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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE


Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz, alebo SRZ) je občianske združenie, založené
v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, svoju činnosť vyvíja na
základe Stanov SRZ, ktoré schvaľuje Snem SRZ, ktorý sa koná každé štyri roky a je vrcholným
orgánom SRZ.



Zväz združuje občanov, ktorí sú organizovaní v miestnych organizáciách alebo v mestských
organizáciách, ktoré sú jeho organizačnými zložkami.



Žiadateľa za člena zväzu prijíma výbor organizačnej zložky na základe písomnej prihlášky.



Člen zväzu môže byť organizovaný zároveň len v jednej organizačnej zložke zväzu. Prestup člena do inej
organizačnej zložky je možný.



Člen môže požiadať výbor organizačnej zložky o prerušenie členstva na dobu dvoch kalendárnych rokov.
Prerušenie bude zaznamenané v členskom preukaze.



Člen je povinný dodržiavať stanovy SRZ, smernice SRZ, rybárske poriadky vydané užívateľom rybárskych revírov, pri
výkone rybárskeho práva dodržiavať ustanovenia Zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky.



Člen vykonáva svoje členské práva osobne účasťou a hlasovaním na členskej schôdzi alebo prostredníctvom
volených zástupcov na mestských konferenciách a Sneme SRZ, Člen je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr
do 31.3. kalendárneho roka.



Člen je povinný plniť si brigádnickú povinnosť v rozsahu určenom členskou schôdzou, alebo mestskou konferenciou.



Zväz vystavuje členom členský preukaz a v súlade so zákonom vydáva povolenia na rybolov.

Celé stanovy SRZ nájdete: http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2018/12/stanovy_SRZ_2019.pdf

ZÁKON O RYBÁRSTVE Č. 216/2018 Z.Z. A JEHO
VYKONÁVACIA VYHLÁŠKA Č. 381/2018 Z.Z.
 Upravujú výkon rybárskeho práva v SR, práva a povinnosti užívateľa rybárskych revírov, rybárskej
stráže, loviaceho rybára, ako je napríklad povinnosť mať pri love platný rybársky lístok a
povolenie na rybolov.
 Rozdeľujú jednotlivé druhy rybárskych revírov podľa ich charakteru a výskytu jednotlivých druhov
rýb.
 Ustanovujú denný čas lovu, obdobie individuálnej ochrany rýb, minimálnu lovnú mieru rýb.
 Definujú jednotlivé spôsoby lovu rýb pre jednotlivé druhy rybárskych revírov, povinnú výbavu a
stanovujú aj zakázané spôsoby lovu rýb, ktoré sú prečinom pytliactva.
 Určujú spôsob evidencie úlovkov a maximálne množstvo a váhu privlastnených druhov rýb podľa
vekových kategórií loviacich.
 Definujú jednotlivé druhy povolení a povinnosť odovzdať záznam o úlovkoch do 15.1.
kalendárneho roka nasledujúcom po skončení platnosti povolenia.
Úplné ich znenie nájdete na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/216/ a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/381/

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ MAŤ PRI LOVE RÝB
Rybársky lístok vydáva obec, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská
časť, jeho platnosť je týždeň, mesiac, rok alebo tri roky. Žiadateľovi ho
vydajú na obecnom alebo mestskom úrade, nie je potrebné ho mať
zakúpený v mieste bydliska. Rybársky lístok zakúpia zákonní zástupcovia aj
deťom. Môže si ho zakúpiť aj nečlen SRZ, ak chce sprevádzať maloletého
rybára. Je potrebné dbať na koniec platnosti, pokiaľ je neplatný loviaca
osoba sa dopúšťa priestupku
Pri love je potrebné mať preukaz totožnosti
alebo členský preukaz, nakoľko zobrazené
doklady neobsahujú fotografiu.

Povolenie na rybolov, ktoré je súčasťou
brožúry spolu so záznamom o dochádzke k vode a úlovkoch, vydáva ho Organizačná
zložka SRZ, alebo Sekretariát Rady SRZ. Povolenie môže byť ročné, týždenné a denné. Do
brožúry povolenia sa vlepuje známka, ktorá určuje jeho rozsah platnosti, uvádzajú sa
osobné údaje držiteľa, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Na jedno ročné povolenie
na rybolov je možné uloviť maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky
severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, a lipňa
tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených
rýb platnosť povolenia končí. Známka zväzového povolenia tento počet nenavyšuje.
Povolenie oprávňuje loviaceho na lov rýb v rybárskych revíroch SRZ v rozsahu príslušného
rybárskeho poriadku, vydaného užívateľom.

Rybárske revíry sa podľa
zastúpenia jednotlivých
druhov rýb členia na

ČLENENIE REVÍROV PODĽA CHARAKTERU

PSTRUHOVÉ
LOSOSOVÉ
VODY

LIPŇOVÉ

KAPROVÉ
VODY

bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné
nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové
pásma pod vodnými nádržami, ktoré vytvárajú prostredie najmä na
život pstruha potočného pstruha dúhového a sivoňa potočného;
významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská, lipeň
tymiánový a hlaváč pásoplutvý, čerebľa pestrá a slíž severný
podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod
vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom vytvárajú prostredie
najmä na zastúpenie lipňa tymiánového, hlavátky podunajskej, jalca
hlavatého, podustvy severnej, mreny severnej; významné sprievodné
druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, čerebľa pestrá a
slíž severný.

vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, vodné nádrže, jazerá a ostatné
vodné plochy, ktoré svojím charakterom vytvárajú prostredie najmä na život
kapra, šťuky severnej, zubáča veľkoústeho, sumca veľkého, boleňa dravého a
úhora európskeho ; významné sprievodné druhy rýb sú pleskáč vysoký, mrena
severná, podustva severná, nosáľ sťahovavý a jalec hlavatý.

ČLENENIE REVÍROV PODĽA ÚČELU
 Revíry lovné, kde je povolený lov rýb podľa jednotlivého charakteru revíru s možnosťou
privlastnenia si ulovenej ryby pri dodržaní minimálnej, resp. maximálnej lovnej miery,
zákonom stanoveným maximálnym množstvom jednotlivých druhov rýb, ako aj ich
celkovej váhe.
 Revíry chovné, kde je celoročný všeobecný zákaz lovu rýb.
 Revíry „Chyť a Pusť“, kde je povolený lov rýb podľa jednotlivého charakteru revíru bez
možnosti privlastnenia rýb. V rybárskom revíri s režimom chyť a pusť sa zakazuje loviť ryby
háčikmi s protihrotom okrem lovu v kaprových vodách, privlastniť si ulovenú rybu okrem
inváznych nepôvodných druhov rýb, používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo
jej časti.
Ministerstvo životného prostredia SR vedie evidenciu rybárskych revírov. Každý rybársky revír má
ministerstvom pridelené číslo, ktoré určuje geografickú oblasť, jeho charakter a účel.

SPÔSOBY LOVU RÝB
1. Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho
prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri
ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke
vymedzenej plavákom.
2. Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z
rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika,
ktorý umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode
so správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť
zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ zverejní v povolení alebo v
rybárskom poriadku.
3. Loviaci pri love podľa odsekov 1 a 2 môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú
bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.
4. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom,
vlasca alebo splietanej šnúry a jednej vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná
prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu
nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo
iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou.

SPÔSOBY LOVU RÝB
5. Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta,
muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako
nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť
nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra
nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.
6. Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru
vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou
maximálne 25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať
lov rýb pod ľadom určí užívateľ. (Na revíroch MsO SRZ Záhorie – žiadny) Povoleným
spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod ľadom je na vlastné
nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a uvedie v povolení alebo rybárskom
poriadku.
7. Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny
najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom
sa považuje za lov rýb na jednu udicu a jeho použitie je možné len na kaprových vodách.
8. Lov rýb na plávanú a položenú môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má
rybársky prút nadohľad a môže s ním včas manipulovať.

PRAVIDLÁ LOVU RÝB
 Loviaci vo veku od 3 do 15 rokov môže loviť len v sprievode dospelej osoby, ktorá je
držiteľom rybárskeho lístka, a to len s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez
navijaka. Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia môže loviť ryby
ako plnoletá osoba.
 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, aby ju bez
týrania usmrtil; to 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.

PRAVIDLÁ LOVU RÝB
 Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu
znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci 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..

Rybárska podložka

OSVETLENIE MIESTA LOVU
 Loviaci je povinný osvetliť miesto lovu po uplynutí
jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia
miesta lovu slnečným svetlom,
 Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou
nezávislého svetelného 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 umiestnené na odeve loviaceho
alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.

ZÁKAZ NA VŠETKÝCH REVÍROCH
 loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času
osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
 loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany, loviť ryby mimo
určeného denného času lovu rýb,
 privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce
najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet alebo hmotnosť, začať lov bez zapísania
dátumu a čísla revíru, alebo
 skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo
bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby.
 používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo s
umŕtvujúcim prostriedkom, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby,
loviť ich na šnúry, do rúk a do ôk a akýmkoľvek spôsobom ich podsekávať,
 zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť
ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2,
vrše, koše, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a
zabraňovať ťahu rýb proti vode,

ZÁKAZ NA VŠETKÝCH REVÍROCH
 loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach, ako aj ryby
zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,
 loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,
 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 okrem vodných
útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd,
 loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do
rybárskeho revíru,
 vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch,
ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné
zariadenia.
Lov zakázaným spôsobom a v chránených územiach s 5. stupňom ochrany prírody (Horný a
Doný les) sa považuje za prečin pytliactva v zmysle §310 Trestného zákona, bez ohľadu na to, či
je loviaci držiteľom platného povolenia na rybolov!!!!

zákaz lovu rýb od 1. 10. do 15. 4.

V pstruhových vodách sa zakazuje:
 loviť viac než jednou udicou, loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
 používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku a jej časti,
 používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
 loviť viac ako tri dni v týždni, loviť ryby pod ľadom
 akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
 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,
 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,
Sbiroino

bublina

Platí len na pstruhových
vodách s výskytom hlavátky
podunajskej pre držiteľov
hlavátkového povolenia
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V
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4:00
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5:00
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IX

6:00
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XII

7:00

19:00

mesiac

PSTRUHOVÉ

Denný čas lovu rýb v pstruhových vodách

REŽIM LOVU NA PSTRUHOVÝCH REVÍROCH
I
II
III

X

zákaz lovu rýb od 1. januára do 31.
mája.

V lipňových vodách sa zakazuje:
 loviť viac než jednou udicou,
 loviť inak ako muškárením alebo na plávanú,
 používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri a iné ako
muškárske náradie,
 používať pri love muškárením iné ako umelé muškárske nástrahy s veľkosťou viac ako 10 cm,
 používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
 používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
 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,
 používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou,
 vnadenie a zakrmovanie rýb inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu,
 loviť viac ako päť dní v týždni,
 loviť ryby pod ľadom.

Bavorské drievko
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LIPŇOVÉ

Denný čas lovu rýb v lipňových vodách

REŽIM LOVU V LIPŇOVÝCH REVÍROCH
I
II
III
IV
V

REŽIM LOVU PODĽA CHARAKTERU KAPROVÝCH REVÍROV
KAPROVÉ VODY- Vodné toky
tečúce vody, vrátane kanálov a
prietočných ramien

KAPROVÉ VODY- Vodné nádrže a
slepé, mŕtve a odstavené ramená

KAPROVÉ VODY- Ostatné vodné plochy
jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne,
hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže,
požiarne a priemyselné nádrže

Lov rýb s možnosťou ich
privlastnenia je povolený
celoročne za dodržania
individuálnej ochrany,
vrátane ochrany kapra.
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3 do 31.5..
Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s
možnosťou ich privlastnenia povolený za
dodržania individuálnej ochrany, vrátane
ochrany kapra.

Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je
povolený celoročne za dodržania
individuálnej ochrany, na kapra rybničného
sa individuálna ochrana nevzťahuje,
okrem revírov Chyť a Pusť.

 na viac ako dve udice, na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,

I

6:00

21:00

II

6:00

21:00

III

6:00

21:00

IV

6:00

21:00

V

4:00

24:00

VI

0:00

24:00

VII

0:00

24:00

VIII

0:00

24:00

IX

0:00

24:00

X

0:00

24:00

XI

6:00

21:00

XII

6:00

21:00

 na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. 3. do 31. 5., na invázne nepôvodné druhy
rýb alebo ich časti,
 na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú,
 pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako
muškárske náradie,
 na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,
 prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do
31. mája,
 pri love prívlačou na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
 ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená alebo
odstavené ramená.
 ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať
zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných
útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd a na vodných nádržiach od 1.1.a do 31. 5..

Denný čas lovu rýb v kaprových vodách

Od

V kaprových vodách sa zakazuje loviť:

mesiac

REŽIM LOVU V KAPROVÝCH REVÍROCH
Do

OZNAČOVANIE RYBÁRSKYCH REVÍROV
Rybársky revír sa označuje tabuľou, ktorá sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby
bola viditeľná najmä z prístupových ciest k rybárskemu revíru a vymedzovala hranice
rybárskeho revíru, a dodatkovou tabuľou.

Číslo
rybárskeho
revíru

Názov rybárskeho revíru

Výmera
(ha)

Slovenský rybársky zväz
Mestská organizácia Záhorie

Charakter

Účel

OZNAČOVANIE RYBÁRSKYCH REVÍROV
Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou uvedie
vymedzenie časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili počas mimoriadnej udalosti, v čase
neresu alebo zimovania, druh vysadených rýb, časové obmedzenie ich lovu a text "Všeobecný
zákaz lovu rýb" alebo "Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru".

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB

ZÁKAZ LOVU VYSADENÝCH DRUHOV RÝB
DOSAHUJÚCICH NAJMENŠIU LOVNÚ MIERU

Druh vysadených rýb
Druh vysadených rýb

Čas, keď nemožno loviť ryby
Čas, keď nemožno loviť ryby

CHRÁNENÁ RYBIA OBLASŤ
 V záujme ochrany najmä pôvodného genofondu rýb a skvalitňovania stavu pôvodných
druhov rýb môže ministerstvo životného prostredia na základe vlastného zistenia, žiadosti
užívateľa alebo výsledkov ichtyologického prieskumu po prerokovaní s užívateľom a pri
vodných tokoch aj so správcom vodného toku vyhlásiť časti rybárskeho revíru alebo celý
rybársky revír za chránenú rybiu oblasť.
 Užívateľ je povinný označiť hranice chránenej rybej oblasti tabuľou s nápisom „Chránená
rybia oblasť“; ak ide o časť rybárskeho revíru, aj doplnkovým značením.

V chránenej rybej oblasti sa zakazuje:
loviť ryby!!!,
rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,
vykonávať ťažbu riečnych materiálov,
vysádzať nepôvodné druhy rýb

od 1. januára do 31. decembra (všeobecný
zákaz lovu)
mihuľa potiská, potočná, ukrajinská, Vladykovova,
kapor rybničný v kaprových vodách; čas
šabľa krivočiara
individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31.
mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v pĺž baltický, bulharský, krymský, podunajský,
čase rybárskych pretekov, čas individuálnej
býčko rúrkonosý,
ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v čerebľa pestrá,
ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1.
čík európsky,
januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. hrúz Belingov, fúzatý, karpatský, Kesslerov,
b) zákona, ako aj od 1. mája do 31. mája počas tuponosý, Vladykov,
konania rybárskych pretekov
blatniak tmavý,
od 15. marca do 31. mája

Nestanovený (možnosť loviť celoročne)

jalec hlavatý, maloústy, tmavý,

tolstolobik biely, pestrý,
úhor európsky,
pleskáč zelenkavý, plotica červenooká, červenica
ostrobruchá
amur biely, čierny
hrúz škvrnitý,
pstruh dúhový,
sivoň potočný,
karas striebristý, pruský,
belička európska,
tilapia nílska, mozambická
živorodka ostropyská, živorodka pestrá.
slíž severný,
veslonos americký,
hrebenačka fŕkaná,
klárius panafrický,
mečovka zelená,
ostriež zelenkavý,
od 1. januára do 31. mája
lipeň tymiánový, ploska pásavá, šťuka severná,

pleskáč siný, pleskáč tuponosý, pleskáč vysoký,
lieň sliznatý,
mrena severná
nosáľ sťahovavý,
jeseter malý, sibírsky,
boleň dravý
podustva severná
od 1. januára do 15. marca
mieň sladkovodný

hlaváč bieloplutvý, pásoplutvý,
hrebenačka pásavá, vysoká,
jeseter ruský,
sih maréna,
kapor sazan, (divoká forma kapra)
karas zlatistý,
kolok veľký, vretenovitý
lopatka dúhová,
mrena karpatská, poľská, škvrnitá,
ovsienka striebristá,
pĺž baltický, bulharský, krymský, podunajský,
severný, vrchovský,

od 1. januára do 15. júna

plotica lesklá, perleťová,

sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský,

od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný,
pstruh jazerný,

od 1. januára do 31. októbra
hlavátka podunajská; v hraničných vodách od 1.
januára do 31. augusta
od 1. septembra do 28. februára
sih peleď

Online atlas rýb, kde je možné naštudovať jednotlivé
druhy https://www.podmenaryby.sk/atlas_ryb_03.html

ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB

MINIMÁLNA A MAXIMÁLNA LOVNÁ MIERA RÝB NA
REVÍROCH OBHOSPODAROVANÝCH MSO SRZ ZÁHORIE
Druh
amur biely, čierny
boleň dravý
hlavátka podunajská
jalec hlavatý
jalec tmavý
jalec maloústy
jeseter malý, sibírsky
kapor rybničný
lieň sliznatý
mieň sladkovodný
mrena severná
nosáľ sťahovavý
ostriež zelenkavý

min. lovná miera
60 cm
50 cm
80 cm
35 cm
35 cm
25 cm
60 cm
45 cm
35 cm
35 cm
50 cm
30 cm
-

max. lovná miera

80 cm
individuálna
40 cm

10 cm

Druh2
pleskáč siný
pleskáč tuponosý
pleskáč vysoký
pleskáč zelenkavý
podustva severná
pstruh dúhový
pstruh jazerný
pstruh potočný
sumec veľký
šťuka severná
tolstolobik biely, pestrý
úhor európsky
zubáč veľkoústy
zubáč volžský

min. lovná miera3
25 cm
25 cm
30 cm
15 cm
30 cm
27 cm
50 cm
27 cm
90 cm
60 cm
45 cm
50 cm
60 cm
35 cm

Hrubo zvýraznené lovné miery sú odlišné od zákonom stanovených, a sú platné len pre SRZ Záhorie, pri
kaprovi je maximálna lovná miera individuálne určená pre každý revír v miestnom rybárskom poriadku

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA
Tabuľka v brožúre povolenia na rybolov
a záznamu o úlovkoch a dochádzke

 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.
Privlastnený úlovok
Dátum

Kontrola
Číslo revíru
Druh ryby

Počet

Dĺžka

Váha

vcm
V kg

16.4.

3

0350

4

PP

1

27

0,19

16.4.

3

6040

4

—

—

—

—

16.4.

3

0350

4

PD

1

32

0,40

1.6.

3

5340

1

KAPOR

1

1.6.

3

5340

1

—

—

—

—

2.6.

3

5340

1

OSTATNÉ

15

—

0,80

50

2,74

Po ukončení lovu je
potrebné prázdne
políčka vyčiarknuť
Ihneď po zapísaní úlovku je
potrebné opätovne vyznačiť
dátum a číslo revíru do
ďalšieho riadku
Pri nepretržitom love je potrebné
si zapísať vychádzku do nového
dňa ihneď po uplynutí polnoci

Lovná miera rýb, ktorá sa uvádza do záznamu je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa meria
od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA
 Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v
ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu - jesetera malého
a sibírskeho, sumca veľkého, úhora európskeho, kapra rybničného, mieňa
sladkovodného, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, lieňa
sliznatého, mreny severnej, pstruha jazerného, pstruha potočného, lipňa tymiánového;
pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého
zapisuje loviaci do záznamu do samostatného riadku okamžite po jej privlastnení.
 Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri
prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto
skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých
kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na
záznamy kontrolného orgánu.

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA
 Privlastnené druhy rýb, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do
samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie
„ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
 Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa zapisuje loviaci do samostatného riadka
záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby, množstvo a ich celkovú
hmotnosť.
 Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu
alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou
záznamu o úlovkoch.

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA
 Loviaci vo veku od 15 rokov si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo
viacerých rybárskych revíroch, najviac:
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 štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,
 Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb ako vyššie uvedené v rámci jedného
povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.
 U rýb, ktoré nie sú vymenované vyššie nie je limit maximálneho počtu, len celkovej váhy 5kg.
 Celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné
druhy rýb (amur, tolstolobik, slnečnica atď.)

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE KOMBINÁCIE DENNÝCH ÚLOVKOV

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA U DETÍ A MLADISTVÝCH
 Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov si môže v jednom dni privlastniť 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 si môže v jednom dni privlastniť taký počet všetkých druhov
rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa
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 lebo osobitného povolenia.

SUMARIZÁCIA ÚLOVKOV PRED ODOVZDANÍM POVOLENIA
Rybársky revír
Názov

Kapor

Lieň

Pleskáč Jalec Podustv *********
vysoký hlavatý
a
****

Číslo NR* ks kg ks kg ks

kg ks kg

ks kg ks kg

VN BADÍN

3-4890

8

10

15

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

OR POD RYBOU

3-2670

7

2

3

—

—

5

2,5

—

—

—

—

—

—

VN L. MARA

3-5340

20

15

45

3

2,5

—

—

—

—

—

—

—

—

HR PLAVNO

3-5570

9

2

2,5

—

—

—

—

1

0,5

—

—

—

—

44

29

65,5

3

2,5

5

2,5

1

0,5

—

—

—

—

SPOLU

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 určeného termínu záznam
neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Na konci brožúry
záznamu o dochádzke
a evidencii úlovkov je
tabuľka sumáru úlovkov
a návštev k revírom.
Držiteľ povolenia je
povinný tento sumár
podľa jednotlivých
denných záznamov v
roku vyplniť, t.j.
zaznamenať ku
každému revíru počet
návštev a množstvo a
hmotnosť ulovených
rýb, ako aj celkovú
hmotnosť každého
druhu rýb.

VÝKON KONTROLY RYBÁRSKOU STRÁŽOU
Každý, kto loví v rybárskom revíri, je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku
člena rybárskej stráže alebo strpieť výkon jeho zákonom ustanovených oprávnení.
Člen rybárskej stráže je v rybárskom revíri pred začiatkom lovu, počas lovu, počas
prerušenia lovu a po ukončení lovu loviacim oprávnený:
 kontrolovať, či osoba, ktorá loví ryby v rybárskom revíri, je na lov oprávnená, prezerať jej
prostriedky určené na lov rýb, úlovky, rybársky čln a nádrže na ryby,
 použiť donucovacie prostriedky,
 požadovať súčinnosť Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie
svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
 požiadať každého o pomoc pri bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo
majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil
vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bráni iná dôležitá okolnosť,
 vstupovať pri výkone funkcie rybárskej stráže na pozemky, stavby a iné zariadenia v
nevyhnutnom rozsahu a užívať na tento účel v nevyhnutnej miere existujúce prístupové
komunikácie.
Člen rybárskej stráže je povinný nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste odznak a
na požiadanie sa preukázať preukazom člena rybárskej stráže,

RYBÁRSKY PORIADOK
Užívateľ revírov vydáva rybársky poriadok. V ňom sú uvedené čísla revírov, ich
charakter, výmery a zmeny v minimálnej, resp. ustanovenie maximálnej lovnej
miery, poprípade ďalšie informácie o obmedzení lovu. Pred začatím lovu si
riadne prečítajte podmienky platné pre daný revír.

INVÁZNE NEPÔVODNÉ DRUHY RÝB
Ryby, ktoré sa môžu loviť celý rok pri zachovaní lovnej miery ak je ustanovená: býčko čiernoústy, hlavatý,
nahotemenný, piesočný, amurský; hrúzovec sieťovaný, pichľavka siná, slnečnica pestrá, sumček čierny, sumček
hnedý, amur biely, amur čierny, ostračka veľkoústa, tolstolobik biely, pestrý.

Amur biely (Ctenopharyngodon idella)
valcovité telo, krátka chrbtová plutva, malá široká hlava
nízko posadené oči, šupiny veľkosťou i farbou pripomínajúce
kaprie tmavé čiernosivé plutvy, minimálna lovná miera 60 cm

Býčko čiernoústy (Proterorhinus marmoratus), bez lovnej miery

Sumček hnedý (americký) Ameiurus nebulosus, bez
lovnej miery

INVÁZNE NEPÔVODNÉ DRUHY RÝB
Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus) , bez lovnej miery

Tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), minimálna lovná
miera 45 cm

Hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva), bez lovnej miery

KAPOR (Cyprinus carpio)
Kapor rybničný – minimálna lovná miera pre revíry MsO SRZ Záhorie je 45 cm,
maximálna lovná miera je ustanovená na revíroch nad 10 ha na 70 cm a na
tokoch na 80 cm, tento údaj je uvedený v miestnom a zväzovom rybárskom
poriadku. Čas individuálnej ochrany je od 15.3. do 31.5.. Na revíroch s
charakterom „ostatná vodná plocha“ čas individuálnej ochrany nie je
stanovený, v rybárskom poriadku sú označené piktogramom
.
Podľa umiestnenia šupín poznáme formy: riadkový, šupinatý, hladký a lysec.
Hlavným rozlišovacím znakom oproti karasovi sú výrazné dva páry fúzov na
spodnej časti ústneho otvoru.

Kapor sazan – divoká forma,
je celoročne chránený.
Hlavným rozlišovacím
znakom oproti kaprovi
rybničnému je podstatne
pretiahnuté valcové telo.

KARASY – ZÁKLADNÉ ODLIŠNOSTI
Karas zlatistý (Carassius carassius) je naša
pôvodná forma karasa, jeho výskyt oproti
minulosti je veľmi vzácny, chytiť sa však
občasne dá najmä na starších prírodných
vodách. Je celoročne chránený.

Karas striebristý (Carassius auratus auratus) je
nepôvodná forma, hojne sa vyskytujúca v našich
revíroch. Môže dorastať až do rozmerov kapra
(50cm) a vo vodách s bahenným dnom a
bujnou vegetáciou často získava aj podobné
sfarbenie. Má menšiu hlavu od kapra a nemá
fúzy. Loviť sa môže po celý rok a nemá ani
ustanovenú minimálnu lovnú mieru.

PLESKÁČE – ZÁKLADNÉ ODLIŠNOSTI

Pleskáč vysoký (Abramis brama)

Pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna)

Pleskáč siný (Abramis ballerus)

Pleskáč tuponosý (Abramis sapa)

PLESKÁČE – ZÁKLADNÉ ODLIŠNOSTI
Pleskáč vysoký

Pleskáč zelenkavý

Telo vysoké, z bokov sploštené, výrazný
„hrb“ za hlavou, počas neresu sú u
Telo vysoké, z bokov sploštené (najmenej zo
samcov viditeľné neresové vyrážky
všetkých), nedorastá do veľkých rozmerov,
okolo hlavy, dorastá do najväčších
typická dĺžka ulovenej ryby je okolo 20 cm
rozmerov z pleskáčov

Pleskáč tuponosý

Pleskáč siný

Chvostová plutva má nápadne dlhší
spodný lalok.
Najmarkantnejším rozlišovacím
znakom tejto ryby je hlava, ktorá je
pomerne malá s výraznými, veľkými
očami a akoby „nabúraným“ rypákom.

Je najnižším a najštíhlejším pleskáčom.
Má nápadne dlhú análnu plutvu a pre
pleskáče netypické, dohora postavené
ústa. Telo má pokryté zo všetkých
pleskáčov najdrobnejšími šupinami,
ktoré majú striebristý odlesk

Šupiny stredne veľké, farba vekom
prechádza zo striebrolesklej na žltú až
hnedú, pokryté hrubou vrstvou slizu

Šupiny veľké, striebrolesklé, na dotyk drsné,
Šupiny stredne veľké, striebrolesklé,
takmer bez slizu, najväčšie zo všetkých
pokryté vrstvou slizu
pleskáčov

Šupiny drobné, striebrolesklé, pokryté
vrstvou slizu

Všetky plutvy sú šedé až čierne

Prsné a brušné plutvy sú žlté až červené,
ostatné tmavé, zväčša červeno-šedé

Všetky plutvy sú svetlo, až tmavošedé

Všetky plutvy sú svetlo, až tmavošedé,
tmavo olemované, párové plutvy môžu
byť žlto-šedé

Oči stredne veľké, žlto sfarbené

Oči väčšie s veľkou šošovkou

Má najväčšie oči zo všetkých pleskáčov,
Oči stredne veľké, o málinko väčšie, ako
s veľkou šošovkou a zaberajú takmer
pleskáč vysoký rovnakej veľkosti
celé boky prednej časti hlavy

Čas individuálnej ochrany 15.3.-31.5.

Bez doby ochrany - môže sa loviť celoročne

Čas individuálnej ochrany 15.3.-31.5.

Čas individuálnej ochrany 15.3.-31.5.

Minimálna lovná miera 30 cm

Minimálna lovná miera 15 cm

Minimálna lovná miera 25 cm

Minimálna lovná miera 25 cm

Ústa spodné, vysúvateľné

Ústa spodné, vysúvateľné

Ústa spodné, vysúvateľné a na hlave má
akoby rozmačkaný nos, podľa ktorého
Ústa smerujú šikmo nahor
ho aj pomenovali

ZUBÁČE – ZÁKLADNÉ ODLIŠNOSTI
Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) je hojne
zastúpená dravá ryba. Najcharakteristickejšia
črta je dvojica veľkých predných tzv. psích
zubov na špici čeľuste. Na revíroch MsO SRZ
Záhorie má zvýšenú minimálnu lovnú
mieru na 60 cm.
Doba hájenia je od 1.1. do 15.6.,
dorastá do rozmerov až nad 100 cm
Zubáč volžský (Sander volgensis)
Na rozdiel od zubáča veľkoústeho
nemá veľké predné tzv. psie zuby, dorastá do 60 cm.
Jeho výskyt je zriedkavý, dá sa uloviť v rieke Morava, má
výraznejšie pruhovanie na bokoch podobné ako ostriež.
Minimálna lovná miera 35 cm.
Doba hájenia je od 1.1. do 15.6.,

CELOROČNE CHRÁNENÉ RYBY - VÝBER
Šabľa krivočiara (pelecus cultratus),
vyskytuje sa hojne na niektorých
revíroch a dorastá až do 40 cm. Mladé
jedince sa dajú pomýliť s Beličkou
európskou. Najhlavnejší odlišovací znak
je krivolaká bočná čiara a telo
podobné šabli.

Lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus)Je pomerne
dobre zastúpená v osádke drobných rýb, dá sa ľahko chytiť
do čereňa na niektorých štrkoviskách. Od Červenice sa
odlišuje tým, že má vyššie telo a bok má sfarbený do trblietavo
modrej – kovovo modrej farby.

CELOROČNE CHRÁNENÉ RYBY - VÝBER
Kolok veľký (Zingel zingel), vyskytuje sa najmä v
rieke Morava

Čík európsky (Misgurnus fossilis)
sa v minulosti veľmi často používal
ako nástražná ryba na lov
Sumca. V súčasnosti je zákonom chránený.
Hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)

Nezabudnite, že byť rybárom nie je len loviť ryby
ale ich aj chrániť a starať sa o ich životné
prostredie
Ďakujeme za pozornosť
PETROV ZDAR!!!
(V prezentácii sú použité obrázky z internetu)
Výbor MsO SRZ Záhorie
www.srz-zahorie.sk

