PRAVIDLÁ RYBOLOVU V MESIACI

APRÍL
1.
V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31.
mája.
Zákaz neplatí v čase. od 1. mája do 15. mája, ak užívateľ uskutočňuje
rybárske preteky. Zákaz sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným
tokom okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd,
umelo vzdutých v koryte vodného toku.
V našej oblasti sa zákaz týka VN Stropkov, VN Bokša 1 a 2 a VN
Domaša.
Loviť je možné na Ondave, Chotčianke a prítokoch.

2.
Denný čas lovu rýb v kaprových vodách v mesiaci apríl:
od 5.00 do 21.00 hod.

3.
Povinnosťou loviaceho pred začatím lovu je zapísať do záznamu o úlovkoch
čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla
rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Čísla revírov MO SRZ
Stropkov pre zápis do záznamu o úlovkoch: VN Stropkov 4 – 3840, VN
Bokša I. 4 – 3240, Ondava 4 – 1680, VN Domaša 4 – 3330.
Loviaci rybár je povinný zapísať dátum a revír do nového riadku v zázname o
dochádzke a úlovkoch po privlastnení a zapísaní každej z rýb, ktoré sú uvedené
vo Vyhláške č. 185/2006 Z. z. § 14 ods. 2. Od 16. apríla sa táto povinnosť týka
pstruha dúhového, sivoňa potočného, pstruha potočného a pstruha jazerného. Pri

privlastňovaní rýb je potrebné dodržiavať individuálnu ochranu rýb v danom
mesiaci.
Každý loviaci rybár je povinný mať pri love meradlo potrebné na zistenie dĺžky
ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.
Lov rýb na plávanú a položenú môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu
môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať.
Loviaci je povinný po skončení lovu rýb odstrániť akékoľvek označenie miesta
vnadenia alebo nahadzovania.
Pripomíname povinnosť osvetlenia miesta lovu rýb po uplynutí jednej hodiny od
západu slnka do času osvetlenia miesta lovu rýb prirodzeným svetlom.

4.
Individuálna ochrana rýb v mesiaci apríl:
lipeň tymianový, šťuka severná, hlavátka podunajská, kapor rybničný, boleň
dravý, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, jalec maloústy, jalec tmavý,
jeseter malý, lieň sliznatý, mrena škvrnitá, nosáľ sťahovavý, pleskáč siný,
pleskáč tuponosý, pleskáč vysoký, podustva severná, mrena severná, sumec
veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský a celoročne chránené druhy rýb
a ostatných vodných organizmov.
do 15. apríla (vrátane) – pstruh potočný, pstruh jazerný, pstruh dúhový, sivoň
potočný.

