
 

 

  

Vec   Cenník povolení na rybolov – platný od 1.6.2014 
 
  

 
 
 Cenník povolení na rybolov:    
      a) kaprovitých druhov rýb      jeden deň                10,– €    –  denná  

      tri dni         25,– €    –  týždenná 
 sedem dní            40,– €    –  mesačná 

 dvadsaťjeden dní    100,– €    –  sezónna 
 

      b) dravcov (šťuka, zubáč, sumec) jeden deň                10,– €    –  denná  
      tri dni         25,– €    –  týždenná 

 sedem dní            40,– €    –  mesačná 
 dvadsaťjeden dní    100,– €    –  sezónna 
 

      c) všetkých druhov rýb      jeden deň                15,– €    –  denná  
      tri dni         35,– €    –  týždenná 

 sedem dní            60,– €    –  mesačná 
 dvadsaťjeden dní    150,– €    –  sezónna 
 
 

       Predajné miesta povolení: 
 

▪ Ústredie TU VšLP Zvolen, Študentská 20, Zvolen 
 ▪ Kováčová, Penzión BENKO, p. Peter Trnka  (oproti parkovisku kúpaliska) 
 
 
 
 

                                                         

                                                                                                    Ing.Ľubomír Ivan, PhD. 
                                                                                                      riaditeľ 
 
 
Príloha:           Rybolovný poriadok 
 
 
 
 
 
 
 

miesto, dňa:  Zvolen, 30.05.2014 
vybavuje:  Ing. Laskavá 
tel.: 045/5206882 
fax:  045/5206845 
e-mail:  maria.laskava@ tuzvo.sk 
vaša značka:  
naša značka:   



Rybolovný poriadok 
 

platný pre lov rýb v revíroch TU VšLP Zvolen 
 
1. Právo loviť a privlastňovať si ryby v tomto rybárskom revíri majú osoby 

s platným rybárskym lístkom a povolením na rybolov. Na tento rybársky 
revír sa nevzťahuje miestne ani zväzové povolenie vydané Slovenským 
rybárskym zväzom. 

 
2.  Majiteľ povolenky je povinný dodržiavať pri love ustanovenia zákona č. 

139/2002 Z.z. o rybárstve a vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve. Okrem toho je majiteľ 
povolenky povinný dodržiavať tento rybolovný poriadok. Porušenie bude 
trestané v zmysle platných predpisov (porušenie uvedených právnych noriem 
môže byť klasifikované ako trestný čin!). 

 
3. Dochádzka k vode musí byť pred začiatkom lovu vyznačená v zázname 

o dochádzke k vode (perom zapísaný dátum). Nevyznačená dochádzka k vode 
po začatí lovu bude považovaná za lov bez povolenky. Za začiatok lovu sa 
považuje zostavenie udice pripravenej na lov. 

 
4. Lov je povolený len z brehu. V časti rybníka pri vtoku (neresisko) vyznačenej 

tabuľou „Zákaz lovu rýb“ je lov rýb zakázaný. Z hrádze rybníka je lov rýb 
zakázaný. 

 
5. Lov je povolený všetky dni v týždni v čase od 1. júna do 31. októbra bežného 

roku. Lov šťuky, zubáča veľkoústeho a sumca je povolený od 16. júna do 
31.októbra bežného roku. Denný čas lovu:  

  jún, júl, august          4,00 - 21,30 hod. 
            september, október    5,00 - 20,30 hod. 
 
6.  Loviť sa môže na plávanú alebo položenú, a to najviac na dve udice, na 

jednej udici môžu byť najviac dva náväzce opatrené jednoduchým háčikom. 
Na položené udice musí mať loviaci dohľad. Pri love dravcov sa môže 
používať aj lov na prívlač. Pri love dravých rýb je povolené používať aj živú 
alebo mŕtvu nástrahovú rybku alebo časti ryby ulovenej v revíri   č. 3-1701-
1-1. Privlastňovanie rýb sa riadi § 14 vyhlášky MŽP SR           č. 185/2006 
Z.z.. 

 
7. Lovná miera rýb: Kapor rybničný  40 cm 

Lieň sliznatý  25 cm 
Amur biely   60 cm 
Tolstolobik biely/pestrý 45 cm 

    Šťuka severná  60 cm 
    Zubáč veľkoústy  50 cm 
    Sumec veľký  70 cm 
 

V prípade ulovenia iných druhov rýb platí ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 
185/2006 Z.z. 

 
8. Loviaci je povinný na vylovovanie rýb používať podberák, s ulovenou rybou 

šetrne zaobchádzať a v prípade neprisvojenia si úlovku ju bez meškania 
šetrne vložiť späť do vody. Na odstraňovanie hlboko uviaznutých háčikov 
musí mať loviaci pri sebe uvoľňovač háčikov. Loviaci je povinný prisvojenú 
rybu okamžite zapísať do prehľadu o úlovkoch. Prechovávanie úlovku bez 
zapísania do prehľadu úlovkov je trestný čin. Ak sa loviaci rozhodne 
privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, uchováva ju tak, aby bola 
možná kontrola jej lovnej miery. Je zakázané vnútornosti po vyčistení ryby 
vhadzovať späť do vody. 



9. Loviaci je povinný udržiavať čistotu na svojom lovnom mieste a jeho 
bezprostrednom okolí. 

 
10. Loviaci je povinný na vyzvanie preukázať sa rybárskym lístkom, povolením 

na lov, prípadne dokladom totožnosti. Právo kontroly majú okrem orgánov 
oprávnených podľa zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve aj THZ TU vo 
Zvolene s preukazom a odznakom „Lesná stráž“. 

 
11. Majiteľ povolenky je povinný úplne vyplnený prehľad o úlovkoch odovzdať po 

skončení platnosti povolenky (najneskôr do 10. novembra príslušného roku) 
do schránky na výpustnom zariadení rybníka (mních) alebo na predajných 
miestach povoleniek. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nebude danej 
osobe v budúcom roku povolenka vydaná. 

 
12. Cenník povolení na rybolov:    
      a) kaprovitých druhov rýb      jeden deň              10,– €    –  denná  

      tri dni         25,– €    –  týždenná 
 sedem dní            40,– €    –  mesačná 

 dvadsaťjeden dní  100,– €    –  sezónna 
 

      b) dravcov (šťuka, zubáč, sumec) jeden deň              10,– €    –  denná  
      tri dni         25,– €    –  týždenná 

 sedem dní            40,– €    –  mesačná 
 dvadsaťjeden dní  100,– €    –  sezónna 
 

      c) všetkých druhov rýb      jeden deň              15,– €    –  denná  
      tri dni         35,– €    –  týždenná 

 sedem dní            60,– €    –  mesačná 
 dvadsaťjeden dní  150,– €    –  sezónna 
 

13. Predajné miesta povoleniek: 
▪ Ústredie TU VšLP Zvolen, Študentská 20, Zvolen 

 ▪ Kováčová, Penzión BENKO, p. Peter Trnka  (oproti parkovisku kúpaliska) 
 

 Zvolen, 23.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ing. Ľubomír Ivan, PhD.  
                                  riaditeľ VšLP 
                            
 
 
Upozornenie: 

Vážení rybári, rybársky revír Kováčovský rybník je účelovým rybárskym revírom 

Technickej univerzity vo Zvolene s prioritou plnenia pedagogicko-demonštračných funkcií. 

Z toho vyplýva aj vykonávanie niektorých činností vybratým zamestnancom TU vo Zvolene, 

ktoré presahujú rámec Vášho povolenia na lov. Okrem toho sa na rybníku vykonávajú aj 

činností nevyhnutné pri bežnom hospodárení v rybárskom revíri. V snahe predísť zbytočným 

nedorozumeniam žiadame športových rybárov, aby rešpektovali prioritné poslanie revíru 

a s tým súvisiace činnosti (napr. kontrolný odlov rýb mimo ustanovenej doby lovu a povolenej 

časti rybníka, lov dravých rýb, použitie člna). Vykonávanie uvedených činností nebude 

obmedzovať uplatňovanie Vášho rybárskeho práva vyplývajúce z vlastníctva vydanej 

povolenky. Pri akýchkoľvek pochybnostiach Vám pracovníci TU vo Zvolene, rybárska a lesná 

stráž na mieste poskytnú informácie o vykonávanej činnosti. Za pochopenie ďakujeme. 


