SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA BARDEJOV

MIESTNY
RYBÁRSKY PORIADOK
Platný od 1. 1. 2018
upravujúci výkon rybárskeho práva
pre držiteľov povolení na rybolov
na revíroch v obhospodarovaní
Miestnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu
v Bardejove
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Nezabudnite, že dobrovoľne vstupujete
do našej organizácie, tým jej pravidla
a tento miestny rybársky poriadok
vás zaväzuje k určitým povinnostiam.
Spoločné Uznesenia musia týmto platiť
pre nás všetkých.

Poslaním rekreačného rybárstva
je popri plnení
svojich základných povinnosti
a funkcií odpočinok pri vode,
načerpanie a obnova nových síl
pre našich členov.
Svojím správaním a vystupovaním
nerušte svojich kolegov, ale dokážte,
že ste členom civilizovanej
a slušnej rybárskej rodiny.
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I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu Bardejov na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva pre držiteľov miestnych povolení na
rybolov v revíroch obhospodarovaných MO SRZ
Bardejov v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z.
a Vykonávacou vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 17. marca
2006 vydáva
MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
platný
od 1. januára 2018
II.
ROZSAH PLATNOSTI
MIESTNEHO POVOLENIA
Tento miestny rybársky poriadok upravuje podmienky výkonu rybárskeho práva na revíroch
Miestnej organizácie SRZ.
Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých kaprových revíroch uvedených
v tomto rybárskom poriadku.
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Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody
lososové (pstruhové) je oprávnený vykonávať
rybárske právo na všetkých pstruhových revíroch
okrem chovných uvedených v tomto rybárskom
poriadku.
III.
ZARYBŇOVANIE
Plánované zarybnenia našich revírov sa prevádzajú v jari a v jeseni (Pp, Pd, K2, K3 a zubáčom).
Pri zarybňovaní rybárskych revírov MO, násadou
väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období
určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí
od 14 do 30 dní.
MO SRZ zabezpečí oznam na dodatkovej tabuli
v jednotlivých revíroch, kde bude uvedená doba
zákazu lovu v súlade so Zákonom o rybárstve
č. 139/2002 Z.z
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IV.
ZOZNAM A POPIS
RYBÁRSKYCH REVÍROV MO SRZ
4-2850-1-1

TOPĽA č. 5 a
V - KAPROVÁ
Čiastkové povodie rieky Tople od ústia potoka
Uhlisko pri obci Dubinné po cestný most smerom
na Bardejovské Kúpele.
4 -2851-1-4 TOPĽA č. 5 b - úsek CHAP
V - KAPROVÁ
Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného
mosta smerom na Bardejovské kúpele po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov.
Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP), to znamená, že rybár
si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
4-2540-4-1

ŠIBSKÁ VODA
V - LOSOSOVÁ – P
Šibská voda od ústia do rieky Tople v Bardejove
po pramene a všetky jej prítoky (Lukavica, Richvaldský potok a pod.)
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4-0920-4-1

KAMENEC č. 1 (Brežník)
V - LOSOSOVÁ
Potok Kamenec (Brežník) od ústia do rieky Tople
v meste Bardejov po cestný most nad obcou
Becherov a potok Rosutská voda, Regetovský
potok a Stebníček od ústia do rieky Kamenec
po pramene.
4-2860-4-1

TOPĽA č. 6
V – LOSOSOVÁ - P
Čiastkové povodie rieky Tople od Mokrolužského cestného mosta v meste Bardejov po ústie
potoka Večný pod obcou Malcov a všetky jej
prítoky, vrátane potoka Solotvinec (Slatvinec)
pri obci K. Huta.
4-3350-1-1

VN GABOLTOV
V – KAPROVÁ
Vodná plocha nádrže (1 ha) pri obci Gaboltov.
Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých
neprebieha individuálna ochrana a druhov bez
stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája 2018.
4-3480-4-1

VN HERVARTOV
V - KAPROVÁ
Vodná plocha nádrže pred obcou Hervartov
(2 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých
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neprebieha individuálna ochrana a druhov bez
stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája 2018.
4-3340-1-1

VN DUBINNÉ
V - KAPROVÁ
Vodná plocha nádrže (4,5 ha) nad obcou Dubinné. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov
bez stanoveného času individuálnej ochrany
povolený od 15. mája 2018.
Podľa zmluvy z povodia je zákaz lovu rýb
z hrádze. Lov rýb na prívlač a muškárenie je dovolené len z koruny hrádze.
Vysvetlivky:
Koruna hrádze - vrchná plocha
Návodná strana hrádze - svah od vody
Vzdušná strana hrádze - svah na opačnej strane, lúka

Zákaz parkovania áut mimo vyhradených plôch.
Zákaz stanovania na brehoch nádrží
a zakladania ohňa (mimo vyhradených ohnísk).
Lov z lodiek a zavážanie nástrah sa riadi podľa
vyhlášky Minesterstva životného prostredia SR
č. 185/2006 Z.z. § 17 bod 8.
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RYBÁRSKE REVÍRY - CHOVNÉ
4-0930-4-2 Potok Kamenec (Brežník)
od cestného mosta nad obcou
Becherov (hraničné pásmo)
po pramene
4-1250-4-2 Potok LEŠTINSKÝ (POĽSKÝ)
4-1290-4-2 Potok LIPOVEC - od ústia do rieky
Tople pod obcou Kružľovská Huta
po pramene
4-4233-4-2 Zlatský potok - od ústia do rieky
Tople po pramene
4-4160-4-2 Potok VÝŠKA (Vieska - Mlyniská
nad obcou Gerlachov) - od ústia
do rieky Tople po pramene
V.
RYBÁRSKY LÍSTOK
Pri love rýb musí mať každý u seba okrem povolenia na rybolov aj platný rybársky lístok. Rybársky
lístok na celé územie SR je platný odo dňa vydania jeden rok, resp. tri roky. Za platnosť RL je
právne zodpovedný loviaci. Rybárske lístky vydáva príslušný mestský úrad, alebo obecný úrad.
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VI.
UPRAVENÉ LOVNÉ MIERY
a
POČET PRIVLASTNENÝCH ÚLOVKOV
Množstvo úlovkov, lovné miery a ich evidencia
je upravená v § 14 vyhlášky č. 185/2006 Z.z…, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení.
Rybár si môže na vydanú ročnú povolenku
privlastniť pre vody kaprové maximálne 50 ks
kapra rybničného, šťuky, zubáča, sumca a lieňa.
Pre vody lipňové a lososové (pstruhové) 50 ks
pstruha potočného, lipňa tymianového. Toto
obmedzenie sa vzťahuje na všetky druhy povolení. V prípade že loviaci má záujem privlastňovať
si aj naďalej ryby po vyčerpanej kvóte úlovkov,
musí si zakúpiť ďalšie povolenie.
- Smernica RADY 1. 06. 2016 odstavec V. Rozsah platnosti povolení na kaprové vody písmeno 1/b - Uznesenie RADY SRZ č. 67/11.
Na základe prijatého uznesenia členskej schôdze odporúčame členom SRZ, aby si v rybárskych
revíroch MO SRZ Bardejov neprivlastňovali kapra
rybničného nad 70 cm, aby ho z najväčšou šetrnosťou vrátili späť do vody.
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VII.
ÚRADNÉ HODINY
a
KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Pre individuálny styk s členskou základňou sú
vymedzené úradné hodiny v rybárskom dome:
Každý štvrtok od 18.00 - 20.00 hodiny (mimo letných prázdnin a dovolenkového obdobia) - viac
info na webovej stránke MO SRZ a Facebooku
MO-SRZ Bardejov - Flash. Otváracie hodiny mimo
vydávania povolení môžu byť upravené podľa
potreby členskej základne.
Dôležité upozornenie!
Každý člen MO SRZ si musí plniť svoje členské
povinnosti - zaplatiť členské do 31. marca bežného
roka, (aj pri vzdialenom zamestnaní - zaplatí kamarát, manželka, syn a pod.). Po tomto termíne
prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške
33,20 €. Odpracovať stanovený počet brigádnických hodín pri zveľaďovaní rybárskych revírov.
Na vyzvanie člena rybárskej stráže je loviaci
povinný sa preukázať platnými rybárskymi do-
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kladmi pre príslušné ročné obdobie s nalepenou
a opečiatkovanou fotografiou. V prípade, že sa
takýmito dokladmi nebude vedieť preukázať, bude
loviacemu ukončený lov a vyhotovený zápis, ktorý
bude riešiť disciplinárna komisia, prípadne privolaný
Policajný orgán. Preto pred lovom doporučujeme si
skontrolovať platnosť svojich dokladov. Súčasťou
ktorých je aj platný štátny rybársky lístok, ktorý
vydávajú mestá a obce. Pred začatím a ukončení
lovu je povinnosťou rybára urobiť poriadok na
lovnom mieste! (doporučujeme mať vo výbave igelitové vrece).
Pri meraní ryby, resp. uvoľňovania háčika a pod.
(kvôli šetrnosti narábania s rybou) používať na to
určenú podložku a peán!
Počas brigád a rybárskych súťaží sa na danom
revíri z bezpečnostných dôvodov nedoporučuje lov
rýb ostatným členom. Vedúci brigády nemá v tomto
smere oznamovaciu povinnosť!
Účastník brigády má mať k dispozícií brigádnický
preukaz.
Rybárske doklady pri kontrole RS musí rybár
preukázať na lovnom mieste.
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Zraz účastníkov brigád z mesta a blízkeho okolia
je vždy pred Športovou halou.
Výnimka MŽP pre skorší lov KAPRA na VN
miestnej organizácie platí pre rok 2018.
Rybár, ktorý vidí nezákonný lov, kontaktuje veliteľa RS, resp. člena RS a políciu na čísle 159.
Porušovanie, nedodržiavanie a neznalosť predpisov nikoho neospravedlňuje!!!
VIII.
PRETEKY KONANÉ MO SRZ
PRETEKY O ŠTÍT MESTA BARDEJOVA - POHÁR
PRIMÁTORA. Každoročne sa uskutočnia v termíne
od 1. do 15. mája ako súčasť otvorenia sezóny lovu
rýb na VN Dubinné.
PRETEKY MLADÝCH RYBÁROV do 15 rokov
„ZLATÝ BLYSKÁČ“. Uskutočnia sa na VN Dubinné
od 1. do 15. mája.
PRETEKY FUNKCIONÁRSKEHO AKTÍVU MO.
V čase od 1. do 15. mája na VN Dubinné.
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PRETEKY LRU PLÁVANÁ - O POHÁR PREDSEDU
MO SRZ. Uskutočnia sa podľa športového kalendára MO v termíne od 1. do 15. mája.
PRETEKY O POHÁR PREDSEDU MO SRZ - LRU
mucha. Uskutočnia sa na rieke Topľa v jeseni
(september - október) podľa stavu daného úseku.
„Zmena termínov súťaží je vyhradená výborom
kvôli objektívnym dôvodom".
IX.
HLÁSENIE HAVÁRIÍ
Zistený úhyn rýb, znečisťovanie vodných tokov
a nádrží MO SRZ v Bardejove hlási pôvodca alebo
osoba, ktorá túto skutočnosť zistila, najvhodnejším
a najrýchlejším spôsobom (telefonicky, osobne)
polícii, hospodárom MO, resp. aj členovi výboru
MO a členom havarijnej komisie.
Po zistení havárie je potrebné ihneď odobrať
vzorky vody (minimálne 2 litre) uhynuté ryby
a vodné živočíchy. Zaznamenať deň, hodinu
a miesto odobratia vzorky a tieto predložiť havarijnej komisii.
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Telefónne čísla pre potreby členov:
Správca povodia Bodrogu
Ing. Popjak

0918 640 006

Polícia Bardejov

0961 843 705

OÚ odbor životného prostredia

054/471 0370
054/471 0360
054/471 0308

Inšpektorát ochrany vôd Košice

055/633 29 13
0903 770 174

RCOP Prešov
(regiónálne centrum
Ochrany prírody)

051/756416

14

Členovia havarijnej komisie pri MO:
Predseda

0918 186 125

Tajomník

0919 026 944

Hlavný hospodár

0918 186 247

Hospodár

0905 341 278

Hospodár

0904 435 562

Hospodár, veliteľ RS

0917 530 428

Kontaktná adresa MO SRZ Bardejov:
Radničné námestie č. 31, 085 01 Bardejov
www.mosrzbardejov.sk
Facebook MO-SRZ Bardejov - Flash
(tu sú aktuálne informácie uverejňované!)
e-mail: mosrzbardejov@centrum.sk
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Poznámky:
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