SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – RADA
ANDREJA KMEŤA 20, 010 55 ŽILINA

RYBÁRSKY PORIADOK

pre držiteľov zväzových lipňových povolení na rybolov
v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu
platný od 1. januára 2018
Slovenský rybársky zväz - RADA Žilina na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ v súlade so zákonom
č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. (ďalej len vyhláška) vydáva
tento lipňový zväzový rybársky poriadok (ZRP-L):

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH POVOLENÍ

a) Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu, na vodách lipňových uvedených v osobitnej časti tohoto poriadku (popisy revírov, úpravy lovných mier rýb), na
ktoré bolo vydané zväzové lipňové povolenie na rybolov.
b) Držitelia zväzového lipňového povolenia môžu loviť ryby vo všetkých
revíroch, uvedených v zozname rybárskych revírov tohoto ZRP-L.
c) Loviaci je povinný sa riadiť zákonom, vyhláškou a týmto rybárskym
poriadkom.
d) Pri love rýb musí mať loviaci okrem platného rybárskeho lístka, platné
povolenie na rybolov a platný členský preukaz s fotografiou vydaný základnou organizáciou SRZ.
e) Lov rýb v hraničných vodách je upravený v samostatnej časti tohoto
ZRP - L (str. 5-6).
f ) Držiteľ povolenia odovzdáva záznam do 15. januára nasledujúceho
roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal. Ak
držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá
povolenie na nasledujúci rok.
g) Rybárske revíry v prílohe tohto ZRP - L označené písmenom (H) informujú loviacich o výskyte hlavátky.
h) Na revíri s označením (CHAP) platí režim „bez privlastnenia si úlovku“.
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i)

V chránenej rybárskej oblasti (CHRO) je zakázané
- loviť ryby akýmkoľvek spôsobom,
- rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,
- vykonávať ťažbu riečnych materiálov.

Všeobecný zákaz lovu rýb pre vody lipňové
Vo vodách lipňových sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.
Zväzové lipňové povolenie neoprávňuje jeho držiteľa loviť a privlastniť si
hlavátku podunajskú.
V prípade, že ZO SRZ požiada o úpravu lovnej miery rýb na revíri, ktorý je
súčasťou tohoto zväzového povolenia, táto lovná miera platí pre všetkých
držiteľov tohoto povolenia. Tieto úpravy sú uvedené v osobitnej časti tohto
ZRP-L, v zozname rybárskych revírov.
Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom
okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.
Povinná výbava loviaceho
Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby,
uvoľňovač háčikov a podberák.
Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách
Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného prostredia, podľa príslušnosti daného rybárskeho
revíru, Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne
ohlásiť na linku 112.

VYBRATÉ USTANOVENIA Z VYHLÁŠKY

Denný čas lovu rýb (§ 12, ods.1, písm. b)
Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august		
od 04.00 do 22.00 hod.,
2. september a október
od 05.00 do 21.00 hod.,
3. november a december
od 07.00 do 19.00 hod.,
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Čas individuálnej ochrany rýb (§10, ods.1, písm. a) až l)
Čas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre
tieto druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca - mieň sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. mája - lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 15. júna - šťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra - hlavátka podunajská (Hucho hucho); na
hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,
f ) od 15. marca do 31. mája - kapor rybničný (Cyprinus carpio - zdomácnená forma) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí
od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych
pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky,
g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Aspius aspius),
2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10.pleskáč siný (Abramis ballerus)
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
12. pleskáč vysoký (Abramis brama)
13. podustva severná (Chondrostoma nasus).
h) od 15. marca do 15. júna
mrena severná (Barbus barbus),
sumec veľký (Silurus glanis),
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
zubáč volžský (Stizostedion volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný (Salmo trutta m.fario),
pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
j) od 1. septembra do 30. novembra
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úhor európsky (Anguilla anguilla)
k) od 1. septembra do 31. decembra
sih maréna (Coregonus maraena),
sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
blatniak tmavý (Umbra krameri),
býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
čík európsky (Misgurnus fossilis),
hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
kolok veľký (Zingel zingel),
kolok vretenovitý (Zingel streber),
lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
pĺž severný (Cobitis taenia),
pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica).

Lovná miera rýb (§13, ods.1, písm. a - x)

Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella)		
60 cm
b) boleň dravý (Aspius aspius)			
40 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho)		
70 cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus)		
20 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)		
20 cm
f ) jalec tmavý (Leuciscus idus)			
20 cm
g) jeseter malý (Acipenser ruthenus)		
45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio)		
40 cm
i) lieň sliznatý (Tinca tinca)			
25 cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)		
27 cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota)			
35 cm
l) mrena severná (Barbus barbus)		
40 cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius)		
25 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)		
25 cm
o) pleskáč siný (Abramis ballerus)		
20 cm
p) pleskáč tuponosý (Abramis sapa)		
20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama)		
30 cm
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r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

podustva severná (Chondrostoma nasus)		
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)		
pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris)		
pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)		
sih maréna (Coregonus maraena)		
sih peleď (Coregonus peled)			
sivoň potočný (Salvelinus fontinalis)		

30 cm
25 cm
45 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm

PODMIENKY LOVU RÝB NA HRANIČNÝCH VODÁCH S POĽSKOM
Všeobecné ustanovenia
Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb. Lov povolený sedem (7) dní v týždni. Prívlač povolená od 16. apríla do 31. augusta. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler
s telom do 8 cm (vrátane). Pri love muškárením je povolené používať
maximálne dve umelé mušky na náväzci. Loviť na umelú mušku je povolené od 16. apríla do 31. decembra.
Denné doby lovu na hraničných vodách
MESIAC

DOBA LOVU

Január, Február

od 07,00 do 17,00 hod.

Marec, Apríl

od 05,00 do 20,00 hod.

Máj, Jún, Júl, August

od 04,00 do 22,00 hod.

September, Október

od 5,00 do 21,00 hod.

November, December

od 6,00 do 18,00 hod.

Všetky ostatné ustanovenia zákona č.139/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č.185/2006 Z. z. o rybárstve platia v plnom rozsahu.
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Hraničné úseky riek s Poľskom
4-1940-6-1 Poprad č. 1 (hraničná voda)
(H)
		
MO SRZ Stará Ľubovňa
		
Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci
Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obci Legnava.
4-1950-6-1 Poprad č. 2a (hraničná voda)
(H)
		MO SRZ Orlov
		
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný
Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
4-0430-6-1 Dunajec č. 2 (hraničná voda)
(H)
		
MO SRZ Spišská Stará Ves
		Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
Lov hlavátky
Hlavátku môžu loviť a privlastňovať si iba držitelia hlavátkových povolení. Loviť hlavátku je na hraničných vodách povolené od 1. septembra do
31. decembra a to výlučne na umelé nástrahy. Používať ako nástrahu na
lov hlavátky živú a mŕtvu rybku ako aj jej časti je zakázané.
Záverečné ustanovenie
Tento rybársky poriadok platí od 1. 1. 2018.
Rybársky poriadok platný od 1. 1. 2017 stráca svoju platnosť.

ZOZNAM A POPIS RYBÁRSKYCH REVÍROV
STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ
3-0080-5-1 Biela Orava č. 2
MO Námestovo
		Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veselovianky po sútok Bielej
Oravy s Mútňankou. Lovná miera: lipeň 30 cm.
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3-0380-5-4 Bystrica č. 1a - CHAP
MO Čadca
		Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste
Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí
režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
3-0381-5-1 Bystrica č. 1b
MO Čadca
		Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most
pri kameňolome v obci Klubina. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm,
lipeň 30 cm.
3-0540-5-1 Čierňanka č. 1
MO Čadca
		Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm,
lipeň 30 cm.
3-1081-6-1 Hron č. 7b (H)			
MsO Zvolen
		Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom
Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 30 cm.
3-1111-6-1 Hron č. 9b (H)
MsO Banská Bystrica
		Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín. Lovná miera:
pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.
3-1120-6-1 Hron č. 10a (H)		
MO Podbrezová
		Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.
3-1131-6-1 Hron č.11b (H)		
MO Brezno
		Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane
prítokov Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.
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Rieka Orava sa nachádza na území, na ktorom platí štvrtý stupeň
ochrany prírody. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je tu zakázané: vjazd a státie motorovým vozidlom na
pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice,
cesty, miestnej komunikácie a parkoviska. Ďalej je zakázané táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň.
3-2710-6-1 Orava č. 1a (H)
MO Dolný Kubín
Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po betónovú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou
Oravský Podzámok. Úsek od vysutej lavičky do Záskalia v Dolnom Kubíne po
železničný most v Dolnom Kubíne a úsek od betónovej lavičky pre peších pri
futbalovom ihrisku s umelou trávou po novovybudovanú vysutú lavičku do
Gäceľa pri ČOV Dolný Kubín predstavujú časti revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový
27 cm, sivoň 30 cm, lipeň 40 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm,
jalec tmavý 30 cm, hlavátka 80 cm, mrena severná 60 cm.
3-2720-6-4 Orava č. 2a - CHAP (H)		
RADA SRZ
		
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci
Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene. Na tomto revíry platí režim bez
privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
3-2721-6-1 Orava č. 2b (H)		
RADA SRZ
		Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne. Lovná
miera: pstruh potočný 30 cm, podustva 35 cm, lipeň 35 cm, jalec
hlavatý 30 cm, hlavátka 80 cm.
3-3270-5-1 Rimava č. 3
MsO Rimavská Sobota
		Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Sídlisku Západ v meste
Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo
vrátane prítokov: Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka.
3-3130-5-1 Rajčanka č. 1 		
MsO Žilina
		Čiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad
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cestným mostom Žilina - Strážov po cestný most Žilina - Závodie pri
Drevenici. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-3350-5-1 Rohozná 		
MO Brezno
		Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno - Hálny po
sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky
Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník,
Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.
3-4430-6-1 Turiec č. 1 (H)
MsO Martin
		Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po cestný most
v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v
Moškovci sa nachádza v NPR. V úseku od ústia Turca do rieky Váh po
most pod Partizánskym cintorínom v časti Martin - Priekopa platí
režim chyť a pusť (CHAP). V úseku od cestného mosta pri benzínovej
pumpe OMV až po hať pri teplárni Martin je zimovisko rýb. Zákaz
lovu rýb od 1. 11. do 31. 12. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm.
3-4480-6-1 Turiec č. 2 (H)
MO Turčianske Teplice
		Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moškovci po most
Sklené - Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov
Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký,
Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sokol, Laclavský potok a Polerieka od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene.
3-4640-6-1 Váh č. 15 (H)
MsO Žilina
		
Čiastkové povodie rieky Váh od spodného železničného mosta Strečno - Vrútky po ústie potoka Hoskora. Úsek rieky od pravostranného
prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje CHRO. / Jánošíkov potok /. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh
potočný 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
3-4650-6-1 Váh č. 16 (H)
MsO Martin
		Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok derivačného kanálu do Váhu. Lovná miera: lipeň 35 cm,
pstruh potočný 30 cm.
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UPOZORNENIE:
Rybársky revír č. 3-5230-6-3 Váh – Krpeľany je vyhlásený za chránenú
rybársku oblasť (CHRO). Celoročný zákaz lovu rýb!
Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.
3-4680-6-1 Váh č. 18a (H)
MsO Ružomberok
		Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína, vrátane prítokov Bystrý potok
a Komjatná. Lovná miera: lipeň 40 cm, pstruh potočný 40 cm, pstruh
dúhový 30 cm, hlavátka 90 cm.

VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ
4-0430-6-1 Dunajec č. 2 (hraničná voda) (H) MO SRZ Spišská Stará Ves
		Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom. Lovná
miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-1670-5-1 Ondava č. 3
MO Vranov nad Topľou
		Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso
vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni. Lovná miera:
pstruh potočný 40 cm, pstruh dúhový 28 cm, lipeň 30 cm.
4-1940-6-1 Poprad č. 1 (hraničná voda) (H)
MO SRZ Stará Ľubovňa
		Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci
Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, pstruh dúhový 30 cm,
hlavátka 80cm.
4-1950-6-1 Poprad č. 2a (hraničná voda) (H)
MO SRZ Orlov
		Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný
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Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, hlavátka 80 cm.
4-1951-6-1 Poprad č. 2b (H)		
MO SRZ Orlov
		Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou
Ruská Voľa nad Popradom po cestný most pri obci Údol. Lovná miera:
pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, hlavátka 80 cm.
4-1960-6-1 Poprad č. 3a (H)
MO Stará Ľubovňa
		
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po po
teleso vakovej hate MVE Stará Ľubovňa. Lovná miera: pstruh potočný
30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm, jalec hlavatý 30
cm, mrena severná 50 cm, hlavátka 80 cm.
4-1961-6-4 Poprad č. 3b - CHAP (H)
MO Stará Ľubovňa
		Čiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka). Na tomto revíry platí
režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
4-1962-6-1 Poprad č. 3c (H)		
MO Stará Ľubovňa
		Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka) po cestný most v obci Holumnica. Lovná miera: pstruh
potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm, jalec
hlavatý 30 cm, mrena severná 50 cm, hlavátka 80 cm.
4-1970-6-1 Poprad č. 4 (H)		
MO Kežmarok
		Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po
ústie potoka Biela pri obci Bušovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm,
lipeň 35 cm, štuka 70 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, kapor 45 cm, lieň 30 cm.
4-1980-6-1 Poprad č. 5 (H)
MO Spišská Belá
		Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce
po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.
4-3020-5-1 Udava č. 1
MsO Humenné
		Čiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí
potoka Iľovnica.
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