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Článok I
Úvodné ustanovenie
Slovenský rybársky zväz, Mestské organizácie Bratislava
I.–V. na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva pre držiteľov
miestnych povolení na rybolov v revíroch obhospodarovaných
Mestskými organizáciami SRZ Bratislava I.–V., v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve, vydávajú
tento
MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
Platný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011.

Článok II
Rozsah platnosti
Tento miestny rybársky poriadok upravuje spôsob a podmienky výkonu rybárskeho práva pre držiteľov miestneho alebo
zväzového povolenia na rybolov, vydaného Mestskými organizáciami SRZ Bratislava I.–V. a platí len pre revíry uvedené
v prílohe.

Článok III
Zákaz lovu všetkých rýb v kaprových vodách
V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. To neplatí v čase od 1. mája do 15. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky.
Zákaz lovu rýb podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom okrem slepých,
mŕtvych a odstavených ramien.
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Ministerstvo životného prostredia SR udelilo na základe žiadosti
Rady SRZ výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 11, odst. 3 zákona. Podľa tejto výnimky sa umožňuje lov kapra rybničného vrátane
ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany od
15. mája v rokoch 2006 – 2008. Výnimka sa nevzťahuje na revír číslo 1-1060-1-1 Štrkovisko Rusovce revír číslo 1-1070-1-1 Šrkovisko
Stará Teheľňa a na odstavné ramená Dunaja číslo 3.

Článok IV
Všeobecné ustanovenia pre výkon
rybárskeho práva
1. Oprávnenie k výkonu rybárskeho práva
Každý člen SRZ, vykonávajúci rybárske právo na revíroch
Slovenského rybárskeho zväzu je povinný mať pri sebe doklady oprávňujúce k výkonu rybárskeho práva (platné povolenie
na rybolov, záznam o dochádzke k vode a úlovkoch, platný
rybársky lístok a členskú legitimáciu s fotografiou) a tieto na
požiadanie kontrolných orgánov bezodkladne predložiť.
Rybárska stráž je verejným činiteľom, kontrolujúci člen rybárskej stráže musí mať farebný služobný odznak s identifikačným
číslom a na požiadanie sa musí preukázať služobným preukazom s fotografiou, vydaným OÚ ŽP v Bratislave.
2. Rybárske náradie a spôsob lovu
Kto loví ryby udicou na kaprových vodách smie používať najviac dva prúty, každý najviac s dvomi nadväzcami s jednoduchými háčikmi. Pri love na dvojháčik, prípadne trojháčik, na živú
alebo mŕtvu rybku sa môže používať len jeden nadväzec.
Lov na živú alebo mŕtvu rybku je povolený od 1. 1. do 31. 1. a ďa4

lej od 16. 6. do 31. 12. (pri dodržaní individuálnej ochrany rýb).
Lov prívlačou je povolený od 1. 1. do 31. 1. a ďalej od 16. 6. do
31. 12. (pri dodržaní individuálnej ochrany rýb) len jedným prútom, pričom ďalšie nesmú byť nastražené ani pripravené na lov.
– Použitie sonaru pri love rýb je možné len pred začatím vlastného lovu.
– Je zakázané loviť v čase po uplynutí 1 h. po západe slnka bez
osvetlenia miesta lovu. Posúdenie vhodnosti použitého osvetlenia je v kompetencii osoby oprávnenej na kontrolu výkonu rybárskeho práva.
3. Zakázané spôsoby lovu (§ 13 Zákona o rybárstve)
(1) Zakazuje sa
a) používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť ich
na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk a do ôk,
b) zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše a pod., loviť ryby
v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete
a zabraňovať ťahu rýb proti vode,
c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na
zimoviskách,
d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,
e) loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách v tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení,
plavebných, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajú5

cich technických zariadení, v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov a lávok pre peších, biokoridoroch
a rybovodoch,
f) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru.
(2) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahujú na
osoby, ktoré na základe osobitného povolenia na rybolov plnia
vedeckovýskumné úlohy, a na užívateľa, ktorý vykonáva
a) záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách (§ 20),
b) hospodársky odlov rýb,
c) ichtyologický prieskum.
4. Zaobchádzanie s rybami ulovenými v dobe individuálnej ochrany
a rybami, ktoré nedosiahli najmenšiu lovnú mieru
Ryby, ktoré sa ulovia v dobe ich individuálnej ochrany alebo
ryby, ktoré nedosahujú predpísanú najmenšiu lovnú mieru, musia sa s náležitou opatrnosťou pustiť ihneď späť do vody, a to
i vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Každý, kto loví ryby, je povinný mať pri sebe meter, potrebný na zistenie dĺžky ulovenej ryby, podberák a pean. Ak nemožno rybe chytenej na udicu vybrať
bez poškodenia háčik, je loviaci povinný prerušiť nadväzec a rybu pustiť späť do vody i s háčikom.
Pri love dravcov s použitím kovového nadväzca je loviaci povinný mať pri sebe vhodný nástroj na jeho odstrihnutie (prerušenie).
5. Dochádzka k vode, množstvo úlovkov a ich evidencia (§ 14)
Do záznamu sa zapisuje čitateľne bez možnosti vymazania
vždy pred začatím lovu dátum a číslo revíru, na ktorom sa lov bude vykonávať.
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Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,
b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu
týchto druhov, alebo
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť
nepresiahne 7 kg.
Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku
podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu,
ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný
úlovok na tento jeden kus ryby.
Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu,
v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do
záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných
kolónok.
Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný
lov rýb skončí.
Na základe uznesenia Rady SRZ Žilina je kaprové povolenie
vydané ktoroukoľvek organizačnou zložkou SRZ od roku 2004
platné len na privlastnenie si 50 ks kapra rybničného bez obmedzenia hmotnosti. V prípade záujmu o privlastnenie si úlovku kapra rybničného nad stanovený počet 50 ks je člen povinný
zakúpiť si ďalšie povolenie, na ktoré má nárok.
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Pravdivo vyplnený záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sa
musí do 15. januára nasledujúceho roka odovzdať užívateľovi
rybárskeho revíru, ktorý vydal povolenie na rybolov, a to i vtedy,
ak oprávnený na lov počas roka ryby nelovil, alebo žiadny úlovok
nemal, čo sa v prehľade o úlovkoch výslovne uvedie. Kto v tejto lehote pravdivo vyplnený prehľad o úlovkoch neodovzdá, tomu sa
nesmie vydať v budúcom roku povolenie na rybolov.
6. Správanie sa pri love
Pri love je nutné, aby rybári medzi sebou udržiavali vzdialenosť najmenej 3 m, pokiaľ sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou treba dodržiavať medzi jednotlivými
rybármi vzdialenosť najmenej 20 m. Miesta na lov sa nesmú
žiadnym spôsobom vyhradzovať! Pri love rýb z loďky musí sa pohyb a pristávanie loďky vykonávať tak, aby sa zbytočne nerušili rybári loviaci z brehu. V súlade s § 23, odst. 3 zákona
139/2002 Z.z. o rybárstve je loviaci z loďky povinný uposlúchnuť výzvu člena rybárskej stráže a pri kontrole prísť k brehu.
Lov na plávanú a položenú sa nemôže vykonávať, ak loviaci
nie je na lovnom mieste prítomný! Lov na plávanú a položenú
môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať.
Loviaci po skončení lovu na plávanú a položenú odstráni
akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania.
Členovia rybárskej stráže sa musia od 1.1.2007 pri kontrole
výkonu rybárskeho práva na požiadanie preukázať novým preukazom vydaným obvodným úradom životného prostredia
v Bratislave (nie príslušným okresným úradom!). Osoby oprávnené na lov rýb musia podporovať kontrolné orgány.
Lov rýb na plávanú, položenú, prívlačou prípadne čereňom
vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať
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z člnov len na revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha! V Bratislave
sú to tieto revíry: Malý Dunaj č.6, Morava č. 1, Zlaté piesky, Zelená voda č. 1, 2, Vajnory č. 2, Zrkadlový háj, Veľké Čunovo
a Veľký Zemník. Ak loviaci v mieste lovu rybu vyčistí a zbaví vnútorností, nesmie tieto zvyšky po ukončení lovu ponechať na mieste, ani vhodiť ich do vody.
Ak oprávnený na lov pri love zistí hromadný úhyn rýb, je povinný oznámiť haváriu okamžite užívateľovi rybárskeho revíru.
Revíry MsO SRZ Bratislava I.
– sekretariát p. Jasenovec, 5296 4690
– hospodár p. Konkoľ, 0905 855 552
Revíry MsO SRZ Bratislava II.
– sekretariát p. Patoprstá, 5341 4922, 0905 500 213
– hospodár RNDr. Kupka, 0903 464 187
Revíry MsO SRZ Bratislava III.
– sekretariát p. Korbelová, 4487 8104
– hospodár p. Krampl, 0910 303 361
Revíry MsO SRZ Bratislava IV.
– sekretariát p. Banovičová, 6542 7322
– hospodár p. Fronc, 0905 262 565
Revíry MsO SRZ Bratislava V.
– sekretariát p. Mgr. Jankovičová, 6231 8938
– hospodár p. Stenchlák ml., 0904 506 746
7. Denný čas lovu rýb
január, február
marec a apríl
máj, jún a október
júl, august a september
november a december

od 07.00 do 17.00 h,
od 05.00 do 21.00 h,
od 04.00 do 24.00 h,
od 00.00 do 24.00 h,
od 07.00 do 20.00 h.
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8. Čas individuálnej ochrany a lovná miera rýb

– Zubáč veľkoústy
– Zubáč volžský
– Mrena severná
– Amur biely
– Belica dunajská
– Belička európska
– Červenica ostrobruchá
– Hrebenačka fŕkaná
– Hrúz bieloplútvy
– Hrúz škvrnitý
– Karas striebristý
10

50 cm
35 cm
40 cm
60 cm
–
–
–
–
–
–
–

Čas ochrany
od 1. 1. do 15. 3.

od 15. 3. do 31. 5.

Lovná miera
35 cm
40 cm
20 cm
20 cm
20 cm
45 cm
25 cm
25 cm
20 cm
20 cm
30 cm
30 cm
60 cm
70 cm
40 cm

od 1. 1. do 15. 6.
od 15. 3. do 15. 6.
od 15. 3. do 14. 5.
(povolená výnimka)
od 15. 3. do 31. 5.
(na revíroch bez výnimky)
od 15. 3. do 15. 6.
od 15. 3. do 15. 6.
od 15. 3. do 15. 6.
lov povolený po celý rok

Druh ryby
– Mieň sladkovodný
– Boleň dravý
– Jalec hlavatý
– Jalec maloústy
– Jalec tmavý
– Jeseter malý
– Lieň sliznatý
– Nosáľ sťahovavý
– Pleskáč siný
– Pleskáč tuponosý
– Pleskáč vysoký
– Podustva severná
– Šťuka severná
– Sumec veľký
– Kapor rybničný

Čas ochrany

lov povolený po celý rok

Druh ryby
Lovná miera
– Ostriež zelenkavý
–
– Ovsienka striebristá
–
– Pleskáč zelenkavý
–
– Plotica červenooká
–
– Pĺž severný
–
– Slíž severný
–
– Slnečnica pestrá
–
– Sumček čierny, hnedý
–
– Tolstolobik biely
45 cm
– Tolstolobik pestrý
45 cm
– Úhor európsky
45 cm
– Síh maréna
25 cm
– Síh peleď
25 cm

1. 9. – 30. 11.
1. 9. – 31. 12.
1. 9. – 31. 12.

Po celý rok sú chránené tieto ryby: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čík európsky, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz fúzatý, hrúz Kesslerov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok
veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, ploska pásavá, plotica
lesklá, plotica perleťová, pĺž vrchovský, šabľa krivočiara a tieto vodné
organizmy: ulitníky, lastúrniky, obrúčkavce, kôrovce, podenky, vážky, pošvatky, potočníky, chrobáky, kruhoústnice, obojživelníky.
9. Lovná miera rýb (celková dĺžka tela rýb)
Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
10. Zásady lovu pre deti od 3 do 6 rokov
Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jed11

ným 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 jeho denný úlovok na tento jeden kus
ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia. V mesiacoch júl, august sa rozsah platnosti detského miestneho povolenia na vody kaprové bezplatne
rozširuje na revíry v rozsahu platnosti povolenia dospelého
sprievodcu.
11. Zásady lovu pre deti od 6 do 15 rokov
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 navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb,
ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. 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 od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia. V mesiacoch júl, august sa
rozsah platnosti detského povolenia na vody kaprové bezplatne
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rozširuje na revíry v rozsahu platnosti povolenia dospelého
sprievodcu.
12. Zásady lovu pre mládež od 15 do 18 rokov
Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
13. Nástrahové rybky
Ryby použité ako nástrahové sa môžu loviť okrem povolených spôsobov aj ručnými čereňmi s plochou sieťoviny max.
1 m2 a veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm. Lov čereňom sa považuje za lov na jednu udicu.
Privlastnené nástrahové rybky je loviaci povinný zapísať do
záznamu.
Je zakázané používať celoročne chránené druhy rýb, ryby
v čase ich individuálnej ochrany, ryby nedosahujúce lovnú mieru, pokiaľ je ustanovená, a ryby prinesené z iného revíru.
14 Jesenné zarybnenie
Pri vysadzovaní rýb do kaprových vôd pri jesennom zarybňovaní násadou dosahujúcou najmenšiu lovnú mieru vysádzané druhy rýb nie je možné loviť od 14 do 30 dní, pričom na
ostatné druhy rýb sa zákaz lovu nevzťahuje.
Revíry budú označené tabuľami s vyznačením druhu násady
a dátumom povolenia ich lovu.
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Článok V
Disciplinárne opatrenia
Porušením ustanovení tohto rybárskeho poriadku sa člen
SRZ vystavuje disciplinárnemu konaniu v súlade s Disciplinárnym poriadkom Slovenského rybárskeho zväzu a vnútrozväzovými smernicami Z-10/02 a Z-11/02.
Osobitne upozorňujeme našich členov, že i legitímny rybár,
resp. člen SRZ sa môže dopustiť trestného činu pytliactva, ak
– sa pri love rýb nepreukáže platným rybárskym lístkom a povolením na lov rýb,
– loví ryby v čase ich ochrany, alebo zakázaným spôsobom,
– ukryje, prechováva alebo na seba alebo iného prevedie ryby
neoprávnene ulovené alebo nájdené. (§ 181, písm. d trestného zákona).
Rozhodnutie, či ide o trestný čin, alebo priestupok, resp. disciplinárne previnenie je po posúdení spoločenskej nebezpečnosti plne v kompetencii osoby oprávnenej na kontrolu výkonu
rybárskeho práva!

Článok VI
Záverečné ustanovenia
Vydaním tohto rybárskeho poriadku sa ruší platnosť Miestneho rybárskeho poriadku platného od 1. januára 2007.
Bratislava, 27. 11. 2008
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VEĽKOOBCHOD S RYBÁRSKYMI POTREBAMI
Mlynské Nivy 66, 821 05 Bratislava, Slovak Republic
Tel./Fax: 02/534 15 615
Tel.: 02/582 70 230

MALOOBCHODNÉ PREDAJNE
ESOX
Ružinovská 28
821 00 Bratislava
tel.:02/434 10 058

ESOX
Nám. osloboditeľov 17
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Príloha
Úvod
Podľa aktualizovanej evidencie rybárskych revírov vydanej
MP SR sú rybárske revíry označené sedemmiestnymi číslami,
napríklad číslo revíru 1-0370-1-1 Malý Dunaj č. 6 znamená:
1–
Bratislavská oblasť
0370 – číslo revíru M. Dunaj č. 6
1–
charakter – voda kaprová
1–
účel využitia – lovný
Pre zjednodušenie vypisovania záznamov odporúčame našim
členom uvádzať len stredné štvorčíslo revíru, ktoré je zvýraznené
pri názve revíru.
ZOZNAM REVÍROV MsO SRZ BRATISLAVA I – V.
1-0370-1-1 Malý Dunaj č. 6
Voda kaprová. Čiastkové povodie rieky od cestného mosta
Tomašov – Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji. Lov rýb
povolený po celý rok s dodržaním individuálnej ochrany rýb
(vodný tok). Revír zaradený aj do zväzového povolenia.
1-0390-1-1 Morava č. 1
Voda kaprová, čiastkové povodie od ústia do Dunaja pri
Devíne po železničný most do Marcheggu (cca 8 km) a inundácie z Moravy „Pod hradom“ (2 ha) a pred mostom do Marcheggu (1,5 ha). Lov povolený po celý rok s dodržaním individuálnej ochrany rýb s výnimkou revírov v inundácii (mŕtve
ramená). Revír tvorí štátnu hranicu s Rakúskom a je zaradený aj
do zväzového povolenia.
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1-0270-1-1 Jazero Železná studienka č. 2
Voda kaprová, vodná plocha 1,3 ha v bratislavskom lesoparku. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz budovania prístreškov!
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-0280-1-1 Jazero Železná studienka č. 3
Voda kaprová, vodná plocha 0,5 ha v bratislavskom lesoparku. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz budovania prístreškov!
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky
Voda kaprová v Areáli zdravia, vodná plocha 45 ha v mestskej časti Bratislava Ružinov. V plážovej časti Areálu zdravia –
Zlaté piesky od tobogánov po reštauráciu U zlatého vodníka je
lov rýb celoročne zakázaný! Ďalej je lov rýb zakázaný od 1. júna do 31. augusta v čase od 9,00 h. do 18,00 h. na Seneckej
pláži (breh od reštaurácie „U Zlatého vodníka“ po prevádzku
vodnolyžiarskeho vleku). Zákaz budovania pevných stanovíšť
a prístreškov na brehu štrkoviska! Zákaz kladenia ohňov mimo
vyhradených ohnísk STARZu! Prístup na lokalitu je len cez vyhradené vstupné miesta STARZu na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Revír zaradený aj do zväzového povolenia. Zákaz privlastňovania si amura bieleho a tolstolobika
do odvolania! Zákaz lovu rýb z ostrova! Zákaz lovu všetkých
rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-1080-1-1 Štrkovec
Voda kaprová, vodná plocha 5,5 ha revitalizovaného štrkoviska v mestskej časti Bratislava Ružinov. Po dohode s MÚ BA
Ružinov lov rýb povolený za nasledujúcich podmienok:
– Zákaz lovu rýb z pontónu, terasy hotela a v priestore hniezdiska vodných vtákov!
– Zákaz lovu na živú, mŕtvu rybku a prívlač až do odvolania!
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– Osobitne upozorňujeme členov na dodržiavanie čistoty v okolí jazera, nepremiestňovanie kameňov z brehov a nenarúšanie
pobrežných pozemkov.
Dodržiavanie týchto podmienok bude kontrolované členmi
rybárskej stráže, porušovanie sankcionované mestskou políciou! Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-1030-1-1 Štrkovisko Rohlík
Voda kaprová, vodná plocha 2,5 ha za NsP Ružinov v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.
3. do 14. 5.!
1-1160-1-1 Štrkovisko Zelená voda č. 1, 2
Voda kaprová, vodná plocha 14 ha v katastri obce Most pri
Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami! Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-1170-1-1 Štrkovisko Zelená voda č. 3
Voda kaprová, vodná plocha 3,6 ha v katastri obce Most pri
Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania!
Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami!
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek
Voda kaprová, vodná plocha 1,8 ha pred obcou Ivanka pri
Dunaji. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-0920-1-1 Štrkovisko Ivanka pri Dunaji
Voda kaprová, vodná plocha 7,6 ha za obcou Ivanka pri
Dunaji. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Parkovanie motorových vozidiel povolené len na vyznačených miestach. V záujme bez-
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pečnej prevádzky prírodného kúpaliska v období od 1. 6. do
15. 9. je zakázané loviť v čase od 9,00 do 19,00 h v priestore
pláže (od rampy po začiatok lesa), označovať kŕmne miesta
bójkami a loviť z člnov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do
14. 5.!
1-0070-1-1 Dunaj č. 3 – OR Biskupické
Vodná plocha odstaveného ramena od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od
15. 3. do 31. 5.
1-1110-1-1 Štrkovisko Vajnory č. 1
Voda kaprová, vodná plocha 3 ha pri mestskej časti Bratislava – Vajnory. Zákaz lovu v priestore prepojenia štrkovísk 1 a 2!
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-1120-1-1 Štrkovisko Vajnory č. 2
Voda kaprová, vodná plocha 19 ha pri mestskej časti Bratislava – Vajnory. Zákaz lovu v priestore prepojenia štrkovísk
1 a 2! Prístup k vode v zmysle dopravného značenia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.! Revír zaradený aj do zväzového povolenia.
1-0960-1-1 Štrkovisko Kalná
Voda kaprová, vodná plocha 6,5 ha pri nákladnej železničnej
stanici Bratislava – východ. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do
14. 5.! Revír zaradený aj do zväzového povolenia.
1-1070-1-1 Štrkovisko Stará tehelňa
Voda kaprová, vodná plocha 1 ha pri obci Vajnory. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 31. 5.!
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1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda
Voda kaprová, vodná plocha 9 ha pri železničnej stanici
Bratislava Nové Mesto. Na základe zmluvy s MÚ Bratislava
Nové Mesto je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch jún, júl, august do 9.00
od 18.00 h zákaz lovu na celej ploche štrkoviska! Je zakázané
loviť z ostrova a z móla (aj v okruhu 10 m od móla) a 15 m od
reštaurácie Vodný svet! Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.! Revír zaradený aj do zväzového povolenia.
1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Devínsko – Karloveské rameno
Vodná plocha prietočného ramena na ľavej strane Dunaja od
ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves po začiatok ramena pri kameňolome v Devíne. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj).
Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby
ochrany. Revír zaradený aj do zväzového povolenia.
1-1190-1-1 Štrkovisko Zrkadlový háj
Voda kaprová, vodná plocha 20,5 ha v Bratislave – Petržalke.
Revír zaradený aj do zväzového povolenia. Zákaz lovu všetkých rýb
od 15. 3. do 14. 5.!
1-1100-1-1 Štrkovisko U horára
Voda kaprová, vodná plocha 3 ha a 0,5 ha v Bratislave –
Petržalke. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-1060-1-1 Štrkovisko Rusovce
Voda kaprová, vodná plocha 5 ha v katastri obce Rusovce.
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 31. 5.!
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1-1130-1-1 Štrkovisko Veľké Čunovo
Voda kaprová, vodná plocha 15 ha v katastri obce Čunovo.
Revír sa nachádza v prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky a v pásme hygienickej ochrany II. stupňa. Zákaz vjazdu motorovými
vozidlami! Zákaz kladenia ohňa! Zákaz budovania prístreškov.
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-0990-1-1 Štrkovisko Malé Čunovo
Voda kaprová, vodná plocha 3 ha v katastri obce Čunovo.
Na revír platia rovnaké ustanovenia ako pre revír Veľké Čunovo. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník
Vodná plocha odstaveného ramena na pravej strane zdrže VD
medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.
1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
Vodná plocha odstaveného ramena na pravej strane zdrže
medzi OR Veľký Zemník a Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz
lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31.5.
1-0020-1-1 Chorvátsky kanál
Voda kaprová, v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Zákaz
lovu z premostení kanála! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami!
Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5.!
1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder
Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže od manipulačného objektu Polderu (nápustný objekt zo zdrže a výpustný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Rusoveckej
sústavy ramien, až po uzavretie starou hrádzou Dunaja.
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Upozornenie: Platia osobitné obmedzenia podľa rozhodnutia
KÚ ŽP Bratislava č. ZPO/2006/256-BRS:
– pohyb členov SRZ len po vyznačených turistických chodníkoch a po brehu s povoleným výkonom rybárskeho práva
– výkon RP od 1. 7. do 15. 3. nasled. roka od 6,00 do zotmenia
(najviac do 21,00 h)
– celoročný zákaz lovu na živú a mŕtvu nástrahovú rybku!
– zákaz budovania prístreškov, lavičiek, zákaz stanovania!
Nakoľko všetky tieto obmedzenia platia do 31. 12. 2008
a v čase spracovania nového RP neboli známe nové, informujte
sa na sekretariáte MsO SRZ BA-V o prípadných zmenách!
1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Rusovecká sústava ramien
Sústava ramien na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do Zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5.
1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana
Vodná plocha ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava
– Petržalka. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 30. 6.
Upozornenie: platia rovnaké obmedzenia ako na revír 0100 Dunaj č. 3 – OR Polder.
1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište
Vodná plocha odstaveného ramena na pravej strane Dunaja
v mestskej časti Bratislava – Petržalka medzi Prístavným mostom a Ekonomickou univerzitou. Zákaz lovu všetkých druhov
rýb od 15. 3. do 31. 5.!
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