
Slovenský rybársky zväz 

Mestská organizácia Košice 

 

 

MIESTNY 

RYBÁRSKY PORIADOK 

 
  UPOZORNENIE 

 
Dňom 1.1.2019 vstúpil do platnosti nový 
zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z. a nová 
vykonávacia vyhláška k zákonu. Žiadame 

členov o ich dôsledné naštudovanie. 
 

Neznalosť zákona neospravedlňuje. 
 

 

 

 

Platný od 1. 1. 2019 
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Moldavská 43, 040 11 Košice 

 

Všetko pre rybárov-široký sortiment tovaru 

 

kaprárina, prívlač, feeder, plávaná, lov sumca 
 

Otváracie hodiny 

Pondelok 09.00 – 17.00 hod. 

Utorok 09.00 – 17.00 hod. 

Streda 09.00 – 17.00 hod. 

Štvrtok 09.00 – 17.00 hod. 

Piatok 09.00 – 17.00 hod. 

Sobota 09.00 – 12.00 hod. 

Nedeľa zatvorené 
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Slovenský rybársky zväz 

 
 Mestská  organizácia  Košice  

 

                Vodná 1, 0 4 0  0 1  K o š i c e ,   tel.: 055/62 200 13 
 

  Internetová stránka MsO SRZ Košice:     www.msokosice.sk  

 
 

MIESTNY 

RYBÁRSKY PORIADOK 

Platný od 1. januára 2019 do odvolania 

  
     Upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov 

povolení na rybolov na revíroch v obhospodarovaní 

Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 

Košice. 

 
Rybársky poriadok vydaný pre rok 2018 týmto 

stráca platnosť! 

 
 

Košice, 2018                             Výbor MsO SRZ Košice 

http://www.msokosice.sk/
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I. 

 
ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 
     Výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v 

revíroch  SRZ sa riadi zákonom o rybárstve č.216/2018 Z.z. a  

vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu. 

 
Rozsah platnosti miestneho povolenia: 

 

     Rozsah platnosti detských miestnych alebo detských zväzových 

povolení na kaprové vody sa počas letných prázdnin mesiacov 

bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry MsO SRZ Košice, 

v rozsahu miestneho kaprového povolenia, ktorého držiteľom je 

dospelá osoba sprevádzajúca dieťa pri love rýb. 

 

     Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové  je 

oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých kaprových revíroch 

uvedených v prílohe tohto rybárskeho poriadku. 

     Držiteľ miestneho povolenia na vody lososovo-pstruhové je 

oprávnený vykonávať  rybárske  právo na všetkých revíroch 

lososovo-pstruhových uvedených v prílohe. 

 
 

Všeobecný zákaz lovu rýb v dobe od 15. marca do 31. mája  platí pre 

kaprové revíry:  r.č. 4-4120-1-1 VVN Ružín,  r.č. 4-4081-1-1 OR Vranie  

jazero,  r.č. 4-3770-1-1 VN Seňa a r.č. 4-3960-1-1 VN Vyšná Kamenica. 

 

V ostatných kaprových lovných revíroch  je lov rýb povolený celoročne 

za dodržania individuálnej druhovej ochrany.  
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     V každom roku je stanovené pre každého člena MsO SRZ vo veku 

od 18 do 62 rokov povinnosť odpracovať brigádu. Povinnosť sa 

nevzťahuje na rok, v ktorom bol dovŕšený 18 rok veku, ale až za roky 

nasledujúce. Povinnosť sa vzťahuje aj na študentov a pretekárov. Od 

brigády sú oslobodení dôchodcovia, ženy, deti a držitelia preukazu 

ZŤP, ZŤPS. 

     Za neodpracovanú brigádu bude pri vydávaní povolenia účtované 

25,- Eur ! 

     Neodpracovanú brigádu je člen povinný uhradiť pri platení členského 

najneskoršie do 31. marca bežného roka. 

 

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA 
 
     Každý člen, vrátane detí a mládeže je povinný odovzdať vyplnený 

a zosumarizovaný Záznam o dochádzke a úlovkoch do 15. januára 

nasledujúceho roka a to aj v prípade, že nelovil, alebo si žiadny úlovok 
neprivlastnil.  

 

   Kto neodovzdá prehľad úlovkov za rok 2018 nebude mu 

umožnené zakúpiť si povolenie na rybolov na rok 2019.   

 

     Každý člen MsO SRZ Košice je povinný si splniť  členské 

povinnosti, okrem iného-zaplatiť členský príspevok do 31. marca 

bežného roka! Nezaplatením členského príspevku do stanoveného 

termínu občan stráca členstvo v SRZ! V odôvodnených a 

preukázaných prípadoch ( nemoc, pobyt v zahraničí, a pod.), môže 

výbor MsO SRZ zmeškanie lehoty  odpustiť najneskoršie však do 

konca bežného roka Pri opätovnom prijatí za člena SRZ takýto člen 

musí znovu uhradiť zápisné a členský príspevok. Zápisné   pre    

členstvo    v    MsO SRZ Košice   je   stanovené na 55,- Eur. 
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     Na vyzvanie člena Rybárskej s t ráže je loviaci povinný s a  

preukázať členským preukazom s nalepenou fotografiou.  

 
     Potvrdenie o zaplatení členského príspevku a povolení na rybolov 

je každý člen povinný s i  p o n e c h a ť .  V prípade odcudzenia, 

alebo straty rybárskych dokladov (členská známka, povolenie na 
rybolov) tieto budú vydané iba za úhradu v plnej výške.           

     V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových vodách 
privlastniť spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča 

veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. 

     Povolenie na pstruhové vody oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom 

kalendárnom roku spolu maximálne 40 ks pstruha  potočného, alebo 

lipňa tymianového. 

 

     Po vyčerpaní stanoveného limitu môže člen písomne požiadať výbor 

o umožnenie zakúpenia ďalšieho povolenia. Vydanie ďalšieho povolenia 

nie je nárokovateľné. 

 

     Loviaci    je    povinný    udržiavať    na    lovnom   mieste poriadok.  
Odpadky  po ukončení lovu  odniesť na miesto k tomu určené.  Zakazuje   

sa   odpad   páliť   na  provizórnych  ohniskách   v mieste lovu a okolí ! 

 
     Ak má loviaci psa, je povinný ho na požiadanie člena rybárskej stráže 

po dobu kontroly uviazať alebo opatriť náhubkom. V prípade, že majiteľ 

psa výzvu nerešpektuje, jeho konanie bude považované za 
neuposlúchnutie výzvy  rybárskej stráže.  Prípadný útok psa môže byť 

klasifikovaný ako útok na verejného činiteľa! 

   
   

Zákaz používania PET fliaš na bójky! 
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     Na prechovávanie privlastnených rýb v živom stave loviaci využíva 

vlastné dostatočne priestranné rybárske sieťky, prechovávacie vaky alebo 

iné zariadenia. 
      

    Spoločné prechovávanie privlastnených úlovkov viacerými rybármi 

z dôvodu možného marenia kontroly, množstva a poradia privlastnených 
rýb sa neodporúča a prípadnú trestno-právnu zodpovednosť znáša vlastník 

sieťky (prechovávacieho vaku prípadne iného zariadenia). 

 
Zákaz vjazdu autom na hrádze vodných nádrží! 

 

     Zákaz vykonávať zápisy v  Zázname o úlovkoch zmizikovateľným 

alebo teplom vymazávateľným perom.  
     Zákaz prepisovania už zapísaných údajov v Zázname o úlovkoch. 

V prípade nesprávne  zapísaných údajov riadok preškrtnúť (údaje musia 
byť čitateľné) a vykonať nový zápis v nasledujúcom riadku! 

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA 

 

     Prejednávanie disciplinárnych previnení sa vykonáva výlučne na 

základe písomného predvolania doručeného disciplinárne stíhanému do 

vlastných rúk. Za správnosť adresy uvedenej v evidencii členov 

a určenej na doručenie predvolania zodpovedá člen.  

 

     Zásielky neprevzaté v odbernej lehote, prípadne vrátené ako 

nedoručiteľné z dôvodu neznámeho adresáta, sa považujú za doručené 

dňom vrátenia a previnenie sa prejednáva v neprítomnosti disciplinárne 

stíhaného bez jeho vypočutia vo veci. Na prejednávanie previnenia je 

člen povinný predložiť členský preukaz a povolenie na rybolov. 
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Rybárske preteky: 

   

 1.5.2019 – otváracie feederové preteky jazero Košice  

 4.5.2019 – „Memoriál Andyho Tereščíka“ feederové preteky na Izre  

 5.5.2019 – zahajovacie preteky na Starom jazere v Čani 

11.5.2019 – absolventské preteky detí do 15 rokov na štrkovisku  

                     Krásna n/H.     

11.5.2019 – 12.5.2019 dvojdňové preteky na VN Seňa 

 1.6.2019 – „Bidovská rybka“ - detské preteky ku dňu MDD 

 8.6.2019 –  Ždaňanská turbína 

16.6.2019 – preteky primátora mesta Košíc-jazero Košice 

19.10.2019 – 20.10.2019 dvojdňové preteky na VN Seňa 

  3.11.2019 – „Memoriál Miroslava Kočiša“ pstruhový pretek jazero    

                     Izra 

 

     Pri  usporadovaní  pretekov  na  revíroch  MsO  SRZ  platí  podľa 

pravidiel CIPS pred pretekmi 24. hodinový zákaz lovu rýb na 

dotknutých revíroch. 

     Počas rybárskych alebo športových rybárskych pretekov v zmysle § 

20 ods.3 zákona lov loviacimi, ktorí nie sú účastníkmi pretekov je vo 

vymedzenom úseku revíru zakázaný. 

 
Úradné hodiny pre členskú základňu: 

 

od 2. januára do 30. júna 
 

Pondelok  13:00 – 18:00 hod. 

Utorok    13:00 – 18:00 hod. 

Streda     13:00 – 18:00 hod. 
Štvrtok    13:00 – 18:00 hod. 

Piatok     nestránkový deň 
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od 1. júla do 31. decembra 

 

Pondelok   10:00 – 16:00 hod. 
Štvrtok     16:00 – 18:00 hod. 

 

Termíny konania Obvodných členských schôdzi v roku 2019 
 

1.  ObO 1 – Staré mesto            22.2.2019 piatok 15:30 hod. 

2.  ObO 2 – Nové mesto            23.2.2019 sobota 08:00 hod. 

3.  ObO 3 – Furča                      23.2.2019 sobota 13:30 hod. 

4.  ObO 4 – Juh                          24.2.2019 nedeľa 08:00 hod. 

5.  ObO 5 – Mlynský náhon      24.2.2019 nedeľa 13:30 hod. 

Mestská konferencia               16.3.2019 sobota 10:00 hod.  

 

BRIGÁDNICKA  ČINNOSŤ 

 

      Vzhľadom   na   zhoršujúce sa  klimatické  a  následne aj 
hydrologické   podmienky   v   jarných     mesiacoch     na    našich    

revíroch,    bude brigádnická  činnosť naplánovaná hospodármi  až    

po     vyhodnotení   podmienok  v danom období.  Vyhlásenie    
termínu    brigády     bude   v dostatočnom      predstihu zverejnené  na    

nástenke  v    Rybárskom   dome resp. na  internetovej   stránke   

organizácie www.msokosice.sk 

 

Na brigádu je nutné si doniesť gumené čižmy! 
 

     Z každej riadne  ohlásenej a vykonanej brigády bude hospodárom 

príslušnej obvodnej organizácie vyhotovená uzavretá súpiska 

brigádnikov, na základe ktorej bude členovi vykonaný elektronický 

záznam o odpracovaní brigády do jeho osobnej karty  v centrálnej 

evidencii členov MsO SRZ Košice, ako aj záznam do členského 

preukazu v mieste brigády. 
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     Je zakázané požívať na brigáde alkoholické nápoje! U koho sa 

zistí požitie alkoholických nápojov počas brigády bude z brigády 

vykázaný. 

     Záujemca o účasť na brigáde sa musí prihlásiť na tel. čísle 

uvedenom v ozname o organizovaní brigády. 
 

Telefónne čísla hospodárov ObO 1-5 MsO SRZ Košice 

 

1.  ObO 1 – Staré mesto            Karol Hanus 0905 272 374 

2.  ObO 2 – Nové mesto            Róbert Halász 0917 736 879 

3.  ObO 3 – Furča                      Juraj Kasič 0907 632 906 

4.  ObO 4 – Juh                          Pavol Horňák 0918 683 275 

5.  ObO 5 – Mlynský náhon       Miroslav Barej 0918 878 466 
 

     Usporiadateľ brigády si vyhradzuje právo na stanovenie 

maximálneho počtu brigádnikov a neprihláseného člena nemusí do 

brigády zapojiť. 

 

     Akékoľvek porušovanie rybárskeho zákona a vykonávacej 

vyhlášky, ako aj miestneho rybárskeho poriadku zo strany členov SRZ, 

ale aj nečlenov, je loviaci povinný bezodkladne nahlásiť na telefónne 

čísla jedného z týchto funkcionárov MsO SRZ Košice: 
 

1. Vedúci Rybárskej stráže     0910 902 851 

2. Hospodár  MsO SRZ      0903 627 861 

 

Znečistenie vôd, ochorenia, úhyn rýb alebo technické zásahy do 

tokov sú členovia povinní oznámiť: 
 

1. Odboru inšpekcie ochrany vôd 0903 770 174  

                                                      055/633 29 13 

                                                    sizpiovke@sizp.ke 

2. Hospodárovi  MsO SRZ            0903 627 861 

3. Orgánom policajného zboru      158,112 
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Svoje postrehy, námety alebo fotografie môžete zasielať aj na  e-mailovú 

adresu : vedenie@msokosice.sk 

 

Facebook vám poskytne informácie na stránkach: 

Brigády – MsO SRZ Košice 

SRZ – Mestská organizácia Košice 

 

Dôležité telefónne čísla:    

Integrovaný záchranný systém  112 

Hasiči a záchranári    150 

Záchranná zdravotná služba  155 

Polícia      158 

Letecká záchranná zdravotná služba 18 155 

 

 

SLEDUJTE OFICIÁLNU STRÁNKU ORGANIZÁCIE 

 

www.msokosice.sk 

http://www.msokosice.sk/
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Príloha k rybárskemu poriadku 

Zoznam revírov MsO SRZ Košice 

 
DENNÝ ČAS LOVU RÝB NA KAPROVÝCH REVÍROCH: 

 
1. január až apríl, november a december        od 06:00 do 21:00 hod. 

2. máj                                                                od 04:00 do 24:00 hod. 

3. jún až október                                             od 00:00 do 24:00 hod. 

V dobe od 15. marca do 31. mája platí iba na tečúcich vodách 

a ostatných vodných plochách. 

 

KAPROVÉ   REVÍRY 

4-0630-1-1 - Hornád č. 1a 

Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko 
pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v 

km 107,955 až 118,4 - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač 
povolený od 1.apríla do 31.januára na zákl. rozhodnutia MŽP SR 

č.8947/2009- 8.1. Lov povolený celoročne. 
 

4-0631-1-1 -  Hornád č. 1b         

Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde po 

Kysacký cestný most a Ždaňský potok od ústia po pramene  a 
odstavené ramená v povodí revíru.  Lov povolený celoročne. 
 

4-0830-1-1 – jazero Izra        

Vodná plocha jazera (5 ha) pri obci Slanec.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
 

4-0840-1-1 – jazero  Košice 

Vodná plocha (20 ha)  priemyselnej jamy – Jazero pri mestskej 
časti sídliska Nad Jazerom. Lov povolený celoročne. 

Lovná miera:  amur - 70cm 

Zákaz rybolovu v ohraničenej časti pláže počas letnej sezóny t.j. od 

15. júna do 15. septembra, v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod.  
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4-1500-1-1 – Myslavský potok  

Myslavský potok od ústia po pramene. Lov povolený celoročne. 
 

4-1610-1-1 – Olšava č.1 

Čiastkové povodie rieky Olšava  od  ústia pri  obci Ždaňa po ústie 

potoka Svinica pri obci Svinica. Lov povolený celoročne. 

 

 

4-2400-1-1 – Sokoľanský potok 

Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene. Lov povolený 
celoročne. 
 

4-2620-1-1 – Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby  

Vodná plocha (15 ha) štrkoviska pri obci Čaňa.  
Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
 

4-2630-1-1 – Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby – cintorín 

Vodná plocha (15 ha) štrkoviska pri obci Čaňa.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
 

4-2640-1-1 – Štrkovisko Čaňa – Nové jazero  

Vodná plocha (20 ha) štrkoviska pri obci Čaňa.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 

 

Zákaz parkovania automobilom na pláži a brehoch jazera!  

Zákaz lovu rýb od 15.mája do 15. septembra na miestach: pláž. 
 

 

4-2650-1-1 – Štrkovisko Čaňa – Rezervácia 
Vodná plocha (8 ha) štrkoviska pri obci Čaňa.  
Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
 

4-2660-1-1 – Štrkovisko Čaňa – Staré jazero  

Vodná plocha (10 ha) štrkoviska pri obci Čaňa. 

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
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4-2670-1-1 – Štrkovisko Geča 

Vodná plocha (250 ha) štrkoviska pri obci Geča.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 

 

4-2680-1-1 – Štrkovisko Kechnec 

Vodná plocha (250 ha) štrkoviska pri obci Kechnec.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
 

 

4-2690-1-1 – Štrkovisko Kokšov-Bakša  

Vodná plocha (5 ha) pri obci Kokšov- Bakša.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
 

4-2890-1-1 – Torysa č.1 

Čiastkové povodie rieky Torysa od  ústia pri obci Nižná Hutka po ústie 
potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru.  
Lov povolený celoročne. 
 

4-3220-1-1 – VN Bidovce 

Ostatná vodná plocha (3 ha)  pri obci Bidovce.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
 

4-3770-1-1 – VN Seňa 

Vodná plocha (5 ha) nádrže pri obci Seňa. 

Pozor lov povolený až od 1.6. 

Lovná miera:  amur - 70cm 

4-3960-1-1 – VN Vyšná Kamenica 

Vodná plocha (2 ha) nádrže pri obci Vyšná Kamenica. 

Pozor lov povolený až od 1.6. 

Lovná miera:  amur - 70cm 
 

4-2700-1-1 – Štrkovisko Krásna n/H.   

Vodná plocha (30 ha) štrkoviska v okolí mestskej časti 
Košice-Krásna n/Hornádom.  

Lov povolený celoročne. Lovná miera:  amur - 70cm 
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4-4081-1-1 – Vranie jazero           

Vodná plocha  (1,5 ha) odstavného ramena v mestskej časti  

Košice - Vyšné Opátske. ( za splavom Jazero ) 

Pozor lov povolený až od 1.6. 

Lovná miera:  amur - 70cm 
 

 

4-4120-1-1 – VVN Ružín             

Vodná plocha (65 ha) vyrovnávacej vodnej nádrže nad obcou  

Malá Lodina po vybetónovanú časť hlavnej hrádze VN Ružín. 

Pozor lov povolený až od 1.6. 

 

Zákaz lovu z naplaveniny pri bezpečnostnom prepade 

a z vybetónovanej časti výpustného kanála VN Ružín.  

 

 

 

REVÍRY BEZ PRIVLASTNENIA SI ÚLOVKOV 

 

4-0641-4-4 -  Hornád č. 2b  ( lososovo – pstruhový revír )       

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Veľká 

Lodina po cestný most v obci Malá Lodina.  

 

 

Loviaci je povinný ulovené ryby na tomto revíry v čo najkratšom 

čase a čo najšetrnejšie pustiť späť do vody. V prípade 

prechovávania rýb v sieťke, prechovávacom vaku alebo v inom 

zariadení určenom na prechovávanie rýb bude toto považované za 

privlastnenie úlovku! Použitie háčikov s protihrotom je zakázané! 
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LOSOSOVÉ – PSTRUHOVÉ REVÍRY 

 

 

DENNÝ ČAS LOVU RÝB NA PSTRUHOVÝCH REVÍROCH: 

 

 

1. apríl a september                                             od 06:00 do 20:00 hod. 

2. máj a august                                                  od 05:00 do 21:00 hod. 

3. jún a júl                                                            od 04:00 do 22:00 hod. 

4. november a december  (platí len pre držiteľov na lov hlavátky)                               

                                                       od 07:00 do 19:00 hod.  
 

4-0640-4-1 -  Hornád č. 2a         
Čiastkové povodie rieky Hornád od K ysackého cestného mosta po 

cestný most Veľká Lodina.  
 

4-0642-4-1 -  Hornád č. 2c            

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Malá 

Lodina po priehradné teleso VVN Ružín. 
 

     Zákaz rybolovu z vybetónovanej časti výpustného kanála VVN 

Ružín po oboch stranách a v bezpečnostnom prepade VVN Ružín ! 

Lov   povolený   od   vzdialenosti   50 m  od  ústia   bezpečnostného 

prepadu VVN Ružín  v smere toku. 

 

4-0760-4-1 -  Ida č.2 
Čiastkové povodie rieky Ida od cestného mosta pri kaštieli v 

obci Veľká Ida po vodnú nádrž Bukovec I. 
 

4-0770-4-1 -  Ida č.3 
Čiastkové povodie rieky Ida od vodnej nádrže Bukovec I. po 

priehradné teleso vodárenskej nádrže Bukovec II. nad  obcou 

Bukovec. 
 



- 16 -  

4-0841-4-1 – Jazero Košice – Priemyselná časť         

Prietočná časť  priemyselnej jamy – Jazero pri mestskej časti 

sídliska Nad Jazerom.  

Lov pomocou bubliny, sbirolina, bavorského (tirolského) drievka 

a ich napodobenín s rovnakou funkciou je povolený. 
 

4-1620-4-1 – Olšava č.2 

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia potoka Svinica pri obci 

Svinica po pramene a potoky Svinický, Kamenický a Trštianka 

od ústia po pramene.  

4-1730-4-1 – Opátka 

Potok Opátka od ústia do VN Ružín po pramene. 
 

4-2410-4-1 – Sopotnica 

Potok Sopotnica od ústia po pramene. 

4-3270-4-1 – VN Bukovec I. 

Vodná plocha (30 ha) nádrže pri obci Bukovec.  

Lov pomocou bubliny, sbirolina, bavorského (tirolského) drievka 

a ich napodobenín s rovnakou funkciou je povolený. 

     Zákaz lovu v celom prívodnom kanály nádrže na malej hrádzi. 

Zákaz lovu z mostíka nad prívodným kanálom na malej hrádzi a 

od mostíka po začiatok pláže. Zákaz lovu na malej hrádzi od 

mostíka po vpust do nádrže. V tomto priestore označenom 

tabuľami zákazom lovu je tak tiež zakázané loviť z plavidiel a 

akýchkoľvek obdobných plávajúcich pomôcok. 

 

CHOVNÉ REVÍRY 

Na chovných revíroch je športový rybolov zakázaný celoročne! 

4-4231-4-2 – Zlatník I. 

Potok Zlatník I. od ústia do Belanského potoka po pramene. 
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4-0060-4-2 – Belanský potok 

Belanský potok od ústia po ramene. 
 

4-0360-4-2 – Čermeľský potok 

Čermeľský potok od ústia po pramene. 
 

4-0730-4-2 – Hrubša 

Potok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene. 
 

4-4232-4-2 – Zlatník II. 

Potok Zlatník II. Od ústia do potoka Opátka po pramene. 

 

4-2160-4-2 – Ružinok 

Potok Ružinok od ústia do VVN Ružín po pramene. 

 
4-2460-4-2 – Strašný jarok 

Potok Strašný jarok od ústia do Hornádu po pramene. 

 
4-3080-4-2 – Uhrinč 

Potok Uhrinč od ústia do Hornádu po pramene. 

 

4-1111-4-2 - Kysacký potok  

Od ústia po pramene. 
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Q - RYB 
Vaša najväčšia rybárska špeciálka v Košiciach 

 

Nájdete tu rybárske produkty svetových značiek 

 

RYBÁRI POZOR !!! 

 

Počas celého mesiaca február 2019 máme pre Vás pripravené 

AKCIE , pri ktorých si budete môcť doplniť Vašu rybársku výbavu 

ZĽAVY, ktoré Vám poskytneme pre akciu Február 2019 

 

Budú až do výšky 20% 

 

Zákaznícka karta? Prečo ju nemáte?  

Čím ďalej tým viac našich zákazníkov ju má. Aké výhody má naša 

karta? 

Pri každom jednom nákupe môžete získať zľavy až do výšky 10% 

 

Kde nás nájdete? 

Rybárske potreby Q-RYB, Rovníková 3 (sídlisko Nad jazerom) 04012 Košice 

 

Tel.: 055/7292792, Mobil: +421905524106 

www.rybarcime.sk 

www.q-ryb.sk  

http://www.rybarcime.sk/
http://www.q-ryb.sk/

