Zoznam a popis lososových
- pstruhových lovných rybárskych revírov.

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Žiar nad Hronom
Miestny rybársky poriadok
Platný od 1.1.2020

revír č. 3-1220-4-1 Ihráčsky potok
čiastkové povodie Ihráčskeho potoka od úsa do Hrona pri obci Trnavá Hora po pramene.
Úsek od úsa do Hrona po prvú lávku pre peších v obci Trnavá Hora je neresiskom rýb,
zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.

kontakt na MO SRZ Žiar nad Hronom: e-mail: srzzhmo@gmail.com
revír č. 3-1730-4-1 Kremnický potok
Kremnický potok (Rudnica) od úsa do Hrona pri obci Šášovské Podhradie po pramene.
Úsek od úsa do Hrona po betónový stupeň nad rýchlostnou cestou R1 je neresiskom
rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia v Žiari nad Hronom na zabezpečenie
riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ Žiar nad Hronom
v súlade so zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky
č. 381/2018 Z.z. vydáva tento miestny rybársky poriadok.

revír č. 3-2130-4-1 Lulský potok
Čiastkové povodie Lulského potoka od prvej kaskády v Žiari nad Hronom po pramene
vrátane prítokov. Slašansky potok od cestného mosta pri družstve v Slaskej po pramene
je chovným revírom.

Zoznam a popis chovných
rybárskych revírov:

Rozsah platnos rybárskeho poriadku
Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Miestnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu Žiar nad Hronom uvedených v tomto rybárskom
poriadku, na ktoré bolo vydané platné povolenie na rybolov.

Všeobecné zásady pre držiteľov
povolenia na rybolov na rybárske revíry
v obhospodarovaní MO SRZ Žiar nad Hronom

revír č. 3-2131-4-2 Lulský potok – chovné potoky
Lehotský potok ( v obci Janova Lehota) od úsa do Lulského potoka po pramene,
Slašansky potok od cestného mosta pri družstve v Slaskej po pramene.
Celoročný zákaz lovu rýb.

revír č. 3-3631-1-2 Rybník v parku Š. Moyzesa (0,24 ha)
Vodná plocha rybníkov v parku Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom.
Celoročný zákaz lovu rýb.

-

loviaci je povinný riadiť sa pri výkone rybárskeho práva zákonom č. 216/2018 Z.z.
o rybárstve a jeho vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 Z.z. a týmto poriadkom.

-

držitelia miestneho a celozväzového povolenia, ktorí sú členmi MO SRZ Žiar
nad Hronom, môžu loviť ryby v rybárskych revíroch, uvedených v zozname tohto
rybárskeho poriadku v rozsahu platnos zakúpeného povolenia na rybolov.

-

-

-

pri výkone rybárskeho práva je každý loviaci povinný mať pri sebe platný štátny
rybársky lístok, platné povolenia na rybolov a členský preukaz s členskou známkou
na príslušný rok a s fotograﬁou.
každý držiteľ povolenia na rybolov odovzdá do 15. januára nasledujúceho roka po
skončení jeho platnos výboru MO SRZ riadne vyplnený záznam o dochádzke k vode
a úlovkoch a to aj vtedy, ak držiteľ povolenia na lov ryby nelovil alebo žiadne úlovky
nemal, čo sa v zázname o úlovkoch uvedie. Ak držiteľ do určeného termínu záznam
neodovzdá, MO SRZ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
pri zistení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd (MZV) je potrebné bezodkladne
kontaktovať:
SIŽP, Odbor inšpekcie ochrany vôd Banská Bystrica, tel.: 0903 770 173 (non stop)
Políciu SR tel.: 158
rybárskeho hospodára p. Richarda Štencla, tel.: 0902 646 386

Záverečné ustanovenie
Tento rybársky poriadok nadobúda platnosť od 1. 1. 2020

Zoznam a popis kaprových
lovných rybárskych revírov.
revír č. 3-0970-1-1 VN Horná Ždaňa (1,2 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa).
Lov povolený od 1.6. do 14.3.

revír č. 3-1070-2-1 Hron č. 6 a (H) – revír s výskytom hlavátky podunajskej
Čiastkové povodie rieky Hron od úsa potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad
Hronom, časť Korna a od dialničného mosta v Žiari nad Hronom po úse Starického
jarku pri Jalnej. Súčasťou revíru je aj vzdue MVE Hronská Dúbrava po most pre peších v
Hronskej Dúbrave. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami CHRO -

zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3. Najmenšie lovné miery rýb: jalec hlavatý
30 cm, pstruh dúhový 30 cm, pstruh potočný 35 cm. Najväčšie lovné miery rýb: kapor
rybničný 65 cm, jalec hlavatý 50 cm, mrena severná 70 cm.
Lov povolený celoročne okrem vyhláseného zimoviska.
revír č. 3-1071-2-4 Hron č. 6 b (H) - revír s režimom Chyť a pusť
Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Žiari nad Hronom, časť Korna, po
dialničný most v Žiari nad Hronom a od úsa Starického jarku pri Jalnej po hať MVE Hronská
Dúbrava, vrátane úseku Lulského potoka od jeho úsa do Hrona po prvú kaskádu (cca
200 m). Úse Lulského potoka do Hrona po prvú kaskádu je CHRO - neresisko rýb. Zákaz
lovu rýb od 1. 4. do 15. 5. Pod starým cestným mostom a pod dialničným mostom v
úseku vyznačenom tabuľami je CHRO - zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
Lov povolený celoročne okrem vyhlásených neresísk a zimovísk.

revír č. 3-3560-1-1 VN Zákruty (8,9 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Lovča. Horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami
je chránená rybárska oblasť (CHRO) – celoročný zákaz lovu rýb. Najväčšia lovná miera:
kapor rybničný 65 cm.
Lov povolený od 1.6. do 14.3.

revír č. 3-5350-1-1 VN Lovčica (1,6 ha)
Vodná plocha nádrže Lovčica (Bejvoč) pri obci Lovčica – Trubín.V zmysle zákona č.216
z 13.6.2018 Z.z.,§2 odst.2 písmeno j) -ostatná vodná plocha
Lov povolený celoročne pri dodržaní povolených spôsobov lovu a individuálnej
doby ochrany jednotlivých druhov rýb. Privlastňovanie si kapra rybničného je možné
celoročne v rozsahu povolenia /max. 40 ks na povolenie/-v zmysle §10 odst.1 písmeno e)
vyhlášky 381 MŽP SR z 29.11.2018 Z.z.

revír č. 3-6210-1-1 Odstavené rameno Žiar (6,8 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pri železničnej stanici Žiar nad Hronom.
Najväčšia lovná miera: kapor rybničný 65 cm.
Lov povolený od 1.6. do 14.3.

