P R E V Á D Z K O V Ý P O R I A D O K NA R O K 2011 S ÚČINNOSŤOU OD 1.JANUÁRA 2011
1.Lov rýb je možný len s platným rybárskym lístkom vydaným Občianskym združením Telektó.
2.Prevádzková doba rybníka je stanovená prevádzkovateľom nasledovne: Na jazere Telektó je povolený
celoročný lov rýb, avšak od 31. marca do 9. mája je povolený len lov na spôsob chyť a pusť.. Od 10. mája je
povolený úplný rybolov. Rybolov je povolený počas všetkých dní týždňa okrem pondelka a štvrtka. V týchto
dňoch je možné člnkovanie sa na vlastnú zodpovednosť. V ostatné dni je člnkovanie a kúpanie psov
zakázané. OZ si vyhradzuje právo vo výnimočných dňoch rybolov zakázať ale aj povoliť.
3.Povolené denné doby lovu:
Január, Február, November, December od 7,00 do 17,00 hod.
Máj
od 5,00 do 21,00 hod.
Marec, Apríl
od 7,00 do 19,00 hod.
Jún , September
od 4,00 do 24,00 hod.
Júl, August
od 0,00 do 24,00 hod.
Október
od 5,00 do 22,00 hod.
4. Lovná miera rýb a čas individ. ochrany rýb je stanovená nasledovne:
Kapor : 40 – 65 cm
od 31.3. do 9.5.
Amur:
60 – 75 cm od 31.3 do 9. 5
Šťuka: 60 cm
od 1.1. do 15.6.
Boleň
: 40 cm
od 31.3. do 9.5
Zubáč: 50 cm
od 31.3 do 15.6.
Pleskáč:
25 cm
od 31.3. do 9.5.
Sumec: bez obmedzenia od 31.3. do 9.5
Lieň sliznatý 35 cm
od 31.3. do 9.5.
Karas, slnečnica, sumček americký, tolstolobik : bez obmedzenia
5.Celoročne chránené druhy rýb: kapor koi, čík európsky.
6.Zakazuje sa akékoľvek týranie rýb.
7.Lov dravých rýb na prívlač je zakázaný. Dravé ryby je možné loviť iba na nástrahovú rybku, ulovenú z tohto
jazera. Čereňou s rozmerom 1x1 m je povolený len lov návnadových rybiek a nemôže byť súčasne nahodená
udica. Lov čereňou je možný len od svitania do súmraku.
8.Lovné miesto rybára sa zaujme podľa príchodu chytajúceho.
Prichádzajúci musí brať ohľad, aby neobmedzoval suseda pri chytaní. Rybár nesmie prehadzovať svoju
návnadu do susedného pásma chytajúceho. Povinnosťou rybára je pred začatím lovu zapísať do záznamu
o úlovkoch dátum lovu.
9.Dospelý rybár môže pri chytaní rýb použiť dve udice maximálne s dvomi náväzcami. Deti max. jedna udica
s dvomi náväzcami. Rybár môže popri uvedenom počte udíc použiť 1 udicu bez navijaka (bič)
10 .Deti do 12 rokov musia byť pod dozorom dospelej osoby.
11.Dieťa, ktoré dovŕši v danom kalendárnom roku 15. rok veku, má možnosť použiť pri love dve udice
maximálne s dvomi náväzcami (lístok aj členské platí ako dospelý).
12.Povinná výbava každého rybára je: podberák, úlovková sieťka, vyberač háčikov a mierka.
13.Počas lovu nesmie rybár opustiť breh rybníka. V prípade, že člen rybárskej stráže nenájde majiteľa
nahodených udíc v ich blízkosti, má právo ich vybrať z vody von.
14.Rybu vloženú do sieťky musí okamžite zaznačiť do prehľadu o úlovkoch pred ďalším nahodením udice.
Úlovok musí rybár držať na stanovišti v úlovkovej sieťke do ukončenia rybolovu.
15.Rybár musí s úlovkom zaobchádzať šetrným spôsobom (odporúča sa použitie podložky). Ulovenú rybu,
ktorú si rybár nechce ponechať, musí okamžite vrátiť do vody tak, aby jej neublížil. Rybu, ktorú nepustí späť,
nesmie vymeniť za ďalšiu chytenú rybu. Počas lovu sú neprípustné akékoľvek špekulácie výmeny ulovených
rýb medzi rybármi.
16.Kapor väčší ako 65 cm a amur väčší ako 75 cm musí byť neodkladne vrátený do rybníka.
17.Rybár si môže privlastniť maximálne 2 ks hospodársky cenných rýb týždenne (maximálne však 20 ks ročne
na jeden rybársky lístok). V prípade splnenia hornej hranice si môže rybár zakúpiť ďalší rybársky lístok na
daný kalendárny rok. Hospodársky cenné ryby sú: kapor, šťuka, zubáč, amur,lieň sliznatý. Ak si rybár
privlastní 2 hosp. cenné ryby v daný deň ukončí lov.

18.Po zotmení musí byť lovné miesto vhodne osvetlené.
19.Zakazuje sa akékoľvek znečisťovanie areálu a zasahovanie do okolitej prírody. Zakazuje sa budovať pevné
rybárske stanovištia okolo jazera. V prípade piknikovania je každý povinný svoje miesto pobytu upratať
a väčšie množstvo smetí odniesť domov. Nedodržanie tohto predpisu sa bude zvlášť prísne trestať.
20.Pre každého dospelého rybára OZ Telektó sa ustanovuje povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín/ na
jeden rybársky lístok. Za každú neodpracovanú hodinu sa stanovuje poplatok 4,- €/hod. Po odpracovaní
povinných 10 brigádnických hodín bude každých ďalších 5 hodín odmenených hosťovacím lístkom.
21. Prevádzkovateľ (členovia rybárskej stráže) si uplatňuje právo v priebehu dňa kontrolovať rybára
o dodržiavaní Prevádzkového poriadku a má právo pri odchode prekontrolovať jeho výbavu.
22 .Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek pozmeniť a vymedziť priestor a čas rybolovu z vážnych dôvodov
(neresu rýb, prevádzkových dôvodov a pod.)
23 .Po ukončení rybolovu je rybár povinný rybolovné miesto zanechať v poriadku.
24. Porušenie ktoréhokoľvek predpisu tohto prevádzkového poriadku sa trestá nasledovne: prvý priestupok
zápisom do rybárskeho lístka poznámkou „upozornený“ a opakovaný priestupok odobratím rybárskeho lístka
na jeden kalendárny rok. V prípade závažnejšieho porušenia predpisov, resp. porušenia týchto predpisov
nečlenom OZ Telektó, bude vec postúpená vyšším správnym orgánom, prípadne orgánom oprávneným
trestnoprávne konať.
25.Výška členského na rok 2011: 10,- €/dospelí, 5,- €/deti
Cena ročného rybárskeho lístka na rok 2011 (doterajší členovia): 23,-€/dospelí, 9,- €/deti
Noví členovia – príplatok 50,-€/dospelí
Cena hosťovacích lístkov: 4,- € / deň, rybár si nemôže privlastniť hospodársky cennú rybu, alebo10,- € a rybár
si môže privlastniť jednu hospodársky cennú rybu.
Permanentný hosťovací lístok:( zahrňuje 4 dni lovu, nemusia byť po sebe idúce dni): 10,-€
Celoročný hosťovací lístok ( nezahrňuje poplatok za členské) bez možnosti privlastniť si hospodársky cennú
rybu: 30,-€
Hosťovací lístok na celý rybník pre organizované skupiny ( len po dohode a vo vyhradených dňoch – pondelok
a štvrtok) bez možnosti privlastniť si úlovok hospodársky cennej ryby: 150,- €
Za stratu alebo znehodnotenie členského a rybárskeho lístka sa ustanovuje manipulačný poplatok 1,- €
Členské a rybársky lístok sa vydávajú na 1 kalendárny rok a preto nie je možné žiadať 1/2 lístky. Výška
príspevkov sa v kalendárnom roku nemení. K rybárskemu lístku pre dospelého je možné vydať povolenie na
rybolov dieťaťu mladšiemu ako 8 rokov bezplatne. Na toto povolenie si však nemôže privlastniť žiadnu
hospodársky cennú rybu
26.Tento rybársky lístok je nutné odovzdať do 31. januára 2012.
27.Ustanovuje sa zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel do areálu jazera, s výnimkou zabezpečovania
prác , úprav a zarybňovania. Je ďalej zakázané akékoľvek správanie v areáli jazera ( byciklovanie sa, hlasné
počúvanie hudby apod.), ktoré narušuje kľud rybolovu.
Každému rybárovi želáme príjemnú rybačku.

