SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

Mestská organizácia Banská Bystrica

MIESTNY RYBÁRSKY
PORIADOK

platný od 1.1. 2020 do 31.12.2022

ÚVODNÉ USTANOVENIE, ROZSAH PLATNOSTI
Lov rýb na revíroch MsO SRZ Banská Bystrica sa v rokoch 2010 až 2022 riadi Zákonom
o rybárstve č.216/2018 Z.z. účinného od 1.1.2019
a Vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu.
Miestny rybársky poriadok platí pre revíry obhospodarované MsO SRZ Banská Bystrica,
ktoré sú uvedené v tomto rybárskom poriadku.

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK OBSAHUJE:
! zmeny minimálnych a maximálnych lovných mier rýb
! prehľad rybárskych revírov MsO Banská Bystrica so základnými údajmi
o rybolove
! opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb pre roky 2020 až 2022 !
 Hron č. 8 - lipeň tymiánový 35 cm, pstruh potočný 30 cm
 Hron č. 9b - lipeň tymiánový 35 cm, pstruh potočný 30 cm
 OR Pod Rybou - amur biely 70 cm

Zavedenie najväčšej lovnej miery rýb pre roky 2020 až 2022 !
VN Badín - kapor rybničný 70 cm, lieň sliznatý 40 cm.
ZV Badín - kapor rybničný 70 cm, lieň sliznatý 40 cm.
OR Pod Rybou - kapor rybničný 70 cm, lieň sliznatý 40 cm.
NR Plavno - kapor rybničný 70 cm, lieň sliznatý 40 cm.
VN Tŕstie - kapor rybničný 70 cm, lieň sliznatý 40 cm.
Zavedenie najväčšej lovnej miery znamená pri love rýb aj povinné používanie podložky !

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách !
Loviaci je povinný informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe
Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), OÚ ŽP, prípadne políciu. Zároveň okamžite
zabezpečí odber aktuálnych vzoriek vody nad miestom,
v mieste a pod miestom zisteného zhoršenia kvality vody na toku, poprípade odoberie vzorky
uhynutých rýb a bezodkladne informuje príslušných funkcionárov MsO SRZ Banská Bystrica!

Kontakty:
inštitúcia
SIŽP Banská Bystrica

telefón
0903 770 173

POLÍCIA SR

158,112

FUNKCIONÁRI MsO

MENO

TELEFÓN

MsO - čistota vôd
MsO - hospodár
MsO - predseda
MsO - podpredseda
MsO - tajomník
MsO - vedúci RS

Drienik Roman
Styk Erich
Dianiška Ján
Fraňa Igor PhDr.
Lipták Jozef Ing.
Drienik Roman

0905 619 794
0905 741 581
0903 808 693
0903 554 452
0905 626 517
0905 619 794

Správanie sa pri love !
Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas
výkonu rybárskeho práva a rovnako po jeho ukončení.

Najmenšie lovné miery a časy individuálnej ochrany rýb
Druh
Boleň dravý
Hlavátka podunajská
Jalec hlavatý
Jalec maloústy
Jalec tmavý
Jeseter malý
Kapor rybničný
Lieň sliznatý
Lipeň tymianový
Mieň sladkovodný
Mrena severná
Jeseter sibírsky
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč siný
Pleskáč tuponosý
Pleskáč vysoký
Ploska pásavá
Podustva severná
Pstruh dúhový
Pstruh jazerný
Pstruh potočný
Sivoň potočný
Sumec veľký
Šťuka severná
Zubáč veľkoústy
Zubáč volžský
Amur biely
Amur čierny
Sih peleď
Tolstolobik
Úhor európsky

Lovná
dĺžka
40
80
25
20
30
45
40
30
33
35
40
45
30
25
25
30
30
27
50
27
27
70
60
50
35
60
60
25
45
50

Čas individuálnej ochrany rýb

od 15. 3. do 31.5.
od 1.1. do 31.10.
od 15.3. do 31. 5.
od 15.3. do 31. 5.
od 15.3. do 31. 5.
od 15.3. do 31. 5.
od 15. 3. do 31.5.
od 15. 3. do 31.5.
od 1.1. do 31. 5.
od 1.1. do 15.3.
od 15.3. do 15.5.
od 15.3. do 31.5.
od 15.3. do 31.5.
od 15.3. do 31. 5.
od 15.3. do 31. 5.
od 15.3. do 31. 5.
od 1.1. do 31. 5.
od 15. 3. do 31.5.
lov povolený po celý rok
od 1.9. do 15. 4.
od 1.9. do 15. 4.
lov povolený po celý rok
Od 1.1. do 15.6.
od 1.1. do 31.5.
od 1.1. do 15. 6.
Od 1.1. do 15.6.
lov povolený po celý rok
lov povolený po celý rok
od 1.9. do 28.2.
lov povolený po celý rok
lov povolený po celý rok

Celoročne chránené
druhy rýb

Druhy rýb bez času
individuálnej ochrany

blatniak tmavý
belička európska
býčko rúrkonosý
červenica ostrobruchá
čík európsky
karas pruský
hrebenačka pásavá
klárius panafrický
hrebenačka vysoká
hrebenačka fŕkaná
hrúz fúzatý
mečovka zelená
hrúz Kesslerov
hrúz škvrnitý
jeseter ruský
hrúzovec sieťovaný
kapor sazan
karas striebristý
karas zlatistý
veslonos americký
kolok veľký
ostriež zelenkavý
čerebľa pestrá
hrúzovec sieťovaný
hlaváč páso a bieloplutvý tilapia nílska
plotica lesklá
pleskáč zelenkavý
plotica perleťová
plotica červenooká
mrena karpatská
býčka a býčkovec
mihule
slnečnica pestrá
pĺže
slíž severný
šabľa krivočiara
slnečnica pestrá
lopatka dúhová
sumček hnedý a čierny
Denné doby lovu na vodách kaprových
Január až Apríl
od 06,00 do 21,00
November, December
od 06,00 do 21,00
Máj
od 04,00 do 24,00
Jún až Október
od 00,00 do 24,00

Denné doby lovu na vodách lipňových
Jún, Júl, August
od 04,00 do 22,00
September, Október
od 05,00 do 21,00
od 07,00 do 19,00
November, December
Denné doby lovu na vodách pstruhových
Apríl, September
od 06.00 do 20.00 h
Máj, August
od 05.00 do 21.00 h
od 04.00 do 22.00 h
Jún, Júl

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča
chvostovej plutvy.

Kaprové vody
s výskytom hlavátky
Lov povolený po celý rok
s druhovou ochranou

Lososové vody lipňové
s výskytom hlavátky
Všeobecný zákaz lovu
od 1.januára do 31. mája

Lososové vody pstruhové
Všeobecný zákaz lovu od
1.októbra do 15.apríla

charakter
3-0350-4-1

Bystrica
(Ban.Bystrica)
Hutná č.1

Lukavica

lovný

lovný

lovný

Hron č. 9c

Hron č. 8

lovný

lovný

Hron č. 9b

Starohorský potok
č. 1

lovný

lovný

Moštenický potok č.1

lovný

Hron č. 9a

3-3880-4-1

Tajovský potok

lovný

chyť a pusť

3-2320-4-1

Malachovský potok

lovný

Rieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most
v obci Šalková.
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavica
po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň.
3-1090-2-1

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej
Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta Šalková
po ústie potoka Hutná ( Ľubietovka) pri obci Lučatín

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň
po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici

Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný
most v obci Staré Hory.

Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona
po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica

Tajovský potok od ústia do Hrona po sútok Kordíckeho
a Tajovského potoka v obci Tajov

Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.

Čiastkové povodie Ľupčice od ústia do Hrona po pramene s
ľavostrannými prítokmi - Bačúrovský potok; Podkonický potok;
a pravostranným prítokom Banský potok.

Čiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po
pramene s pravostranným prítokom Jasenica.

Potok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po cetný most
pri píle na konci obce Ľubietová a Vôdka od ústia po vodopád
v Ľubietovej.

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane
pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene.

popis revíru

3-1112-2-1

3-1111-6-1

3-1110-6-4

3-4290-4-1

3-2150-4-1

Ľupčica

lovný

3-2120-4-1

3-2100-4-1

3-1200-4-1

číslo

názov

účel

Prehľad rybárskych revírov MsO SRZ Banská Bystrica so základnými údajmi o rybolove

Lososové vody pstruhové
Zákaz lovu po celý rok

Kaprové vody.
Zákaz lovu rýb
od 15. marca do 31. mája.

Selčiansky potok
Hutná č. 2

Moštenický potok č. 2

chovný

chovný

chovný

chovný

Hutná - prítoky

chovný
Tajovský potokprítoky

3-1100-4-2

Hron č. 8 a 9 chovné potoky

chovný

3-2321-4-2

3-1201-4-2

3-3680-4-2

3-4300-4-2

3-1210-4-2

3-0360-4-2

Bystrica (Ban.
Bystrica) - prítoky

chovný

Čiastkové povodie Moštenického potoka od sútoku Moštenického
a Uhliarskeho potoka v obci Moštenica po pramene, vrátane
Uhliarskeho potoka

Selčiansky potok od ústia do rieky Hron po pramene s
pravostrannými prítokmi - Lukačovský a Nemčiansky potok
od ústia po pramene
Potok Hutná ( Ľubietovka) od cestného mosta pri píle na konci
obce Ľubietová po pramene

Tajovský potok od sútoku Kordíckeho a Tajovského potoka v obci
Tajov po pramene vrátane potokov Farebný, Mútňanský, Kordícky
a Riečanka

Potoky Vôdka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný
potok od sútoku s Hutnou po pramene.

Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; Vlkanovský p;
Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné
prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Môlčanský p; Malé
Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene.

Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským;
Košiarsky; Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky
Banský; Sásovský od ústia po pramene.

Vodná plocha nachádzajúca sa pri VN Badín.

3-6151-1-1

ZV Badín

lovný

Vodná plocha nachádzajúca sa pri VN Badín. Na ľavej brehovej časti
nádrže vo vzdialenosti 50m od prítoku a na pravej brehovej časti vo
vzdialenosti 60m od prítoku po rybársku chatu je vyhlásená CHRO celoročný zákaz lovu rýb !

Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica časť Uhlisko.

Vodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým
Vrchom pri osade Ortuty.

VN Tŕstie

lovný

3-4890-1-1

3-2670-1-1

3-5570-1-1

3-5870-1-1

VN Badín

OR Pod Rybou

lovný

lovný

HR Plavno

lovný

Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šalková. Časť ramena
označená tabuľami v zalesnenom úseku je CHRO - celoročný
zákaz lovu

