
 

1 

 

Štatút lovného revíru Rašov 2020 
 
 
 

• Jedná sa o revír s  lovom „chyť a pusť“  

• Správcom revíru je MO SRZ Bytča . 

• Revír je prístupný od 1.júna 2020 do 20.novembra 2020, len s platným dokladom, 

získaným ako prejav vďaky za príspevok na zarybnenie. 

• Pri vstupe do areálu, je záujemca o vydanie dokladu umožňujúceho lov na danom 

revíre, povinný predložiť platný členský preukaz MO SRZ k nahliadnutiu 

a overeniu údajov službukonajúcemu dozoru, pokiaľ ho záujemca má. Inak bude 

urobený záver, že členský preukaz MO SRZ nemá. Vstup do areálu je možný 
najskôr 15 minút pred začiatkom doby lovu. 

• Každý držiteľ platného dokladu  vstupom do areálu potvrdzuje, že sa oboznámil 
so štatútom, že ho plne akceptuje , čo potvrdí do zoznamu svojím podpisom! 

• Každý záujemca o platný doklad k lovu si je vedomý toho, že mu automaticky 
nevzniká nárok na vydanie platného dokladu.  

• Platný doklad umožňujúci lov vydáva výbor MO SRZ Bytča alebo ním poverená 

osoba a jeho držiteľom sa môže stať aj nečlen SRZ, za účelom spopularizovania 

športového rybolovu a potenciálnom rozšírení radov členov SRZ. 

• Každý doklad má svoje presné poradové číslo , obsahuje „meno a priezvisko“ lovca a 

je neprenosný /platí len počas kalendárneho roku vydania/. 

• Pri jedno- vychádzkovom je držiteľ povinný krížikom označiť číslo vychádzky spolu 

so zaznamenaním presného dátumu. Pri ročnom doklade sa zaznačuje len dátum lovu. 

• Ročný doklad má obmedzený počet vychádzok na 30. V prípade, že záujemca 

o lov, chce naďalej loviť , musí si zabezpečiť u službukonajúceho dozoru ďalší platný 

doklad.  

• Zapísať si dve vychádzky na jeden dátum alebo požadovať  dva a viac jedno- 

vychádzkových dokladov na ten istý deň a tú istú osobu je neprípustné. Platnosť 
jedno- vychádzkového dokladu je od započatia lovu v danom dni do uplynutia doby 

lovu stanovenej na príslušný deň /Príloha č.1/.  

• V čase , kedy je denný zákaz lovu, je zakázané zdržať sa v mieste lovu , rovnako je 
zakázané stráviť čas v stane, bivaku, neplatí pre službu. Všetky rybárske prúty 
musia byť stiahnuté a loviaci rybár musí opustiť areál najneskôr do 15 minút po 
uplynutí doby lovu, neplatí pre službu.  

• Lov rýb je povolený len na vyhradených miestach na maximálne dva prúty. Lov rýb 

na dierach je zakázaný. Lov rýb vláčením je povolený len pri kontrolovanom výlove 

schválenom hlavným hospodárom alebo rybárskych pretekoch. 

• Loviaceho rybára s platným dokladom môže sprevádzať maximálne jeden nerybár, 

ktorý nie je mladší ako 7 rokov a loviaci rybár plne zodpovedá za jeho bezpečnosť 

a dodržiavanie štatútu. 

• Lov rýb na živú a mŕtvu  rybku je zakázaný.   

• Lov rýb je povolený len na jednoháčik  
• Každá ulovená ryba musí byť s najväčšou opatrnosťou pustená späť do revíru.  

• Zasieťkovanie resp. zasakovanie ulovenej ryby sa považuje za pytliactvo, 
rovnako ako aj umiestnenie prázdnych prechovávacích zariadení rôznych 
konštrukcií a materiálov do vôd revíra.  

• Kontrolu na lovnom revíre môže vykonávať každý člen výboru MO SRZ Bytča 

a službukonajúci dozor určený výborom MO SRZ Bytča. Členovia rybárskej stráže 
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MO SRZ Bytča, môžu kontrolovať dodržiavanie štatútu revíru a jej príloh u všetkých 

loviacich a služba je povinná poskytnúť doklady k evidencii loviacich.  

• Každý kto vykonáva lov na danom revíre /aj člen výboru  MO SRZ Bytča / musí na 

vyzvanie kontrolórov zabezpečiť predloženie platného dokladu na lov rýb v danom 

revíre a na požiadanie sprístupniť k nahliadnutiu osobnú batožinu umiestnenú na 

lovnom mieste alebo nachádzajúcu sa v areáli revíru. 

• Každý kto vykonáva lov na danom revíre je povinný dodržiavať „etický kódex 
moderného rybára“, správať sa korektne k spoluloviacim kolegom, udržiavať čistotu 

na lovnom mieste a o porušeniach štatútu, rybárskej etiky a iných predpisov 

bezodkladne informovať službukonajúci dozor. 

• Rozkladať oheň mimo oficiálnych ohnísk je prísne zakázaný  
• Na revíri je zákaz používania lode a plavidiel s osádkou a aj na diaľku riadených 

modelov  , určených k vnadeniu, vyvážaniu nástrah alebo zdolávaniu rýb.  

• Za bezpečnosť a ochranu zdravia v areáli si zodpovedá každá osoba samostatne  

• V areáli je zakázané nadmerné požívanie alkoholických nápojov. Kto sa bude 

nevhodne správať bude vykázaný z areálu, bez náhrady. 

• K povinnej výbave držiteľa povolenia patrí  peán, podberák a odháčkovací 
matrac, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ulovenej ryby, najmä rany po 
háčiku. Ak mu niektorá vec z vybavenia chýba, tak mu môže byť požičaná 

u službukonajúceho dozoru. Chýbajúcu výstroj  musí držiteľ povolenia nahlásiť 

službukonajúcej hliadke hneď pri vstupe do areálu. 

• Správca revíru nezodpovedá za poškodenie prípadne odcudzenie osobných vecí osoby 

nachádzajúcej sa v areáli revíru ani za osobné autá a ich príslušenstvo nachádzajúce sa 

v areáli resp. v jeho blízkosti . 

• Personálne zabezpečenie služby na piatok večer, soboty a nedele majú za úlohu 

výborom MO SRZ  Bytča určené osoby. 

• Za vykonanú službu počas celého víkendu prináleží službukonajúcemu náhrada vo 

forme troch dokladov  s 3 vychádzkami, ktoré sú platné práve a výlučne len 

v priebehu služby a môžu byť prenesené na tri osoby , ktoré sa spolupodieľajú na 

výkone služby . 

• Správca revíru môže počas sezóny v presne vyhradených dňoch /max. 10 dní / , 

vymedziť revír pre uzavretú spoločnosť. Daná informácia bude vyvesená minimálne 

tri dni vopred na vývesnej tabuli a e-mailovej stránke, resp. sa je možné informovať u 

službukonajúcej hliadky.  

• Nedeliteľnou súčasťou daného štatútu sú prílohy s určením doby denného lovu 

a rozsah dokladov , ktoré možno získať na základe príspevku na zarybnenie. 

• V revíri je prísny zákaz kúpania a skákania do vody!!!  
• Dôležité upozornenie: Tento štatút má odporúčací charakter!  
• Správca revíru si vyhradzuje právo meniť štatút aj počas lovnej sezóny na základe 

uznesenia výboru MO SRZ Bytča. 

 

 

 

 

 

V Bytči  dňa 25.5.2020                                                   Výbor MO SRZ Bytča 
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Príloha č.1 - denné doby lovu rok 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Príloha č.2 - rozsah dokladov pre rok 2020 
 

 

  pond.-piatok sobota nedeľa 

marec,apríl určí výbor určí výbor určí výbor 

máj určí výbor určí výbor určí výbor 

jún 5,00-22,00 5,00-22,00 5,00-22,00 

júl  5,00-22,00 5,00-22,00 5,00-22,00 

august 5,00-22,00 5,00-22,00 5,00-22,00 

september 6,00-21,00 6,00-21,00 6,00-21,00 

október 7,00-19,00 7,00-19,00 7,00-19,00 

november 7,00-19,00 7,00-19,00 7,00-19,00 

december určí výbor určí výbor určí výbor 

platnosť 
nečlen MO SRZ BY člen MO SRZ BY člen výb.,RS,pom. hosp.,disc.a kontr.kom. 

prísp. na zaryb. prísp. na zaryb. príspevok na zarybnenie vo výške 

ročný- max.30 vychádzok 50,- EUR 30,- EUR 15,- EUR 

3 vych. služba služba služba 

1 vych. 8,-EUR 5,- EUR 4,- EUR 


