
 
 

Pokyny pre lov v revíri č. 3-1460-1-4 VN Vindšachtské „chyť a pusť“ 

V rybárskom revíri s režimom chyť a pusť  sa zakazuje: 

a) privlastniť si rybu okrem inváznych nepôvodných druhov rýb, 
b) používať ako nástrahu živú rybku alebo jej časti 
c)   používať H-bóju 
d) loviť z telesa hrádze počas letnej sezóny. 

Loviaci musí mať: meradlo, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák (v danom prípade navrhujeme 
najmenej s ramenami 90x90 cm), rybársku podložku – najvhodnejšie s bočnicou a navrhujeme 
použiť dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ulovenej ryby. 
Loviaci je povinný zachádzať s ulovenou rybou čo najšetrnejšie a čo najskôr ju vrátiť späť do vody, 
osvetliť lovné miesto 1 hodinu po zotmení, udržiavať lovné miesto a príbrežné pozemky v čistote. 
V súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce Štiavnické Bane dodržiavať ustanovenia 
o parkovaní na vymedzených úsekoch, o nakladaní s odpadmi a o ochrane životného prostredia 
vrátane zákazu stanovania v uvedenej oblasti. 
Ďalšie podmienky lovu a parkovania: 
Pozemky za penziónom a reštauráciou až po tabuľu označujúcu revír MO SRZ (pred panelmi) sú v užívaní 
penziónu. Návštevníci zariadenia sú seniori prevažne s obmedzenou mobilitou a preto vlastník penziónu 
na vlastné náklady upravil chodník okolo vodnej nádrže a odvodnil svah pod cestou nad panelmi. Po 
vzájomnej dohode vlastníka a zástupcov MO SRZ  boli dohodnuté podmienky pre rybárov i hostí penziónu 
k spokojnosti obidvoch strán. Spoločnými silami boli upravené aj parkovacie miesta pre osobné autá nad 
cestou smerom pod hrádzu Bakomi. 

Na základe uvedeného žiadame loviacich: 

➢ pred príchodom na uvedené pozemky a záujem z nich loviť, aby sa vopred dohodli s prevádzkárkou 
či vôbec a za akých podmienok je tam možné parkovať, loviť, postaviť bivak a podobne, čo je nevyhnuté 
k tomu, aby sme zbytočne neobmedzovali pohyb ich návštevníkov, 
➢ nevchádzať autom pod cestu „nad panelmi“, je tam v malej hĺbke odvodnenie pozemku, 
➢ parkovať výhradne na určených miestach nad cestou - vyznačených tabuľkou a smerom pod hrádzu 
jazera Bakomi, 
➢ postaviť si lovné miesta tak, aby bol možný voľný pohyb návštevníkov penziónu a prípadných turistov 
po celom obvode jazera na „chodníkoch“, toto sa dotýka aj priestoru „pod lipou“ tak, aby chodci nemuseli 
vstupovať za zábradlie na cestnú komunikáciu, 
➢ s obcou Štiavnické Bane a zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. bolo 
dohodnuté, že loviť z telesa hrádze je možné len mimo obdobia letnej turistickej sezóny, 
➢ vlastník pozemku nachádzajúceho sa pod rodinným domom, na ktorý je prístup smerom od bufetu pri 
hrádzi po miestnej komunikácii a úzkym chodníkom pod rodinným domom súhlasí s jeho využívaním aj 
loviacimi rybármi len po vzájomnej dohode, 
➢ je prirodzené, že dodržiavanie nočného kľudu je samozrejmosťou s ohľadom na hostí penziónu 
a občanov Štiavnických Baní, nakoľko sa revír nachádza v intraviláne obce, 
➢ loviaci môžu využívať sociálne zariadenie (WC) pri bufete pána Prokaja bezplatne s jeho vedomím, 
nakoľko MO SRZ sa podieľa na úhrade prevádzkových nákladov, 
➢ prevádzkovateľ penziónu umožňuje rybárom aj využitie vlastných sociálnych zariadení (možnosť 
sprchy, WC) a okrem toho ponúka aj možnosť stravovania po vzájomnej dohode s prevádzkárkou pani 
Makovínyovou alebo vlastníkom pánom Franzom Weingarsthoferom. 

Vážení športoví priatelia, dodržiavanie dohôd robí zo zúčastnených strán aj dobrých priateľov. Je 
v záujme všetkých rybárov i Miestnej organizácie SRZ vzájomne si ctiť a rešpektovať potreby druhej strany 
bez zbytočnej agresivity a vo vzájomnej úcte. Správajte sa tak, aby výbor MO SRZ nemusel prijať aj 
nepopulárne opatrenia voči členom SRZ v prípade vzniku, resp. vyvolávania zbytočných konfliktov.  


