SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina
ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209
1947/624/19-Sekr.

Kolegovia rybári, dávame do pozornosti výňatok zo Smernice 1947/624/19Sekr., ktorú vydal SRZ Rada Žilina, s účinnosťou od 1. januára 2020.
Výbor MO SRZ Púchov

Povolenie na rybolov so Známkou Miestne povolenia na kaprové vody alebo
lipňové vody alebo pstruhové vody
1. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody alebo lipňové vody alebo pstruhové vody nalepená
v súlade s touto smernicou v Povolení na rybolov, oprávňuje držiteľa na rybolov vo vodách
obhospodarovaných OZ SRZ, ktorá povolenie vydáva. Ak OZ SRZ uzavreli dohodu o spoločnom
obhospodarovaní rybárskych revírov podľa § 11 ods. 15 Stanov SRZ, rozširuje sa rozsah Povolenia na
rybolov aj na rybárske revíry podľa tejto dohody.
2. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na
rybolov oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks
kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha
potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu.
Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov
končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade
záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o
vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.
3. Známka Miestne povolenia na lipňové vody alebo pstruhové vody nalepená v súlade s touto smernicou
v Povolení na rybolov oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu
maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo
ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia
na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť
a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených
rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.
4. Známka Miestne povolenia na pstruhové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na
rybolov oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks
pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu.
Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov
končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade
záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o
vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.
5. V prípade, že loviaci vyplní celý záznam o dochádzke k vode v Povolení na rybolov, OZ SRZ v ktorej
je člen mu vydá ďalšie Povolenie na rybolov bez známky, v ktorom vyznačí, že platí len s Povolením

na rybolov č....(číslo z miestnej známky na vypísanom Povolení) Loviaci musí mať v takomto prípade
obidve Povolenia na rybolov vždy pri sebe.

Povolenie na rybolov so Známkou zväzové povolenie na rybolov
6. Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na
rybolov rozširuje platnosť Povolenia na rybolov na všetky kaprové vody (rybárske revíry Rady SRZ a
vybrané rybárske revíry OZ SRZ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových
kaprových povolení na rybolov na rybárskych revíroch SRZ“.
7. Známka podľa ods. 1 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov
s nalepenou Známkou - miestne povolenie na kaprové vody vydané OZ SRZ. Členom OZ SRZ, ktoré
obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže
byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie
na pstruhové vody alebo miestne povolenie na lipňové vody, vydaného týmito OZ SRZ.
8. Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na
rybolov neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb
prislúchajúcich na jedno povolenie spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho,
šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha
dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek
druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej
loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“.
9. Známka Zväzové povolenie na lipňové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na
rybolov platí na všetky lipňové vody (rybárske revíry Rady SRZ a vybrané rybárske revíry OZ SRZ ),
ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových lipňových povolení na rybolov na
rybárskych revíroch SRZ“.
10. Známka podľa ods. 4 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov
s nalepenou Známkou - miestne povolenia na lipňové vody vydané OZ SRZ (Čadca, Dolný Kubín,
Trstená, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina, Prievidza, Podbrezová, Banská
Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Humenné, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Stará
Ľubovňa, Orlov, Vranov nad Topľou). Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len kaprové alebo
pstruhové vody môže byť, môže byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s
nalepenou Známkou - miestne povolenie na pstruhové vody alebo miestne povolenie na kaprové vody.
11. Známka Zväzové povolenie na lipňové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na
rybolov neoprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb prislúchajúcich
na jedno povolenie spolu maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha dúhového, pstruha jazerného a
lipňa tymianového. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť
Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou
„chyť a pusť“.
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Povolenie na rybolov so Známkou hosťovacie povolenie na rybolov
12. Hosťovacie povolenia na rybolov sú denné na všetky vody (kaprové, pstruhové, lipňové) a týždenné
na kaprové vody. Dĺžka platnosti je určená na Známke hosťovacieho povolenia.
13. Známka hosťovacie povolenie na rybolov sa vzťahuje len na jeden rybársky revír, ktorý je
v obhospodarovaní OZ SRZ alebo revír Rady SRZ.
14. Počet Známok hosťovacích povolení, ktorý má byť vydaný na rybárske revíry OZ SRZ pre príslušný
kalendárny rok, schvaľuje výbor tejto OZ SRZ. Vydanie hosťovacieho povolenia na rybolov nie je
nárokovateľné.
15. Hosťovacie povolenie denné je platné do 24.00 hod. dňa, na ktorý bola vydaná Známka. Hosťovacie
povolenie týždenné je platné 7 dní, vrátane vyznačeného dňa, od ktorého bola vydaná Známka.
16. Známka Hosťovacie povolenie pre členov SRZ musí byť nalepená v Povolení na rybolov v časti na to
určenej, opatrená pečiatkou a podpísaná rybárskym hospodárom alebo inou štatutárnym zástupcom
poverenou osobou alebo predajcom povolenia.
17. Hosťovacie povolenie pre nečlena SRZ má formu brožúry, na ktorej je uvedené meno a priezvisko
držiteľa, trvalé bydlisko, dátum platnosti, názov, číslo rybárskeho revíru a pečiatka s podpisom
rybárskeho hospodára, alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby alebo predajcu povolení.

Povolenie na rybolov so Známkou povolenie na lov hlavátky
18. Povolenie na lov hlavátky je vydávané formou brožúry a platí na 10 vychádzok v jednom
kalendárnom roku pre členov SRZ aj pre nečlenov SRZ. Pre lov hlavátky platí osobitný rybársky
poriadok. V jednom kalendárnom roku si oprávnený na lov hlavátky smie privlastniť len jednu
hlavátku. Po jej ulovení a privlastnení jeho lov v príslušnom roku končí.
19. OZ SRZ sú povinné rešpektovať limity povolení na lov hlavátky každoročne schvaľované Radou SRZ,
stanovené podľa zarybnenia predchádzajúceho roka.
20. Povolenie na lov hlavátky sa vzťahuje na jeden alebo všetky rybárske revíry s výskytom hlavátky OZ
SRZ, ktorá povolenie vydala alebo na jeden revír Rady SRZ.
21. Rybárskemu hospodárovi SRZ na rybárskych revíroch s výskytom hlavátky, v ktorých funkciu
vykonáva, môže byť vydané povolenie na lov hlavátky od príslušnej OZ SRZ na reprezentačné účely v
rámci celkového limitu na lov hlavátky schvaľovaných Radou SRZ.

Povolenie na rybolov so Známkou zvláštne povolenie
22. Známka zvláštne povolenie pre členov SRZ je platná na všetkých lovných revíroch Rady SRZ a môže
byť vydané len členovi SRZ. Podmienkou vydania Známky zvláštne povolenie je potvrdenie OZ SRZ,
ktorej je žiadateľ členom, že má splnené členské povinnosti pre príslušný kalendárny rok. Zvláštne
povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu
maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa
sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich
kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť povolenia
končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade
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záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie
Povolenie na rybolov.
23. Známka zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ je platné na všetkých lovných revíroch SRZ. Zvláštne
povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu
maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa
sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich
kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na
toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si
nečlen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie
povolenie.
24. Vydanie Povolenia na rybolov so Známkou zvláštne povolenie nie je nárokovateľné.
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