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Zoznam rybárskych revírov SRZ MO Topoľčany
Názov
revíru

Číslo
revíru

Popis revíru

Druh
revíru

Bojnianka

2-0160-4-1

Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra
po pramene a prítoky potok Hradná,
Lieskový potok, Zľavský potok od ústia
po pramene. Výmera: cca 22 km.

Pstruhový

Nitra č. 4

Čiastkové povodie rieky Nitra od
cestného mosta v obci Koniarovce po
ústie potoka Vyčoma pri obci Práznovce,
prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene
2-1430-1-1
a potok Chotina od ústia po teleso
hrádze VN Nemečky a potok Železnica
od ústia po teleso hrádze VN Duchonka.
Výmera: cca 21 km.

Kaprový

Radošinka
č. 2

Čiastkové
povodie
Radošinky
od
cestného mosta v obci Biskupová po
2-2190-1-1 pramene a potoky Lavinka, Vieska
a Blatnica od ústia po pramene. Výmera:
cca 15 km.

Kaprový

VN Malé
Bedzany

Vodná plocha nádrže (8,6 ha) pri obci
2-4980-1-1 Malé Bedzany, Bedziansky potok od
ústia po pramene.

Kaprový

VN Tesáre

2-5360-1-1

Vodná plocha nádrže (20 ha) pri obci
Tesáre.

Kaprový

VN Nemečky

2-5080-1-1

Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci
Nemečky.

Kaprový

VN
Duchonka

Vodná plocha nádrže (12 ha) pri obci
Podhradie. Zákaz lovu z priehradného
telesa stavby a jej funkčných objektov.
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez
2-4710-1-1
stanoveného času individuálnej ochrany,
povolený od 15.mája v rokoch 20152017.

Kaprový

OR Zátišie

Vodná plocha odstaveného ramena
2-2000-1-1 (1,5 ha) rieky Nitra pri Topoľčanoch (Pod
Hradom).

Kaprový

OR
Chrabrany

2-1530-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena
(0,5 ha) rieky Nitra pri obci Chrabrany.

Kaprový

1

OR Dvorany
nad Nitrou

Vodná plocha odstaveného ramena
2-1560-1-1 (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Dvorany nad
Nitrou.

Kaprový

OR Oponice

2-1850-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena
(1,6 ha) rieky Nitra pri obci Oponice.

Kaprový

VN
Urmince 1

2-5430-1-2

Chovná vodná plocha nádrže (0,5 ha) pri
obci Urmince.

Chovný

VN Krtovce

2-4940-1-2

Chovná vodná plocha nádrže (14 ha) pri
obci Krtovce.

Chovný

VN Horné
Štitáre

2-4780-1-2

Chovná vodná plocha nádrže (3 ha) pri
obci Horné Štitáre.

Chovný

VN Klátova
Nová Ves

2-4880-1-2

Chovná vodná plocha nádrže (2 ha) pri
obci Klátova Nová Ves.

Chovný

V kaprových vodách sa zakazuje
✓

začať loviť bez zapísania dátumu a miesta lovu,

✓

skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti
neušľachtilých druhov rýb do záznamu o úlovkoch,

✓

loviť na viac ako dva prúty,

✓

loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené
jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec opatrený
dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití
muškárskej udice,

✓

loviť na rybku prinesenú z iného revíru,

✓

loviť na rybku alebo prívlač v čase od 1. februára do 15. júna,

✓

loviť ryby z telesa hrádzi,

✓

loviť ryby bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny po
západe slnka, pričom osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov
rýb pomocou svetla.

Na chovných revíroch platí všeobecný zákaz lovu rýb po celý rok.
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ulovených

Denné doby lovu rýb na vodách kaprových
Mesiac
január a február
marec a apríl
máj, jún a október
júl, august a september
november a december

Doba lovu
od 7:00 do 17:00
hod.
od 5:00 do 21:00
hod.
od 4:00 do 24:00
hod.
od 0:00 do 24:00
hod.
od 7:00 do 20:00
hod.

Všeobecné zásady správania sa pri vode
•

Rybár je povinný pri pobyte na revíre zachovávať poriadok
a maximálne šetrne a ohľaduplne sa chovať k úlovkom a okolitej
prírode.

•

Pred zahájením lovu a po jeho skončení je loviaci povinný upratať
miesto lovu a bezprostredného okolia v okruhu 5 metrov na všetky
strany od lovného miesta. Odpadky musia byť zhromaždené
v súdržnom obale a dopravené do odpadových nádob. Toto
ustanovenie bude predmetom kontroly a jeho porušenie bude
disciplinárne riešené.

•

V prípade, že rybár loví v ťažko prístupných miestach, je povinný na
vyzvanie kontrolného orgánu priniesť doklady aj úlovok a umožniť
ich skontrolovanie.

•

Pri love musia loviaci medzi sebou dodržiavať vzdialenosť najmenej
3 metre, pri love na prívlač 20 metrov, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Miesto lovu nesmie byť žiadnym spôsobom vyhradzované.

•

Miesto vnadenia alebo nahadzovania sa smie označovať iba
typizovanými bojkami. Po skončení lovu je loviaci povinný tieto bójky
odstrániť. Zakazuje sa používanie plastových fliaš a polystyrénu.

•

Pri nahadzovaní na položenú a pri zvýšenom počte rybárov na
mieste lovu je potrebné nahadzovať súbežne s hrádzou vodnej
nádrže.

•

Majiteľ povolenia na rybolov ručí za prípadné škody vzniknuté jeho
jednaním na mieste lovu, vodnom diele, zariadeniach a brehoch.
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Ustanovenia lovu rýb pre deti
Deti od 3 do 6 rokov môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby,
ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku.
Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých
celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej
ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú
ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej
hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus
ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca hore
uvedená osoba.
Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej
osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom
s navijakom alebo bez. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých
druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 ks kapra,
lieňa, Zubáča veľkoústeho, šťuky, sumca, boleňa, lipňa alebo lososovitých
druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho 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 denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie
záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca hore
uvedená osoba.
Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je
držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.

Množstvo úlovkov, ich evidencia a správanie sa počas a po
skončení lovu
1)

Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez
možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla
rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.

2)

Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, do ktorého
uvedie druh ryby, jej celkovú dĺžku a približnú hmotnosť. Ostatné
druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.

3)

VČS - odsúhlasila: Úlovok Kapra rybničného o dĺžke 65 cm a viac,
bude vrátený späť do vody.

4)

VČS - odsúhlasila: Rybár si môže v čase lovu po jesenných
násadách do 31.12. a v novom roku do 14.3. privlastniť max. 6 ks
kapra (t.j. v starom roku aj v novom roku).
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Pozn.: Body 3) a 4) majú odporúčací charakter.

Parkovanie motorových vozidiel
•

VN Malé Bedzany - od hrádze po ľavej strane vodnej nádrže
súbežne s poľnou cestou, tak aby táto bola prejazdná, pritom
vozidlá musia byť blízko tejto cesty a pod hrádzou nádrže na
spevnenej komunikácii.

•

VN Tesáre - len na parkovisku pri skládke krmiva (prenajaté
parkovisko len pre členov SRZ MO Topoľčany). Na ostatných
poľných cestách je parkovanie motorovými vozidlami na vlastnú
zodpovednosť.

•

VN Nemečky - na parkovisku pri hrádzi vodnej nádrže. Parkovanie
mimo uvedeného parkoviska je povolené iba v súlade s platným
dopravným značením.

•

VN Duchonka - na vyhradených parkoviskách a miestach k tomu
určených.

Na ostatných revíroch je parkovanie povolené v súlade s dopravným
označením a zákonom o ochrane prírody.

Upozornenie
▪

Lov bez platného povolenia na rybolov, prípadne nesprávne
vyplnené záznamy o úlovkoch alebo nezapísanie úlovkov, ako
i nevyškrtnutie kolónky o tom, že loviaci nemal žiaden úlovok sa
považuje za lov bez platných dokladov.

▪

Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú
neprenosné.

▪

Držiteľ povolenia odovzdá záznam o úlovkoch do 15. januára
nasledujúceho roka užívateľovi revíru, ktorý ho vydal, t.j. SRZ MO
Topoľčany. V prípade neodovzdania správne vyplneného záznamu
do určeného termínu, mu nebude vydané povolenie na nasledujúci
rok.

▪

Každý člen je povinný zaplatiť členské príspevky najneskôr do 31.
marca bežného roka. Nezaplatením členského príspevku zaniká
členstvo v SRZ.
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▪

V zmysle Smernice o platení zápisného, čl. príspevkov a o vydávaní
povolení na rybolov č. 2302/493/15 - Sekr. od 1.1.2016 si v jednom
kalendárnom roku môže loviaci privlastniť spolu maximálne 50 ks
Kapra rybničného, Zubáča veľkoústeho, Šťuky severnej, Sumca
veľkého alebo Lieňa sliznatého. Privlastnením si 50-teho kusa
niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Znamená to, že
počet kusov všetkých uvedených rýb sa spočítava! Rybárom,
ktorí si privlastnia povolený počet 50 ks rýb sa môže vydať nové
povolenie!

▪

Porušovanie rybárskeho zákona a rybárskeho poriadku zo strany
členov SRZ, ale aj nečlenov, pytliactvo alebo nedodržiavanie
predpisov na úseku rybárstva je člen povinný bezodkladne nahlásiť
SRZ MO Topoľčany:
 predseda: 0907 185 168,
 podpredseda: 0910 962 669,
 hospodár: 0904 340 371,
 vedúci rybárskej stráže: 0904 578 527,
 alebo polícii: 158.

▪

Zhoršenie kvality vôd alebo úhyn rýb hláste na inšpektoráte ochrany
vôd SIŽP Nitra:
 Núdzová bezplatná 24 hodinová linka: 112.
 Odbor inšpekcie ochrany vôd SIŽP Nitra: 037 / 656 06 21.
 Havarijná služba: 0903 770 163.
 Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva: 037 / 656 06 29,
037 / 741 80 10.
 Odbor integrovaného povoľovania a kontroly: 037 / 656 06 32.

Miestny rybársky poriadok vydáva SRZ MO Topoľčany na zabezpečenie
riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ MO Topoľčany
v súlade so zákonom č. 139/2002 Z. z. (zo dňa 15. februára 2002) o rybárstve
a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 185/2006 Z. z. (zo dňa 17. marca 2006). Členovia SRZ MO sú povinní riadiť sa
a dodržiavať uvedený zákon a vykonávaciu vyhlášku vo všetkých ustanoveniach.
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POZNÁMKY:
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