PREVÁDZKOVÝ PORIADOK RYBOLOVU NA
JAZERE VOJKA
Vodný útvar:

Ostatná vodná plocha (štrkovisko)

Rozloha:

75 ha

Prevádzkovateľ: Komposesorát Vojka, s.r.o.
Vojka nad Dunajom 150
930 31 Vojka nad Dunajom
www.vojkakomposesorat.sk
Poverené osoby: Ing. Arpád Figura PhD., Ing. Jana Figurová PhD.,
Anita Liptaiová, tel. č. 0910 569 906 – poverená vydávaním rybárskych
povoleniek v prevádzke obchodu miestnych Potravín
Jazero Vojka predstavuje štrkovisko s dobrými prirodzenými podmienkami na chov prevažne
nížinných druhov rýb. V jazere sa vyskytuje amur biely, boleň dravý, kapor rybničný, lieň
sliznatý, pleskáč vysoký, ostriež zelenkavý, sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy,
úhor európsky, tolstolobik pestrý, jalec hlavatý, červenica ostrobruchá, plotica červenooká
a iné druhy. Kvalita vody a vysoká úživnosť jazera sú zárukou kvalitného rybolovu, ktorý
poskytuje návštevníkom možnosť ulovenia trofejných rýb. Podnikanie v osobitnom režime
podľa § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zmien na jazere Vojka
vykonáva vlastník prostredníctvom prevádzkovateľa.
! Rybárska sezóna na Jazere Vojka prebieha v termíne od 1. apríla – do 31.
decembra. Rybárčiť sa sa dá len s platným rybárskym povolením vydaným
u prevádzkovateľa Komposesorát Vojka, s.r.o. Povolenie na rybolov si môže
záujemca zakúpiť

u p. Anity Liptaiovej, tel. č. 0910 569 906

v prevádzke

obchodu Potravín ). Prevádzkové hodiny na zakúpenie povolení na rybolov je zatiaľ
v budove miestnych Potravín pri kostole oproti Obecnému úradu v obci Vojka nad
Dunajom v týchto pracovných hodinách :

Piatok :

6:00 hod. - 18:00 hod.

Sobota :

6:00 hod. - 12:00 hod.

! Povolenie na rybolov je neprenosné na inú osobu. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú
zodpovednosť. Osoba mladšia ako 15 rokov môže vykonávať rybolov zdarma len za
prítomnosti osoby staršej ako 18 rokov vlastniacej rybársku povolenku a s udicami
majiteľa rybárskej povolenky ( max. 3 ks udíc pre jedného majiteľa povolenky )
! Rybolov sa vykonáva na celej ploche jazera Vojka z brehu a člnov s výnimkou
severného a západného brehu jazera. Na severnom brehu Jazera, môžu loviť iba
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rybári, ktorí sú majiteľmi rekreačných objektov, alebo sú ich rodinnými príslušníkmi
na základe platných povolení na rybolov na Jazere Vojka pre všetkých.
! V termíne od 1.6. – do 31.8. je rybolov na západnom brehu jazera – Sektor A,
ZAKÁZANÝ z dôvodu kúpania a slnenia – OBECNÁ PLÁŽ .
! Pre rybárov na severnom brehu Jazera v rekreačnej oblasti (majiteľov rekreačných
objektov), platí osobitný čas rybolovu stanovený v osobitnom Prevádzkovom poriadku
pre túto zónu - Zóna č. 1. vypracovaný spoločnosťou Cresco Water park s.r.o. „Lov
rýb na severnom brehu jazera“.
! Rozostavenie jednolivých rybárov by malo byť minimálne 10 m, ak sa rybári medzi
sebou nedohodnú inak.
! Lovné miesta pre platiacich prenajímateľov majú minimálnu šírku 20 m.
! Člny, ktorými možno loviť a plaviť sa po Jazere môžu byť bezmotorové, alebo na
elektrický pohon, v dĺžke max. 5 m. Používanie motorových člnov je zakázané.
! Člny, ktorými možno loviť po celej ploche jazera musia dodržiavať vzdialenosť od
brehov min. 50 m.
! Loviaci si môže v jednom dni lovu privlastniť 2 kusy z nasledovných druhov rýb :
boleňa dravého, kapra rybničného, karasa striebristého, lieňa sliznatého, ostrieža
zelenkavého, pleskáča vysokého, tolstolobika bieleho, tolstolobika pestrého, úhora
európskeho, pstruha dúhového, sumca veľkého, šťuky severnej a zubáča veľkoústeho,
prípadne kombináciu týchto druhov a 4 ks bielej ryby. Ostatné sprievodné druhy rýb
je loviaci povinný pustiť späť do vody. Úlovky rýb, ktoré si chce loviaci privlastniť je
povinný ihneď zapísať do prehľadu o úlovkoch, v ktorom uvedie druh ryby a jej
dĺžku. Privlastnené ryby musí loviaci prechovávať v živom stave v sieťke. Loviaci
môže pokračovať v love rýb, ale ryby je povinný púšťať späť do vody.
! Sprievodné druhy rýb,

ako sú červenica ostrobruchá, plotica červenooká, jalec

hlavatý, jalec tmavý a iné možno loviť iba za účelom použitia ako nástrahy pri love
dravcov. Nepoužité nástrahové rybky je povinný loviaci pustiť späť do vody.
! Pri odchode z areálu rybár odovzdá povolenie na lov rýb s vyplneným záznamom
o úlovkoch priamo poverenej osobe prevádzkovateľa osobne p. Anite Liptaiovej
v budove miestnej predajne Potravín v Obci Vojka nad Dunajom, alebo do
schránky umiestnenej na budove pri vchode do predajne Potravín.
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! V prípade, že pri odchode z areálu povolenie nezanechá, rybár je povinný zaslať
vyplnené povolenie doporučenou poštou najneskoršie do 10 dní odo dňa vypršania
povolenky na adresu prevádzkovateľa uvedenú v úvode tohto prevádzkového poriadku
aj v prípade, že by žiadne ryby neulovili. Ak držiteľ povolenia do stanoveného
termínu záznam neodovzdá, prevádzkovateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok
a zaplatí pokutu vo výške 500 €.
! Invázne druhy rýb medzi ktoré patria: sumček čierny, sumček hnedý, hrúzovec
sieťovaný a býčko hlavatý je zakázané púšťať späť do vody. Tieto ryby treba
umiestniť do zbernej nádoby označenej ,,invázne ryby“.

Druhy a ceny povolení na jazere Vojka
Druh povolenia :

Cena :

Denné povolenie v režime chyť a pusť

10 €

Denné povolenie na lov a privlastňovanie rýb

20 €

Týždenné povolenie na lov a privlastňovanie
rýb
Mesačné povolenie na lov a privlastňovanie
rýb
Celosezónne povolenie na lov a privlastňovanie
rýb
Denné povolenie na vjazd motorovým
vozidlom
Týždenné povolenie na vjazd motorovým
vozidlom
Mesačné povolenie na vjazd motorovým
vozidlom
Celosezónne povolenie na vjazd motorovým
vozidlom
Poplatok za maloletých do 15 rokov
(môžu loviť ryby len pomocou udíc a dozoru
dospelého rybára)
Poplatok za vjazd pešo, bicyklom, babetou

40 €
60 €
150 €
10 €
30 €
50 €
100 €
0€
0€

* Občania s trvalým pobytom vo Vojke a členovia Komposesorátu Vojka
zapísaných na LV majú 50 % zľavu na všetky povolenia
! Predmetné poplatky na vjazd vozidiel sa vzťahujú aj na rybárov, ktorí chcú loviť ryby
na ramenách Dunaja v areáli Jazera Vojka.
! Vchod pre rybárov a vjazd motorových vozidiel bude prebiehať bránou v sektore A (
najbližšia brána od obce ), ktorá je pre vjazd nepovolených vozidiel zatvorená. Osoby
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oprávnené na vstup do areálu na základe povolení na vjazd dostanú kľúče od brány,
ktorú sú povinní za sebou pri vstupe aj odchode stále zatvárať.
! Na južnom a východnej úseku jazera prebieha v mesiacoch apríl, máj, jún, júl,
august a september nepretržitý 24 hodinový rybolov, avšak vstupná brána do
areálu po celý čas musí zostať uzamknutá pre prípad nepovoleného vstupu
neoprávnených osôb. Držitelia kľúčov od zámku predmetnej brány v prípade, že
nebudú dôsledne dodržiať uzamkýnanie, môže im byť povolenie na vjazd spolu
s klúčom odobratý bez vrátenia peňazí späť.
! Predmetné poplatky na vjazd vozidiel sa nevzťahujú na miestnych poľovníkov, členov
poľovného združenia Vojka, ktorí používajú bránu na poľovné účely.
V areáli jazera Vojka je povolené:
" použiť vlastné rybárske náčinie
" používať vlastný čln
" použiť vlastný gril na drevené uhlie
" prenajať si lovné miesto s maximálnou šírkou brehu 20 m na jeden kalendárny rok na
základe písomného súhlasu prevádzkovateľa za poplatok 1000 €
" vybudovať si na vlastné náklady dočasné mólo s maximálnou šírkou 5 m na základe
písomného súhlasu a schválenia architektonického riešenia prevádzkovateľa za
poplatok 1000 € na jeden kalendárny rok .
" na prenocovanie používať vlastné auto, obytný príves alebo kempingový
prístrešok, kempingový slnečník, rozkladaciu kempingovú posteľ, garimatky,
spacák na spanie.
Pri love rýb je povolené:
" používať maximálne tri udice
" používať čereň do veľkosti priemeru 1 m
" používať umelé nástrahy
" používať živú rybku pochádzajúcu výlučne z jazera Vojka
" používať mŕtvu rybku
" používať sonar denne len v čase od 12.00- 16.00 hod.
" použiť čereň za účelom lovu nástrahových rýb
" prikrmovať a vnadiť ryby (max. 5 kg jadrového krmiva na deň)
" loviť v zime na dierkach na vlastnú zodpovednosť
" loviaci si môže v jednom dni lovu privlastniť 2 kusy boleňa dravého, kapra
rybničného, karasa striebristého, lieňa sliznatého, ostrieža zelenkavého, pleskáča
vysokého, tolstolobika bieleho, tolstolobika pestrého, úhora európskeho, pstruha
dúhového, sumca veľkého, šťuky severnej a zubáča veľkoústeho, prípadne
kombináciu týchto druhov a 4 ks bielej ryby
V areáli jazera Vojka je zakázané:
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#
#
#

vjazd a státie motorovým vozidlom okrem držiteľov povoleni na vjazd
stanovanie
rybolov na severnom brehu Jazera – rekreačná oblasť (okrem majiteľov rekreačných
chát a ich rodinných príslušníkov za prítomnosti majiteľa )
# používať motorový čln
# obsadzovať vyhradené lovné miesta pre platiacich rybárov -prenajímateľov alebo VIP
miesta bez príslušnej povolenky
# hlučne správanie, dodržiavať nočný kľud
# rušenie ostatných pri love rýb
# plašiť ryby
# zakladať oheň
# používať prinesené rybky
# uchovávať v sieťke ryby nezapísané v prehľade o úlovkoch alebo nad rámec
povoleného množstva a druhu v aktuálnom dni lovu
# kŕmiť ryby okrem vnadenia, vnadenie je zakázané takými vnadidlami, ktoré zhoršujú
kvalitu vody ( napr. odpady z mliek. výrobní, bitúnkov, používať plesnivé alebo
pokazené návnady a pod.). Používanie psích peliet pre účely vnadenia je zakázané !
# vodenie psov alebo mačiek do areálu jazera
# znečisťovať vodu a brehy jazera
# poškodzovať stromy a kríky
# poškodzovať majetok prevádzkovateľa a iných osôb
# používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako
aj strieľať ryby, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, používať na lov rýb
elektrický prúd, omamné látky, rybie pasce a siete
# Pri love rýb sa zakazuje privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú
mieru:
amur biely (Ctenopharyngodon idella) – úplny zákaz všetkých veľkostí
boleň dravý (Aspius aspius) – 40 cm
kapor rybničný (Cyprinus carpio) – 40 cm
karas striebristý (Carassius auratus) – 25 cm
lieň sliznatý (Tinca tinca) – 30 cm
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis) – 20 cm
pleskáč vysoký (Abramis brama) – 30 cm
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) – 45 cm
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis) – 45 cm
úhor európsky (Anguilla Anguilla) – 45 cm
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) – 25 cm
sumec veľký (Silurus glanis) – 70 cm
šťuka severná (Esox lucius) – 60 cm
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) – 50 cm
#
#

zakazuje sa privlastniť si kapra s celkovou dĺžkou tela nad 60 cm.
zakazuje sa počas celej sezóny loviť amura bieleho

V areáli jazera Vojka je rybár povinný:
# pri love dodržiavať tento prevádzkový poriadok, prevádzkovú dobu na jedntolivých
brehoch jazera a dobu lovu jednotlivých druhov rýb
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#

#
#
#

#
#
#
#

pri love kapra dodržiavať stanovené termíny na rybolov jednotlivých druhov rýb :
- rybolov kapra rybničného ........................................................... od 1.5. – 31.12.
- rybolov bielej ryby a ostatných rýb okrem amura bieleho .......................... celoročne
pri love kaprovitých je povinné používať podušku pod kapra
po uplynutí jednej hodiny po západe slnka musí byť pri love lovné miesto osvetlené
loviaci je povinný predložiť kontrolórovi na jeho požiadanie povolenie na lov rýb,
písomný súhlas na prenájom lovného miesta a na vybudovanie dočasného móla,
občiansky preukaz, množstvo krmiva a ukázať privlastnené ryby. Povolenie na lovenie
rýb musí mať rybár pri sebe aj v prípade, že si ho kúpil eletronickou formou na webe
dodržiavať vzdialenosť lovných miest minimálne 10 m, ak sa rybári medzi sebou
nedohodnú inak.
dodržiavať vzdialenosť člnov na vode od brehov min. 50 m.
rybári a všetci návštevníci sú povinní v prípade potreby používať v areáli zriadené
mobilné ekologické WC, kontajner a koše na smeti
rybári sú povinní pri odchode upratať si svoje lovné miesto, odpadky uložiť do
kontajnera

V areáli jazera Vojka sú povolené nasledovné doby lovu :
! Rybolov na južnom a východnom brehu Jazera Vojka ( RYBÁRSKA ZÓNA ) je
povolený v týchto časových horizontoch :
V termíne od 1.4. do 30.9. ......................................................................... 24 hodín.
V termíne od 1.10. – do 31.12.

........................... v čase od 4:00 hod. do 23:00 hod.

! Rybolov na západnom brehu Jazera Vojka ( OBECNÁ PLÁŽ ) je povolený v týchto
časových horizontoch :
V termíne od 1.4. - do 31.5. ....................................................................... 24 hodín.
V termíne od 1.6. – do 31.8. ................

ZAKÁZANÝ z dôvodu kúpania a slnenia –

OBECNÁ PLÁŽ .
V termíne od 1.09. – do 31.12. ............................ v čase od 4:00 hod. do 23:00 hod.
! Rybolov na severnom brehu Jazera Vojka ( REKREAČNÁ OBLASŤ) je povolený
len pre majiteľov rekreačnej oblasti v týchto časových horizontoch :
V termíne od 1.4. - do 30.6. .......................................................................... 24 hodín.
V termíne od 1.7. – do 31.8. ..........................

od 8.00 – do 18.00 hod. je rybolov

ZAKÁZANÝ z dôvodu kúpania a slnenia – PLÁŽ PRE MAJITEĽOV CHÁT
V termíne od 1.9. – do 31.12. ............................ v čase od 4:00 hod. do 23:00 hod.
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! Pokuty za nedodržanie prevádkového poriadku pre rybolov na
Jazere Vojka :
Vjazd motorového vozidla do areálu Jazera
Vojka bez povolenia na vjazd
Používanie motorového člna na Jazere Vojka
Nepovolené obsadenie VIP miesta alebo miesta
vyhradeného pre prenajímateľa
Lovenie rýb bez povolenky na rybolov na Jazere
Vojka
Lovenie nepovoleného množstva a druhov rýb,
porušenie spôsobu rybolovu, používania
nepovolených prostriedkov a návnad pri
rybolove
Neodovzdanie
záznamu o úlovkoch poštou
alebo osobne poverenej osobe
Zanechanie odpadkov a neporiadku na lovnom
mieste

1000 €
1000 €
500 €
1000 €
500 €

500 €
200 €

! Návštevník je povinný zaplatiť pokutu pri porušení ustanovení tohto prevádkového
poriadku,

a to ihneď po jej zistení príslušnou oprávnenou osobou poverenou

kontrolou, v hotovosti oproti potvrdeniu.
! Návštevník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil na jeho
majetku v areáli jazera na porastoch, laviciach, mólach, vozíkoch, stoloch,
prístreškoch a pod., a to ihneď po jej zistení, v hotovosti oproti potvrdeniu. Inak bude
návštevník znášať všetky náklady prevádzkovateľa vynaložené na vymáhanie
spôsobenej škody.
! Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí návštevníkov športových rybárov pri odchode z areálu jazera pri podozrení z krádeže rýb.
K prípadom podozrenia z krádeže prevádzkovateľ privolá hliadku polície.
! V prípade porušenia horeuvedených podmienok rybolovu a ostatných prevádzkových
podmienok zo strany návštevníka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité
zrušenie jeho rybolovu, odobratia rybárskej povolenky a trvalý zákaz vstupu do areálu
jazera.
! Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Prevádzkového poriadku rybolovu
počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na informačnej tabuli
pri vstupe alebo na webovej stranke www.vojkakomposesorat.sk .

Ing. Arpád Figura, PhD.
konateľ

Alexander Bittera
konateľ

Kornel Majthényi
konateľ
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