SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
Miestna organizácia Poprad, Fraňa Kráľa č. 2042/31, 058 01 Poprad
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
platný od 1. januára 2018

Výbor MO SRZ Poprad vydáva tento miestny rybársky
poriadok, upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov
povolení na rybolov v revíroch, ktoré sú v obhospodarovaní
Miestnej organizácie SRZ Poprad. Miestny rybársky poriadok
vydaný v roku 2015 stráca platnosť dňom 31. decembra 2017.
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1. Ú V O D
Podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných
organizmov a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri využívaní vôd na ochranu, chov a lov rýb
ako aj zodpovednosť za porušenie týchto povinností upravuje
Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších
predpisov a Vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon o rybárstve.
Podľa platnej právnej úpravy na území Slovenskej
republiky „neznalosť zákona neospravedlňuje“, z čoho vyplýva,
že zodpovednosť za porušenie platného zákona a vykonávacej
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
z nedbanlivosti.
Na rozdiel od iných osôb je povinnosťou člena Slovenského
rybárskeho zväzu dokonale ovládať znenie platného zákona
o rybárstve a vykonávacej vyhlášky, riadiť sa nimi a dodržiavať
ich. V náväznosti na zákon o rybárstve a vyhlášku sa každý člen
vstupom do Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len „SRZ“)
zaväzuje plniť si povinnosti vyplývajúce mu zo „Stanov SRZ“,
ktoré sú so zmenami a doplneniami schválenými mimoriadnym
Snemom SRZ platné od 6.12.2003. Svojím dobrovoľným
vstupom do SRZ berie na seba aj zodpovednosť za porušovanie
a neplnenie si povinností vyplývajúcich mu zo „Stanov SRZ“
s tým, že ponesie z toho plynúce následky.

2. Ú P R A V A D O B Y L O V U
A LOVNÝCH MIER
Na základe ministerstvom povolenej výnimky je lov kapra
rybničného vo veľkej vodnej nádrži číslo revíru: 4-3370-1-1
(VN-Grébpark) povolený už od 15. mája (výnimka na lov
kapra rybničného platí na obdobie rokov 2018 až 2020) a v malej
vodnej nádrži číslo revíru: 4-3570-1-1 (VN-Malý Grébpark)
povolený od 1. júna.
Na základe ministerstvom schválenej výnimky pre všetky
pstruhové revíry MO SRZ Poprad platí minimálna lovná
miera pre naše pôvodné lososovité druhy rýb nasledovne:
pstruh potočný :
lipeň tymiánový:

27 cm
30 cm

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových
vodách privlastniť spolu maximálne 50 ks týchto druhov
rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec
veľký, lieň sliznatý.
V jednom roku na pstruhových vodách si môže loviaci
privlastniť spolu maximálne 50 ks pstruha potočného alebo
lipňa tymianového.
V prípade záujmu o ďalší lov, člen môže po vyčerpaní takto
stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť si ďalšie
povolenie.

3. ORGANIZAČNÁ SMERNICA
PRE ČLENA MO SRZ POPRAD
1. PLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU
Každý člen MO SRZ Poprad je povinný podľa § 6 ods. 2
písm. a) Stanov SRZ zaplatiť členské príspevky najneskôr do 31.
marca bežného roka.
Nezaplatením členského príspevku podľa § 10 ods. 1 písm.
c) Stanov SRZ v termíne do 31. marca zaniká členstvo v SRZ.
Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku
možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne
odpustiť.

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA BRIGÁD
Brigády sa budú každoročne konať vždy v prvú a tretiu
sobotu v mesiacoch apríl, máj, jún, september a október. Zraz
brigádnikov je vždy o 08.00 hodine v Rybárskom dome, Fraňa
Kráľa 2042/31 v Poprade.
Prípadné ďalšie termíny a miesto zrazu brigádnikov určí
hospodár MO.
Odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom Výročnou
členskou schôdzou ( ďalej len „VČS“ ) MO SRZ má povinnosť
každý člen mimo detí, mladistvých, študentov, žien, všetkých
invalidných dôchodcov a členov, ktorí dovŕšili starobný
dôchodkový vek podľa platnej legislatívy.
Dočasne oslobodení od povinných brigád sú zdravotne
nespôsobilí členovia, ktorí predložia lekárske potvrdenie o tom,
že nemôžu vykonávať ani ľahšiu prácu.

Pozn.:
Pod pojmom dočasne sa rozumie obdobie nie celého
kalendárneho roka.
Trvale oslobodení od povinných brigád sú ťažko zdravotne
postihnutí členovia, na základe predloženia preukazu osoby
ťažko zdravotne postihnutej (ďalej len „preukazu OŤZP“).
Nesplnenie si povinnosti znamená účtovanie poplatku za
každú neodpracovanú brigádnickú hodinu v zmysle rozhodnutia
VČS ( podľa § 8 ods. 1 a 2 Stanov SRZ ).
Výročná členská schôdza ako najvyšší orgán základnej
organizácie rozhodla, že v bežnom kalendárnom roku člen
odpracuje 10 brigádnických hodín. Za každú neodpracovanú
hodinu zaplatí náhradu 5 €.

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA VÝROČNEJ
ČLENSKEJ SCHÔDZE - ( „VČS“ )
VČS MO SRZ Poprad sa bude každoročne konať vždy
v poslednú nedeľu v mesiaci február v bežnom roku so
začiatkom o 08.30 hodine v zasadačke Stredného odborného
učilišťa stavebného na ulici Okružnej v Poprade.
Týmto sa o konaní VČS člen MO SRZ Poprad vyrozumieva
a nebude do budúcna vyrozumievaný osobitnou pozvánkou.
O konaní VČS budú členovia MO SRZ informovaní aj
prostredníctvom TV Poprad a webovej stránky MO SRZ Poprad
(www.mosrzpoprad.sk).
Program VČS bude vždy v dostatočnom časovom predstihu
vyvesený vo všetkých vývesných skrinkách a na webovej
stránke MO SRZ Poprad (www.mosrzpoprad.sk).

Každý dospelý člen je podľa § 6 ods. 2 písm. b) Stanov
SRZ povinný zúčastniť sa VČS.
Podľa § 8 ods. 1 a 2 Stanov SRZ nesplnenie si povinnosti
podlieha disciplinárnemu konaniu a opatreniu.
V zmysle uznesenia VČS každý dospelý člen, ktorý sa bez
odôvodneného ospravedlnenia nezúčastní VČS odpracuje za túto
neúčasť ďalšie 4 brigádnické hodiny. Za každú neodpracovanú
hodinu zaplatí náhradu 5 €. Dospelí členovia, ktorí sú oslobodení
od brigád a rozhodnú sa toto oslobodenie využiť, sú povinní
zaplatiť náhradu za neospravedlnenú neúčasť na VČS v plnej
výške, t. j. 20 € ako sankciu za nesplnenie si členskej povinnosti
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) Stanov SRZ.

4. TERMÍNY A MIESTO VYDÁVANIA POVOLENÍ
NA RYBOLOV
Povolenia na rybolov sa vydávajú v Rybárskom dome,
Fraňa Kráľa č. 2042/31 v Poprade – Veľkej nasledovne:

DECEMBER
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL

3. streda v mesiaci
3. streda v mesiaci
3. streda v mesiaci
3. streda a posledná
sobota v mesiaci
2. sobota v mesiaci

streda
od 16.00 hod.
do 17.30 hod.
sobota
od 08.00 hod.
do12.00 hod.

5. ÚRADNÉ HODINY V RYBÁRSKOM DOME
MO SRZ POPRAD
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

1. pracovný pondelok v mesiaci
1. pracovný pondelok v mesiaci
1. pracovný pondelok v mesiaci
1. pracovný pondelok v mesiaci
1. pracovný pondelok v mesiaci

od 16.00 hod.
do 18.00 hod.

1. pracovný pondelok v mesiaci
1. pracovný pondelok v mesiaci

6. MIESTA PREDAJA HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ
NA RYBOLOV
 Karol Dach – Elektrokovo 1D s.r.o., Fraňa Kráľa 2042/31, Poprad
 0905 420 219
 Predajňa Uni-junior Šport
Ing. Juraj Pavličko, Nám. sv. Egídia 58, Poprad
 052/7722331
 Rybárik – predajňa rybárskych potrieb
Štefánikova 57, Poprad - (Areál Girtabo – na konci Tatravagónky)
 052/4285298
 Predaj povolení – Zuzana Cuníková
0905 856 130

7. KONTAKT NA FUNKCIONÁROV
MO SRZ POPRAD













Predseda - Ing. Štefan Kolcún
 0910 890 322
Podpredseda - Ing. Peter Ďuroška
 0907 999 551
Tajomník - Ing. Peter Polovka
 0902 510 100
Predaj povolení – Zuzana Cunikova
0905 856 130
Hospodár – Miroslav Šidlovský
 0904 625 170
Zástupca hospodára – Ján Paraňa
 0950 587 324
Zástupca hospodára – Martin Soľava
 0907 992 558
Vedúci RS - Ľubomír Kučera
 0908 477 727
Člen výboru pre športovú činnosť – František Želonka
 0948 903 452
Člen výboru pre čistotu vôd - Ing. Antonín Haratyk
 0904 625 918
Člen výboru pre prácu s deťmi a mládežou – Jozef Fukoň
0903 749 724
Predseda kontrolnej komisie - Ing. Ondrej Seman
 0908 260 325

8. KONTAKT NA PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY
A ORGANIZÁCIE

 Obvodný úrad životného prostredia Poprad
 052/7871921, 0915 915 806
 Správa povodia Dunajca a Popradu
052/7880120 – operátor
 Správa povodia Hornádu a Bodvy
053/4468717 – operátor
 Mestská polícia Poprad
 159, 052/7167302
 Obvodné oddelenie PZ Poprad; Obvodné oddelenie PZ Kežmarok;
 158, 0961 89 3705
 158, 0961 81 3705
 Obvodné oddelenie PZ Hranovnica
 158, 0961 89 3000, 0961 89 3001

4. MAPKY ČIASTKOVÉHO POVODIA RIEKY
POPRAD A HORNÁD

5. ZOZNAM RYBÁRSKYCH REVÍROV
MO SRZ POPRAD
KAPROVÉ REVÍRY
4-3370-1-1 VN – Grébpark

revírny hospodár (ďalej len „RH“)

Vodná plocha veľkej nádrže v meste Poprad.

RH: František Želonka

4-3570-1-1 VN - Malý Grébpark

RH: František Želonka

Vodná plocha malej nádrže v meste Poprad.

PSTRUHOVÉ REVÍRY
4-2000-4-1 Poprad č. 7

RH: Ján Paraňa

Čiastkové povodie rieky Poprad od hate v obci Veľká Lomnica po ústie
Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad – Matejovce a potok Na
rovni, Na Matejovský vrch a Rovný potok od ústia po pramene a
ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-2010-4-1 Poprad č. 8

RH: Ján Paraňa

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Slavkovského potoka
v mestskej časti Poprad - Matejovce po ústie potoka Teplica a potoky
Fujara, Kamenný potok, Hozelecký potok, Husí jarok, Potôčky,
Kadluby, Slatina, Krížna od ústia po pramene a ostatné bezmenné
prítoky od ústia po pramene.
Úsek rieky pod haťou vo vzdialenosti 60 m od telesa hate
predstavuje CHRO (chránená rybárska oblasť), celoročný zákaz
lovu rýb na tomto úseku ! Tabule sú umiestnené na ľavej a pravej
strane brehovej čiary.

4-3110-4-1 Velický potok

RH: František Želonka

Velický potok od ústia v mestskej časti Poprad - Spišská Sobota po
hranicu TANAPu a Čierny potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné
bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu, okrem Batizovského
potoka.

4-2330-4-1 Slavkovský potok

RH: Martin Soľava

Slavkovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Matejovce po
hranicu TANAPu a potoky Červený, Rovný, Drumbľa, Hrachovište,
Piesočný potok, Mútny potok, Ťarbavý potok, Štiavnik od ústia po
hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu
TANAPu.

4-0310-4-1 Červený potok č. 1

RH: Martin Soľava

Červený potok č.1 od ústia pod obcou Mlynica po ústie
Novolesnianskeho potoka, Novolesnianský potok od ústia nad obcou
Mlynica po hranicu TANAP-u a Červený potok od ústia do
Novolesnianského potoka po hranicu TANAP-u

4-2480-4-1 Studený potok

RH: Martin Soľava

Studený potok od ústia nad obcou Veľká Lomnica po hranicu TANAPu
a potoky Nové lesy, Náhon pod Starou Lesnou, Pod čiapkou od ústia po
hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu
TANAPu.

4-2260-4-1 Skalnatý potok

RH: Martin Soľava

Skalnatý potok od ústia v obci Veľká Lomnica po hranicu TANAPu a
potoky Pasienkový, Chotárny, Hlboký, Lomnický, od ústia po hranicu
TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

4-0680-4-1 Hornád č. 6

RH: Miroslav Šidlovský

Čiastkové povodie rieky Hornád od ústia potoka Teplično v obci
Betlanovce po pramene a potoky Teplično, Ždiar, Olšovec, Dubnický
potok, Boršov potok, Breziny, Krikľavý potok, Krížový potok,
Karkovjak, Kravjansky potok, Polákov potok, Červenec, Vikartovský
potok, Jedlinský potok, Malý Hornád od ústia po pramene a ostatné
bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-0210-4-1 Bystrá č. 1

RH: Miroslav Šidlovský

Potok Bystrá od ústia v obci Spišské Bystré s riekou Hornád po ústie
s potokom Korenianka a potoky Kubášok, potok Zimná voda, potok
Korenianka (vrátane) od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od
ústia po pramene.

4-3180-4-1 Vernársky potok

RH: Miroslav Šidlovský

Vernársky potok od ústia pod obcou Hranovnica po pramene a potoky
Kotlička, Teplý potok, Mlynica, Strateník a ostatné bezmenné prítoky od
ústia po pramene.

4-0470-4-1 Gánovský potok č. 1

RH: Miroslav Šidlovský

Gánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most v obci
Hôrka - časť Prímovce a potoky Hôrka, Tarnovský potok a ostatné
bezmenné prítoky od ústia po pramene.

CHOVNÉ REVÍRY
4-0190-4-2 Breziny

RH: František Želonka

Potok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné
bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-0490-4-2 Gerlachovský potok

RH: František Želonka

Gerlachovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Veľká po hranicu
TANAPu a ostatné bezmenné prítoky po hranicu TANAPu.

4-0211-4-2 Bystrá č. 2

RH: Miroslav Šidlovský

Potok Bystrá od ústia potoka Korenianka po pramene a prítoky
Mojžiška, Mokrý potok po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia
po pramene.

4-3540-4-2 VN – Letisko

RH: František Želonka

Vodná plocha nádrže pri Letisku Poprad – Tatry.

4-2750-4-2 Teplica

RH: Ján Paraňa

Potok Teplica od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia
po pramene, (okrem potoka Skomelec - MO SRZ Svit) .

4-0480-4-2 Gánovský potok č. 2

RH: Miroslav Šidlovský

Gánovský potok od cestného mosta v obci Hôrka – časť Prímovce po
pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

Denný čas lovu rýb
V pstruhových vodách v mesiacoch:
1. apríl a september od 06.00 do 19.00 hod.,
2. máj a august od 05.00 do 21.00 hod.,
3. jún a júl od 04.00 do 22.00 hod..
V lipňových vodách v mesiacoch:
1. jún, júl a august od 04.00 do 22.00 hod.,
2. september a október od 05.00 do 21.00 hod.,
3. november a december od 07.00 do 19.00 hod.
V kaprových vodách v mesiacoch:
1. január a február od 07.00 do 17.00 hod.,
2. marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod.,
3. máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod.,
4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,
5. november a december od 07.00 do 20.00 hod.

Veľa príjemných zážitkov pri vode a úspešný lov,
praje výbor MO SRZ v Poprade.
PETROV ZDAR

