Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Šaľa
Miestny rybolovný poriadok platný od 1.1.2019

Mestský výbor SRZ MsO Šaľa s platnosťou od 1. 1. 2019 na zabezpečenie riadneho výkonu
rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ MsO Šaľa na základe Zákona o rybárstve č. 216/2018
Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381, vydáva tento Miestny rybolovný poriadok. Člen SRZ je
povinný riadiť sa a dodržiavať uvedený zákon a vykonávaciu vyhlášku vo všetkých častiach. Loviť
a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárského lístka a
povolenia na rybolov alebo užívatelia. Rybársky lístok, povolenie na rybolov a osobitné povolenie na
rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné na iné osoby.
Držiteľ povolenia na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom
roku spolu maximálne 40 kusov týchto druhov rýb : kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná,
sumec veľký a lieň sliznatý akejkoľvek hmotnosti. Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu,
aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac :
Jeden kus jesetera malého alebo jeden ks jesetera sibírskeho, alebo jeden ks sumca veľkého,
alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva ks kapra rybničného, alebo dva ks mieňa sladkovodného,
alebo dva ks zubáča veľkoústeho, alebo dva ks zubáča volžského, alebo dva ks šťuky severnej, alebo
dva ks lieňa sliznatého, alebo dva ks mreny severnej. V jednom dni si môže loviaci privlastniť taký
počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg.
1. Lovné rybárske revíry organizácie
č. rev.
rozloha
názov revíru
2-4370-1-1
300
Rieka Váh č.2
Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť / CHRO/ - Celoročný zákaz lovu
rýb v CHRO - č asť revíru ohraničená telesom hrádze VN Králová po pomyslenú
spojnicu medzi koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na
ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na
polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť
osadené).
2-0680-1-1
Kaprový

8,0 Hlavný k
 anál Csóványos, vodná plocha hlavného kanála od okresných
hraníc Komárno- Šaľa po obec Žihárec.
Lovná miera : lieň 40 cm, kapor 45 cm
2-0860-1-1 5,6 ha J azero Neded Kopola, v odná plocha odstavného ramena rieky Váh
Kaprový
v obci Neded.
Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm
2-2500-1-1 7,2 ha Rybník Vízállás, vodná plocha starého ramena Váhu pri obci Trnovec
Kaprový
nad Váhom.
Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm
2-2400-1-1 3,2 ha
Amerika III., vodná plocha rybníka a prítokový kanál ( časť bývalého
Kaprový
starého ramena Váhu ) pri obci Trnovec nad Váhom.
Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm

2-2560-1-1 4,68 ha Rybníky Tehelňa Žihárec I. II., Dve vodné plochy oddelené
Kaprový
násypom pri obci Žihárec.
Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm
2-3550-1-1 4,54 ha Štrkovisko Kráľová nad Váhom, vodná plocha štrkoviska pri obci
Kaprový
Kráľová nad Váhom.
Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm
Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.
2-2470-1-1 1.1ha
Šúgo – Selice, vodná plocha starého ramena Váhu v katastri obce
Kaprový
Selice.
L ovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm
2. Chovné rybárske revíry a vodné toky - lov zakázaný!
č. rev.
rozloha
názov revíru
2-2490-1-2
0,7
Rybník Vermek, Trnovec
2-2420-1-2
1,5
Kanál Dlhá (Potok Zájarčie)
2-2540-1-2
1,0
Rybníky Malá a Kurtagyüri Kopola,Neded
2-2560-1-2
0,21
Rybníky Tehelňa Žiharec III.
Miestne povolenia na kaprové vody sa vzťahuje na vody obhospodarované mestskou
organizáciou SRZ.
Zväzové povolenie na kaprové vody platí na všetky kaprové vody (revíry Rady a vybrané revíry
ZO SRZ), ktoré sú zahrnuté vo Spoločnom rybárskom poriadku ZO SRZ, platný od 01.01.2019.
Držitelia miestneho povolenia môžu loviť ryby vo všetkých lovných revíroch, uvedených
v tomto poriadku. Miestny rybolovný poriadok len dopĺňa resp. upresňuje všeobecné pravidlá,
ktoré platia podľa Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z a jeho vykonávacej vyhlášky.
Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov a členský
preukaz vydaný základnou organizáciou SRZ.
Držiteľ povolenia odovzdáva záznam (prehlad o úlovkoch) do 15. januára nasledujúceho
roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru. Aj keď úlovky nemal, čo sa v zázname výslovne
uvedie.
Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá
povolenie na nasledujúci rok.
Individuálna ochrana rýb pre vody kaprové
V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31.mája, to neplatí od 1. mája do
31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
Zákaz lovu rýb sa nevzťahuje na :
-kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien,
odstavných ramien .
V kaprových vodách sa zakazuje:
-loviť na viac ako dve udice,
-loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú,
-loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač,
- loviť na háčiky s počtom hrotov ako tri,
- loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája,
- loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,
- loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15.
marca do 31.mája,
- loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1.januára do 31. mája.
- loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času
osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
- loviť ryby pod ladom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramena
alebo odstavné ramená (viď ostatné ustanovenia zákona o rybárstve).

Upozornenie :
Podľa § 15, odsek 1 Zákona o rybárstve sa zakazuje :
- Loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby
zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách.
- Loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania návnad a nástrah a používať zavážaciu
loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha, okrem vodných útvaroch trvalo
tečúcich povrchových vôd.
- Vyhradzovať si akýmkoĺvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch,
ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 3, odst.6 akékoľvek prístrešky, dočasné stavby
alebo mobilné zariadenie.
Zaobchádzanie s rybami ulovenými v dobe ochrany a rybami, resp. ktoré
nedosiahli najmenšiu lovnú mieru.
Ryby ulovené v čase individuálnej ochrany, alebo ryby, ktoré nedosahujú predpísanú lovnú mieru,
loviaci musí s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody a to i vtedy, ak sú akokoľvek
poranené.
Prístup k vodným plochám - k brehovým častiam Váhu v lokalite Hetméň a v lokalite za
zrekultivovaným smetiskom Hetméň je povolený motorovým vozidlám, skútrom, motorovým
trojkolkám a štvorkolkám výlučne po zriadených lesných cestách s platným povolením na vjazd na
lesné cesty v zmysle U S M E R N E N I A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zjednotenie preukazovania
oprávnenia
na
využívanie
lesných
ciest
a používania
lesných
pozemkov
číslo
1971/2009-720/901 zo dňa 14. mája 2009 a zákona 326/2005 Z.z.
Prísne sa zakazuje v týchto lokalitách a popri nich vjazd na poľnohospodárske
pozemky a prejazd cez ne motorovým vozidlám, skútrom, motorovým trojkolkám a štvorkolkám
( zákaz vjazdu na ornú pôdu, plodiny, strniská ). Porušenie tohto zákazu – toto konanie je možné
posudzovať v intenciách § 50 Zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, prípadne podľa §24 ods. 3 písm. l) Zákona 274/2009 Z. z. resp. v intenciách
§ 305 ods. 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v platnom znení. Na rybníku Štrkovisko
Kráľova NV je parkovanie na dolnom brehu zakázané (s výnimkou držiteľov preukazu ZŤPS,
ktorí požiadali OO o vydanie povolenia na parkovanie). Na rybníku Amerika III je zakázané
parkovanie aut pri brehu rybníka , povolené je z druhej strany prístupovej komunikácii.
Každý loviaci je povinní udržiavať svoje miesto lovu čisté, a to aj po jeho skončení.
Žiadame rybárov, aby si svoje odpadky odniesli so sebou.
Na VD v Seliciach je z
 ákaz lovu rýb z malých plavidiel, lov povolený len z brehovej
časti, označené tabuľami a červenými bójami, ktoré je potrebné dodržiavať.
Všeobecné zásady správania sa pri vode :
Zákaz kladenia ohňa – okrem zariadení na to určených (Zákon 314/2001 Z. z.
o požiarnej ochrane, Vyhláška Ministervstva vnútra SR 121/2002 o požiarnej
prevencii)
P
 ri výkone rybárskeho práva Vám želá výbor SRZ MsO veľa pekných zážitkov.
Kontakt: č. t. +421 31 / 771 5424 srzmsosala@salamon.sk, w
 ww.srzsala.sk
OžP havarijný telefón
0903770163
Odbor životného prostredia Šaľa
0
 31/ 771 1902
Predseda:
JUDr. Timár Tibor
031/7715424
Tajomník:
Oraveczová Klára
0948060691
Podpredseda : Ing. Pápay Juraj
0903592928
Hospodár:
Bugyi Jozef
0904657104
Vedúci RS:
Arpáš Ivan
0905485453

Lovné miery rýb a čas individuálnej ochrany rýb
druh

cm

od

do

AMUR biely
BOLEŇ dravý
Jalec hlavatý
JALEC maloústy
JALEC tmavý
JESETER malý
KAPOR rybničný
LIEŇ sliznatý
MIEŇ sladkovodý
MRENA severná
MRENA škvrnitá
NOSÁĽ sťahovavý

60
40
25
20
30
45
45
40
35
40
30

bez obmedzenia času ochrany
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
1.1.
15.3.
15.3.
31.5.
1.1.
31.12.
15.3.
31.5.

PLESKÁČ siný
PLESKÁČ tuponosý
PLESKÁČ vysoký
PODUSTVA severná
PSTRUH potočný
PSTRUH dúhový
SUMEC veľký
ŠŤUKA severná
TOLSTOLOBIK biely
TOLSTOLOBIK
pestrý
Úhor európsky
ZUBÁČ veľkoústy
ZUBÁČ volžský

25
25
30
30
27
27
70
60
45
45

15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
15.3.
31.5.
1.9.
15.4.
bez obmedzenia času ochrany
1.1.
15.6.
1.1.
31.5.
bez obmedzenia času ochrany
bez obmedzenia času ochrany

50
50
35

Bez odmedzenia času ochrany
1.1.
15.6.
1.1.
15.6.

Pozor - lovná miera lieňa sliznatého je 40 cm a kapor rybničný 45 cm na
všetkých revíroch SRZ MsO ŠAĽA vrátane Váhu č. 2 rev. č. 2-4370-1-1

Denný
Január

čas lovu - kaprové vody
- Apríl

Máj
Jún

- Október

November - December
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