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ÚVOD.
Pri love rýb musí kaţdý člen SRZ dodrţiavať zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve
a príslušné vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky.
Kaţdý, kto loví ryby vo vodách MO SRZ Bánovce nad Bebravou, je povinný dodrţiavať
i Miestny rybársky poriadok na rybolov v rybárskych revíroch MO SRZ Bánovce nad
Bebravou.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY.
Na kaprových vodách s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby
ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle vykonávacej vyhlášky Ministerstva ţivotného
prostredia SR.
Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov
so záznamom o dochádzke a úlovkoch, členský preukaz a všetky ostatné náleţitosti, ako to
ukladá vykonávacia vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR.
Kaţdý je povinný v rybárskom revíri uposlúchnuť výzvu, pokyn a poţiadavku
príslušníka Policajného zboru, obecnej polície a rybárskej stráţe, alebo strpieť výkon jeho
oprávnení.
Drţiteľ povolenia odovzdáva záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roku po
skončení jeho platnosti. Ak drţiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, nevydá sa mu
povolenie na nasledujúci rok.

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB.

a) Vo vodách kaprových sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. To neplatí
v čase od 1. mája do 31. mája ak uţívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové
rybárske preteky.
b) Zákaz lovu rýb sa nevzťahuje na kaprové vody ktoré sú vodným tokom, okrem vodných
nádrţí, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch
a tak isto sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
c) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.
d) Zákaz lovu rýb vo výpuste VN Prusy, VN Brezolupy, VN Haláčovce, VN Nedašovce.

LOVNÉ MIERY A ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB
Lovné miery a čas individuálnej ochrany rýb sa riadia zákonom č.216/2018 Z.z.
o rybárstve a príslušnou vykonávacou vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia
Slovenskej republiky.

V KAPROVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE











loviť viac ako na dve udice,
loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na poloţenú a pri love na
plávanú,
loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač,
loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
pri love muškárením pouţívať iné ako umelé mušky v počte väčšom neţ tri a iné ako
muškárske náradie,
loviť na ţivú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15.marca do 31.mája,
loviť na ţivú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺţkou menšou ako 10
cm,
loviť prívlačou a muškárením s pouţitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od
15.marca do 31.mája,
pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času
osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,





loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádrţiach od 1.januára do 31.mája,
loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrţe, slepé ramená, mŕtve
ramená alebo odstavené ramená.

DENNÉ DOBY LOVU NA VODÁCH KAPROVÝCH
Pri denných dobách lovu na kaprových vodách sa loviaci musí riadiť zákonom č.216/2018
Z.z. o rybárstve a príslušnou vykonávacou vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia
Slovenskej republiky.

V PSTRUHOVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE












loviť viac neţ jednou udicou,
loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
pouţívať ako nástrahu ţivú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
pouţívať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom neţ tri a iné ako
muškárske náradie,
pouţívať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
pouţívať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny
s rovnakou funkciou okrem vodných nádrţí a ostatných vodných plôch,
pouţívať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz
v ţivom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky
napodobeniny ikier,
akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času
osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
loviť viac ako tri dni v týţdni,
loviť ryby pod ľadom.

DENNÉ DOBY LOVU NA VODÁCH PSTRUHOVÝCH
Pri denných dobách lovu na pstruhových vodách sa loviaci musí riadiť zákonom č.216/2018
Z.z. o rybárstve a príslušnou vykonávacou vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia
Slovenskej republiky.

SPÔSOBY LOVU RÝB
Spôsoby lovu rýb upravuje zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve a príslušná vykonávacia
vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky.

PODMIENKY LOVU RÝB
Podmienky lovu rýb upravuje zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve a príslušná vykonávacia
vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky.

NÁSTRAHOVÉ RYBKY
Pri love a pouţívaní nástrahových rybiek sa loviaci musí riadiť zákonom č.216/2018 Z.z.
o rybárstve a príslušnou vykonávacou vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia
Slovenskej republiky.

ZOZNAM LOVNÝCH REVÍROV MO SRZ BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
KAPROVÉ REVÍRY
2-0100-1-1 Bebrava č. 2
Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička
v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi
Libichavký potok a Višňová, potoky Haláčovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský
potok a potok Dubnička od ústia po teleso hrádze VN Prusy.
2-2740-1-1 Svinica č. 1
Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po ţelezničný most Svinná-Ruskovce
a Hradniansky potok od ústia po pramene.
2-4550-1-1 VN Brezolupy

Vodná plocha nádrţe pri obci Brezolupy - časť Jerichov plocha revíru 9,8 ha, s potokmi
Hydina od cestného mosta Nedašovce - Vysočany po pramene a Miezgovským potokom od
ústia po pramene.
Lov všetkých rýb je zakázaný od 15.marca do 31.mája. To neplatí v čase od 1.mája do
31.mája, ak uţívateľ uskutočňuje rybárske preteky.
Zákaz lovu rýb vo výpuste VN
2-5170-1-1 VN Prusy
Vodná nádrţ na toku Dubnička pri obci Prusy, plocha revíru 38 ha.
Lov všetkých rýb je zakázaný od 15.marca do 31.mája.To neplatí v čase od 1.mája do
31.mája, ak uţívateľ uskutočňuje rybárske preteky.
Parkovať moţno na parkovisku pod Rybárskou baštou a na pokračujúcej ceste po prítok
potoka Dubnička. Ďalej na poľnej ceste od Prús po končiaci sa porast stromov.
Parkujúci mimo parkovacích miest je zodpovedný za prípadnú spôsobenú škodu.
Zákaz lovu rýb vo výpuste VN.
2-4730-1-1 VN Haláčovce
Vodná plocha nádrţe na potoku Haláčovka nad obcou Haláčovce, plocha revíru 15,8 ha.
Lov všetkých rýb je zakázaný od 15.marca do 31.mája. To neplatí v čase od 1.mája do
31.mája, ak uţívateľ uskutočňuje rybárske preteky.
Na VN je povolená ako prístupová cesta len panelová cesta. Parkovať moţno od hrádze VN
na pravej strane nad poľnou cestou pred Okálom aţ po koniec vyhradenej časti za Okálom.
Parkujúci mimo parkovacích miest je zodpovedný za prípadnú spôsobenú škodu.
Zákaz lovu rýb vo výpuste VN.
LOSOSOVÉ-PSTRUHOVÉ
2-0110-4-1 Bebrava č. 3
Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou po
začiatok obce Čierna Lehota s prítokmi Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok
obce Trebichava s prítokmi, Machnáč od ústia po Letný majer nad obcou Motešice a potok
Jelešnica od ústia po pramene.
2-1100-4-1 Kšinka
Potok Kšinka od ústia do Radiše pod obcou Kšinná po pramene s priehradkou na toku.
2-2160-4-1 Radiša č. 1
Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po splav nad obcou Kšinná, potok Omastiná
od ústia po sútok s Podhradským potokom nad obcou Ţitná-Radiša, potok Rakovec a
Striebornica od ústia pod Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme loviacich pouţívajúcich motorové vozidlá v súvislosti s dopravou k vode, aby

rešpektovali vlastnícke a uţívacie práva tým, ţe nebudú bez povolenia vchádzať na
pozemky
mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk a na nich parkovať.

VÝDAJ HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ
Baláţ Peter
Vladimír Jurkovič
Kmeťova 526/4 (pod Slov. sporiteľňou) Partizánska č.37
Bánovce n/Bebr.
Bánovce n/Bebr.
mobil: 0915 228 604
mobil: 0911 760 856

Lauš Ľubomír
Brezolupy č. 136
mobil: 0905 737 028

Predajňa ryb. potrieb
Piraňa
Partizánska 1917/208
Bánovce n.Bebr.
mobil: 0948 619 971

Kikuš Gebhard
Prusy č. 109
mobil: 0904 248 994

Predajňa ryb.potrieb
St.Petreje ml.
Jesenského ul.571/23
Bánovce n.Bebr.
mobil:0948 650 820

Telefónne čísla:
Funkcionári MO SRZ: Marián Broniš - predseda- 0911 758 532, 0901 760 856
Dušan Jankovič - podpredseda – 0905 784 909,
Ing.Richard Makýš - tajomník – 0917 919 660,
Ľubomír Lauš - hlavný hospodár – 0905 737 028,
Ľubomír Lauš - vedúci rybárskej stráţe - 0905 737 028.

ZÁVER
Rybársky poriadok bol vypracovaný za účelom oboznámenia členov s podmienkami
rybolovu v jednotlivých revíroch MO SRZ Bánovce nad Bebravou.
Rybársky poriadok platí od: 1.1.2019
Výbor MO SRZ
Bánovce nad Bebravou

