DODATOK č. 1
ku Zväzovému kaprovému poriadku na rok 2021
Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina vydáva tento dodatok ku Zväzovému kaprovému poriadku (ZKP) pre rok 2021.
Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v ZKP. Zmeny,
opravy a doplnenia sú uvedené hrubým písmom (Boldom) s podčiarknutím, alebo zmenou farby „rybky“ určujúcej
charakter lovu.

Revíry, ktoré nepatria do ZKP:
1-0010-1-1 Bobrie jazero, MO Gajary
Vodná plocha dvoch jazier – Horné Bobrie jazero (2ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5ha) v obci Gajary.
1-0120-1-1 Dunaj č.4- SR Zuzana, MsO Bratislava 5
Vodná plocha slepého ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja(13,94ha) od ústia do Dunaja po koniec
ramien v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Revír nie je hraničná voda.

Z Á P A D O SL O V E N S K Á O B L A S Ť

Oprava popisu:
2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo, SRZ RADA Žilina
Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm
1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko - Jaroveckej súst. ramien - samostatný revír
č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od pkm 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a
priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou). Revír nie je hraničná voda. Z dôvodu výstavby Danubia parku na
pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej VE po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz
vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od osadenia tabúľ ZÁKAZ VSTUPU do ukončenia stavebných
prác. Obmedzenie lovu rýb môže nastať počas roka, v prípade, že začnú prípravné a stavebné práce na projekte
Danubia Park. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena
severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10
Doplnenie lovnej miery:
2-0580-1-1
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD, SRZ RADA Žilina
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci
Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda. Revír nie je hraničná voda. Celoročný zákaz lovu z rybárského člna. Zvýšená
minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý
35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10

Vodné nádrže, ktoré sú v roku 2021 vypustené :

revír č. 3-0950-1-1 VN Hodruša (MO Žarnovica)
revír č. 3-5700-1-1 VN Ružiná (SRZ RADA Žilina)
revír č. 3-5290-1-1 VN Ľadovo (MsO Lučenec)
Na týchto revíroch aktuálne nie je možné vykonávať rybolov, o možnosti rybolovu na dotknutých revíroch Vás
budeme informovať.

Uvedený Dodatok č. 1 platí od 01.02.2021

vypracoval: Marek Horčička
Odbor ichtyológie a ekológie
rybárskych revírov
SRZ-Rada Žilina
tel: 041/507 36 26, 0948760735

