
Miestny rybársky poriadok 
pre držiteľov povolení na rybolov v rybárskych revíroch SRZ MO Zlaté Moravce platný od 1. Januára 2019 na základe zákona č. 
216/2018 Zb.z., o rybárstve a vykonávacej vyhlášky č.381/2018 Zb. z. 

 
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 
1.Všeobecné zásady pre držiteľov miestneho povolenia 

 
Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu miestnej organizácie Zlaté 

Moravce uvedených v tomto poriadku (popis revírov). 
Pri výkone rybárskeho práva je každý rybár povinní riadiť sa zákonom o rybárstve č. 216/2018 Zbierky zákonov a v znení 

vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a príslušnými ustanoveniami tohto rybárskeho poriadku. 
 

Každý, kto loví ryby v rybárskych revíroch musí mať pri sebe: 
- Platný rybársky lístok 
- Povolenie na rybolov s úlovkovým záznamom 
- Členský preukaz s fotografiou 

 
Povinnosti člena MO SRZ Z.M. 

 
Každý člen je povinný odpracovať 10 brigádnických hodín v prospech organizácie zdarma. Od brigád sú oslobodení: deti do 14 
r.,starobní a invalidní dôchodcovia, ženy, funkcionári MO SRZ. 
Mládež a študenti sú povinný odpracovať 5 brigádnickych hodín. 
Za neodpracovanú brigádu je každý člen MO SRZ Z.M. ,ako aj mládež a študenti povinní uhradiť čiastku na zarybnenie vo 

výške stanovenej členskou schôdzou. 
Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dľžky tela ulovenej ryby ,uvoľňovač háčikov , primeraný 
podberák alebo pri love dravých rýb vylovovacie kliešte. Pri stanovení hornej miery rýb aj rybársku podložku. 

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam o úlovkoch do 15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti. Ak 
držiteľ záznam neodovzdá , MO SRZ Z.M. mu povolenie na budúci rok nevydá. 

V mesiacoch jún- október pri 24 hod. love , v prípade, že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24,00 hod. povinný 
zaznačiť ukončenie lovu, zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil a zapísať nový dátum lovu a číslo revíru.. V 
prípade ,že loviaci nemal žiadny úlovok zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch,(vyškrtnutím) a zapíše nový dátum lovu 
a číslo revíru. 

 
Popis rybárskych revírov MO SRZ Zlaté Moravce 

 
Vody kaprové 

 

Názov Číslo Účel Plocha Popis 
 

VN Lovce 2-4960-1-1 lovný 3 Vodná plocha nádrže pri obci Lovce 
Platí aj zväzové povolenie 

VN Melek 2-5030-1-1 lovný 2 Vodná plocha nádrže pri obci Melek 
Platí aj zväzové povolenie 

VN Nemčiňany 2-5070-1-1 lovný 3 Vodná plocha nádrže pri obci Nemčiňany 

VN Nová Ves n/Ž 2-5100-1-1 lovný 7 Vodná plocha nádrže pri obci Nová Ves n/Žit. 
Na VN platí Zákaz lovu z ostrovčeka a Zákaz lovu na 
pozemkoch ohradených až k vode , bez možnosti voľného 
prístupu a prechodu. 

VN Slepčany                2-5260-1-1 lovný 46 Vodná plocha nádrže pri obci Slepčany 
Na VN je vyznačená chovná časť ,kde platí Zákaz lovu 

 
VN Veľké Vozokany 2-5480-1-1 lovný 23 Vodná plocha nádrže medzi obcami Čierne Kľačany 

a Veľké Vozokany 
 

VT Žitava 2-5630-1-1 lovný Čiastkové povodie Žitavy od vzdúvadla v obci Žitavce po 
cestný most v obci Obyce a potoky: Čerešňový,Drevenica, 



Stráňka,Pelúsok,Kopanický,Širočina,Podegarský,Rohožnica, 
Bočovka,Telinský,Kováčovský a Melecký od ústia po pramene 

 
 

2.Vybraté ustanovenia z vyhlášky č. 381/2018 Zb. z. 
 

Lovné miery a doba ochrany rýb 
 

Druh ryby Čas ochrany 
Lovná miera 

min. max. 
Amur biely - 60 cm  
Boleň dravý 15.3. – 31.5. 40 cm  
Jalec hlavatý 15.3. – 31.5. 25 cm  
Jalec malousty 15.3. – 31.5 20cm  
Jalec tmavý 15.3. – 31.5 30cm  
Kapor rybničný 15.3. – 31.5. 40 cm  65 cm 
Mieň sladkovodný 1.1. – 15.3. 35 cm  
Mrena severná 15.3. –31.5 40 cm  
Šťuka severná 1.1. – 31.5 60 cm  
Zubáč veľkoústy 1.1 –15.6. 50 cm  
Lieň sliznatý 15.3 – 31.5. 35 cm    
Pleskáč vysoký 15.3 – 31.5. 30 cm  
Pleskáč zelenkavý -- 15cm  
Sumec veľký 1.1 – 15.6. 70 cm  
Podustva severná 15.3. – 31.5. 30 cm  
Nosáľ sťahovavý 15.3. – 31.5. 30 cm  
Úhor európsky -- 50 cm  
Tolstolobik -- 45 cm  
Pstruh jazerný 1.9. – 15.4. 50 cm  
Pstruh potočný 1.9. – 15.4. 27 cm  
Pstruh dúhový -- 27 cm  
Ploska pásavá 1.1. – 31.5 --  

 
             Platí povinné používanie Rybárskej podložky 

Druhy rýb bez lovnej miery a doby ochrany (vyskytujúce sa v našej oblasti) 

belička, , hrebenačka frkaná, červenica ostrobruchá, plotica červenooká, , slnečnica pestrá, karas striebristý, 
 

Denný čas lovu rýb 
 

Kaprové vody Denný čas lovu rýb 
Január až apríl, november, december 06:00 - 21:00 
máj 04:00 - 24:00 
Jún až október 00:00 - 24:00 

 
Množstvo úlovkov a ich evidencia 

 

• Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne a bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením 
dátumu a čísla rybárskeho revíru 



• Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu na revíroch MO SRZ Z.M, aj keď loví vo viacerých rybárskych 
revíroch MO SRZ, najviac jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca 
veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, 
alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, 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 môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, 
podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková 
hmotnosť nepresiahla 5 kg, 

• Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku predchádzajúceho odseku v rámci miestneho 
povolenia vydaného MO SRZ Z.M. sa denný lov rýb skončí. 

• Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa predchádzajúcich odsekov presiahne 5 kg, loviaci si 
môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť. 

• Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho 
denný úlovok na tento jeden kus ryby 

• Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku 
a hmotnosť. Každú ulovenú rybu vymenovanú v predchádzajúcich odsekoch , zapisuje loviaci do záznamu okamžite po 
jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po 
skončení lovu rýb. 

• Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby ktoré majú ustanovenú lovnú mieru do samostatného riadka záznamu , 
s uvedením druhu ryby ,jej dĺžky a hmotnosti. 

•  Ak loviaci nemal, alebo si neprisvojil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyškrtnutím 
príslušných koloniek. 

• Ak loviaci rybu po usmrtení vyčistí a zbaví vnútornosti, jej zvyšky nesmie hodiť do vody, ani nechať na mieste lovu. 
Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov. 

 
 
 

Podmienky lovu rýb pre deti ,na revíroch MO SRZ Zlaté Moravce 
 

• držiteľ povolenia od 3 - 6 rokov môže loviť ryby výhradne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je 
držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia ,a to s jedným rybárskym prútom, s navijakom alebo 
bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni lovu taký počet rýb, ktorých celková hmotnosť 
nepresiahne 1kg ,alebo jeden ks kapra, šťuky, zubáča, sumca, lieňa ,boleňa, podustvy, nosáľa, mreny, 
lipňa, pstruha .Záznam za loviaceho od 3 – 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je 
držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia. 

• držiteľ povolenia od 6 -15 rokov držiteľ povolenia môže loviť ryby výhradne v sprievode plnoletej 
osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia a to s jedným rybárskym prútom s 
navijakom alebo bez navijaka. Privlastniť si môže v jednom dni lovu 1 ks kapra, šťuky, sumca, zubáča, 
boleňa, mreny, podustvy, pstruha, lipňa, lieňa. Celková hmotnosť ulovených rýb nesmie prekročiť 3 kg. 
Ak si ako prvú privlastní rybu o hmotnosti nad 3 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus. Za 
správne vedenie záznamu loviaceho od 6 – 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca osoba, ktorá je držiteľom 
rybárskeho lístka alebo povolenia. 

 
Dôležité upozornenia 

 

• Loviaci pri love na plávanú alebo položenú môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú 
bójku, pričom po skončení lovu toto označenie odstráni. 

• Prechovávať úlovok v živom stave musí loviaci zabezpečiť v dostatočne priestranných sieťkach alebo obdobných 
zariadeniach, ktoré zaručujú minimálne poranenie úlovku 

• Loviaci pri love medzi sebou udržiavajú vzdialenosť minimálne 5 m, ak sa nedohodnú na kratšej vzdialenosti. Pri love na 
prívlač udržujú vzdialenosť najmenej 20 m, ak sa nedohodnú na kratšej vzdialenosti. 

• Loviaci je povinný udržiavať poriadok lovného miesta v okruhu minimálne 5 m, na jednu aj druhú stranu lovného miesta 
• Lov rýb čereňom 1x1m sa považuje za lov rýb na jednu udicu 
• Platí zákaz lovu z hrádzi všetkých vodných nádrží MO SRZ Zlaté Moravce 
• Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidla v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali 

vlastnícke a užívateľské práva iných subjektov tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo 
spevnených komunikácií . 

 
 
 
 
 
 
 



B. PODMIENKY LOVU RÝB - vybrané ustanovenia zákona 216/2018 Z.z 
 

1.ochrana rýb - § 13 
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 všetkých rýb sa nevzťahuje na 
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, 
odstavených ramien . 

 
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami. 

2.Individuálna ochrana rýb - § 14 

Zakazuje sa: 
a) loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných 

rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom, 
b) loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb, 
c) privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú 

mieru a nad určený počet alebo hmotnosť, 
d) začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti 

privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej 
ryby, 

3.Zakázané spôsoby lovu rýb - § 15 

Zakazuje sa: 
a) používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom, 

harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ich na šnúry, do rúk a do ôk akýmkoľvek 
spôsobom ich podsekávať, 

b) zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci 
svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše, používať akékoľvek stále zariadenia 
na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode, 

c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase 
neresu a na zimoviskách, 

d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody, 
e) loviť ryby pri vodných stavbách, vrátane hydromelioračných stavieb na zavlažovanie a odvodňovanie 

pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou, vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou, určenej 
dohodou užívateľa so správcom vodného toku od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, 
čerpacích staníc, od technologických zariadení, plavebných kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich 
výstavby, z plavidiel a z plávajúcich zariadení okrem hausbótu, v plavebných komorách, z cestných mostov, 

železničných mostov a lávok pre peších, v rybovodoch a vo vyznačenom úseku nad nimi a pod nimi, 
f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu 

loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich 
povrchových vôd, 

g) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodniach zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru, 
h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, 

ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia, 
i) loviť ryby spôsobom zakázaným podľa osobitného predpisu. 

4.Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách - § 18 

V kaprových vodách sa zakazuje: 
a) loviť na viac ako dve udice, 
b) loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú, 
c) loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač , 
d) loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri, 
e) pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie, 
f) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od15.marca do31.mája, 
g) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako10cm, 
h) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15.marca do 31.mája, 
i) pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou, 
j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta 

lovu slnečným svetlom. Osvetlenie miesta lovu je osvetlenie, ktoré umožní toto miesto lovu identifikovať 
k) loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti, 



l) loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1.januára do31.mája, 
m) loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená alebo odstavené ramená. 

 
Záverečné ustanovenie 

 
Tento rybársky poriadok nadobúda platnosť dňom 1.januára 2019 a zároveň stráca platnosť Miestny rybársky poriadok vydaný 

s platnosťou 1.1.2018. 
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