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-2MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
ÚVOD.
Pri love rýb musí kaţdý člen SRZ dodrţiavať zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve a príslušnú vyhlášku
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 vyhlášky.
Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov so záznamom
o dochádzke a úlovkoch a členský preukaz.
Kaţdý je povinný v rybárskom revíri uposlúchnuť výzvu, pokyn a poţiadavku príslušníka Policajného
zboru, obecnej polície a rybárskej stráţe, alebo strpieť výkon jeho oprávnení.
Drţiteļ povolenia odovzdáva záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roku po skončení jeho
platnosti. Ak drţiteļ 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 uţívateļ uskutočňuje 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.
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
DRUH
amur biely
boleň dravý
belička európska
čerebļa pestrá
hlaváč bieloplutvý
hlaváč pásoplutvý
hlavátka podunajská
hrebenačka fŕkaná
hrúz škvrnitý
jalec hlavatý
jalec maloústy
jalec tmavý
jeseter malý
kapor rybničný
karas pruský
kapos sazan-divá forma
karas striebristý
karas zlatistý
lieň sliznatý
mieň sladkovodný
mrena severná
mrena škvrnitá
nosáļ sťahovavý
ostrieţ zelenkavý
pleskáč siný

LOVNÁ
DĹŢKA
60 cm
40 cm

80 cm
25 cm
20 cm
30 cm
45 cm
40 cm

30 cm
35 cm
40 cm
30 cm
25 cm

ČAS INDIVIDUÁLNEJ
OCHRANY RÝB
lov povolený po celý rok
od 15.3. do 31.5.
lov povolený po celý rok
lov zakázaný po celý rok
lov zakázaný po celý rok
lov zakázaný po celý rok
od 1.1. do 31. 10.
lov povolený po celý rok
lov povolený 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 15.3. do 31.5.
lov povolený po celý rok
lov zakázaný po celý rok
lov povolený po celý rok
lov zakázaný po celý rok
od 15.3. do 31.5.
od 1.1. do 15.3.
od 15.3. do 31.5.
lov zakázaný po celý rok
od 15.3. do 31.5.
lov povolený po celý rok
od 15.3 do 31.5.
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25 cm
od 15.3. do 31.5.
pleskáč vysoký
30 cm
od 15.3 do 31.5.
ploska pásavá
od 1.1. do 31.5.
plotica červenooká
lov povolený po celý rok
lipeň tymiánový
33 cm
od 1.1. do 31.5.
plotica lesklá
lov zakázaný po celý rok
plotica perleťová
lov zakázaný po celý rok
podustva severná
30 cm
od 15.3. do 31.5.
pstruh dúhový
27 cm
lov povolený po celý rok
pstruh jazerný
50 cm
od 1.9. do 15.4.
pstruh potočný
27 cm
od 1.9. do 15.4.
síh maréna
lov zakázaný po celý rok
síh peleď
25 cm
od 1.9. do 28.2.
sivoň potočný
27 cm
lov povolený po celý rok
slíţ severný
lov povolený po celý rok
slnečnica pestrá
lov povolený po celý rok
sumček čierny
lov povolený po celý rok
sumec veļký
70 cm
od 1.1. do 15.6.
šťuka severná
60 cm
od 1.1. do 31.5.
zubáč veļkoústy
50 cm
od 1.1. do 15.6.
zubáč volţský
35 cm
od 1.1. do 15.6.
tolstolobik biely
45 cm
lov povolený po celý rok
tolostolobik pestrý
45 cm
lov povolený po celý rok
úhor európsky
50 cm
lov povolený po celý rok
Dĺţka tela sa meria od predného konca hlavy aţ po koniec najdlhšieho lúča narovnanej chvostovej plutvy.
Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby pouţité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách.
V KAPROVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE















V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31.mája, to neplatí od 1.mája do
31.mája, ak uţívateļ uskutočňuje rybárske preteky,
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 ļadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrţe, slepé ramená, mŕtve ramená alebo
odstavené ramená.

DENNÉ DOBY LOVU NA VODÁCH KAPROVÝCH
MESIAC
DOBA LOVU
január aţ apríl
od 6.00 do 21.00 hod.
máj
od 4.00 do 24.00 hod.
jún aţ október
od 0.00 do 24.00 hod.
november, december
od 6.00 do 21.00 hod.
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v pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1.októbra do 15.apríla,
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 akékoļvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v ţivom alebo
mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,
 akékoļvek 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 ļadom.
DENNÉ DOBY LOVU NA VODÁCH PSTRUHOVÝCH
MESIAC
DOBA LOVU
apríl a september
od 6.00 do 20.00 hod.
máj a august
od 5.00 do 21.00 hod.
jún a júl
od 4.00 do 22.00 hod.
OSVETLENIE MIESTA LOVU
Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou
svetla, ktorá umoţní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna, sa za osvetlenie miesta lovu povaţuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho
alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.
SPÔSOBY LOVU RÝB
1. Lov rýb na plavanú je spôsob lovu rýb s pouţitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú
z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo spletanej šnúry,
plaváka, záťaţe, a háčika, pri ktorom sa pouţíva plavák ako signalizačné zariadenie
záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.
2. Lov rýb na poloţenú je spôsob lovu rýb s pouţitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú
z rybárskych prútov s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo spletanej šnúry, záťaţe
a háčika, ktorý umoţňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto.
3. Loviaci pri love podļa ods.1 a 2 môţe na označenie lovného miesta pouţiť výhradne tyčovú
bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.
4. Lov rýb podļa odsekov 1 a 2 loviaci môţe vykonávať len vtedy, ak počas lovu môţe
s rybárskym prútom okamţite manipulovať.
5. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prútu
s navijakom, vlasca alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha
ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieļom podnietiť ryby k záberu. Pri
tomto spôsobe lovu nemôţe byť súčasne pouţívaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou
bubliny, sbirolina, alebo iných obdobných pomôcok sa povaţuje za lov prívlačou.
6. Lov muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta,
muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s pouţitím umelých mušiek ako
nástrahy. Zaťaţenie mušky musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôţe byť
nahodená ďalšia udica.
7. Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s pouţitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny
najviac 1 m² a veļkosťou ôk siete najviac 1 cm x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov
čereňom sa povaţuje za lov rýb na jednu udicu a jeho pouţitie je moţné len na kaprových
vodách.
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a nástrah, moţno vykonávať z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou
ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.
9. Ak sa lov rýb vykonáva spôsobmi podļa odsekov 1, 2, 5 aţ 7, miesto lovu rýb musí byť po
uplynutí jednej hodiny po západe slnka osvetlené. Osvetlenia miesta lovu sa nepovaţuje
za lov rýb za pomoci svetla.
10. Pri zarybňovaní rybárskych revírov môţe uţívateļ alebo jeho organizačná zloţka určiť
všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich
najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.
PODMIENKY LOVU RÝB- MNOŢSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA
1.Loviaci pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateļne, bez moţnosti vymazania kaţdý
deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
2.Loviaci si môţe 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
veļkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva
kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veļkoústeho, alebo dva kusy zubáča
volţského, 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 môţe privlastniť taký počet pstruha
dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáļa 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 podļa §10 ods.3 vyhlášky.
3.Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb podļa ods.2 v rámci povolenia vydaného
príslušným uţívateļom sa denný lov rýb končí.
4.Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podļa ods.2 presiahne 5 kg,
loviaci si môţe privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohļadu na jej hmotnosť.
5.Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoļvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako
5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
6.Loviaci si na jedno povolenie môţe privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí uţívateļ.
Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne.
Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom
kalendárnom roku pri nevyčerpanom limite vydaných povolení môţe uţívateļ vydať
loviacemu ďalšie povolenie.
7.Loviaci čitateļne, bez moţnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom
uvedie druh ryby, jej dĺţku a hmotnosť. Kaţdú ulovenú rybu podļa odseku 2 písm. a) zapisuje
loviaci do záznamu okamţite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje
do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci
neprivlastnil ţiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb
v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej
na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa povaţuje znefunkčnenie prostriedkov
určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je povaţované
za vyhradzovanie si miesta lovu podļa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.
8.Loviaci zapisuje kaţdú privlastnenú rybu, ktorá má podļa § 12 ods. 1 vyhlášky ustanovenú
lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺţky a hmotnosti,
pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho
riadka záznamu.
9.Privlastnené druhy rýb, ktoré podļa § 12 ods. 3 vyhlášky nemajú stanovenú lovnú mieru,
zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, ţe v príslušnom riadku záznamu
pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
10.Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podļa § 10 ods. 3 vyhlášky zapisuje loviaci
do samostatného riadka záznamu tak, ţe v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby,
mnoţstvo a ich celkovú hmotnosť.
11.Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môţe loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá
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rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môţe v jednom dni taký
počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra
rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veļkoústeho, zubáča volţského, šťuky severnej, sumca
veļkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáļa 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 drţiteļom
rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
12.Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môţe loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá
je drţiteļom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môţe v jednom dni taký
počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra
rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veļkoústeho, zubáča volţského, šťuky severnej, sumca
veļkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáļa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môţe si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu.
Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoļvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg,
obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu
loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je
drţiteļom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
13.Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je drţiteļom povolenia alebo osobitného povolenia,
môţe loviť ryby ako plnoletá osoba.
14.Loviaci pri love rýb medzi sebou udrţiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udrţiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
15.Privlastnené ryby v ţivom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych
sieťkach, prechovávacích vakoch, alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov
rýb je moţné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je potrebné viditeļne označiť.
16.Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v ţivom stave, dbá aby ju bez týrania usmrtil; to sa vzťahuje aj na všetky invázne nepôvodné druhy rýb. Ak loviaci ulovenú rybu
nevie spoļahlivo určiť, vráti ju späť do vody. Ak je ryba označená viditeļnou značkou, túto
skutočnosť uvedie do záznamu s uvedením druhu, dĺţky, hmotnosti a takto označenú rybu
s náleţitou opatrnosťou vráti späť do vody.
17.Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoļvek 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.
18.Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s reţimom „chyť a pusť“
loviaci s náleţitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú
akokoļvek poranené. Ak nemoţno takejto ulovenej rybe uvoļniť háčik bez jej poranenia,
loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
19.Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺţky ulovenej ryby, uvoļňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love
na kaprových vodách spôsobom na poloţenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s reţimom „chyť a pusť“ aj rybársku podloţku. Na stanovenie
hmotnosti rýb moţno pouţiť váhu alebo prepočítavaciu tabuļku, ktorá je súčasťou záznamu.
20.Drţiteļ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15.januára nasledujúceho roka po skončení
jeho platnosti uţívateļovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa
povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak drţiteļ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, uţívateļ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
21.Známka Miestne povolenia na kaprové vody oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku,
spolu max. 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého,
pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu.
Privlastnením si 4O-teho kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenie na rybolov končí. Na
toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“.

-722.Známka Miestne povolenia na lipňové alebo pstruhové vody oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom
kalendárnom roku, spolu max. 4O ks pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa
tymiánového alebo ich kombináciu. Ostatné platí ako v bode 21.
23.Známka Zväzové povolenie na kaprové vody neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom
kalendárnom roku viac kusov rýb prislúchajúcich na jedno povolenie spolu max. 40 ks kapra rybničného, zubáča
veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha
dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu, Ostatné platí ako v bode 21.
24.Známka Zväzové povolenie na lipňové vody neoprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku
viac kusov rýb prislúchajúcich na jedno povolenie spolu max. 40 ks pstruha potočného, pstruha dúhového,
pstruha jazerného a lipňa tymiánového. Ostatné platí ako v bode 21.
Body 21-24 vychádzajú zo Smernice č.1947/624/19-Sekr.

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.
Zákaz lovu rýb vo výpuste VN
2-5170-1-1 VN Prusy
Vodná nádrţ na toku Dubnička pri obci Prusy, plocha revíru 38 ha.
Parkovať moţno na parkovisku pod Rybárskou baštou a na pokračujúcej ceste po prítok potoka Dubnička.
Ďalej na poļnej 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.
Na VN je povolená ako prístupová cesta len panelová cesta. Parkovať moţno od hrádze VN na pravej strane
nad poļnou 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.
Horná lovná miera kapra rybničného na VN Prusy, VN Haláčovce a VN Brezolupy je od 1.1.2020 do
31.12.2022 70 cm !!!
Pri manipulácii s ulovenou rybou je povinnosť pouţívať rybársku podloţku!

-8LOSOSOVÉ-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.
2-2160-4-1 Radiša č. 1
Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po prvý splav v dolnej časti obce Kšinná s prítokmi Rakovec,
Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku.
Revír 2-1490-4-2 potok Omastinná od sútoku s potokom Radiša v obci Žitná-Radiša po pramene s prítokmi
Podhradského potoka po pramene je lososový chovný!!!
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 , Kmeťova 526/4, Bánovce n.B., mobil: 0915 228 604
Vladimír Jurkovič, Partizánska č.37, Bánovce n.B., mobil: 0911 760 856
Gebhard Kikuš, Prusy č.109, mobil: 0904 248 994
Predajňa ryb. potrieb Piraňa, Partizánska 1917/208, Bánovce n.B., mobil:0948 619 971
Predajňa ryb. potrieb St.Petreje ml., Jesernského 571/23, Bánovce n.B., mobil:0948 650 820
Predajňa ryb.potrieb ZACHYTAJ SI, ul.SNP 18, Bánovce n.B., mobil: 0915 884 230
Dôležité telefónne čísla:
Funkcionári MO SRZ: Marián Broniš - predseda- 0911 758 532, 0900 760 856
Dušan Jankovič - podpredseda – 0905 784 909,
Ing.Richard Makýš - tajomník – 0917 919 660,
Ļubomír Lauš - hlavný hospodár – 0905 737 028,
Ļubomír Lauš - vedúci rybárskej stráţe - 0905 737 028.
Hospodári MO SRZ: Tečúce vody - Ing. Martin Trančík - 0948 698 242
VN Prusy
- Ļubomír Bulík – 0918 196 414
VN Brezolupy - Dušan Čaniga – 0908 716 523
VN Haláčovce - Stanislav Petreje – 0948 650 820
Odbor inšpekcie ochrany vôd - havarijná sluţba – 0903 770 163
ZÁVER
Rybársky poriadok bol vypracovaný za účelom dôsledného oboznámenia členov s podmienkami rybolovu
v jednotlivých revíroch MO SRZ Bánovce nad Bebravou.
Rybársky poriadok platí od: 1.1.2020
Výbor MO SRZ
Bánovce nad Bebravou

