Úvodné ustanovenia
Miestny rybársky poriadok upravuje výkon rybárskeho
práva pre držiteľov miestneho kaprového povolenia na rybolov v revíroch Mestskej organizácie SRZ v Komárne.
Držiteľ platného miestneho kaprového povolenia na lov
rýb sa riadi zákonom NR SR č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a
o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a vykonávacou k tomuto zákonu a príslušnými ustanoveniami tohto rybárskeho poriadku. Držiteľ miestneho kaprového povolenia môže loviť ryby v kaprových lovných
rybárskych revíroch uvedených v zozname rybárskych
revírov tohto rybárskeho poriadku.

Všeobecné zásady pre držiteľov miestneho
povolenia pre kaprové vody
Lov rýb v rybárskych revíroch
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu
len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov alebo užívatelia.
Rybársky lístok vydáva obec, mesto a v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
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Rybársky lístok sa vydáva
a) týždenný 		
c) ročný
b) mesačný 		
d) trojročný
Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok
vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi.
Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.
Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom
počte s prihliadnutím na výmeru, stav zarybnenia,
zarybňovací plán, návštevnosť a analýzu úlovkov rybárskeho revíru.
Súčasťou povolenia na rybolov je aj záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam“).
Počas lovu rýb je osoba povinná mať rybársky lístok, povolenie na rybolov alebo osobitné povolenie
na rybolov pri sebe a pri kontrole ich predložiť na
požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka
obecnej polície alebo člena rybárskej stráže.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov a osobitné povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné
na iné osoby.
Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza v chránenom území s piatym stupňom ochrany, musí mať
užívateľ pre potreby výkonu rybárskeho práva udelenú výnimku podľa osobitného predpisu.
Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk
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Miestne povolenie na kaprové vody oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného,
zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého
alebo lieňa sliznatého. Privlastnením si 40-teho kusa
niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia zanikne. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby.
V prípade zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si stanoveného počtu hore uvedených rýb
v jednom kalendárnom roku môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15.
januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj
vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje,
ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného
termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
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Rozsah platnosti miestneho rybárskeho poriadku
Na základe tohto povolenia môže jeho držiteľ loviť
ryby vo všetkých revíroch Mestskej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne, uvedených v zozname rybárskych revírov tohto rybárskeho
poriadku. Všetky rybárske revíri obhospodarované
MsO SRZ Komárno sú kaprovými vodami a sú lovnými revírmi okrem severnej časti koryta za ostrovom
revíru 2-0020-1-1 OR Apáli Komárno a v severnej časti
v úseku vyznačenom tabuľami revíru 2-3960-1-1 Štrkoviska Sokolce, ktoré sú chovnými revírmi.
Ochrana rýb a individuálna ochrana rýb
V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od
15. marca do 31. mája; to neplatí od 1. mája do 31.
mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo
športové rybárske preteky.
Zákaz lovu všetkých rýb sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem
vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien,
odstavených ramien,
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk
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Zakazuje sa
a) loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej
druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb na
účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,
b) loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
c) privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru
a nad určený počet alebo hmotnosť,
d) začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia
príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby,
e) loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú bez povolenia na lov hlavátky.
Zakázané spôsoby lovu rýb
a) používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy,
návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby,
loviť ich na šnúry, do rúk a do ôk a akýmkoľvek spôsobom ich podsekávať,
b) zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb
elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za
pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou
6. Slovenský rybársky zväz Mestká organizácia Komárno

plochou ako 1m2, vrše, koše, 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 vodných stavbách, vrátane hydromelioračných stavieb na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou
eróziou, vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou, určenej dohodou užívateľa so správcom vodného toku
od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných
elektrární, čerpacích staníc, od technologických zariadení, plavebných kanálov a plavebných komôr,
a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich
zariadení okrem hausbótu, v plavebných komorách,
z cestných mostov, železničných mostov a lávok pre
peších, v rybovodoch a vo vyznačenom úseku nad
nimi a pod nimi,
f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a
zanášania návnada nástraha používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10
ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd,
Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk
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g) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni
a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru,
h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto
lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré
sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 3 ods.6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia,
i) loviť ryby spôsobom zakázaným podľa osobitného
predpisu.
Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách
V kaprových vodách sa zakazuje
a) loviť na viac ako dve udice,
b) loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love
na položenú a pri love naplávanú,
c) loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov
ako tri pri love na prívlač,
d) loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
e) pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tria iné ako muškárske náradie,
f) loviť na živú rybku ,mŕtvu rybku alebo jej časti od
15.marca do 31.mája,
g) loviť na živú rybku ,mŕtvu rybku alebo jej časti
s celkovou dĺžkou menšou ako 10cm,
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h) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra
alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do
31. mája,
i) pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu
s viac ako jednou nástrahou,
j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej
hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta
lovu slnečným svetlom,
k) loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich
časti,
l) loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach
od 1. januára do 31. mája,
m) loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné
nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená alebo odstavené ramená.
Zoznam rybárskych revírov MsO SRZ Komárno
V zmysle § 13, ods. 5, písm. b) zákona o rybárstve,
je v kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými
plochami (napr. štrkoviská, rašeliniská, pieskovne)
povolený celoročný lov rýb.

Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk
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a.) Kaprové rybárske revíry – lovné
/režim celoročného povoleného lovu/:
2-2690-1-1
kaprový-lovný

2-4440-1-1

kaprový-lovný

Stará Nitra

9 km

MsO SRZ Komárno

Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri
čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach.

Vážský Dunaj

24 km

MsO SRZ Komárno

Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne
po cestný most Komoča-Kolárovo.
Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne
žijúcich rýb bol v roku 2018 v povodí Vážskeho Dunaja
od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo
zaznamenaný zvýšený obsah ortuti u boleňa dravého
a sumca veľkého a taktiež ortuti a PCB látok vo vzorke
mreny severnej. Tento druh ryby preto odporúčame
nekonzumovať.

2-0490-1-1

kaprový-lovný

2-3420-1-1
kaprový-lovný

2-3460-1-1
kaprový-lovný

2-3100-1-1
kaprový-lovný

2-3960-1-1

kaprový-lovný

2-5660-1-1
kaprový-lovný

2-5670-1-1

Patinský kanál
č. 2

18 km

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po
Komárno.

Žitava kanál č. 2

18 km

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po
Martovce /vyústenie zo Starej Nitry/.

Žitnoostrovské

128 km

MsO SRZ Komárno

kanály č.1
kaprový-lovný

10.

Vodná plocha Komárňanského kanála od ústia v Komárne po
okr. Hranice Komárno-Dun.Streda, vrátane vodnej plochy Semlékes, kanál Holiare-Veľké Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál
Kližská Nemá,kanál Kolárovo-Kameničná a Balvanský kanál.
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MsO SRZ Komárno

Lov rýb je povolený v západnom bazéne prístavu
Komárno od vyväzovacej bitvy č. 50 do bitvy č. 62
za podmienok vyznačenými tabuľami, ktoré
označujú časť lovného úseku.
Štrkovisko Kava I.

6 ha

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha štrkoviska v obci Kava.

Štrkovisko
Kližská Nemá

2,5 ha

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha štrkoviska v obci Kližská Nemá.

Štrkovisko Číčov

2,2 ha

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha štrkoviska v obci Číčov

Štrkovisko

5,7 ha

MsO SRZ Komárno

Sokolce
kaprový-lovný

2-2090-1-1

Dunaj č.2 Bazén

2-3760-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Sokolce

Štrkovisko

6 ha

MsO SRZ Komárno

Nesvady
kaprový-lovný

Vodná plocha štrkoviska v obci Nesvady

Lov rýb povolený po celý rok s podmienkou
dodržania druhového hájenia
v zmysle Zákona č. 216/2018 Z.z. a vykonávacej
vyhlášky.
Lov kapra rybničného povolený
od 1. 6. vrátane príslušného roka

Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk
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a.) Kaprové rybárske revíry – lovné
/režim s obmedzeným lovom/:
2-0020-1-1
kaprový-lovný

2-1070-1-1
kaprový-lovný

2-0010-1-1

kaprový-lovný

2-0841-1-1
kaprový-lovný

Apáli Komárno

25,7 ha

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri
Komárne. /Severná časť koryta za ostrovom vyznačenom
tabuľou predstavuje účel využitia chovný./

Konkoli
Kameničná

28,6 ha

MsO SRZ Komárno

2-0020-1-1

Akácos
Kameničná

10,1 ha

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri
obci Kameničná.
Rybársky revír leží v chránenom území so 4. stupňom
ochrany prírody /Vrbina Kameničná/: na tomto území
je zákaz vjazdu a státia osobným motorovým vozidlom,
táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň!!! Lov rýb je
povolený od 15. júla príslušného roka.

Jazero
Zlatná n./O.

1,41 ha

MsO SRZ Komárno

Vodná plocha štrkoviska v obci Zlatná n./Ostrove.
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Apáli Komárno

MsO SRZ Komárno

/chovná časť/

Severná časť koryta za ostrovom vyznačenom tabuľou
predstavuje účel využitia chovný.

kaprový

Štrkovisko
2-3960-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri
obci Kameničná.

Lov povolený od 1. 1. vrátane do 14. 3. vrátane príslušného roka.
V dobe od 15. 3. vrátane do 31. 5. vrátane príslušného roka je revír
uzatvorený. To neplatí od 1.5. do 31.5., ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
Pri zarybňovaní rybárskych revírov platí všeobecný zákaz lovu po
vysadení rýb, ktorý môže byť od 1 do 14 dní.
Počas celého roka je povinnosť dodržiavať druhové hájenie rýb podľa
Zákona č. 216/2018 Z. z. a vykonávacej vyhlášky.
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a.) Kaprové rybárske revíry – chovné
/režim celoročný zákaz/:

Sokolce

MsO SRZ Komárno

/chovná časť/
kaprový

Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami

V chovnom rybárskom revíri sa zakazuje lov okrem odlovu rýb najmä
na chovný účel, pri mimoriadnej udalosti alebo cieleného lovu
inváznych nepôvodných druhov rýb vykonávaného užívateľom.

Úprava lovných mier so zvýšenou lovnou mierou pre
roky 2018 – 2020
na všetkých lovných revíroch organizácie:
Názov

Druh ryby

revíru

Lovná
miera

lieň sliznatý

35 cm

kapor rybničný

45 cm

amur biely

70 cm

všetky
lovné revíry
organizácie

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec
najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk
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Dôležité upozornenia

odporúčania pre loviacich rybárov
1. Dohody v love rýb udicou s inými susednými organizáciami SRZ, pre členov MsO SRZ Komárno:

MO SRZ Kolárovo -na rieke Váh č. 1, č. r.: 2-4360-1-1 až po
kompu v obci Neded r.k 35, Malý Dunaj č.1., č.r.: 2-1190-1-1
od toku Váhu po sútok s Čiernou vodou + kanál Aszód.
MsO SRZ Nové Zámky - na rieke Nitra č. 1, č. r.: 2-1400-1-1
časť od cestného mostu Komoča pri Čergáte po sútok s
riekou Váh pri obci Komoča.
MO SRZ Hurbanovo po celej dÍžke Starej Nitry, č. r.:
2-2700-1-1 a celý Kanál Vrbová č.r. 2-1010-1-1.
2. Dohody v love rýb udicou s inými susednými organizáciami SRZ, pre členov iných organizácií:

Pre členov MO SRZ Kolárovo povol’uje MsO SRZ Komárno lov rýb na Žitnoostr. kan. č.r. 2-5670 Vážsky Dunaj č.r.
2-4440 od ústia s Dunajom po cestný most Kolárovo-Komoča.
Pre členov MsO SRZ Nové Zámky povoľuje MsO SRZ Komárno lov rýb na Vážskom Dunaji č.r. 2-4440 od sútoku s
Dunajom po cestný most Kolárovo-Komoča.
Pre členov MO SRZ Hurbanovo povol’uje MsO SRZ Komárno lov rýb na kanály Žitava č.r. 2-5660 vodná plocha kanála
Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce.
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3. V zmysle Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách §55 ods. 1. je
okrem iného zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať
vodné stavby, jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou
miest na to určených. Zákaz platí v medzi hrádzovom priestore,
na ochranných hrádzach a ochranných pásoch až po vodné toky!
Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá
v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke
a užívacie práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na
pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk a na nich parkovať.
4. Na označovanie miesta vnadenia/lovenia odporúčame používať výhradne tyčové bójky.
5. 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 MsO SRZ Komárno:
predseda: 0905324146
tajomník: 0918859329
hospodár: 0908756752
vedúci rybárskej stráže: 0911507862
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.
Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk

15.

6. Súťaž o rekordný úlovok pre členov MsO SRZ Komárno
Kritéria pre zaradenie do súťaže:

Záverečné ustanovenie
Miestny rybársky poriadok vydáva MsO SRZ Komárno na
zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Komárno v súlade so zákonom č.
216/2018 Z. z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Členovia MsO SRZ Komárno sú povinní riadiť sa a dodržiavať
uvedený zákon a vykonávaciu vyhlášku vo všetkých ustanoveniach.

Druh úlovku

Hranica od (v kg)

Kapor rybničný

10

Lieň sliznatý

2

Pleskáč

3

Amur

12

Ostriež

1,5

Mrena

3

Podustva

2

Karas

1,5

Šťuka severná

10

Tento rybársky poriadok platí od 1.1.2019.

Zubáč veľkoústy

5

Sumec veľký

20

Boleň dravý

4

Nosáľ

2

Tolstolobik

15

Vydaním tohto rybárskeho poriadku sa ruší Miestny rybársky poriadok vydaný s platnosťou od 1.1.2014. Obsah
tohto rybárskeho poriadku môže byť zmenený len v znení číslovaných úradných dodatkov, ktoré vydá výbor MsO
SRZ Komárno úradným postupom.

Mieň sladkovodný

2

Úhor európsky

2

Tlačivo „Prihláška do súťaže je prístupné u predsedov ObO,
v kancelárii MsO SRZ Komárno ako aj na webovej stránke
www.srz-komarno.sk.

Prajeme Vám bohaté úlovky a veľa príjemných chvíľ
strávených pri našich revíroch!
Výbor MsO SRZ Komárno
Vypracoval: Štefan NESZI – tajomník MsO SRZ Komárno
Schválil: Odborný pracovník RADY SRZ–Ing.Dušan Hajňuk a výbor MsO
SRZ Komárno

16.

Slovenský rybársky zväz Mestká organizácia Komárno

Info: 035 / 770 19 43 > www.srz-komarno.sk
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