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Vážení rybári, 

Výbor SRZ MsO Sereď Vám pripravil informačný bulletín pre rok 

2019 a základné informácie zo zákonných noriem. Upozorňujeme 

všetkých členov, že od 1. Januára 2019, bude platiť nový zákon o 

rybárstve a nová vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu. Všetci 

členovia budú povinní tieto zákonné normy dodržiavať. Budú tvoriť 

súčasť rybárskych dokladov pre rok 2019. Odporúčame Vám, aby 

ste si dôkladne naštudovali všetky zákonné normy a to: nový zákon 

o rybárstve č.216/2018 Z.z., novú vykonávaciu vyhlášku, 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. Výbor SRZ 

MsO Sereď  Vám ponúka možnosť poskytnúť aj v tomto roku 3% 

resp. 2% zo svojich daní na prácu s deťmi, športovú činnosť, na 

zlepšenie hospodárskej činnosti a činnosti RS. Termín odoslania 

príspevkov pre fyzické osoby je do 30.4.2019 resp. právnické osoby 

do 15.4.2019. Identifikačné číslo MsO potrebné k vyplneniu prílohy 

k daňovému priznaniu obdržíte na rybárskom dome. Do začiatku 

novej rybárskej sezóny Vám všetkým chceme popriať veľa zdravia, 

bohaté úlovky a pekné chvíle strávené na revíroch MsO. 

 

 

 

 

Petrov zdar!  

 

Výbor SRZ MsO Sereď 
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Prehľad zarybnenia revírov SRZ MsO Sereď v roku 2018: 

Násada kapor celkom:                              37 591 kg 

Násada pstruh dúh.:                                 500 kg 

Násada karas:                                          1 634 kg 

Násada lieň :                                           300 kg 

Násada úhor monté :                               2 kg 

Násada karas + pleskáč /mix/                   2 500 kg 

Násada podustva :                                   5 000 ks 

Násada mrena :                                        1 923 ks 

Násada  jalec:                                           5 000 ks 

Násada nosáľ:                                           4 000 ks          

Násada šťuka rýchlená:                           13 636 ks 

Násada spolu v kg :                                  42 527 kg 

Násada spolu v ks /P+Šr+M+J+N/:           29 559 ks 

 

Výlov chovných rybníkov v roku 2018 

Rybník Hlohovník 

• kapor  K3 - 350 kg 

• kapor K2 – 800 kg 

• karas – 150 kg 

  

Rybník Pusté Sady 

• kapor K3 – 541 kg 

• karas 1 484 kg 
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Plán rybárskych pretekov rok 2019: 

1.5.2019 - rameno Dolná Streda (dospelí) 15 Eur 

4.5.2019- štrkovisko Šintava (dospelí) 15 Eur 

5.5.2019 - štrk.Šintava (deti) 5 Eur  

11.5.2019 - rameno Horný Čepeň (VRP) 140 Eur. 

 

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.  

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 v mieste trvalého bydliska. 

Bez platného ročného rybárskeho lístka je povolenie na rybolov 

neplatné! Za platnosť ročného resp. trojročného rybárskeho lístka si 

zodpovedá každý člen sám. 

Upozorňujeme členov SRZ MsO Sereď, že revíry nachádzajúce 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. 
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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. 

Záznamy o úlovkoch je potrebné v zmysle zákona a stanov SRZ 

odovzdať v termíne do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka, 

inak mu užívateľ revíru nevydá povolenie na nasledujúci rok. 

Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas 

školských prázdnin (júl - august) bezplatne rozširuje na kaprové 

revíry v obhospodarovaní Rady SRZ v rozsahu povolenia 

dospelého sprievodcu - držiteľa povolenia, ktorý pri love rýb dieťa 

sprevádza. 

 

Prehľad revírov, SRZ MsO Sereď: 

č. 2-4460 - Vodná nádrž Báb 

č. 2-2770 - Nová voda, Koleno a priľahlé bagroviská 

č. 2-4020 - Bagrovisko Šintava 

č. 2-1550 - Rameno Dolná Streda 

č. 2-1590 - Rameno Horný Čepeň 

č. 2-2800 - Vinohradské štrkoviská 

č. 2-4380 - Váh č. 3 

č. 2-0820 - Jarčie č. 2 
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Na základe prijatých uznesení z jednotlivých VČS dávame  na 

vedomie, že členovia SRZ MsO Sereď sa dobrovoľne rozhodli 

rešpektovať nasledovné prijaté uznesenia : 

• Členovia si môžu privlastniť kapra od 40 cm do 70 cm - 

vrátane. 

• Každý člen v priebehu kalendárneho roka má nárok len na 

jedno povolenie na rybolov. 

• po jesennom zarybnení si člen môže privlastniť v jednom dni 

až do 15.3. len jeden kus kapra rybničného. 

• Zákaz zavážania a zanášania návnad a nástrah a taktiež 

osádzania všetkých druhov bójok a to na  akýchkoľvek 

plavidlách a akýmkoľvek spôsobom na našich uzavretých 

vodách SRZ MsO Sereď, ktoré majú výmeru menej ako 10 ha. 

• Na našich vodách sa rozširuje povinná výbava o podložku pod 

ryby, na ktorej loviaci bezpečne dokáže uvoľniť a zbaviť rybu 

háčika. 

  

UPOZORNENIE: 

Na základe prijatých uznesení z jednotlivých ČS a  momentálne 

platnej legislatívy, majú uznesenia, ktoré sú nad rámec zákona o 

rybárstve č.216/2018 Z.z.  a vykonávacej vyhlášky, odporúčajúci 

charakter. 

  

 

Zvýšenie lovnej miery na všetkých revíroch MsO SRZ Sereď od 

1.1.2018: 

• Lovná miera lieňa sliznatého je 40 cm na roky 2018 – 2020 

• Lovná miera amura bieleho je 70 cm na roky 2018 – 2020 

Ostatné lovné miery upravuje nová Vykonávacia vyhláška. 
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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 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”. 
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ZÁVER: 

Vzhľadom k novovznikajúcej LEGISLATÍVE – nový zákon o 

rybárstve č.216/2018 Z.z. a nová Vykonávacia vyhláška, ktorá bude 

obsahovať veľa nových zákonných noriem, týkajúcich sa 

samotného výkonu rybárskeho práva a ktorá nebola k dátumu tlače 

tohoto miestneho rybárskeho poriadku stále odsúhlasená  

V legislatívnom procese, predkladáme členom tento Miestny 

rybársky poriadok v takejto zjednodušenej podobe, no s 

UPOZORNENÍM na dôkladné naštudovanie týchto nových 

zákonných noriem, ktorými sa musia všetci členovia SRZ riadiť a 

ktoré musia dodržiavať. 

  

Vzhľadom k určitým pretrvávajúcim problémom na revíroch SRZ, 

dávame do pozornosti jeden z konkrétnych § nového zákona o 

rybárstve č.216/2018 Z.z. a to konkrétne §15, pís. h : 

 

 

Zakazuje sa 

Vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a za týmto 

účelom zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho 

revíru podľa §3 ods.6 akékoľvek prístrešky, dočasné stavby a 

mobilné zariadenia. 
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