
 
                                      MIESTNY RYBOLOVNÝ PORIADOK 
Platný od 01.01.2019  

               Výbor MO SRZ Sládkovičovo vydáva s účinnosťou od 01.01.2019 na     
               Zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ         
               Sládkovičovo tento miestny rybolovný poriadok. 
 
 I.  Lovné revíry MO SRZ Sládkovičovo 
 revír č. 2-0330-1-1 Stoličný potok 
 revír č. 2-0330-1-1 Čierna voda č. 2 
 revír č. 2-2300-1-1 Rašelinisko Pusté Úľany č. 1  /2 ha/ 
 revír č. 2-2310-1-1 Rašelinisko Pusté Úľany č. 2  /10 ha/ 
 revír č. 2-2320-1-4 Rašelinisko Pusté Úľany č. 3  /22 ha chyť a pusť revír/ 
 revír č. 2-2330-1-1 Rašelinisko Tárnok   /7 ha/ 
 revír č. 2-2360-1-1 Rašelinisko Veľký Grob  /36 ha/ 
 revír č. 2-3320-1-1 Štrkovisko Hrubá Borša  /2 ha/ 
 revír č. 2-3630-1-1 Štrkovisko Malá Mača  /2,5 ha/ 
 revír č. 2-4190-1-1 Štrkovisko Vincov les   /4 ha/ 
 revír č. 2-4970-1-2 Vodná nádrž Malá Mača - zákaz lovu rýb,  je chovný revír.  
 

II.  Na všetkých lovných miestnych revíroch doporučuje výbor MOSRZ Sládkovičovo 
dodržiavať od  01.01.2019 hornú mieru  pre kapra rybničného 65 cm.  Na revíry č.2-0330-1-1 
Čierna voda č. 2 a Stoličný potok je od 01.01.2019 zvýšená spodná miera kapara rybničného 
na 45 cm. (rybár si môže privlastniť kapra nad 45 cm vrátane) 

 
              III. (9) 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 28dní. Užívateľ uvedie na dodatkovej 
tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s  

tabuľou  
                             a) druh vysadených rýb, 
                             b) doba, v ktorej nemožno loviť ryby, a 
                             c) text „Všeobecný zákaz lovu rýb“ alebo „Zákaz lovu vysadených druhov rýb 
dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru“  
 
 IV.  Pri zapisovaní čísiel revíru do záznamu o úlovkoch treba zapísať  prvých 6 čísiel,  napr. 2-
0330-1 atď. 
 

V.  Revír č. 2-2320-1-4  Rašelinisko Pusté Úľany č. 3 /22ha/-  štrkovňa bude v rokoch 2018-

2020 naďalej revír  bez  privlastnenia úlovku. V objekte firmy Alas   



 
Na uvedenom revíry je zakázané:  

- privlastniť si úlovok,  
- loviť na živú mŕtvu rybku a ich časti, 

a je povinnosť používať  podložku pri manipulácií s rybou !!!! a doporučujeme používanie háčikov bez 
protihrotu.  
 
VI. Výbor MO SRZ dáva na vedomie, že na všetkých revíroch MO SRZ je  zákaz kúpania (zanášanie 
nástrahy a návnady zaplávaním)a kladenia otvorených ohňov.  
Preto výbor MO SRZ  vyzýva každého rybára, že je povinný za sebou zanechať poriadok. Každý 
loviaci rybár zodpovedá za znečistenie na svojom lovnom mieste. Pri odchode z loviaceho miesta 
musí toto zanechať bez znečistenia.  
Za porušenie  tohto §,  bude disciplinárna komisia takéto previnenie riešiť podľa disciplinárneho 
poriadku. 
 
 VII. Zakazuje sa loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania nástrah a návnad  
a používať zavážaciu loďku  v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha vrátane. 
  
VIII. Denný čas lovu rýb na kaprových vodách : 
 
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na 
 kaprových vodách v mesiacoch 

1. január až apríl, november a december od 6.00 do 21.00 h, 
2. máj 04.00 do 24.00  
3. jún až október od 00.00 do 24.00 h, 

 
 
 
 
IX. V kaprových vodách sa zakazuje podľa § 18  Zákona č. 216/2018 v znení zákona č. 455/1991  Z. 
z. : 
 
Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách 
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 rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15.marca do 31.mája 
g) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10cm 
h) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15.marca 
do 31.mája, 
i) pri love prívlačou loviť najviac 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 ale bo ich časti 
l) loviť ryby z rybárskeho čln a 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. 

 

Kompletné znenie tohto paragrafu nájdete v ZZ 216/2018  

 
X. § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia (ZZ-381/2018)  

 
Množstvo úlovkov a ich evidencia 
 
(1) Loviaci [§ 2 ods. 2písm.l) zákona pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne, bez 
možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátum u a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude 
lov vykonávať. Tabuľka záznamu a spôsob zapisovania údajov do záznamu sú uvedené v prílohe 
č. 18. ZZ 381/2018 
(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. ZZ381/2018 
(3) Užívateľ môže po analýze stavu pôvodných druhov rýb do 30.septembra požiadať 
ministerstvo životného prostredia o dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu 
 privlastnených úlovkov podľa odseku 2 písm.a). 
(4) Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 2 v rámci povolenia  
vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí. 

Kompletné znenie tohto paragrafu nájdete v ZZ 381/2018  

 
XII.  Používanie spaľovacích motorov na člnoch. 
 
Na všetkých uzavretých revíroch MO SRZ Sládkovičovo je v zmysle § 19 ods. 2, zákona č. 364/2004 Z. 
z o vodách prísny zákaz používania spaľovacích motorov rybárskych člnoch, na malých, športových, 
rekreačných o ostatných plavidlách. 
 
XIII.  Celoročný lov rýb 



 
 V zmysle §13 ods. 5 písm. b) zákona o rybárstve, je v kaprových vodách, ktoré sú ostatnými 
vodnými plochami (napr. štrkoviská, rašeliniská, pieskovne) povolený celoročný lov rýb. Rybári 
loviaci na revíroch MO SRZ Sládkovičovo sú však POVINNÝ dodržiavať INDIVIDUÁLNU OCHRANU 
RÝB!!! 
 
Upozorňujeme všetkých rybárov, aby si dôkladne preštudovali Zákon č. 216/2018 o rybárstve a 
vykonávaciu vyhlášku 381/2018 k zákonu. Ako aj tento miestny rybolovný poriadok. 
 
Petrov Zdar 
 
 

 


