Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Hlohovci
Miestny rybársky poriadok platný od 01.01.2019
Článok I. – vymedzenie platnosti:
1/ 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 podľa individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov. Nový zákon č.216/2018 Z.z.
,,Držiteľ platného povolenia na lov rýb sa riadi zákonom o rybárstve, vykonávacou vyhláškou
381/2018 k tomuto zákonu a príslušnými ustanoveniami tohto rybárskeho poriadku, podľa
druhu povolenia.
2/ Tento rybársky poriadok stanovuje: podmienky lovu rýb v rybárskych revíroch v užívaní
Slovenského rybárskeho zväzu. Kaprové rybárske revíry: všetky (2-XXXX-1-1/4).
(Vysvetlivky: 2 – západoslovenská oblasť, XXXX – číslo revíru, 1 – kaprový, 1 – lovný alebo 4 –
ChaP)
V kaprových vodách od 1.mája do 31.mája si užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo
športové rybárske preteky.
Časť – A, trvalo tečúca voda – vodný tok podľa §2 ods.2, písm.C, zákona:
Váh č.4, revír č. 2-4390-1-1 - čiastkové povodie Váhu od ústia kanála/nespr.Dudváh/ pri
obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové, odpadový kanál od ústia do Váhu
po hydrocentrálu v obci Madunice a Terezovské rameno, celková dĺžka vodného toku je 26
km. Najmenšia lovná miera uvedených druhov rýb:
Kapor rybničný – 45 cm

Amur biely – 70 cm

Dudváh č.2 b, revír č. 2-0421-1-1 - čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou
Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady.
Časť – B, ostatné vodné plochy podľa §2 ods.2, písm.j zákona o rybárstve:
Lov rýb povolený len na miestne alebo hosťovacie povolenie, resp. osobitné povolenie.
Loviaci rybári v revíroch MsO Hlohovec sú povinný dodržiavať:
-

Zákaz budovania mól na brehoch, vodných plochách a loviť z nich
Dodržiavať pravidlá pre revír s režimom ,,Lovenie rýb a ich púšťanie“
Udržiavať čistotu lovného miesta a jeho okolia, pri odchode odstrániť po sebe všetky
odpadky a ohorky z cigarier
Slušne sa správať a vystupovať voči iným loviacim rybárom a kontrolným orgánom
SRZ

Drahovce, revír č. 2-2780-1-1 - štrkovisko 2 sa nachádza pri obci Drahovce (v staršom
rybárskom poriadku označené ako štr.IV), vodná plocha štrkoviska je 10,2 ha.

Drahovce, revír č. 2-2781-1-4 - revír bez privlastnenia si úlovku ,,ChaP“
Štrkovisko sa nachádza pri obci Drahovce (v staršom rybárskom poriadku označené ako
štr.III), vodná plocha má 7,9 ha.(podrobne v časti D bod 3)
Koplotovce, revír č. 2-3510-1-1 - štrkoviská 1 až 6 sa nachádzajú pri obci Koplotovce,
zelená voda, hlavné a pod záhradami, celková plocha je 6,2 ha.
Leopoldov, revír č. 2-3580-1-1 - štrkovisko sa nachádza severne od mesta Leopoldov,
ucelená vodná plocha štrkoviska je 13,5 ha.
Madunice, revír č. 2-3610-1-1 - štrkoviská 1 až 6 (mimo kazety III) sa nachádzajú pri obci
Madunice, 6 štrkovísk severne od nadjazdu nad kanálom pri obci Madunice, horné 3
štrkoviská označujeme ako kazety I – III. Vodná plocha štrkovísk je 10,7 ha.
Madunice, revír č. 2-3611-1-4 - revír bez privlastnenia si úlovku ,,ChaP“
Kazeta č.III ( v smere toku Váhu od Piešťan). Vodná plocha 4 ha. (podrobne v časti D bod 3)
Peter, revír č. 2-3870-1-1 - štrkovisko sa nachádza severne od mesta Hlohovec, vrátane
starej jamy v starej časti, ucelená vodná plocha štrkoviska má 22,8 ha.
Podšomod, revír č.2-3880-1-1 - štrkovisko sa nachádza severne od mesta Hlohovec, zvyšok
ramena pod agátinou, vodná plocha má 0,6 ha.
Siladice, revír č.2-3950-1-1 - štrkovisko sa nachádza severne od obce Siladice, dve jamy za
povodňovou hrádzou vedľa kanála (Dudváh), vodné plochy severne od zelenického ramena
na lokalite Gazdovský pasienok, vodná plocha má 3,5 ha.
Ypsilon, revír č.2.4240-1-1 - štrkovisko Ypsilon sa nachádza východne medzi obcami
Červeník a Madunice. Celková vodná plocha štrkoviska je 3,7 ha.
Zelenice, revír č.2-2820-1-1 - štrkoviská 1 až 11 sa nachádzajú pri obci Zelenice, 8 štrkovísk
starej časti a plocha zelenickej bariny pod a nad smernou smerom od obce Horné Zelenice, 2
bariny pred a 2 bariny za povodňovou hrádzou pri m.č. Šulekovo, barina pod šulekovským
ramenom. Celková vodná plocha všetkých štrkovísk je 25,9 ha.
Revíry SRZ MsO Hlohovec sú zakreslené v mapke rybárskych revírov a sú zverejnené na
webovej stránke www.srzhlohovec.sk
Časť – C, Zakázané spôsoby lovu rýb:
1/ Podľa §5 ods.1 písm.f zákona č.216/2018 z.z.sa zakazuje loviť ryby z rybárskeho člna
vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, používať zavážaciu loďku v rybárskych
revíroch s výmerom menej ako 10 ha, okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových
vodách.

Časť – D, Upravené lovné miery rýb pre všetky rybárske revíry SRZ MsO Hlohovec
Kapor rybničný – 45 cm

Amur biely – 70 cm

1/ Podľa §5 ods.1 zákona 216/2018 z.z. o rybárstve má užívateľ (člen SRZ – držiteľ povolenia
na rybolov) právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného
pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere.
2/ Podľa §41 ods.1 zákona 216/2018 z.z. o rybárstve sa priestupku dopustí ten kto nestrpí
vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa §5 odst.1
3/ Podľa §8 zákona 216/2018 z.z. o rybárstve je v revíroch č.2-3611-1-4 Madunice kazeta III
a v revíry č.2-2781-1-4 Drahovce vyhlásená ako revíre bez privlastnenia si úlovku. Schválené
členskou schôdzou a rozhodnutím Ministerstva životného prostredia.
- Užívateľ je povinný označiť hranice revíru podľa ods.2 tabuľou s nápisom Chyť a pusť.
- V rybárskom revíry s režimom lovenie rýb a ich púšťanie Chyť a pusť je zakázané si
ulovenú rybu privlastniť
- Lov rýb povolený len na MIESTNE POVOLENIA alebo MIESTNE HOSŤOVACIE
POVOLENIE resp. OSOBITNÉ POVOLENIE
- Pri love rýb je loviaci povinný dodržiavať pravidlá pre revír s režimom Chyť a pusť.

Pravidlá pre revír s režimom Chyť a pusť.
- loví sa podľa týchto pravidiel a ak nie je uvedené inak, tak zákonom č.216/2018 z.z.
-

o rybárstve a vyhláškou 381/2018 Ministerstva životného prostredia
každá ulovená ryba musí byť vylovená z vody podberákom
každá ulovená ryba sa pustí späť do vody a to bez možnosti aj dočasného
zasietkovania. Táto povinnosť sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb.
Počas fotenia úlovkov treba dbať na šetrné zaobchádzanie s rybou, minimalizovať čas
na to potrebný a rybu polievať vodou
Lov maximálne dvoma udicami. Každá opatrená s jedným náväzcom a jedným
háčikom (doporučuje sa).
Lov povolený na všetky návnady (okrem živej nástražnej rybyčky) podľa rybárskych
pravidiel
Je nutné používať veľký podberák (rameno min.90cm) a podložku (matrac s bočnými
mäkkými stenami), rybu je zakázané pokladať mimo podložky. Dezinfekciu na
dezinfikovanie rany po vybratí háčika.
Zákaz lovu na živú nástražnú rybyčku
Udržiavať čistotu lovného miesta a jeho okolia, pri odchode odstrániť po sebe všetky
odpadky a ohorky z cigariet.
VZOR : zapísanie príchodu k vode pre revír s režimom CHaP.

Dátum
15.9.
24.10.

Číslo
revíru
2-3611-1-4
2-2781-1-4

Druh ryby

Počet

Dĺžka

Hmotnosť

ChaP
ChaP

---------------

----------------

---------------

Kontrola

Časť – E, dodatky a uznesenia Rady SRZ Žilina:
1/ Miestne povolenie na kaprové vody (deti, dospelí, členovia, nečlenovia).
- Zväzové povolenia na kaprové vody (deti, dospelí, členovia, nečlenovia).
Miestne alebo zväzové alebo sezónne kaprové povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia
privlastniť si v jednom kalendárnom roku na uvedené povolenie 40 kusov kapra rybničného,
zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého akejkoľvek
hmotnosti. V prípade záujmu si môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva
privlastnených druhov rýb zakúpiť ďalšie povolenie.
Privlastniť si maximálne 40 kusov uvedených druhov rýb akejkoľvek hmotnosti v jednom
kalendárnom roku, platí pre všetky druhy povolení na kaprových vodách SRZ. Účinnosť
zmeny je od 1.1.2019.
2/ Podľa organizačného poriadku SRZ §5 ods.3 a ods.5 je členská legitimácia platná iba vtedy
ak je v nej nalepená fotografia člena a je členom podpísaná a pri výkone rybárskeho práva je
člen SRZ povinný mať pri sebe členskú legitimáciu (upozornenie zverejnené vo Vestníku Rady
SRZ roč.III, apríl 2001, čiastka 1/2001 – ust. O-6 od 11.12.1999)
Značky a skratky revírov SRZ MsO Hlohovec
Názov revíru
Drahovce 1 ChaP
Drahovce 2
Koplotovce 1 až 6
Leopoldov
Madunice
1,2,4,5,6,7
Madunice 3 ChaP
Peter
Podšomod
Siladice
Ypsilon
Zelenice 1 až 11
Váh č.4
Dudváh č.2 b

Číslo revíru
2-2781-1-4
2-2780-1-1
2-3510-1-1
2-3580-1-1
2-3610-1-1

Plocha
7,9 ha
10,2 ha
6,2 ha
13,5 ha
10,7 ha

Skratka
D1
D2
K 1 až 6
L
M 1,2,4,5,6,7

2-3611-1-4
2-3870-1-1
2-3880-1-1
2-3950-1-1
2-4240-1-1
2-2820-1-1
2-4390-1-1
2-0421-1-1

3,7 ha
22,8 ha
0,6 ha
3,5 ha
3,7 ha
25,9 ha
26 km
25 km

M3
ŠP
P
S
Y
Z1 až 11
Váh
Dudváh

Spracoval: Štefan Štipák, tajomník SRZ MsO Hlohovec

Miestny rybársky poriadok schválený Výborom SRZ MsO Hlohovec

