
 

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia 

Trenčín 
 

 

Miestny rybársky poriadok 
 

Pre držiteľov povolení na lov rýb 

v rybárskych revíroch 

SRZ - MsO Trenčín 
 

 

Platný od 1. januára 2020 

 

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Trenčín (ďalej len SRZ - MsO Trenčín)  

na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch...... v súlade so 

zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o rybárstve“) 

a vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, s prihliadnutím na zákon č. 543/2002 Zb.  

o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákon č. 364/2004 Zb. o vodách vydáva tento miestny 

rybársky poriadok. 

 

Uvedením do platnosti stráca platnosť miestny rybársky poriadok platný od 1.1.2019 

 

1. Tento rybársky poriadok stanovuje podmienky lovu rýb v rybárskych revíroch v užívaní 

MsO SRZ Trenčín. 

2. Držiteľ platného povolenia na lov rýb sa riadi zákonom č. 216/2018 o rybárstve, 

vykonávacou vyhláškou ktorou sa vykonáva tento zákon a príslušnými ustanoveniami 

tohto rybárskeho poriadku, podľa druhu povolenia, ktorého je člen držiteľom. 

3. Držiteľ miestneho kaprového povolenia môže loviť ryby v kaprových rybárskych revíroch 

uvedených v zozname (rybárskych revírov) tohto miestneho rybárskeho poriadku. 

4. Držiteľ miestneho pstruhového povolenia môže loviť ryby v pstruhových rybárskych 

revíroch uvedených v zozname (rybárskych revírov) tohto miestneho rybárskeho poriadku. 

5. Revír označený „kaprový (H)” informuje loviaceho o možnom výskyte hlavátky. 

6. Loviaci pri love rýb na rybárskom revíri alebo jeho časti s režimom  „Chyť a pusť“ 

(CHAP), je povinný ulovenú rybu pustiť späť do vody, táto povinnosť sa nevzťahuje  

na invázne nepôvodné druhy rýb. Loviaci nesmie používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu 

rybku alebo jej časti.  

 

V zmysle §13, ods. 5, písm. b) zákona o rybárstve, je v kaprových vodách, ktoré sú 

ostatnými vodnými plochami (napr. štrkoviská, rašeliniská, pieskovne) povolený 

celoročný lov rýb. 

 

Zákaz lovu rýb platí: 

• na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany (§16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny) pokiaľ na ňom nebola udelená výnimka, 

• v chovných rybárskych revíroch označených tabuľou s nápisom“ Chovný rybársky revír“, 

• v chránených rybích oblastiach označených tabuľou s nápisom“ Chránená rybia oblasť“. 
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Zoznam rybárskych revírov SRZ MsO Trenčín 
 

Vody lososové: 

Pstruhové - lovné: 

Drietomica r. č. 2-0380-4-1, Chocholnica r. č. 2-0250-4-1, Ľuborčiansky potok 2-1161-4-1, 

Selecký potok r. č. 2-2630-4-1, Potok Súčanka 2-2730-4-1, Svinica č. 2 r. č. 2-2750-4-1, 

Teplička r. č. 2-4300-4-1, Turniansky potok r. č. 2-4340-4-1, Vlára r. č. 2-4450-4-1. 

Pstruhové - chovné: 

Potok Brusné r. č. 2-0381-4-2, Potok Nestora r. č. 2-2731-4-2, Potok Kondrút r.č. 2-2631-4-2, 

Potok Tarabove r. č. 2-0252-4-2, Kubranský potok r. č. 2-1110-4-2, 

Vlára č. 2 r. č. 2-4451-4-2.  

 

Na týchto vodách sa zakazuje lov všetkých druhov rýb od 1.10. do 15.4. 

 

Vody kaprové: 

Kaprové - lovné: 

VN Baračka r. č. 2-4480-1-1, VN Bodovka  r. č. 2-2980-1-1, VN Svinica r. č. 2-5310-1-1,  

Enkláva r.č. 2-0630-1-1, Kočkovský kanál č.8 r.č. 2-4431-1-4, O.R. Kľúčové r. č. 2-1670-1-1,  

Váh č. 8 r. č. 2-4430-1-1, Štrkovisko Nozdrkovce  r. č. 2-3771-1-1, 

Štrkovisko Ľuborča r. č. 2-3601-1-1, Štrkovisko Nemšová r. č. 2-3750-1-1, 

Štrkoviská  Trenčianske Kaskády r. č. 2-4330-1-1, Štrkovisko Skalka r. č. 2-0880-1-1, 

Gabajove štrkoviská r. č. 2-0641-1-1, Biskupický kanál č. 8 – r. č. 2-4432-1-1. 

Kaprové - chovné:  

VN Park Trenčianske Teplice r. č. 2-2041-1-2, Štrkovisko Bodovka r. č. 2-2981-1-2 

(označená časť). 

 

 

Popis pstruhových revírov 
 

Potok Drietomica – r. č. 2-0380-4-1 

Od ústia do rieky Váh po hranicu s ČR. Do revíru patrí prítok Liešna, od ústia po štátnu 

hranicu s ČR. Pravostranný prítok  Brúsne a ľavostranný prítok Dúbravka, od ústia  po 

pramene, predstavujú chovnú časť revíru. 
 

Potok Chocholnica – r. č. 2-0250-4-1 

Od ústia do rieky Váh, po pramene, ľavostranný prítok Tarabove od ústia po pramene, 

predstavuje chovnú časť revíru. Do revíru patria Melčický a Ivanovský potok od ústia  

po pramene. 
 

Kubranský potok – r. č. 2-1110-4-2 

Od ústia do potoka Teplička r. č. 2-4300-4-1, po pramene je odchovným zariadením RADY 

SRZ. 
 

Ľuborčiansky potok – r. č. 2-1161-4-1 

Od ústia do rieky Váh pri Nemšovej časť Ľuborča, po hranicu pozemkov Štátnych lesov SR, 

v dĺžke asi 6 km. Hranica revíru so ŠL SR je vyznačená revírnou tabuľou. Do revíru patrí 

pravostranný prítok Závadka od ústia po pramene. 
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Potok Tarabove – r. č. 2-0252-4-2 

Potok Tarabove od ústia až po pramene predstavuje chovný revír. 
 

Selecký potok – r. č. 2-2630-4-1 

Od ústia do VN Bodovka r. č. 2-2980-1-1, po prameň. Do revíru patria všetky pravostranné 

prítoky medzi obcami Selec a Trenčianske Stankovce. Potok Sedličanka predstavuje chovnú 

časť revíru.  

 

Potok Súčanka – r. č. 2-2730-4-1 

Od ústia do rieky Váh pri obci Skalka nad Váhom po pramene. Do revíru patria ľavostranné 

prítoky Hlboké, Cverenkársky potok, Depšinský potok a pravostranný prítok Závrská a Biely 

potok. Ľavostranný prítok Nestora je odchovný revír. 

 

Potok Svinica č. 2 – r. č. 2-2750-4-1 

Od železničného mosta  Svinná – Ruskovce po VN Svinica r. č. 2-5310-1-1. Od vtoku do VN 

Svinica po prameň. Do revíru patria ľavostranné prítoky Jastrabský,  Svitavský, Neporadzský 

potok a Mitický potok. 

 

Potok Kondrút – r. č. 2-2631-4-2 

Potok Kondrút od ústia až po pramene predstavuje chovný revír. 

 

Potok Teplička – r. č. 2-4300-4-1 

Od ústia do rieky Váh po VN Baračka r. č. 2-4480-1-1. Od vtoku do VN Baračka po prameň. 

Do revíru patrí aj pravostranný prítok - Opatovský chovný potok. 
 

Turniansky potok – r. č. 2-4340-4-1  

Od ústia do rieky Váh po pramene. Pravostranné prítoky Soblahovský potok a Hukov potok 

ako aj ľavostranný prítok Rígelský potok patria do povodia Turnianskeho potoka.   
 

Vlára – r. č. 2-4450-4-1  

Čiastkové povodie rieky Vlára od ústia do rieky Váh pri meste Nemšová po hranicu s Českou 

republikou.  
 

Vlára č. 2 – r. č. 2-4451-4-2 

Ľavostranné prítoky rieky Vlára r. č. 2-4450-4-1,  Sietne,  Kornačka a pravostranné prítoky 

Rajkovský,  Čaganovský potok, od ústia do rieky Vlára po pramene predstavujú chovný  

revír. 
 

Potok Brusné – r. č. 2-0381-4-2 

Potok Brusné od ústia až po pramene predstavuje chovný revír.  

 

Potok Nestora – r. č. 2-2731-4-2 

Potok Nestora od ústia do Súčanky až po pramene predstavuje chovný revír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Popis kaprových revírov 
 

VN Baračka – r. č. 2-4480-1-1 

Vodná plocha o výmere 8 ha v katastri obce Omšenie. Zakazuje sa lov rýb vo vývare. 

Zakazuje sa vjazd motorových vozidiel na korunu hrádze a lov rýb z telesa hrádze. Zakazuje 

sa lov rýb vo vzdialenosti menšej ako 30 m od telesa hrádze.  

Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. 
 

Enkláva – r. č. 2-0630-1-1 

Vodná plocha slepého ramena  o výmere 11 ha v katastrálnom území obce Trenčianska Teplá 

je prepojená Kočkovským kanálom č. 8 /r. č. 2-4430/. Hranica revírov Enkláva od Kočkovský 

kanál č. 8 je vyznačená bójami. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. 
 

Gabajove štrkoviská – r. č. 2-0641-1-1 

Štyri vodné plochy (štrkoviská) (0,70; 1,91; 1,89 a 1,72 ha) v katastrálnom území obce 

Kľúčové, nachádzajúce sa na ľavom brehu rieky Váh, medzi riekou Váh a diaľničným 

úsekom Trenčín – Dubnica nad Váhom. Lov rýb povolený celoročne, pri dodržaní času 

individuálnej ochrany rýb. 

 

Štrkovisko Skalka – r. č. 2-0880-1-1 

Vodná plocha štrkoviska o výmere 2,5 ha, v katastri obce Zamarovce. Nachádzajúca sa pri 

vodnej elektrárni Trenčín, na ľavom brehu rieky Váh. Lov rýb povolený celoročne,  

pri dodržaní času individuálnej ochrany rýb. 
 

Odstavné rameno Kľúčové – r. č. 2-1670-1-1 

Vodná plocha odstavného ramena o výmere 2,5 ha v katastri obce  Kľúčové. Nachádzajúca  

sa za hrádzou na pravom brehu rieky Váh. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. 

 

VN Bodovka – r. č. 2-2980-1-1 

Vodná plocha nádrže o výmere 13 ha pozdĺž cesty medzi obcami Trenčianske Stankovce  

a Krivosúd – Bodovka. Časť revíru oproti hospodárskemu objektu MsO SRZ Trenčín  

vyznačený tabuľami predstavuje účel využitia revíru chovný, kde platí celoročný zákaz lovu 

rýb.  

Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. 
 

Štrkovisko Ľuborča – r. č. 2-3601-1-1 

Vodná plocha štrkoviska o výmere 2,5 ha nachádzajúca sa v katastri obce Ľuborča.  

Pri čističke odpadových vôd za hrádzou na pravom brehu rieky Váh. Lov rýb povolený 

celoročne,  pri dodržaní času individuálnej ochrany rýb. 
 

Štrkovisko Nemšová – r. č. 2-3750-1-1 

Vodná plocha štrkoviska  o výmere 3,2 ha v katastri mesta Nemšová, nachádzajúca sa  

na pravom brehu rieky Vlára. Lov rýb povolený celoročne, pri dodržaní času individuálnej 

ochrany rýb. 

 

Štrkovisko Nozdrkovce – r. č. 2-3771-1-1 

Vodná plocha štrkoviska  o výmere 5,25 ha nachádzajúca sa v katastri Trenčianske Biskupice. 

Na kratšej strane revíru od rieky Váh je vyhlásené neresisko rýb a platí tam všeobecný zákaz 

lovu rýb ako z pobrežných pozemkov, tak aj z plavidiel. Loviť ryby je celoročne zakázané 

taktiež z oplotených pozemkov. Revír je majetkom SRZ MsO Trenčín. Lov rýb povolený 

celoročne, pri dodržaní času individuálnej ochrany rýb. 
 

 

 

 



5 

 

 

VN Svinica – r. č. 2-5310-1-1 

Vodná plocha nádrže o výmere 13 ha nachádzajúca sa na rozhraní katastrov obcí Svinná, 

Trenčianske Jastrabie, V. Hradná, vedľa cesty 2. triedy, medzi obcami Trenčianske Jastrabie 

a Svinná. Zakazuje sa lov rýb vo vzdialenosti menšej ako 30 m od telesa priehrady. Zakazuje 

sa lov rýb vo vývare. Zakazuje sa kladenie ohňa mimo vyhradených ohnísk. Vodná plocha sa 

nachádza v 4. ochrannom pásme. Platí zákaz používania spaľovacích motorov na plavidlách 

používaných pri výkone rybárskeho práva. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. 
 

Štrkoviská Trenčianske Kaskády – r. č. 2-4330-1-1 

Štyri vodné plochy (štrkoviská) o celkovej rozlohe 10 ha nachádzajúce sa pri ČOV Kostolná – 

Záriečie, medzi Biskupickým kanálom a riekou Váh. Zakazuje sa lov rýb z priestoru medzi 

druhým a tretím štrkoviskom, ako aj medzi tretím a štvrtým štrkoviskom. Zákazy sú 

vyznačené tabuľami. Lov rýb povolený celoročne, pri dodržaní času individuálnej 

ochrany rýb. 

 

Váh č. 8 – r. č. 2-4430-1-1 /H/ 

Čiastkové povodie Váhu od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po 

diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom, časť Kočkovského kanála od sútoku 

rieky Váh po VE Trenčín. Rybársky revír Enkláva v k. ú. obce Trenčianska Teplá predstavuje 

samostatný rybársky revír, hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami 

vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách v úseku od cestného mosta Bierovce po 

ústie Turnianskeho potoka, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za 

obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky. 

Zákaz lovu z verejne neprístupných a oplotených pozemkov. Zákaz lovu rýb z plavidiel vo 

vzdialenosti menšej ako 50 m od oboch strán telesa vodnej stavby Trenčianske Biskupice II. 

Lov rýb povolený celoročne, pri dodržaní času individuálnej ochrany rýb. 

 

Kočkovský kanál č. 8 – r. č. 2-4431-1-4 

Vodná plocha kanála od vodnej elektrárne Trenčín po diaľničný privádzač Dubnica nad 

Váhom. Revír je s režimom „CHYŤ a PUSŤ “  tzv. (CHAP). V zmysle §14 ods. 20 Vyhlášky 

MŽP č. 381/2018 Z. z. platí povinnosť používania rybárskej podložky na kaprových vodách 

s režimom CHAP. Lov rýb povolený celoročne. 
 

VN Park Trenčianske Teplice r. č. 2-2041-1-2 

Bočná vodná nádrž  v parku v obci Trenčianske Teplice časť Baračka. Chovný kaprový revír 

SRZ MsO Trenčín. Zákaz lovu rýb. Odlov rýb môže vykonávať len užívateľ. 
 

Spoločný úsek revíru Váh a Biskupický kanál s SRZ MsO Nové Mesto nad Váhom 

Čiastkové povodie revíru Váh a Biskupického kanála r. č. 2-4420-1-1 (Váh č. 7). Spoločný 

úsek od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po úroveň ústia 

Bošáckeho potoka do Biskupického kanála. Platia povolenia pre držiteľov zväzových 

kaprových povolení a miestne povolenia na lov rýb pre vody kaprové vydané MsO SRZ 

Trenčín a MsO SRZ Nové Mesto nad Váhom. 
 

Štrkovisko Bodovka r. č. 2-2981-1-2 

Vodná plocha štrkoviska v katastri Rozvadze oproti hospodárskemu objektu MsO SRZ 

Trenčín. Zákaz lovu rýb. Odlov rýb môže vykonávať len užívateľ. 

 

Biskupický kanál č. 8 – r. č. 2-4432-1-1 

Biskupický kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po hať 

Trenčianske Biskupice I. Súčasťou revíru je aj slepé rameno Ivanovský Kút v katastri obce 

Ivanovce. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.  

V katastri obce Ivanovce, v časti revíru kde sa nachádza slepé rameno Ivanovský kút 

platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. 
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Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch: 

 

a) pstruhových vodách v mesiacoch 

1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h 

2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h 

3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h 

4. november a december  od 7.00 h do 19.00 h 

 

 

b) kaprových vodách v mesiacoch 

1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h 

2. máj od 4.00 h do 24.00 h 

3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h. 
 

 

 

 

Najmenšia ustanovená lovná miera jednotlivých druhov rýb: 

 

 

amur biely   60 cm  pleskáč tuponosý  25 cm 

amur čierny   60 cm  pleskáč vysoký  30 cm 

boleň dravý   40 cm  pleskáč zelenkavý  15 cm 

hlavátka podunajská 80 cm  podustva severná  30 cm  

jalec hlavatý  25 cm  pstruh dúhový  27 cm 

jalec maloústy  20 cm  pstruh potočný  30 cm 

jalec tmavý   30 cm  sih peleď   25 cm 

jeseter malý   45 cm  sivoň potočný  27 cm 

jeseter sibírsky   45 cm  sumec veľký  70 cm 

kapor rybničný   45 cm  šťuka severná  60 cm 

lieň sliznatý   40 cm  tolstolobik biely  45 cm 

lipeň tymiánový   33 cm  tolstolobik pestrý  45 cm 

mieň sladkovodný  35 cm  zubáč volžský  35 cm 

mrena severná  40 cm  zubáč veľkoústy  50 cm 

nosáľ sťahovavý  30 cm  úhor európsky  50 cm 
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Úprava lovných mier jednotlivých druhov rýb  

v MsO SRZ Trenčín platná od 1.1.2020 
Upozornenie: 
V súlade s §36 odst. r) Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018, ktorou sa vykonáva Zákon  

č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva užívateľovi súhlas na zvýšenie 

najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. 

 

Na vodách kaprových obhospodarovaných SRZ MsO Trenčín je lovná 

miera kapra rybničného 45 cm.  

 

Najväčšia lovná miera  kapra rybničného 70 cm   (K-70) platí v revíroch: 

Enkláva – r. č. 2-0630-1-1 

Váh č. 8 – r. č . 2-4430-1-1   

Štrkovisko Nozdrkovce – r. č. 2-3771-1-1 

VN Svinica  – r. č. 2-5310-1-1 

Najväčšia lovná miera - Mrena severná – 60 cm 

Platí pre revír Váh č. 8 - r. č. 2-4430-1-1, Vlára - r. č. 2-4450-4-1  

v obhospodarovaní SRZ MsO Trenčín. 

Najmenšia lovná miera - Lieň sliznatý – 40 cm 
Platí na všetkých vodách kaprových obhospodarovaných SRZ MsO Trenčín. 

Najmenšia lovná miera - Pstruh potočný – 30 cm 

Platí na všetkých vodách obhospodarovaných SRZ MsO Trenčín. 

 

Rozsah platnosti povolenia na lov rýb: 
Známka Miestneho a Zväzového povolenia na kaprové vody nalepená v súlade  

so SMERNICOU o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na 

rybolov v Povolení na rybolov oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom 

kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, 

šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, 

pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho 

kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí.  

Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“.  

V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených 

rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ. 
 

Známka Miestne povolenia na lipňové vody alebo pstruhové vody nalepená v súlade  

s touto smernicou v Povolení na rybolov oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom 

kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha jazerného, 

pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho 

kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí.  

Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“.  

V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených 

rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ. 
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Ostatné ustanovenia: 

 
Loviaci môže pri love na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, 

pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni. 

 

Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa §12 ods. 1 Vyhlášky  MŽP 

ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej 

dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo 

rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu. 

 

Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou 

intenzitou , ktorá umožní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb 

z rybárskeho člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje osvetlenie umiestnené na odeve 

loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne. 

 

Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa 

nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi 

sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej 

vzdialenosti. 

 

Zákaz loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, 

a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha!!! 

Na vodných nádržiach a vodných tokoch v správe SVP, š. p. platí zákaz lovu rýb  

z priehradného telesa vodnej stavby, vo vodnej stavbe a jej funkčných objektoch,  

vo vzdialenosti tabuľou vyznačenej od priečnej vodnej stavby ako napr.: (hať, malá 

vodná elektráreň, elektráreň, plavebná komora,..) nad a pod ňou. Ďalej platí zákaz 

vjazdu motorovými vozidlami na korunu hrádze a na pätu hrádze v zmysle §55 ods.1 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákaz parkovania 

motorových vozidiel na ochranných hrádzach a v ochrannom pásme. 

 

Podľa zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. sa do rybárskych revírov zahŕňajú prítoky 

vodných tokov, ak nie sú ako také vyhlásené za samostatné rybárske revíry. 

Upozorňujeme preto loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s príjazdom k 

rybárskym revírom, aby rešpektovali vlastnícke a užívacie práva tým, že nebudú bez 

povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených 

parkovísk. 

 

Porušenie ustanovení zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve......   

a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve...ako aj 

tohto rybárskeho poriadku je disciplinárnym previnením, ktoré bude 

riešené podľa disciplinárneho poriadku SRZ a platnej legislatívy SR. 
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Je nás viac ako 100 000 rybárov, dopraj preto aj ostatným zážitok pri vode, 

pôžitok z lovu a z pobytu v prírode.  

Pri vode a pri samotnom love rýb najmä oddychuj a relaxuj! Lov rýb je vášeň. 

Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby – pričom 

poradie týchto slov je veľmi dôležité. 

Ryby sú súčasťou nášho životného prostredia – treba ich chrániť! 

Nezabudni, že len rybu, ktorú pustíš – môžeš znovu uloviť. 

Používaním háčikov bez protihrotu sa vyrovnávajú šance medzi tebou a rybou. 

Ak chceš rybu pustiť, uvoľni ju šetrne z háčika už vo vode. 

Ak máš záujem rybu pustiť späť do vody, vyhni sa zbytočnému meraniu, 

váženiu malých rýb, pri fotení manipuluj s rybou nanajvýš opatrne.  

Čím teplejšia je voda a prostredie, tým väčšiu opatrnosť venuj manipulácii  

s rybou. Maj pripravený pean, alebo iný uvoľňovač háčikov. 

Rybu opatrne púšťaj smerom hlavou proti prúdu vody. 

Nechytaj a nestúpaj po rybách, ktoré sú v trení na neresiskách – všímaj si život 

vo vode a v jej blízkom okolí. Prispej aj ty k ochrane životného prostredia. 

Neznečisťuj lovné miesto. Nie všade je možné klásť oheň a je povolený vjazd  

a státie motorovým vozidlom.  

Ak máš zdravé nohy, zváž kam až zájdeš autom k rybárskemu revíru. Aj podľa 

tvojho správania, posudzujú nás všetkých rybárov. Pri love rýb ber do úvahy 

vlastnícke práva majiteľov pozemkov.  

Vážme si naše právo loviť ryby a buďme voči sebe navzájom tolerantní.  

Dodržaním týchto zásad prispeješ aj Ty k zlepšeniu názoru verejnosti na nás 

rybárov ovplyvníš stav rýb v našich vodách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené výborom MsO  -  SRZ  v Trenčíne  dňa 12.12.2019 

 

Telefónne čísla: 

 

Funkcionári MsO – SRZ Trenčín:  

Ing. Jozef Lauš /predseda/ 0905 496 619, Miroslav Karaus /podpredseda/ 0949 681 225, 

Ivan Remenec /tajomník/ 0903 310 858, Viktor Kukučka /hlavný hospodár/ 0949 227 967, 

Miroslav Karaus /vedúci Rybárskej stráže/ 0949 681 225, Inšpekcia životného prostredia 

Žilina 0903 770 065. 


