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     Miestny rybársky poriadok pre držiteľov miestnych                                                               

          povolení na rybolov pre revíry MO SRZ 

                                       STARÁ TURÁ 

 

 

Platí od 01. 01. 2023 
 

 
Miestna organizácia SRZ v Starej Turej, v súlade so zák. č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, 

vyhláškou č. 381/ 2018 Z. z. ktorou sa vydávajú vykonávajúce predpisy k zákonu o rybárstve a s internými predpismi 

SRZ. Výbor MO SRZ Stará Turá vydáva tento domáci rybársky poriadok, ktorý musí dodržiavať každý rybár loviaci 

v revíroch MO SRZ Stará Turá. 

 



 

miestny rybársky poriadok 

V prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti, spozorovania znečistenia vody alebo úhynu rýb, je nutné volať bezodkladne na 

niektoré z uvedených čísel: 

Predseda MO SRZ           ANTAL Miroslav            0918 392 145             Tajomník MO SRZ Eva Radenová     0905 525 021       

Podpredseda MO SRZ    Cibulka Stanislav          0907 708 482              RS     MO SRZ  KRAJČOVIČ Roman    0917 486 911 

Hospodár MO  SRZ      ANTAL Miroslav ml.    0907 748 375          Čistota vôd: SLÁMA Peter             0918 421 596         

  

Revírne čísla a popis revírov: 

Oblasť Rev. č. Názov Charakter Účel Užívateľ Plocha 

Z 2-0800-4-1 Jablonka lososový - P lovný SRZ 0 
popis: Potok Jablonka od sútoku s Dudváhom v obci Hrachovište po pramene 

Z 2-1080-1-1 Kostolník kaprový lovný SRZ 0 
popis: Potok Kostolník od sútoku s Dudváhom č. 6 pod obcou Vaďovce po pontónový most pri rybničnom hospodárstve pod telesom hrádze 
Dubník č.1 a od cestného mosta ATC nad Dubník č.1  po výpusť  z Dubník č.2 . 

Z 2-0470-4-1 Dudváh č. 6 lososový lovný SRZ 0 
popis: Čiastkové povodie Dudváhu od horného okraja železničného tunela nad obcou Čachtice po kamenný most pri poľovníckej chate nad 
osadou Topolecká - smer Grúnka a Súšarský potok od sútoku pri ZŠ v Starej Turej po cestný mostík v osade Súš, miestna časť u Samkov 

Z 2-4690-1-1 Dubník č.1 kaprový lovný  SRZ 18 

popis: Vodná plocha nádrže pri Starej Turej od vtoku po ľavostranný výbežok zvaný Kosa - neresisko rýb (zákaz lovu) 

Z 2-4700-1-1 Dubník č.2 kaprový lovný SRZ 35 
popis: Vodná plocha nádrže pri Starej Turej 

Z 2-5020-1-1 Matejovec kaprový lovný SRZ 7 
popis: Vodná plocha nádrže pri obci Krajné - miestna časť Matejovec 

Z 2-0370-4-1 Drgoňova dol. lososový - P lovný SRZ 0 
popis: Potok od ústia do priehrady Dubník II po pramene 

Z 2-4811-1-2 Jablonka Kaprový chovný SRZ 0,49 

 popis: Vodná plocha vybudovaná v rámci úpravy Maliarikovho potoka 

 

UPOZORNENIE:  

Každý pri výkone rybárskeho práva na revíroch MO SRZ STARÁ TURÁ je povinný riadiť sa podľa zákona 216/2018 Z. 

z. o rybárstve, vykonávacej vyhlášky, miestnym rybárskym poriadkom a oznamom uverejnených na webovej stránke, 

vývesnej skrini MO SRZ a tabuli na príslušnom revíre. 

 

Revír číslo 2-4690-1-1 VN Dubník č. 1 – je revír, kde platí podľa zákona 216/2018 § 36 pís. r, zavedenia najmenšej 

a najväčšej lovnej miery rýb. Kapor rybničný najväčšia lovná miera – 60 cm. Zubáč veľkoústy najmenšia lovná miera 

– 55 cm a najväčšia lovná miera – 80 cm. Šťuka severná najväčšia lovná miera - 90 cm. Najmenšia lovná miera Jeseter 

malý -70 cm. Po ulovení niektorého z druhov rýb, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu 

lovnú mieru, musia byť po vyháčkovaní a zmeraní, šetrne a v čo najkratšom čase vrátené späť do vody! Hospodár 

odporúča po vyháčkovaní použiť dezinfekciu. Každý rybár ktorí ide vykonať svoju osobnú potrebu, tak ju vykoná 

minimálne cca 100 metrov od vody v lese.  / kopať jamky, zahrnúť lístím. / Na danom revíri je lov rýb povolený iba 

pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.    

       Karavany a obytné prívesy sú dookola VN Dubník I. revír číslo 2-4690 zakázané !!! 

Revír číslo 2-4700 - 1- 1 VN Dubník č. 2 – je revír, kde ostávajú lovné miery podľa  platnej vyhlášky 381/2018. 

 

Revír číslo 2- 5020-1-1 VN Matejovec – revír, kde platí podľa zákona 216/2018 § 36 pís. r, zavedenia najmenšej 

a najväčšej lovnej miery rýb. Zubáč veľkoústy najmenšia lovná miera – 60 cm a najväčšia lovná miera – 80 cm. Šťuka 

severná najväčšia lovná miera – 90 cm. Po ulovení  niektorého z druhov rýb, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru 

alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, musia byť  po vyháčkovaní a zmeraní  šetrne a v čo najkratšom čase vrátené 



späť do vody. Na danom revíri je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, Kaprového Zväzového, zvláštnych 

a osobitných povolení.  

 

 

Pri  love na kaprových revíroch MO SRZ Stará Turá, kde je schválená a zavedená najväčšia lovná  miera, musí loviaci 

používať pri manipulácii s rybou  podberák a ulovenú rybu položiť vždy na mokrú podložku.   

 

Miesto vnadenia alebo nahadzovania sa smie označovať výhradne iba tyčovou bójkou. Po skončení lovu je loviaci 

povinný tieto bójky odstrániť. Zakazuje sa používanie plastových fliaš, polystyrénu a iných predmetov. Osvetlením 

miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožní 

jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri za brodení a love rýb z rybárskeho člna sa za osvetlenie miesta lovu 

považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.  

 

 Loviaci dospelý v kaprových vodách si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých 

revíroch :  

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 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 tymianového :  To platí aj v kombinácií uvedených rýb. 

K týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy 

severnej, alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených  rýb neprekročil štyri kusy 

a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg. Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb 

v rámci povolenia  denný lov rýb končí ! 

 

Povolenie na kaprové vody - v rozsahu miestneho, alebo miestneho a zväzového dohromady, oprávňuje 

držiteľa, že si môže privlastniť spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky 

severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného a lipňa tymiánového 

alebo ich kombináciu. 

Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. 

Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou ,,chyť a pusť“.  

Privlastnením si 40-tého kusa aj v kombinácií uvedených rýb platnosť povolenia končí. Loviaci, ktorí si 

privlastnia povolený počet 40 ks rýb sa nové povolenie na lov v danom kalendárnom roku vydávať nebude! 
 

DENNÝ ČAS LOVU RÝB :                                                                                                                           
              

              Kaprové revíry :             

                                január, február, marec, apríl, november, december:   od  06:00 hod. -  do  21:00 hod. 

                                                      máj :  od  04:00 hod. -  do 24:00 hod. 

                                                      jún, júl, august, september, október :   od  00:00 hod. -  do 24:00 hod. 

 

              

               Pstruhové revíry :                                

                                                       apríl, september :  od  06:00 hod. -  do  20:00 hod.  

                                                       máj, august :           od  05:00 hod. -  do  21:00 hod. 

                                                       jún, júl :                    od  04:00 hod. -  do  22.00 hod. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom 

rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s 

navijakom alebo bez navijaku. 

Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne    

1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého,  

boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa 

tymianového 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 držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného 

povolenia. 

 

Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom 

rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom 

s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých 

celková hmotnosť nepresiahne 3 kg, alebo 1 ks kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, 

zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, 

mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymianového alebo pstruha potočného. Ak privlastnením si  

poslednej ulovenej ryby hmotnosť 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 jeho 

denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov 

zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo 

osobitného povolenia.     

 

Pre pstruhové revíri  -  platí podľa zákona 216/2018 § 36 pís. r, zavedenie najmenšej lovnej miery. Pstruh 

potočný najmenšia lovná miera – 30 cm.  

 

Povolenie na pstruhové vody -  v rozsahu miestneho povolenia si môže držiteľ privlastniť spolu 

maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha jazerného a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. 

Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb platnosť povolenia na rybolov končí. 

Loviaci, ktorí si privlastnia povolený počet 40 ks rýb, sa nové povolenie na lov v danom kalendárnom roku 

vydávať nebude! 

 

 Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac 

dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového : k týmto úlovkom si môže privlastniť taký 

počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri 

kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg. 
 

ZÁKAZ LOVU / všetkým loviacim/ z miest verejne neprístupných. 

ZÁKAZ NA KAPROVÝCH VODÁCH MO SRZ sa zakazuje loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti 

s celkovou dĺžkou menšou ako 10 centimetrov. Zároveň ale treba dbať na lovné miery nástrahových rybiek.  

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU, PLÁVANIA, ČLNKOVANIA  v neresisku VN Dubník I r. č. 2-4690-1-1/od polostrova 

Kosa po vtok do jazera.   

ZÁKAZ LOVU všetkým loviacim z telesa hrádze na VN DUBNÍK I.  - VN MATEJOVEC vrátane nahadzovania. 

ZÁKAZ LOVU  všetkým loviacim vo výpustoch pod VN DUBNÍK I. - VN DUBNÍK II. - VN MATEJOVEC . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné zásady správania  sa pri vode: 

 

- Rybár je povinný na revíre zachovávať priadok a maximálne šetrne a ohľaduplne sa chovať k úlovkom. 

- Pri love rýb každý člen i hosť je povinný udržiavať vo svojom okolí poriadok a čistotu aj keď musí 

vykonať toaletu počas lovu i po jeho ukončení. Odpadky musia byť zhromaždené v súdržnom obale 

a dopravené do odpadových nádob , pokiaľ na rybárskom revíri nie sú nádoby určené na odpad, je 

povinnosť odpadky odviesť so sebou domov !!!  

- Počas konania  preteku na niektorom  z  rybárskych revírov MO SRZ STARÁ TURÁ na  ktorom sa pretek 

koná je  lov povolený len pre štartujúcich ak sa nerozhodne inak.  

- Loviaci pri love musí mať pri sebe: meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač 

háčikov, primeraný podberák, alebo pri love dravých rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových 

vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových 

vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku.   

- Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách. 

- Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku 

záznam, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí 

dátum a číslo revíru do ďalšieho riadka záznamu. Privlastnené druhy rýb, ktoré nemajú lovnú mieru, 

zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku pri druhu rýb uvedie  

,,ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.  

 

 

Každý, kto je vlastníkom povolenky vydanej MO SRZ na lov rýb, je povinný odovzdať pravdivo vyplnený 

záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roku hospodárovi MO SRZ. Kto si túto úlohu nesplní 

v stanovenej lehote, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre nasledujúce obdobie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
                 Miroslav Antal                                                                                                                        Eva Radenová 

             Hospodár MO SRZ                                                                                                                 Tajomník MO SRZ                   

                                                                                                     

 


