MIESTNÝ RYBÁRSKY PORIADOK
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
Miestna organizácia SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Platný od 1. 1. 2017
upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov na revíroch v obhospodarovaní.
Poslaním športového rybárstva popri plnení si svojich základných povinnosti je odpočinok pri vode,
načerpanie a obnova síl do ďalšieho života. Svojím správaním vystupovaním dokážte, že ste členom
civilizovanej a slušnej rybárskej rodiny.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Novej Vsi na zabezpečenie výkonu rybárskeho
práva na revíroch obhospodarovaných MO SRZ v súlade so zákonom o rybárstve č.139/2002 Z.z. a
vykonávacou vyhláškou zo dňa 17. marca 2006 a účinná od 15. apríla 2006, vydáva tento

MIESTNÝ RYBÁRSKY PORIADOK
Platný od 1. 1. 2017
ROZSAH PLATNOSTI MIESTNÉHO POVOLENIA
Tento miestny rybársky poriadok upravuje podmienky výkonu rybárskeho práva na revíroch MO SRZ.
Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody - pstruhové - a kaprové - je oprávnený vykonávať rybárske
právo na všetkých pstruhových a kaprových revíroch uvedených v tomto poriadku. Podľa platnej úpravy na
území Slovenskej republiky neznalosť zákona neospravedlňuje z čoho vyplýva, že zodpovednosť za
porušenie zákona a vyhlášky a následky s tým súvisiace ponesie aj ten, kto tento zákon a vyhlášku neovláda,
alebo ovláda nedostatočne, zákon alebo vyhlášku poruší, alebo nedodrží a to či úmyselne alebo opomenutím.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka - ktoré vydávajú mestské, príp. obecné úrady v mieste trvalého bydliska, platného
povolenia na rybolov a členskej legitimácie s fotografiou člena.
2.
Každý člen MO SRZ si musí splniť svoju základnú členskú povinnosť - zaplatiť členské do 31. marca
bežného roka. Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný
zaplatiť zápisné vo výške 34,00 € prípadne 17,00 €.
3.
Vrátiť do 15. januára nasledujúceho roka vyplnený záznam - sumár úlovkov-. Ak držiteľ povolenia do
stanoveného termínu záznam neodovzdá, nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.
4.
Na vyzvanie člena rybárskej stráže a polície je loviaci povinný preukázať sa platným povolením na
rybolov, rybárskym lístkom a členským preukazom.
1.

OCHRANA RÝB
1.
2.

v pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.
v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31. mája. Na - VN - Korytno II. - a VN - Za Hurou č.1 - platí výnimka na lov kapra od 15 mája.
Zákaz lovu rýb sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom.

DENNÝ ČAS LOVU RÝB
Vody pstruhové:
apríl a september

od 06.00 do 19.00 hod

máj a august

od 05.00 do 21.00 hod

jún a júl
Vody kaprové:

od 04.00 do 22.00 hod

január a február

od 07.00 do 17.00 hod

marec a apríl

od 05.00 do 21.00 hod

máj, jún a október

od 04.00 do 24.00 hod

júl ,august a september

od 00.00 do 24.00 hod

november a december

od 07.00 do 20.00 hod

LOVNÁ MIERA RÝB
Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Lovná miera rýb sa meria od
predného konca hlavy po koniec najdlhšieho lúča narovnanej chvostovej plutvy.

Úprava lovných mier v našej MO SRZ pre kaprové aj pstruhové vody:
Pstruh potočný

30 cm

od 1.1.2015

Lipeň tymianový

30 cm

od 1.1.2015

Ostatné ryby - viď vyhláška.

OCHRANA VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA
Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je povinnosťou užívateľa / MO SRZ /,
ktorý to zabezpečuje pomocou - RYBÁRSKEJ STRÁŽE - ktorú ustanovuje Obvodný úrad. Člen rybárskej
stráže je - verejným činiteľom.

TELEFONICKÝ KONTAKT NA MO SRZ SPIŠSKÁ NOVÁ VES



Predseda MO SRZ:
Hlavný hospodár MO SRZ:

0915 922134
0905 948317

ZOZNAM REVÍROV MO SRZ SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Pstruhové revíry
Od 1.1.2016 je zmena revírovania na pstruhovom revíre – Hornád č.5 takto:
Hornád č.5a, r.č. 4-0670-4-1
Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod SNV po kamenný most pri Letanovskom mlyne. –
lovný revír
Hornád č.5b, r.č. 4-0671-4-4 - revír – CHYŤ A PUSŤ
Čiastkové povodie rieky Hornád od kamenného mosta na Letanovskom mlyne po ústie Veľkej Bielej Vody do
Hornádu (Hrdlo Hornádu) . – chyť a pusť
Hornád č.5c, r.č. 4-0672-4-1
Čiastkové povodie rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) po ústie potoka
Teplično pri osade rómov v Betlanovciach. - lovný.
Dubnica č.1 – revír P – č. 4-0400-4-1
Čiastkové povodie potoka Dubnica od ústia Hornádu po cestný most v Novoveskej Hute /na námestí/. Lov
povolený aj v úseku ZOO - loviaci však nesmie vystúpiť na breh.
Žehrica – revír – P – č.4-4250-4-1
Hranica je od ústia do Hornádu v Spišských Vlachoch po pramene.
Svätojánsky potok – revír – P- č. 4-2510-4-1
Hranica revíru je od ústia do Hornádu pod Sp. Vlachmi po hrádzu VN-Za Hurou č.1.
Lúčansky potok – revír – P – č.4-1390-4-1
Hranica je od ústia do Žehrice po pramene.
Margecanka – revír – P – č.4-1430-4-1
Hranica je pri starom mlyne v Žehre po pramene.
VN č.2 – Za Hurou – revír – P – č.4-4000-4-1
Vodná plocha nádrže - 1 ha - v katastri mesta Spišské Vlachy - Za Hurou v lesnom prostredí.
Kaprové revíry
Hornád č.4 – revír -K – č. 4-0660-1-1
Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod SNV.
Revír zahrnutý vo Zväzovom povolení – K – RADY - SRZ
Levočský potok č. 1– revír -K – č. 4-1220-1-1
Čiastkové povodie Levočského potoka od ústia do Hornádu v obci Markušovce po cestný most v osade
Levočské Lúky.
Brusník – revír -K – č. 4-0200-1-1
Hranica je od ústia do Hornádu pod SNV po obec Letanovce.

VN Korytno II. – revír – K – č.4-3510-1-1
Vodná nádrž /5ha/ v katastri obce Markušovce. Vodná nádrž je napájaná z potoka Korytník.
Platí prísny zákaz parkovania na telesách hrádzi !
VN č.1 – Za Hurou - revír – K – č. 4-3990-1-1
Vodná plocha nádrže - 2 ha - v katastri mesta Spišské Vlachy na Janskom potoku v lesnom prostredí.
Odchovné potoky:
- Dubnica č.2
- Hlinica
- Rudňanský potok
- Teplický potok
- Markušovský potok
- Zlatnicky potok
- Biela voda
- Kamenný potok
- Korytník
- Klčovský potok
- Pongracovský potok
- Oľšavka
- Slatinský potok
- Studenec
- Novoveská Huta – rybníky
- VN Korytno III.
Vysvetlenie označenia revírnych čísiel:
Príklad:
4 - 3510 - 1 - 1
- 4
- východoslovenská oblasť/1-Bratislavská,2-Západoslovenská,3-Stredoslovenská/
- 3510 - revírne číslo
- 1
- voda –K- / 4 – lososová, 2 – chovný /
- 1
- lovný
Do záznamu o úlovkoch sa vyznačuje – príklad: 4-3510

OSTATNÉ USTANOVENIA
Každý člen je povinný odpracovať v každom kalendárnom roku brigády takto:
Od 15 - 18 rokov
- 1 brigádu / 8 hodín /
Od 18 – 60 rokov
- 2 brigády / 16 hodín /
Účasť na brigáde je každý zúčastnený povinný si dať zapísať do brigádnického preukazu. Bez predloženého
brigádnickeho preukazu nebude členovi vydané povolenie na rybolov na nasledujúci rok. Člen je povinný
odpracovať jednu brigádu na jar a druhú na jeseň. Za neodpracovanú 1 brigádu účtujeme pri vydávaní
povoleniek 30,- €
CHATA RYBÁR ČINGOV A SPIŠSKÉ VLACHY
- môže byť pridelená každému členovi MO SRZ a to v mesiacoch júl a august na základe
písomnej žiadosti podanej do konca mesiaca marec, v prípade, ak nebudú chaty obsadené na
každý termín, je možné chaty prideliť aj na základe neskoršej žiadosti.
- pridelenie chaty bude každému oznámene písomne. Pred nastúpením na pobyt musí člen
uhradiť zálohu vo výške 40,- € pre chatu Rybár Čingov a 20,- € pre chatu Spišské Vlachy na
účet MO SRZ – č.u. v tvare IBAN: SK78 0900 0000 0001 0138 9692.
- vyúčtovanie nákladov za pobyt bude vykonané faktúrou.
- Každý účastník je povinný riadiť sa , chatovým poriadkom. V prípade poškodenia interiéru
a inventáru chaty a vagóna mu to bude dané k náhrade.
Zodpovedný za chaty:
Hospodár za dané funkčné obdobie.
Veľa príjemných zážitkov pri vode ,na chate a úspešný lov praje Výbor MO SRZ
Web našej organizácie: www.mosrzsnv.sk
Všetky doteraz vydané domáce poriadky strácajú platnosť dňom vydania tohto domáceho poriadku.

