Mestská organizácia SRZ Senica

Slovenský rybársky zväz- Mestská organizácia Senica (ďalej
len „MsO Senica“) na zabezpečenie riadneho výkonu
rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO Senica vydáva
na základe zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MP SR č.
185/2006 Z.z.
miestny rybársky poriadok:
(platný od 1. januára 2018)
MsO Senica je užívateľom nasledovných rybárskych revírov:
Lososový–pstruhový, lovný:
1. revír č. 2-0180-4-1 Brezovský potok
Brezovský potok od ústia do Myjavy po pramene.
2. revír č. 2-0290-4-1 Chvojnica č. 2
Od cestného mostu v Dubovciach po pramene.

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov
miestneho rybárskeho povolenia

Platný od 1. januára 2018

3. revír č. 2-1390-4-1 Myjava č. 3
Čiastkové povodie Myjavy od telesa hrádze VN Myjava
pod
nemocnicou po prvý stupeň nad VN Stará Myjava, vrátane VN
Stará Myjava, (2ha). Do tohto revíru nepatrí VN Brestovec.
Dôrazne žiadame členov SRZ, aby z dôvodu zachovania
druhovej čistoty rýb lovili na VN Stará Myjava len na umelé
nástrahy.
4. revír č. 2-5560-4-1 Vrbovčianka
Vrbovčianka od ústia do VN Kunov po št. hranicu s ČR.

5. revír č. 2-1381-4-1 Myjava č. 2 b
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Majeričky - Podbranč
po cestný most pri židovskom cintoríne v meste Myjava.
V lovných pstruhových revíroch platí zákaz lovu všetkých
druhov rýb od 01.10. do 15.04.
Lososový–pstruhový, režim „CHYŤ a PUSŤ“
1. revír č. 2-1382-4-4 Myjava č. 2 c
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta pri židovskom
cintoríne v meste Myjava po teleso hrádze VN Myjava pod
nemocnicou. V rybárskom revíri s režimom „CHYŤ a PUSŤ“ je
zakázané ulovenú rybu si privlastniť. Loviť je povolené len
s háčikmi bez protihrotu. V tomto revíri platí zákaz lovu
všetkých druhov rýb od 01.10. do 15.04.
Lososový–pstruhový, chovný:
1. revír č. 2-0671-4-2 Haluzníkov potok
Haluznikov potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.
2. revír č. 2-1141-4-2 Liešťanský potok
Liešťanský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.
3. revír č. 2-4352-4-2 Valúchovský potok
Valúchovský potok od ústia do Vrbovčianky po pramene.
4. revír č. 2-5691-4-2 Žriedlovský potok
Žriedlovský potok od ústia do Brezovského potoka po pramene.

5. revír č. 2-2151-4-2 Priepasnický potok
Priepasnický potok od ústia do Brezovského potoka po
pramene.
6. revír č. 2-0171-4-2 Brestovský potok
Brestovský potok od ústia do Myjavy po pramene.
7. revír č. 2-1391-4-2 Myjava č. 4
Čiastkové povodie Myjavy od prvého stupňa nad VN Stará Myjava
po pramene.
V chovných pstruhových revíroch platí celoročný zákaz lovu
všetkých druhov rýb.
Kaprový, lovný:
1. revír č. 2-0690-1-1 Hlbocké rameno
Staré koryto rieky Myjava za letiskom, od ústia do rieky Myjavy po
hranice vojenského obvodu pri vtoku Rudávky. Zákaz lovu
všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom 15.5. lov kapra a
ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich
individuálnej dobe ochrany povolený.
2. revír č. 2-4950-1-1 Kunov, 65 ha
VN Kunov je vypustená. O podmienkach lovu rýb po napustení
tejto vodnej nádrže Vás budeme informovať.
3. revír č. 2-1380-1-1 Myjava č. 2 a
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč – Šajdíkove
Humence po cestný most Majeričky - Podbranč.

Lov rýb povolený celý rok s dodržaním doby individuálnej ochrany
jednotlivých druhov rýb.
4. revír. č. 2-4560-1-1 VN Brezová, 8 ha
VN Brezová je vypustená. O podmienkach lovu rýb po
tejto vodnej nádrže Vás budeme informovať.

napustení

5. revír č. 2-4900-1-1 VN Koválov, 8 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom
15.5. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období
nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.
6. revír č. 2-5110-1-1 VN Osuské, 8 ha
VN Osuské je vypustená. O podmienkach lovu rýb po
tejto vodnej nádrže Vás budeme informovať.

11.revír č. 2-4540-1-1 VN Brestovec, 9,8 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom
15.5. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období
nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.
Kaprový, chovný:

napustení

7. revír č. 2-4810-1-1 VN Jablonica, 8 ha,
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom
15.5. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období
nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.
8. revír č. 2-5210-1-1 VN Radošovce 2, 16 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom
15.5. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období
nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.
9. revír č. 2-5200-1-1 VN Radošovce 1, 1 ha
Vodná nádrž je vypustená.

10.revír č. 2-5520-1-1 VN Vrbovce, 2 ha
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05. Dňom
15.5. lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období
nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený.

1. revír č. 2-2380-1-2 Rybníčky pod VN Kunov
2. revír č. 2-4740-1-2 VN Hlboké
3. revír č. 2-4811-1-1 VN Jablonka
V chovných kaprových revíroch platí celoročný zákaz lovu
všetkých druhov rýb.
Informačné tabule na revíroch.
V prípade, že na niektorých rybárskych revíroch dôjde v priebehu
obdobia platnosti tohto rybárskeho poriadku k vykonaniu
technickej úpravy alebo k iným zásahom, treba rešpektovať
spôsob rybolovu podľa úpravy vyznačenej na tabuliach.

Odporúčame členom, aby sa pred začatím lovu oboznámili s
informáciami uvedenými na tabuli na jednotlivých revíroch.
Rozšírenie detského povolenia
Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody sa počas
školských prázdnin (júl - august) bezplatne rozširuje na kaprové
revíry v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa
povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.
V kaprových vodách sa zakazuje:
 začať loviť bez zapísania dátumu a miesta lovu,
 loviť na viac ako dve udice,
 loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené
jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec
opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky
pri použití muškárskej udice,
 loviť na rybku prinesenú z iného revíru,
 loviť na rybku alebo prívlač v čase od 1. februára do 15. júna
(zákaz platí vrátane 15. júna),
 loviť ryby z telesa hrádzi, vrátane nahadzovania, kŕmenia a
vnadenia rýb
 loviť ryby bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny
po západe slnka, pričom osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje
za lov rýb pomocou svetla. UPOZORNENIE! Vestník SRZ –
Rady, ciastka 4/2003 stanovuje, že za vhodné a dostatočné
osvetlenie miesta lovu môže RS považovať: petrolejovú,
solárnu, elektrickú lampu, baterku, sviečku a pouličné osvetlenie
ak sa nachádza v tesnej blízkosti vodnej plochy.

V žiadnom prípade nemožno za osvetlenie miesta lovu považovať
horiacu cigaretu, knickligt, tzv. chemické svetlo, ktoré sa používa
ako anténka na plaváky, LED dióda umiestnená napr. v
signalizátore záberu a pod. Denný čas lovu rýb v kaprových
vodách
Mesiac

Doba lovu

január a február
marec a apríl
máj, jún a október
júl, august a september
november a december

od 7:00 do 17:00 hod
od 5:00 do 21:00 hod
od 4:00 do 24:00 hod
od 0:00 do 24:00 hod
od 7:00 do 20:00 hod

V PSTRUHOVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE:
 začať loviť bez zapísania dátumu a miesta lovu,
 loviť viac než jednou udicou,
 používať ako nástrahu živú rybku,
 používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri,
 pri love prívlačou na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik,
 používať pri love viac ako jednu nástrahu okrem lovu na umelé
mušky,
 používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých vývojových
štádiách,
 loviť viac ako tri dni v týždni,
 loviť ryby z telesa hrádzi, vrátane nahadzovania, kŕmenia a
vnadenia rýb.

Denný čas lovu rýb v pstruhových vodách
Mesiac

Doba lovu

apríl
máj
ún a júl
august
september

od 6:00 do 19:00 hod
od 5:00 do 21:00 hod
od 4:00 do 22:00 hod
od 5:00 do 21:00 hod
od 6:00 do 19:00 hod

Lovné miery a čas individuálnej ochrany rýb
 čas individuálnej ochrany rýb sa počíta vrátane prvého a
posledného dňa,
 dĺžka tela pri rybách sa meria od predného konca hlavy až po
koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy,
 súčasťou povinnej výbavy loviaceho je meradlo potrebné na
zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

Druh
Boleň dravý
Hlavátka podunajská
Jalec hlavatý
Jalec maloústy
Jalec tmavý
Jeseter malý
Kapor rybničný
Mrena škvrnitá
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč siný
Pleskáč tuponosý
Pleskáč vysoký
Podustva severná
Pstruh dúhový
Pstruh potočný
Mieň sladkovodný
Mrena severná
Lieň sliznatý
Sumec veľký
Šťuka severná
Zubáč veľkoústy
Úhor európsky

Lovná
miera od
(v cm)
40
70
20
20
20
45

od 40
do 60
25
25
20
20
30
30

27
27
35
40

30
70
60
50
45

Čas individuálnej
ochrany rýb
od 15.3. do 31.5.
od 1.1. do 31.10.
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.
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.
od 1.1. do 15.4.
od 1.9. do 15.4.
od 1.1. do 15.3.
od 15.3. do 15.6.
od 15.3. do 31.5.
od 15.3. do 15.6.
od 1.1. do 15.6.
od 15.3. do 15.6.
od 1.9. do 30.11.

Druh
Sih maréna
Sih peleď
Amur biely
Tolstolobik biely
Tolstolobik pestrý
Úhor európsky

Lovná
miera od
(v cm)
25
25
60

od 1.9. do 31.12.
od 1.9. do 31.12.
lov povolený po celý rok

45
45
45

lov povolený po celý rok
lov povolený po celý rok
od 1.9. do 30.11.

Čas individuálnej
ochrany rýb

Ustanovenia lovu rýb pre deti
Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode
plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni
taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť
nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby
hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto
poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek
druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa denný
úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6
rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom
povolenia alebo osobitného povolenia. Sprevádzajúca plnoletá
osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia
zároveň v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie zákona o
rybárstve, vykonávacej vyhlášky a tohto miestneho rybárskeho
poriadku loviacim od 3 do 6 rokov.

Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode
plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijáku. Privlastniť si
môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková
hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 ks kapra, lieňa, zubáča
veľkoústeho, šťuky, sumca, boleňa, lipňa alebo lososovitých druhov
rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho
úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú
rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej
hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento
jeden kus ryby.
Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov
zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom
povolenia alebo osobitného povolenia. Sprevádzajúca plnoletá
osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia
zároveň v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie zákona o
rybárstve, vykonávacej vyhlášky a tohto miestneho rybárskeho
poriadku loviacim od 6 do 15 rokov.
Loviaci (dieťa) od 3 do 15 rokov musí loviť v tesnej blízkosti
sprevádzajúcej plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia alebo
osobitného povolenia.
Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá
je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.
Všeobecné zásady správania sa pri vode
 Rybár je povinný pri pobyte na revíre zachovávať poriadok a
maximálne šetrne a ohľaduplne sa chovať k úlovkom a okolitej
prírode.

 Pri love rýb je každý člen i hosť povinný udržiavať vo svojom
okolí poriadok a čistotu počas lovu i po jeho ukončení. Pri
príchode k vode najprv vykoná obhliadku miesta, a pokiaľ chce
loviť z miesta, ktoré je už znečistené, je povinný vyzbierať
odpadky tam sa nachádzajúce (v okruhu najmenej 5 metrov na
všetky strany od lovného miesta). Ak tak neurobí, bude to
rybárskou strážou považované, ako keby loviaci znečistil miesto
sám.
 Takáto skutočnosť bude považovaná za disciplinárne previnene,
ktoré bude následne riešené disciplinárnou komisiou. Odpadky
musia byť zhromaždené v súdržnom obale a dopravené do
odpadových nádob. Pokiaľ na rybárskom revíre nie sú nádoby
určené na odpad je povinný odpadky odviesť so sebou domov.
 V prípade, že rybár loví v ťažko prístupných miestach, je
povinný na vyzvanie kontrolného orgánu priniesť doklady aj
úlovok a umožniť ich skontrolovanie.
 Pri love musia loviaci medzi sebou dodržiavať vzdialenosť
najmenej 3 metre, pri love na prívlač 20 metrov, pokiaľ sa
nedohodnú inak. Miesto lovu nesmie byť žiadnym spôsobom
vyhradzované.
 Miesto vnadenia alebo nahadzovania sa smie označovať iba
typizovanými bojkami. Po skončení lovu je loviaci povinný tieto
bójky odstrániť. Zakazuje sa používanie plastových fliaš
polystyrénu a iných predmetov.
 Pri nahadzovaní na položenú a pri zvýšenom počte rybárov na
mieste lovu je potrebné nahadzovať súbežne s hrádzou vodnej
nádrže.
 Majiteľ povolenia na rybolov ručí za prípadné škody vzniknuté
jeho jednaním na mieste lovu, vodnom diele, zariadeniach a
brehoch.

Množstvo úlovkov, ich evidencia a správanie sa počas a po
skončení lovu
1) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne
bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu
a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
2) V kaprových vodách si loviaci môže privlastniť v jednom dni
lovu najviac:
a) dva kusy Kapra rybničného alebo Zubáča veľkoústeho,
Šťuky severnej, Sumca veľkého, Lieňa sliznatého,
prípadne kombináciu uvedených druhov,
b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, Lipňa tymiánového,
Podustvy severnej alebo Mreny severnej, prípadne
kombináciu týchto druhov, alebo
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť
nepresiahne 7 kg.
3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku
podľa bodu 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže
privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej
hmotnosť.
4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu akéhokoľvek druhu, ktorej
hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok
na tento jeden kus ryby.
5) Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, do
ktorého uvedie druh ryby, jej celkovú dĺžku a približnú
hmotnosť. Privlastnené ryby uvedené v bode 2) písm. a) a b)
zapisuje do záznamu okamžite po ich ulovení. Ostatné druhy
rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.
Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov
rýb končí.
6) Úlovok Kapra rybničného o dĺžke nad 60 cm musí byť
vrátený späť do vody. (Uznesenie VČS)

7)

8)

9)
10)
11)
12)

13)

V prípade, že loviaci nemal alebo si neprivlastnil žiadny
úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu v zázname
o úlovkoch vyčiarknutím všetkých príslušných kolóniek,
vrátane kolónky kontrola.
V mesiacoch júl, august a september pri 24 hodinovom love,
ak loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24:00 hod.
povinný zapísať ukončenie lovu zaznačením ostatných
úlovkov. Ak nemal žiadny úlovok, túto skutočnosť vyznačí
vyčiarknutím príslušných kolóniek a zároveň zaznačí dátum
nového lovu a číslo revíru.
Pri love rýb na plávanú alebo na položenú môže loviaci loviť
ryby iba vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym prútom
okamžite manipulovať!
Pri love na prívlač môže loviaci loviť iba na jednu udicu.
Lov čereňom sa považuje za lov na jednu udicu. Jeho
povolené rozmery sú 1x1 m a veľkosť ôk najviac 1x1 cm.
Pritom môže loviaci chytať ešte na jednu udicu.
Zavážanie a zanášanie návnad a nástrah sa môže vykonávať
malými plavidlami na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou
ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových
vôd.
Zavážanie a zanášanie návnad a nástrah je povolené len na
VN Kunov a VN Radošovce II.

Upozornenie
 Parkovanie je možné len v súlade s dopravným označením a
zákonom o ochrane prírody. Lov bez platného rybárskeho
lístka, bez platného povolenia na rybolov, prípadne nesprávne
vyplnené záznamy o úlovkoch alebo nezapísanie úlovkov, ako i
nevyškrtnutie kolónky o tom, že loviaci nemal žiaden úlovok sa
považuje za lov bez platných dokladov.

 Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú
neprenosné.
 Držiteľ povolenia odovzdá záznam o úlovkoch do 15. januára
nasledujúceho roka užívateľovi revíru, ktorý ho vydal, t.j. MO
SRZ Senica. V prípade neodovzdania záznamu o úlovkoch do
určeného termínu, nebude mu vydané povolenie na nasledujúci
rok.
 Každý člen je povinný zaplatiť členské príspevky najneskôr do
31. marca bežného roka. Nezaplatením členského príspevku do
31. marca zaniká členstvo v SRZ.
 Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si
spolu maximálne 50 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč
veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý.
Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb
platnosť povolenia končí. Znamená to, že počet kusov všetkých
uvedených rýb sa spočítava! Loviacim, ktorí si privlastnia
povolený počet 50 ks rýb sa nové povolenie na lov vydávať
nebude!
 Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť
si spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa
tymiánového. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z
uvedených rýb platnosť povolenia končí. Znamená to, že počet
kusov všetkých uvedených rýb sa spočítava! Loviacim, ktorí si
privlastnia povolený počet 50 ks rýb sa nové povolenie na lov
vydávať nebude!
Ak člen SRZ MsO Senica zistí na rybárskom revíre hromadný
úhyn rýb, neprirodzené správanie sa rýb, znečistenie vody
chemickými látkami (sfarbenie vody, pena na hladine a
podobne) je nutné bezodkladne túto skutočnosť oznámiť

Slovenskej inšpekcii životného prostredia (kontakt uverejnený
v povolení na rybolov) a ktorémukoľvek členovi výboru MsO.
Podozrenie z páchania trestného činu pytliactva bezodkladne
oznámte na Políciu SR

Príloha k Disciplinárneho poriadku SRZ
Taxatívne vymenované disciplinárne previnenia a
disciplinárne opatrenia

Pri výkone rybárskeho práva je loviaci povinný riadiť sa podľa
zákona o rybárstve, vykonávacej
vyhlášky, miestneho
rybárskeho poriadku a oznamov uverejnených na tabuli na
príslušnom rybárskom revíre. Vydaním tohto rybárskeho
poriadku sa ruší rybársky poriadok vydaný 1. januára 2015.

POSUDZOVANIE
DISCIPLINÁRNYCH
PREVINENÍ
A
UKLADANIE DISCIPLINÁRNYCH OPATRENÍ ZA PORUŚOVANIE
PREDPISOV A ZÁSAD VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA
Účelom tejto prílohy je najmä zjednotenie disciplinárnej praxe,
zlepšenie stavu a úrovne dodržiavania rybárskych predpisov,
disciplíny a etiky pri výkone rybolovu vo zväzových rybárskych
revíroch, ochrana rybárstva pred porušovateľmi zásad riadneho
výkonu rybárskeho práva, zabraňovanie im v ďalšom porušovaní
rybárskych predpisov a tým výchovne pôsobenie na ostatných
členov nášho zväzu.
V prípadoch zisteného a preukázaného porušenia rybárskych
predpisov pri výkone rybárskeho práva, t.j. zákona, vyhlášky,
rybárskeho poriadku SRZ alebo miestneho rybárskeho poriadku
členmi SRZ, disciplinárne orgány za zistené previnenia podľa § 8
Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ môžu uložiť v
disciplinárnom konaní za taxatívne vymenované previnenia (v tejto
prílohe) len to z disciplinárnych opatrení, ktoré je uvedené pri
príslušnom druhu previnenia. Uvedené disciplinárne opatrenia sú
pre disciplinárne komisie záväzné.
Za ostatné druhy previnení, ktoré nie sú uvedené v prílohe, môžu
disciplinárne komisie uložiť aj iný druh disciplinárneho opatrenia v
zmysle § 8 ods. 2 Stanov SRZ a § 4 ods.2 Disciplinárneho poriadku
SRZ.

Výbor MsO SRZ Senica

Prečiny pytliactva podľa § 310 Trestného zákona
Spôsoby lovu uvedené pod bodmi 1 až 35 sa považujú za trestný
čin pytliactva.

I. Neoprávnený zásah do výkonu rybárskeho práva
1.
Lov rýb bez platného povolenia na rybolov, lov rýb bez platného
rybárskeho lístka ( § 10 ods.1 zákona)
a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

II. Lov rýb v čase ich ochrany
2.
Lov rýb v čase ich ochrany, (§ 11 zákona, všeobecný zákaz), lov rýb
v čase individuálnej ochrany (§ 12 písm.a) zákona) 3 rokov
a) komisia preloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
3.
Lov rýb mimo ustanoveného denného času lovu rýb, ( § 12 písm.b)
zákona)
privlastnenie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad
ustanovený počet ( § 12 písm.c) zákona) začatie lovu bez zapísania
dátumu a miesta lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu a
hmotnosti ( § 12 písm.d) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov

III. Zakázané spôsoby lovu (pre všetky vody)
4.
Používanie výbušných, otravných, alebo omamných látok na lov
rýb, používanie elektrického prúdu na lov rýb ( § 13 ods.1, písm.
a),b) zákona)
- komisia predloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
5.
Používanie harpún, bodcov a udíc bez prútov na lov rýb, strieľanie
rýb, lovenie rýb pod ľadom, podsekávanie udicou, lov rýb na šnúry,
do ôk a do rúk (§ 13 ods.1 písm.a) zákona)
a)
komisia predloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na
trvalé vylúčenie
b)
dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov
6.
Lov rýb v noci za pomoci svetla, zbieranie ikier, používanie lapadiel,
čereňov s plochou väčšou ako 1 m2,vrší, košov
(§ 13 ods.1 písm.b) zákona)
a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov
c) peňažná pokuta 33,19 € až 331,93 €
7.
Lov rýb v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním,
používanie akéhokoľvek stáleho zariadenia alebo siete na lov rýb,
zabraňovanie ťahu rýb proti vode, lov rýb na miestach kde sa

nahromadili pri mimoriadnych situáciách, lov rýb zhromaždených v
čase neresu a na zimoviskách
(§ 13 ods.1 písm. b, c) zákona)
komisia predloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé vylúčenie
a) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov
b) peňažná pokuta 33,19 € až 331,93 €
8.
Lov rýb vypustením, odrezaním alebo odčerpaním vody (§
13 ods.1 písm.d) zákona)
a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov
c) peňažná pokuta 33,19 € až 331,93 €
9.
Lov rýb z telesa hrádze, pri vodohospodárskych stavbách v tabuľou
vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov
vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení,
odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, lov rýb
z plavidiel a plávajúcich technických zariadení v plavebných
komorách, z cestných a železničných mostov, z lávok pre peších, v
biokoridoroch (§13 ods.1 písm.e) zákona)
- peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
10.
Lov rýb na zaplavených pozemkoch pri povodniach, zabraňovanie
rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru (§ 13 ods.1 písm.f) zákona)

a) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 roky
b) peňažná pokuta 33,19 € až 331,93 €

IV. Zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách
11.
Lov rýb viac ako jednou udicou (§14 písm.a) zákona) a)
peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
12.
Použitie živej nástrahovej rybky pri love (§14 písm. b) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
13.
Použitie inej ako umelej mušky v počte väčšom ako 3 pri love (§14
písm. c) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
14.
Použitie viac ako jedného háčika pri love na mŕtvu rybku
(§14 písm.d) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
15.
Lov na plávanú a položenú, (§14 písm.e) zákona) a)
peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
16. Použitie viac ako jednej nástrahy pri love, (§14 písm.f) zákona)

a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
17.
Použitie červov a hmyzu vo všetkých vývojových štádiách ako
nástrah pri love (§14 písm.g) zákona) a) peňažná pokuta 33,19 €
až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
18.
Lov viac ako tri dni v týždni (§14 písm.h) zákona) a)
peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov

V. Zakázané spôsoby lovu v lipňových vodách
19.
Lov viac ako jednou udicou (§15 písm.a) zákona a)
peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
20.
Použitie živej rybky ako nástrahy (§15 písm.b) zákona) a)
peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
21.
Použitie iných ako umelých mušiek v počte väčšom ako tri a
použitie ako muškárskeho náradia pri love (§15 písm.c) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
22.

Lov na mŕtvu rybku alebo na prívlač od 1.júna do
31.októbra (§15 písm.d) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
23.
Použitie iných ako nástrah rastlinného pôvodu pri love na plávanú
(§15 písm.e) zákona
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
24.
Lov rýb na položenú (§15 písm.f) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
25.
Požitie hmyzu vo všetkých vývojových štádiách, červov všetkých
druhov, ryže, a tarhone, krúpov a všetkých napodobenín ikier ako
nástrah pri love (§15 písm.g) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
26.
Lov viac ako päť dní v týždni (§15 písm.h) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov

VI. Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách
27. Lov na viac ako dve udice (§16 písm.a) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €

b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
28.
Lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené
jednoduchým háčikom, lov na viac ako jeden nadväzec opatrený
dvojháčikom alebo trojháčikom a lov na viac ako tri mušky pri love s
muškárskou udicou (§16 písm.b) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
29.
Lov na rybku prinesenú z iného revíru (§16 písm.c) zákona a)
peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
30.
Lov na rybku alebo prívlač od 1.februára do15.júna (§16 písm.d)
zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
31.
Použitie viac ako jednej udice s viac ako jednou návnadou pri love
na prívlač (§16 písm.e) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
32.
Lov bez osvetlenia (16 písm.f) zákona) a (§ 17 ods. 9 vyhlášky)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov

VII. Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky
33.
Použitie živej rybky ako nástrahy pri love (§17 písm.a) zákona)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
34.
Lov hlavátky inak než prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku
alebo muškárením (§17 písm. b) zákona) a) peňažná pokuta 33,19
€ až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
35.
Ponechanie si viac ako jednej ulovenej hlavátky v jednom
kalendárnom roku (§ 17 písm.c) zákona) a) peňažná pokuta 33,19 €
až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov

VIII. Porušovanie zásad riadneho výkonu rybárskeho
práva
36.
Lov ostatných vodných organizmov v čase ochrany (§ 11 vyhlášky)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
37.
Lov rýb na plávanú a položenú v rozpore s § 17 ods. 4 vyhlášky (
neprítomnosť loviaceho na lovnom mieste)
- peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 € 38.

Nedodržanie spôsobu zaobchádzania s rybami a ostatnými vodnými
organizmami ulovenými v čase ochrany, alebo poranenými (§14
ods.14 vyhlášky)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
39.
Porušenie zásad ochrany prírody znečistením brehov a okolia,
prípadne iné zásahy do prírodného prostredia (zákon o ochrane
prírody a krajiny)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) verejné pokarhanie na členskej schôdzi
40.
Pri výkone kontroly rybolovu použitie násilia, vyhrážanie sa
usmrtením, vyhrážanie sa ublížením na zdraví, spôsobením škody
veľkého rozsahu členovi rybárskej stráže, hrubé urazenie alebo
ohovorenie člena rybárskej stráže ( § 323-325 Trestného zákona)
a) komisia preloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
41.
Neumožnenie rybárskej stráži vykonať kontrolu úlovku i v osobných
veciach a osobných dopravných prostriedkoch (§
23 ods.1 písm.d) zákona)
a) komisia preloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

42.
Neuposlúchnutie výzvy, pokynu, príkazu a požiadavky člena
rybárskej
stráže, odmietnutie
strpieť výkon
oprávnenia člena rybárskej stráže (§23 ods.3 zákona)
a) komisia preloží vec výboru ZO SRZ s návrhom na trvalé
vylúčenie
b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
43.
Zavážanie a zanášanie návnad a nástrah a lov rýb z malých
plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou menšou ako 10 ha a na
tečúcich vodách, na ktorých nie je takýto lov povolený.
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
44.
Použitie sonaru počas lovu rýb (§ 17 odst.10 vyhlášky)
peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov

a)

45.
Nesplnenie si povinnosti sprevádzajúcej osoby podľa § 14 odst. 6 a
7 vyhlášky
a)odňatie povolenia na príslušný rok
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
46.
Privlastnenie si rýb nad povolený počet a hmotnosť

(§14 ods.9 vyhlášky
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
47.
Vyhradzovanie si miesta k lovu rýb
(§ 14 odst. 10 vyhlášky)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
48.
Nevyhovujúce prechovávanie rýb v živom stave
(§ 14 odst.11 vyhlášky)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
49.
Nevyhovujúce prechovávanie ryby, u ktorej nie je možné zistiť
jej lovnú mieru. (§ 14 odst.12 vyhlášky)
a) peňažná pokuta 33,19 € až 165,96 €
b) nevydanie povolenia až na dobu 3 rokov
50.
Nekompletnosť povinnej výbavy - meradlo, uvoľňovač háčikov a
podberák. (§ 14 odst. 15 vyhlášky) a) peňažná pokuta 33,19 € až
99,58 €

