
 SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ, Mestská organizácia Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok 
MIESTNY  RYBÁRSKY PORIADOK, pre vody kaprové 

                                                                        Platný od 01.januára  2020 do odvolania 
 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Pezinok na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v kaprových rybárskych revíroch 
v obhospodarovaní SRZ, Mestskej organizácii Pezinok na základe Zákona NR SR č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Z.z. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  a jeho príslušnej vykonávacej vyhláške MŽP SR č. 

 
ZOZNAM A POPIS RYBÁRSKYCH REVÍROV OBHOSPODAROVANÝCH  

SRZ MESTSKOU ORGANIZÁCIOU PEZINOK  
 

 
Informácie: 

1. Loviť a privlastňovať si ryby v kaprových rybárskych revíroch uvedených v tomto miestnom rybárskom poriadku, ktoré sú v obhospodarovaní SRZ Mestskej 
organizácie Pezinok môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. 

2. Loviaci je povinný do záznamu o úlovkoch zapísať čitateľne bez možnosti vymazania vždy pred začatím lovu dátum a číslo revíru, na ktorom sa lov bude 
vykonávať 

3. Loviaci sú povinní dodržiavať a riadiť sa počas lovu ustanoveniami Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a o doplnení zákona 455/1991 Z.z. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov a jeho príslušnej vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.. 

4. V prípade zistenia úhynu rýb, ekologických havárií, znečistenia vôd a pod. v revíroch možno nahlásiť na t.č.: hospodár SRZ MsO Pezinok 0904818148, veliteľ RS 
0905292164, oblastný ichtyológ 0918682460 

5. Zistené prípady podozrenia z páchania trestnej činnosti možno oznámiť na útvar PZ :  OO PZ Pezinok 0961523705, 0961523155, OO PZ Modra  0961523900 
resp. č.t. 158 

6. Miestny rybársky poriadok vydaný od 01.01.2019 stráca platnosť dňom 31.12.2019 

UPOZORNENIE 
Uznesením Rady SRZ č. 38/07 rozsah platnosti povolení na vody kaprové /miestne, zväzové a sezónne/ na všetky revíry SRZ bol upravený tak, že držiteľ 
povolení je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 40 kusov ušľachtilej ryby /kapra rybničného, sumca veľkého, zubáča 
veľkoústeho, lieňa sliznatého, šťuky severnej/. 
Privlastnením si 40-teho kusa ušľachtilej ryby platnosť povolenia končí. 

      
 Od výkonu povinnej brigády sú oslobodení:  

      deti a mládež  do 18 rokov, ženy, invalidný dôchodcovia a starobný dôchodcovia (§ 65 ods. 2 až 10, § 258, § 274 zákona č. 461/2003 Z. z.) 
Výbor SRZ Mestskej organizácie Pezinok 

 

                                                        

revír č.1-0880-1-1 – Štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok-ostatná 
vodná plocha 
revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 4 ha 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  
 

revír č.1-0151-1-1 – Gidra č. 1b-vodný tok 
čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci 
Budmerice po cestný most Častá – Dubová. V úseku od spodného 
oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most 
Častá – Dubová je chránená rybárska oblasť 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45cm,  

revír č.1-1220-1-1 – Šúrsky potok č. 2 Svätý Jur-vodný tok 
hranice revíru od cestného mosta Čierna Voda – Vajnory po sútok 
s potokom Saulach pri Pezinku 
revír zaradený do zväzového polvolenia 
revír kaprový, lovný, najnižšia lovná miera kapra 45cm,  

revír č.1-1450-1-1 – VN Zadný Šúr Modra-bočná vodná nádrž 
revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 16 ha 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  

revír č.1-1280-1-1 – VN Budmerice-bočná vodná nádrž 
revír sa nachádza v katastri obce Budmerice o rozlohe 40 ha 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  
Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej 
vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche 

revír č.1-1380-1-1 – VN Panónsky les Svätý Jur-ostatná vodná 
plocha 
revír sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur v chránenom území 
s 3.stupňom ochrany (Zákon č.453/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny) o rozlohe 4 ha 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  

revír č.1-1370-1-1 – VN Modra – Harmónia 
revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 1 ha 
chránené územie s II. stupňom ochrany 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  

revír č.1-1340-1-1 – VN Kučišdorf 
revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 7 ha 
revír zaradený do zväzového povolenia 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  

revír č.1-1371-1-1 – VN Modra – Kráľová – bočná vodná nádrž 
revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 0,75 ha 
revír kaprový, lovný, najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  
 

revír č.1-1421-1-1 – VN Vištuk 
revír sa nachádza v katastri mesta Vištuk o rozlohe 28 ha 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45cm, 
 

revír č.1-1400-1-1 – VN Slnečné údolie  
revír sa nachádza v katastri obce Limbach o rozlohe 1,5 ha 
chránené územie s II.stupňom ochrany 
revír kaprový, lovný,najnižšia lovná miera kapra 45 cm,  

revír č.1-1410-1-2 – VN Šenkvice 
revír sa nachádza v katastri obce Šenkvice o rozlohe 11 ha 
revír kaprový, chovný – vyčlenený na chov násadovej ryby 
na uvedenom revíre platí všeobecný zákaz lovu všetkých druhov 
rýb a iných vodných živočíchov po celý rok 

revír č.1-1341-1-4   – VN Svätý Jur – Kúpeľné-bočná vodná 
nádrž 
revír sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur  o rozlohe 1,25 ha 
revír kaprový,  s režimom „BEZ PRIVLASTNENIA SI ÚLOVKU“ 
 

 

 



 

 

Oznam 
 

Termíny schôdzí: 
Začiatok o 09:00 h 
 
23. 02. 2020 Svätý Jur – Stará škola 
01. 03. 2020 Modra- Kultúrny dom Modra 
01  03. 2020 Pezinok- SOŠ Pezinok, Komenského ul. 
01. 03. 2020 Budmerice- Kultúrny dom Budmerice 
 

Mestská konferencia: 
Začiatok o 09:00 h 

 
22. 03. 2020 Pezinok- SOŠ Pezinok, Komenského ul 
 

 

Termíny pretekov : 
Začiatok o 07:00 h 
 
25. 04. 2020 VN Panonský les- Svätý Jur 
02. 05. 2020 VN Budmerice 
03. 05. 2020VN Dolná Tehelňa Pezinok 
09. 05. 2020 VN Zadný Šúr Modra 
10. 05. 2020 VN Kúpelné Svätý Jur- Pretek funkcionárov MsO Pezinok 
 

Detské rybárske preteky 
začiatok o 08 00 h 

 
31. 05. 2020 VN Dolná Tehelňa Pezinok- Pretek MDD 
 

Termíny brigád 
Začiatok o 08:00 h 
 
VN Zadný Šúr Modra- 03. 05. 2020, august 2020- podľa vývesiek 
VN Budmerice- 25.04. 2020 
VN Panonský les, Svätý Jur- 18.04. 2020 , 03.10. 2020 
VN Dolná Tehelňa Pezinok- 26. 04. 2020, 30.05.2020 
VN Vištuk- 23. 05. 2020 
Rybo chovné Častá- 14. 03. , 25. 04. , 13. 06. , 04. 07. ,25. 07. , 08. 08.  , 05. 09. , 26. 09. ,10.10. 2020 

 


