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80. výročie založenia

Mo SRZ v Seredi.

17.4.1943 - 17.4.2022

Výročie založenia  MoSRZ v SEREDI

17.4.1943 - 17.4.2022



Výbor SRZ MsO Sereď Vám ponúka možnosť poskytnúť 

aj v tomto roku 3% resp. 2% zo svojich daní na prácu s 

Výbor SRZ MsO Sereď Vám pripravil informačný bulletín 

pre rok 2023  a základné informácie zo zákonných noriem. 

Upozorňujeme všetkých členov, že od 1. januára 2019, platí 

nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z.  a nová 

vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu. Všetci členovia 

sú povinní tieto zákonné normy dodržiavať. Ďalej Vám 

dávame do pozornosti aj zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny a zákon 364/2004 Z.z. o vodách. Ich 

dôkladným naštudovaním predídete možným 

porušeniam a následným postihom, či už zo strany 

štátnych orgánov, alebo členov RS a následne DK 

zriadenej pri MsO Sereď. 

Vážení rybári,

tel.:        031/789 4136, mobil: 0918 869 068, 0948 052 263

Miestny rybársky poriadok

 Čepeňská ulica č. 2533/26, 92601 Sereď

Adresa:   SRZ MsO Sereď

email:     srzsered@gmail.com

 a informačný bulletin pre rok 2023

WEB:  www.srzsered.sk



deťmi, športovú činnosť, na zlepšenie hospodárskej 

činnosti a činnosti RS. Termín odoslania príspevkov pre 

fyzické osoby je do 30.4.2023 resp. právnické osoby do 

15. 4. 2023. Tlačivá– VYHLÁSENIE o poukázaní podielu 

zaplatenej dane, obdržíte na rybárskom dome, alebo sú 

k dispozícii na stiahnutie na web stránke našej 

organizácie v časti – daruj 2% MsO SRZ Sereď. 

Do začiatku novej rybárskej sezóny Vám všetkým chceme 

popriať veľa zdravia, bohaté úlovky a pekné chvíle 

strávené na revíroch MsO Sereď.

Link:    https://srzsered.sk/daruj-2-pre-mso-srz-sered/ 

Petrov zdar! Výbor SRZ MsO Sereď



Prehľad zarybnenia revírov SRZ MsO Sereď v roku 2022:

Násada kapor rybničný celkom:   22 090 kg

Násada pstruh dúhový:    600 kg

Násada šťuka rýchlená:                   20 000 ks

Násada šťuka 1 ročná:             400 kg

Násada mrena severná:    27 800 ks

Násada amur biely:             500 kg

Násada podsuvná severná.   21 000 ks

Násada  jalec hlavatý:     10 000 ks

7.5.2023.- bagrovisko Šintava (deti)   5 Eur

rybník Hlohovník - kapor  K1 –240 kg

Nosáľ sťahovavý :     7 000 ks

1.5.2023 - rameno Horný Čepeň Malé RP (dospelí)   20 Eur 

Násada zubáč dvoj-trojročný:   750 kg

     kapor K3 - 450 kg

6.5.2023 - bagrovisko Šintava (dospelí)   20 Eur

Násada spolu v ks (Jh+Šr+Ps+Ns+Ms):   85 800 ks

Výlov chovného  rybníka v roku 2022

Násada spolu v kg [K+Pd+A+Š+Zu]:  24 590 kg

Plán rybárskych pretekov rok 2023:

13.5.2023 - rameno Horný Čepeň (VRP)  160 Eur.

25.-28.5 2023 – bagrovisko Šintava – Šintava CARP CUP   420 Eur

22.10.-28.10.21023 – Káľová CARP CUP   1500 Eur



Za znečistenie lovného miesta  bude považované aj 

založenie  ohňa  mimo  miest  na  to  určených. 

 Upozorňujeme všetkých členov MsO Sereď, že pri porušení 

zásad ochrany prírody znečisťovaním miesta lovu, vodnej 

plochy a pobrežných pozemkov, prípadne inými zásahmi do 

prírodného prostredia (porušenie zákona o prírode a krajiny) 

, môže byť takýto člen potrestaný v zmysle platného 

Disciplinárneho poriadku SRZ. 

Upozorňujeme členov SRZ MsO Sereď, že revíry nachá-

dzajúce sa v katastrálnom území Dolná Streda spadajú do 

Chráneného vtáčieho územia Kráľová a rybári loviaci na 

tomto území sú povinní dodržiavať Vyhlášku o Chránenom 

vtáčom území. Jej úplné znenie nájdete na webovej stránke 

našej organizácie.

CHVÚ Kráľová

Pokiaľ máte záujem loviť na znečistenom lovnom mieste ste 

povinní ho vyčistiť.

Ročný rybársky lístok:

V zmysle zákona o správnych poplatkoch si každý člen SRZ, 

musí zabezpečiť   ročný   prípadne   trojročný   rybársky   

lístok   na príslušnom mestskom, alebo obecnom úrade 

alebo priamo na rybárskom dome, pri výdaji povolenia na 

rybolov.Bez platného ročného rybárskeho lístka je povolenie 

na rybolov neplatné! Za platnosť ročného resp. trojročného 

rybárskeho lístka si zodpovedá každý člen sám.



č. 2-4020-1-1 Bágrovisko Šintava – ostatná vodná   

  plocha–lov povolený celoročne

č. 2-1550-1-1   Rameno Dolná Streda – za predpokladu  

  vrátenia revíru do obhospodarovania  

Prehľad lovných revírov, SRZ MsO Sereď:

OZNAM:

Pri disciplinárnom  priestupku a po spísaní záznamu 

o previnení členom  RS, sa člen po obdržaní predvolania od 

predsedu  DK dostaví na doriešenie priestupku. Termíny 

zasadania DK sú zverejnené v okne RD a na webe SRZ MsO.

č. 2-2770-1-1   Nová voda/Účko/ - ostatná vodná

  plocha – lov povolený celoročne

č. 2-2771-1-1   Koleno/+ Kačičáreň/ - ostatná vodná

  plocha – lov povolený celoročne

č. 2-2772-1-1  Čepeňské štrkoviská /všetky staré štrko-

  viská za Účkom/ - ostatná vodná plocha

   – lov povolený celoročne

č. 2-4380-1-1   Váh č. 3

  našej organizácií !!!!

č. 2-5190-1-1  Bočná vodná nádrž Pusté Sady – lov

  povolený celoročne

č. 2-4460-1-1 Vodná nádrž Báb

č. 2-1590-1-1   Rameno Horný Čepeň

č. 2-0820-1-1   Jarčie č. 2

Na základe prijatých uznesení z jednotlivých ČS dávame  

na vedomie, že členovia SRZ MsO Sereď sa dobrovoľne 



- Každý člen v priebehu kalendárneho roka má nárok len na 

jedno povolenie na rybolov.

rozhodli rešpektovať nasledovne prijaté uznesenia :

-Zákaz zavážania a zanášania návnad a nástrah a  to na  

akýchkoľvek plavidlách a akýmkoľvek spôsobom 

a taktiež osádzanie všetkých druhov bójok na našich 

uzavretých vodách SRZ MsO Sereď, ktoré majú výmeru 

menej ako 10 ha.  Pri osadení bóje pri love rýb je každý 

loviaci povinný túto bóju po dokončení lovu odstrániť!

UPOZORNENIE :

Úprava lovných mier na všetkých revíroch MsO SRZ Sereď, 

schválené MŽP SR, 7.11. 2022

- Najmenšia lovná miera - lieňa sliznatého je 40 cm

- Najväčšia lovná miera - kapra rybničného je 70 cm

- po jesennom zarybnení si každý člen môže privlastniť 

v jednom dni až do 15.3., len jeden kus kapra rybničného.

Najmenšia lovná miera amura bieleho bude po schválení 

(príp. neschválení MŽP SR) zverejnená formou SMS rozhlasu, 

ne WEB stránke organizácie a okne rybáskeho domu.

Pre držiteľov zväzových povolení :

Úprava lovných mier na VN Kráľová a VN Sĺňava :

-Najmenšia lovná miera - kapra rybničného je 45 cm

-Najväčšia lovná miera   - kapra rybničného je 70 cm

Na základe pr i jatých uznesení  z  jednotl ivých ČS 

a  momentálne platnej legislatívy, majú uznesenia, ktoré sú 

nad rámec zákona o rybárstve č.216/2018 Z.z.  a vykonávacej 

vyhlášky, odporúčací charakter.

                                              - zubáča veľkoústeho je 80 cm



Tieto úpravy lovných mier platia na obdobie rokov 2023-

2025.  Ostatné lovné miery upravuje  Vykonávacia vyhláška.

Množstvo privlastnených rýb :

Na jedno povolenie je možné si privlastniť maximálne 40 ks 

rýb a to kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky 

severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha 

potočného, pstruha jazerného a lipňa timiánového, alebo 

ich kombinácie, / viď. Smernica o platení zápisného, 

členských príspevkov a o vydaní povolení na rybolov, článok 

XI., odst. 2., s účinnosťou od 1.1. 2020/

UPOZORNENIE :

Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z. 

o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd 

v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia (SIŽP), podľa príslušnosti daného rybárskeho 

revíru, OÚ ŽP, prípadne na tel. čísle 112. Kontakt na SIŽP nájde 

každý rybár v “Povolení na rybolov a zázname o dochádzke 

k vode a úlovkoch”.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15.januára 

nasledujúceho roka, po skončení jeho platnosti,užívateľovi, 

ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na 

ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia 

do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu 

nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách



Upozorňujeme, že rybárska podložka v rámci 

ochrany rýb musí byť jednoznačne originálna 

podložka špeciálne určená pre uloženie rýb 

a musí byť počas lovu pripravená na okamžité 

použitie.

Z a k á z a n é   s p ô s o b y   l o v u   r ý b

UPOZORNENIE

Všeobecné ustanovenia

VÝBOR SRZ MsO DÁVA DO POZORNOSTI 

 § 15 

   h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na

  tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou   

  rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, 

    dočasné stavby alebo mobilné zariadenia.

(1)  Zakazuje sa

NASLEDOVNÉ ZNENIE  § 15 ZÁKONA O 

RYBÁRSTVE



na všetkých revíroch SRZ MsO Sereď 

okrem zariadení na to určených 

v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. 

o požiarnej ochrane, 

Vyhláška MV SR č.121/2002 

o požiarnej prevencii.

ZÁKAZ KLADENIA OHŇA



Petit-Kovačik-Sereď
2022
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