Prístupová cesta: Od Borského Petra po červenej ceste

Upozornenie:
Prísny zákaz kladenia ohňa. V prípade
porušenia tohto zákazu bude uložená
finančná pokuta a odobraté povolenie
k rybolovu.

LS Šaštín
Bulkovec 2
0,90 ha

Od Lozorna po červenej ceste

číslo rybárskeho revíru :
2-0210-1-1

Rybársky poriadok
pre kaprové vody
v revíroch
LESY SR o. z. Šaštín
Stráže

Bulkovec 3
0,63 ha
číslo rybárskeho revíru:
2-0220-1-1

platný od 1.1.2015

Obmedzenie: Lov je povolený len na rybníkoch
č .2 a 3

LS Lozorno

Kontakt: 034/6909576
E-mail:robert.smolarcik@lesy.sk

Kubinov kríž
0,97 ha
číslo rybárskeho revíru.
1-0320-1-1

Ing Piecka :0918334832 , ing Smolarčík: 0918334810

Čas ochrany rýb a povolenie lovu rýb
V súlade so Zákonom o rybárstve číslo 139/2002 Z. z. a Vyhlášky
číslo 185/2006 Z. z. ustanovujeme čas lovu v revíroch Lesy
SR,odštepný závo Šaštín Stráže takto:

Rybolov sa začína dňom 1.júna a končí dňom
31.decembra.
Doba lovu v mesiacoch je nasledovná:
jún

od 400 hod.

do 2400 hod.

júl, august, september

od 000 hod.

do 2400 hod.

október

od 400 hod.

do 2400 hod.

november, december

od 700 hod.

do 2000 hod.

Počas doby január až máj lov rýb nie je dovolený
Zakazuje sa:

a.

Loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb
(šťuka, sumec, zubáč do 15.6).

b.

Loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb
a privlastňovať si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru
a nad ustanovený počet..

c.

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.

d.

Používať pri love aj mimo lovu čln

e.

Loviť na viac ako dve udice a na viac ako dva nadväzce
opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden
nadväzec opatrený dvojháčiokom alebo trojháčikom.

f.

Loviť v čase po uplynutí jednej hodiny od západu slnka bez
osvetlenia miesta lovu do času osvetlenia miesta lovu
prirodzeným svetlom.

Lovné miery rýb
Kapor rybničný

40 cm

Sumec veľký

70 cm

Šťuka severná

60 cm

Zubáč veľkoústy

50 cm

Lieň sliznatý

25 cm

Amur biely

60 cm

Pleskáč vysoký

30 cm

Jalec hlavatý

20 cm

Úhor európsky

45 cm

Tolstolobik pestrý

45 cm

Denný úlovok
Denne si loviaci môže privlastniť najviac dva kusy kapra, zubáča,
šťuky, sumca, lieňa prípadne ich kombináciu. Privlastnením si
povoleného množstva uvedených druhov rýb sa denný lov končí.
Množstvo všetkých druhov rýb, ktoré si možno privlastniť je najviac
7 kg. Kapor nad 70cm sa neprivlastňuje
Loviaci do 15 rokov môžu loviť s platným povolením s jedným
prútom výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom
platného povolenia. V úlovku môžu byť dva kusy kapra, lieňa, šťuky,
zubáča alebo sumca. Privlastnením si povoleného množstva
uvedených druhov rýb sa denný lov končí. Pri ponechaní si
akéhokoľvek množstva rýb s hmotnosťou presahujúcou 3 kg sa
denný lov končí. Deti do 6 rokov môžu loviť len na plávanú bez
navijaka, do hmotnosti úlovku 1 kg .
Do záznamu sa zapisuje čitateľne bez možnosti vymazania vždy
pred začatím lovu dátum a číslo revíru, v ktorom sa lov bude
vykonávať. Ulovené privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu,
do ktorého uvedie druh ryby, jej dĺžku a približnú hmotnosť.
Privlastnené ušľachtilé ryby zapisuje loviaci do záznamu okamžite
po ulovení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po ukončení alebo
prerušení lovu.
Loviť ryby na rybníkoch môžu len osoby, ktorým bolo vydané
Povolenie na rybolov v rybárskych revíroch LESY SR š.p.
Odštepná závod Šaštín Stráže, ktorého súčasťou je Záznam
o dochádzke k vode a úlovkoch . Povolenie na rybolov bude vydané
len po predložení platného ročného alebo trojročného rybárskeho
lístka a musí byť riadne vyplnené v súlade s údajmi v občianskom
preukaze, resp. s dokladom, ktorý ho nahradzuje. Povolenia na
rybolov sú evidované podľa čísiel a nie sú prenosné na inú osobu.
Použitie sonaru pri love rýb je možné len pred začatím vlastného
lovu. Loviaci po skončení lovu odstráni akékoľvek označenie miesta
vnadenia či nahadzovania.
Povolenie na rybolov s vyplneným záznamom o dochádzke
k vode a úlovkoch je potrebné odovzdať po skončení
sezóny do 15.1. na LESY SR š.p. OZ Šaštín Stráže. Ak držiteľ
do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá
povolenie na nasledujúci rok.

od 16.júna do 31.decembra. Pri love na prívlač sa smie loviť len
na jeden prút s jednou nástrahou.

Kontrola výkonu rybárskej stráže
Kontroly v revíroch Lesy SR ,odštepný závod Šaštín Stráže
vykonávajú členovia rybárskej stráže Lesy SR o.z.Šaštín

Ochrana životného prostredia
Výkon rybárskeho práva úzko súvisí a nadväzuje na ochranu
životného prostredia, preto je potrebné, aby všetci, ktorí sa
zúčastňujú
na
výkone rybárskeho práva nepripustili
poškodzovanie pobrežných porastov, nepoškodzovali hrádze a
brehy, rybárske a vodohospodárske zariadenia, neznečisťovali
brehy a najmä vody. Miesto rybolovu, ktoré je znečistené, je každý
rybár pred začiatkom lovu povinný uviesť do pôvodného stavu.
Loviaci rybári sú zodpovední za udržovanie poriadku a čistoty vo
svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po
jeho ukončení.

Záverečné ustanovenie
Každý, kto je oprávnený loviť ryby je povinný mať pri sebe
občiansky preukaz, platný rybársky lístok, povolenie na rybolov
vydané Lesy SR o. z. Šaštín Stráže. Ďalej musí mať meradlo
potrebné k zisťovaniu dĺžky úlovkov,pean alebo uvoľňovač háčikov
a podberák. Pri výkone rybárskeho práva musí mať každý rybár
sieťku do ktorej je oprávnený vkladať len tie ulovené ryby,
ktoré zodpovedajú kritériám uvedeným v predchádzajúcich
ustanoveniach.
Všetky ostatné náležitosti neuvedené v tomto rybárskom poriadku
platia v súlade so Zákonom o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z.z.

Prístup do lesa k rybníkom a správanie sa pri love

Lovenie - odchyt rakov

Vyhradzovať si miesta na rybolov alebo zaberať pri love rýb viac
ako 3 metre je zakázané. Osoba pri love môže používať len dva
prúty a nie viac. Na živú a mŕtvu rybku a prívlač sa smie loviť

je prísne zakázané po celý rok.

