pusť“
Cieľom vytvorenia tohto revíru je vykonávanie
športového rybolovu v tom najlepšom zmysle slova teda systémom „ Lovenie rýb a ich púšťanie“. V tomto
revíri nie je dovolené privlastniť si (odniesť) žiadnu
rybu, teda ani rybu poškodenú, uhynutú a pod.
Samozrejmosťou je
šetrné zaobchádzanie s rybou,
citlivý vzťah k okolitej prírode.
V tomto revíri
preferujeme radosť z pobytu v prírode, aktívny
odpočinok a bohaté úlovky trofejných rýb pred využitím
rybieho mäsa v našej kuchyni.
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Preto je každý loviaci v časti revíru č. 2-4120,
nazývanom Malý Unín /zapisuje sa do Záznamu
o dochádzke k vode a úlovkoch ako 2-4120-M/ povinný
prispôsobiť podmienky a spôsoby lovu nasledovne:
a./ Lov rýb na položenú alebo plávanú je povolený na
dve udice, ktoré sa skladajú z rybárskych prútov
s navijakom alebo bez navijaku po jednom nadväzci
s jednoháčikom
alebo
dvojháčikom.
Loviacim
odporúčame použiť jednoháčiky bez protihrotu a dvoj
alebo trojháčiky s upiľovaným protihrotom.
b./ Pri love dravcov je možné použiť ako nástrahu
rybku, ktorá nemá stanovenú zákonnú mieru a je
ulovená len v tomto revíri. Na tento účel ulovené
nástrahové rybky môže preto loviaci dočasne
prechovávať v priechovnici na nástrahové rybky v max.
množstve 6 ks nástrahových rybiek na loviaceho. Po
skončení lovu je loviaci povinný nepoužité i použité
nástrahové rybky pustiť späť do vody. (Toto nebude
považované za privlastnenie si rýb.)
c./ Pri love prívlačou na umelú nástrahu odporúčame
taktiež použiť trojháčik (háčiky) bez protihrotov.
Do povinnej výbavy loviaceho v tomto revíri patrí:
1./ Uvoľňovač háčikov.
2./ Podberák s minimálnou dĺžkou ramien 70 cm, alebo
kruhový podberák s priemerom minimálne 60 cm.
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Odporúčame používať podložku – (originál podložka,
nafukovací matrac a pod.) Pozor! Za podložku nemožno
považovať kus igelitu položený na zemi!
Upozornenie :
 V prípade, že loviaci uloví zjavne chorú alebo
poškodenú rybu, oznámi toto telefonicky na č.
0948 036895 alebo osobne na to určenej
(hospodárovi revíru P. Kapánkovi alebo
prítomnému členovi rybárskej stráže) , ktorý určí
ako bude s touto rybou naložené. V prípade, že
nie je možne sa spojiť s hospodárom alebo nie je
prítomný člen RS, je loviaci povinný pustiť túto
rybu i akokoľvek poranenú späť do vody.
 Pri love je zakázané používať nástrahy a návnady
z tvrdých krmív, plesnivých, kvasiacich, či inak
znehodnotených. Loviaci je povinný vnadiť len
v primeranom množstve.
 V časti revíru č. 2-4120-M - Malý Unín je prísny
zákaz požívania akýchkoľvek vodných plavidiel
a je zakázaný rybolov v úseku, ktorý je vyznačený
tabuľami!
V ostatných prípadoch sa loviaci riadi podľa zákona
o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a podľa vykonávacej
vyhlášky č. 189/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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Upozornenie:
V rybárskom revíri Morava č. 7/a, 7/b platí zmluva
s SRZ MO Brodské, že 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. 7/b a č.8 platí zmluva
s SRZ MO Skalica, že členovia oboch organizácií môžu
v tomto úseku Moravy loviť ryby na miestne povolenia
vydané týmito organizáciami od premostenia plynovodu
pod Adamovom po Baťov kanál.
Na základe týchto zmlúv členovia našej organizácie
môžu na naše miestne povolenie loviť od okraja
Kútskeho lesa až po Baťov kanál pri Skalici.
Rybársky lístok ( RL ) – vydávajú mestské a obecné
úrady na celom území SR. Na jeho vybavenie je
potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo
pas. Žiadosť sa podáva písomne alebo ústne. K jeho
vydaniu nie sú potrebné absolvovať žiadne skúšky.
Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je
nasledovná : týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €,
ročný – 6,50 €, trojročný – 16,50 €.
Pre deti do 15 rokov sa RL vydáva bezplatne.
Vzhľadom k tomu, že obecné a mestské úrady sú
otvorené iba v pracovné dni odporúčame žiadateľom,
aby si RL vybavili v časovom predstihu. Platnosť
týždenného RL je 7 dní, ročného RL je 365 dní. V
prípade straty RL príslušný úrad vydáva jeho duplikát.
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Povolenie na rybolov je platné len s platným
rybárskym lístkom!

Výpis z Disciplinárneho poriadku SRZ
Disciplinárne previnenie: Ak člen SRZ poruší pri love
rýb úmyselne alebo vedome rybárske predpisy alebo
zásady riadneho výkonu rybárskeho práva alebo
ustanovenia Rybárskeho poriadku SRZ alebo
ustanovenia Miestneho rybárskeho poriadku 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 v čase ich ochrany alebo
zakázaným spôsobom, alebo ukryje, prechováva, alebo
na seba prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo
nájdené.
Neoprávneným zásahom do výkonu rybárskeho práva je
lov rýb bez povolenia a bez platného rybárskeho lístka.
Podľa Disciplinárneho poriadku SRZ platného od
01.01.2008, v prípadoch zisteného porušenia rybárskych
predpisov pri výkone rybárskeho práva, disciplinárne
orgány uložia v disciplinárnom konaní niektoré z týchto
disciplinárnych opatrení, ktoré sú v ňom konkrétne
uvedené.
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Uvádzame príklady len niektorých previnení a taxatívne
stanovené disciplinárne opatrenia.

Druh previnenia:
1.
Lov rýb bez platného
povolenia na rybolov, lov
rýb bez platného rybárskeho
lístka
2.
Lov rýb v čase ich ochrany
a čase ich individuálnej
ochrany
3.
Lov na viac ako dve udice.

4.
Lov na rybku prinesenú
z iného revíru
5.
Vyhradzovanie
k lovu rýb.

si

miesta

Disciplinárne opatrenie:
a./ Komisia predloží vec
výboru ZO SRZ s návrhom
na trvalé vylúčenie,
b./
Dočasné
vylúčenie
z členstva na dobu 3 rokov
a./ Komisia predloží vec
výboru ZO SRZ s návrhom
na trvalé vylúčenie,
b./
dočasné
vylúčenie
z členstva na dobu 3 rokov
a./ Nevydanie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov
b./ peňažná pokuta 33,-€ –
166,-€.
a./ Nevydanie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov,
b./
peňažná
pokuta
33,-€ – 166,-€.
a./ Nevydanie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov,
b./
peňažná
pokuta
33,-€ – 166,-€.
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6.
a./
Lov
rýb
mimo
ustanoveného denného času
lovu,
b./ privlastnenie si rýb
nedosahujúcich najmenšiu
mieru a nad ustanovený
počet,
c./ začatie lovu bez zapísania
dátumu
a miesta
lovu
a ukončenie
lovu
bez
zapísania počtu a hmotnosti
ulovených rýb.

a./ Odňatie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov,

7.
Lov na prívlač alebo na
rybku od 1. februára do 15
júna.

a./ Nevydanie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov,
b./ peňažná pokuta
33,-€ – 166,-€.
a./ Nevydanie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov,
b./ peňažná pokuta
33,-€ – 166,-€.

8.
Lov v čase od 22.00 do
04.00 hod. bez osvetlenia.

b./ peňažná pokuta
33,-€ – 166,-€.

9.
Neprítomnosť loviaceho na
lovnom mieste pri love na
položenú a plávanú.

a./ Nevydanie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov,
b./ peňažná pokuta
33,-€ – 166,-€.

10.
Lov ostatných vodných
organizmov
v čase
ich
ochrany

a./ Nevydanie povolenia na
rybolov na dobu až 3 rokov,
b./ peňažná pokuta
33,-€ – 166,-€.
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11.
Pri výkone kontroly
rybolovu: - použitie násilia,
yyhrážanie sa usmrtením,
vyhrážanie sa ublížením
na zdraví, spôsobenie škody
členovi rybárskej stráže,
hrubé urazenie alebo
ohovorenie člena RS

a./ Komisia predloží vec
výboru ZO SRZ s návrhom
na trvalé vylúčenie,
b./ vylúčenie z členstva na
dobu až 3 rokov.

12.
Porušenie zásad ochrany
prírody znečistením brehov
a okolia, prípadne iné zásahy
do prírodného prostredia.

a./ peňažná pokuta 33,-€ 166,-€
b./ verejné pokarhanie na
členskej schôdzi.

13.
Neuposlúchnutie
výzvy,
pokynu,
príkazu
a
požiadavky člena rybárskej
stráže, odmietnutie strpieť
výkon oprávnenia člena RS.
14.
Neumožnenie
rybárskej
stráži
vykonať kontrolu
úlovku i v osobných veciach
a osobných
dopravných
prostriedkoch

a./ komisia predloží vec
výboru ZO SRZ s návrhom
na trvalé vylúčenie,
b./ vylúčenie z členstva na
dobu až 3 rokov.
a./ komisia predloží vec
výboru ZO SRZ s návrhom
na trvalé vylúčenie,
b./ vylúčenie z členstva na
dobu až 3 rokov.
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U p o z o r n e n i e:
1./ Uznesením členskej schôdze bolo stanovené, že
každý člen starší ako 18 rokov, dôchodca za výsluhu
rokov, dôchodca v predčasnom dôchodku je povinný
odpracovať 10 brigádnických hodín. Pri neodpracovaní
tejto povinnosti je člen povinný zaplatiť náhradu 5,-€ 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,-€/1hod.
Brigádnická povinnosť sa nevzťahuje na ženy,
dôchodcov na plnom, alebo čiastočnom invalidnom
dôchodku a na dôchodcov na starobnom dôchodku od
roku v ktorom dosiahli vek 62 rokov.
2./ Výbor SRZ MO Holíč oznamuje všetkým členom,
na ktorých sa vzťahuje brigádnická povinnosť, že každý
je povinný odpracovať si brigádu najneskôr do 30. 11.
Je to z dôvodu, že splnenie brigádnickej povinnosti bude
každoročne uzatvárané ku dňu 30. 11.
Brigády
odpracované v decembri budú započítavané až do
nasledujúceho roka.
3./ Členská schôdza stanovila hornú hranicu možnosti
privlastnenia si úlovku kapra do 70 cm vrátane. Väčší
úlovok kapra musí byť pustený späť do vody!
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4./ Členská schôdza svojim uznesením vydala zákaz
lovu všetkých druhov rýb v oblasti neresiska
rybárskeho revíru Štrkovisko Boričky I. Vymedzený
úsek je vyznačený výstražnými tabuľami.

Záverečné ustanovenie:
Tento rybársky poriadok platí od 01. 01. 2015.
Rybársky poriadok platný od 01. 01. 2012 stráca týmto
dňom svoju platnosť.

26

