


Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia vo Vranove nad Topľou  
na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch  
miestnej organizácie (MO) Vranov nad Topľou na základe Zákona  
o rybárstve č. 139/2002 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

SR zo 17.marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č.139/2002 Z.z.  
vydáva tento:  
 

 
 

Miestny rybársky poriadok (MRP)  
 

 

VŠEOBECNÉ  ZÁSADY  PRE  DRŽITEĽOV  

MIESTNYCH  POVOLENÍ  
 

 
1.  
 
 
 
2.  
 
3.  
 
 
 
4.  

 

 
Loviaci rybár je povinný pri love rýb dodržiavať právne predpisy  
o rybárstve a odlišné ustanovenia uvedené v MRP. Držitelia 

miestneho povolenia môžu loviť ryby vo všetkých revíroch uvedených v 
zozname rybárskych revíroch tohto MRP s platným povolením na 

príslušný revír.  
Loviaci rybár je povinný zapísať dátum a číslo revíru ešte pred 

začiatkom lovu.  
Loviaci rybári sú zodpovední za dodržiavanie poriadku a čistoty 

vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a aj po jeho 

ukončení! Je zakázané akýkoľvek prázdny obal nechávať voľne po- 

hodený v revíri. Loviaci je povinný dodržiavať poriadok v okruhu 3 

metrov okolo lovného miesta.  
Po ulovení a privlastnení ryby, ktorej lovná miera je podmienená 

najmenšou dĺžkou, je loviaci povinný takýto úlovok ponechať v 

stave spôsobilom na prekontrolovanie jej lovnej dĺžky (s hlavou a 
chvostom). Jej uložením do sieťky, usmrtením a pod. je rybár 

povinný svoj úlovok okamžite zapísať do záznamu o úlovkoch už pred 
znovu nahodením udice.  



LOVNÉ MIERY  
 

Vo vybraných revíroch MO SRZ vo Vranove nad Topľou v zmysle §-u 13,  
ods. 4 vykonávacej vyhlášky sú ustanovené výnimky z lovných mier  
týchto rýb :  
 
Lipeň tymianový  : 30 cm  
Pstruh potočný  : 40 cm 

Pstruh dúhový  : 28cm 

Boleň dravý  : 50 cm  
 
Výnimky sú uvedené pri revíroch, ktorých sa týkajú.  
 

Výbor MO SRZ vo Vranove odporúča všetkým rybárom  
loviacich na revíroch VN Bor-Tovarné a VN-Nižný Hrušov, aby úlo- 
vok kapra presahujúci dĺžku 70 cm vrátili po zdokumentovaní 
späť do vody. Toto doporučenie bolo schválené členskou schôdzou  
dňa 7.3. 2010. Ďakujeme.  
 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Vranove nad Topľou  
obhospodaruje tieto rybárske revíry.  
 

VODY KAPROVÉ  
 

Výbor MO SRZ vo Vranove upovedomí svojich členov každý rok prostred-  
níctvom obežníka a na webovej stránke v dostatočnom predstihu o udelení 

výnimky Ministerstvom životného prostredia na skorší lov kapra.  
 
Topľa č.2 MO Vranov nad Topľou revír č. 4-2820-1-1  

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská 

Polianka po obec Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene.  
 

VVN Domaša MO Vranov nad Topľou revír č. 4-4110-1-1  
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (105 ha) a Ondava 

po priehradné teleso vodnej nádrže Domaša.  
Boleň dravý: 50cm  



Oľka č.1 MO Vranov nad Topľou revír č. 4-1580-1-1  
Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia pri obci Žalobín po ústie 

potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po 

pramene.  
 

Ondava č.2 MO Vranov nad Topľou revír č. 4-1660-1-1  
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Tople po ústie Oľky.  
Lipeň: 30 cm  
Pstruh potočný: 40 cm 

Pstruh dúhový: 28 cm  
Dodatková tabuľa umiestnená pod cestným mostom v Podčičve.  
 

Ondavka č.1 MO Vranov nad Topľou revír č. 4-1710-1-1  
Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia pri obci Kladzany po cestný 

most v strede obce Hudcovce.  
 

Vodná nádrž Tovarné  revír č. 4-3860-1-1  
Vodná plocha "Bor" /6 ha/ pri obci Tovarné.  
Lov kapra povolený na základe výnimky MŽP SR od 15.5. 

Dodatková tabuľa umiestnená na hrádzi.  
Doporučenie:  nevyvážať nástrahy, nevnadiť a  neloviť z plavidiel.  

 

Vodná nádrž Nižný Hrušov revír č. 4-3620-1-1  
Vodná plocha /5 ha/ v obci Nižný Hrušov.  
Lov kapra povolený na základe výnimky MŽP SR od 15.5. 

Dodatková tabuľa umiestnená pri chatke MO SRZ.  
Doporučenie:  nevyvážať nástrahy, nevnadiť a  neloviť z plavidiel.  

 

VODY LOSOSOVÉ - LIPŇOVÉ  
 

Ondava č.3 MO Vranov nad Topľou revír č. 4-1670-5-1  
Čiastkové povodie rieky Ondava od sútoku s Oľkou pri obci Žalobín 

po teleso hrádze VVN Malá Domaša v Slovenskej Kajni. Lov rýb povolený 

od 01.06. do 31.12.  
Lipeň: 30 cm, Pstruh potočný: 40 cm, Pstruh dúhový: 28 cm 
Doporučenie: Neloviť na kukuricu, nevnadiť, lov na plávanú realizovať iba 

v utorok a štvrtok  

Dodatková tabuľa umiestnená na príjazdovej panelovej ceste k hrádzi 

pred obcou Slovenská Kajňa.  



VODY LOSOSOVÉ - PSTRUHOVÉ  
 

Olšava revír č. 4-1600-4-1  
Od ústia pri obci Sačurov po pramene. Lov rýb povolený od 

16.4. do 30.9.  
 

Lomnica revír č. 4-1310-4-1  
Od sútoku s riekou Topľa po pramene nad obcou Juskova Voľa. 

Lov rýb povolený od 16.4. do 30.9.  
 

Slaný potok revír č. 4-2300-4-1  
Od ústia pri obci Soľ po pramene. Lov 

rýb povolený od 16.4. do 30.9.  
 

Vodná nádrž Rakovec nad Ondavou revír č. 4-3720-4-1  
Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Rakovec nad Ondavou. 

Lov rýb povolený od 16.4. do 30.9. 

Doporučenie: Nevnadiť a nepoužívať na lov kukuricu 

 

ODCHOVNÉ VODNÉ NÁDRŽE, POTOKY A VLÁSOČNICE  
 

Pre zabezpečenie chovu násadových rýb a plôdika lososovitých rýb sa pre  
tento účel vyčleňujú odchovné vodné nádrže, potoky a vlásočnice.  
 
1. Vodná nádrž "Baňa" - Čemerné revír č. 4-2590-1-2  

Mestská časť Vranov n. T. Čemerné. Lov rýb zakázaný!  
 

 
2. Zámutovský potok revír č. 4-4190-4-2  

od ústia pri obci Čaklov po pramene. Lov rýb zakázaný - odchovný  
potok!  
 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

Každý člen je povinný sa presvedčiť ešte pred príchodom do revíru,  
či sa na dodatkovej tabuli daného revíru neuvádza obmedzenie lovu rýb. 

Povinnosťou MO SRZ je ryby dosahujúce minimálnu lovnú dĺžku hájiť 

minimálne 14 až 30 dní po vysadení.  
 
Vydávanie povolení na rybolov bude upravené obežníkom pre bežný rok.  
 
Tento miestny rybársky poriadok nadobúda platnosť dňom 1. januára 2015  
a platí do odvolania.  
 
výbor MO SRZ  
Vranov nad Topľou  
 

 
 
 
 

Kontakty  
 

Predseda: 0915 788 681  
Hospodár: 0915 788 680  

Vedúci rybárskej stráže: 0905 822 720  
Výdaj povolení: 0905 959 428  
 

 
www.mosrzvranov.sk  

e-mail: info@mosrzvranov.sk  



Denný čas lovu rýb (§12 1c)  
Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje  
na kaprových vodách v mesiacoch:  
 

1.  
2. 

3. 

4. 

5.  

 
január a február od 07.00 do 17.00 hod.,  
marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod.,  
máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod.,  
júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod., 

november a december od 07.00 do 20.00 hod.  
 

Lovná miera rýb (§13, ods.1, písm.a-ae)  
Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:  
 

a)  
b) 

c) 
d) 

e) 

f)  
g) 

h) 
i) 

j)  
k) 
l)  
m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t)  
u) 

v)  
w)  

 
amur biely (Ctenopharyngodon idella)  
boleň dravý (Aspius aspius)  
hlavátka podunajská (Hucho hucho)  
jalec hlavatý (Leuciscus cephalus)  
jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)  
jalec tmavý (Leuciscus idus)  
jeseter malý (Acipenser ruthenus)  
kapor rybničný (Cyprinus carpio) - zdomácnená forma  
lieň sliznatý (Tinca tinca)  
lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)  
mieň sladkovodný (Lota lota)  
mrena severná (Barbus barbus)  
mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius)  
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 

pleskáč siný (Abramis ballerus)  
pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 

pleskáč vysoký (Abramis brama)  
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)  

 
60 cm  
40 cm 

70 cm 
20 cm 

20 cm 

20 cm 
45 cm 

40 cm 
25 cm 

27 cm 

35 cm 
40 cm 

25 cm 
25 cm 

20 cm 
20 cm 

30 cm 

30 cm 
25 cm 

45 cm 
25 cm 

25 cm 

25 cm  



x)  
y) 

z)  
aa) 

ab) 

ac) 

ad) 

ae)  

sivoň potočný (Salvelinus fontinalis)  
sumec veľký (Silurus glanis) 

šťuka severná (Esox lucius)  
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 

tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis)  
úhor európsky (Anguilla anguilla)  
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)  
zubáč volžský (Stizostedion volgensis)  

25 cm  
70 cm 

60 cc  
45 cm 

45 cm 

45 cm 

50 cm 

35 cm  
 

Čas individuálnej ochrany rýb (§10, ods.1, písm.a-l)  
Čas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené,  
sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:  
 

a)  
b)  
 

 
c)  
d) 
e)  
 
f)  
 
 
 
g)  

 
od 1. januára do 15. marca - mieň sladkovodný (Lota lota),  
od 1. januára do 15. apríla  

1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),  
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),  

od 1. januára do 31. mája - lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),  
od 1. januára do 15. júna - šťuka severná (Esox lucius),  
od 1. januára do 31. októbra - hlavátka podunajská (Hucho hucho)  
na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,  
od 15. marca do 31. mája - kapor rybničný (Cyprinus carpio -  
zdomácnená forma) v kaprových vodách; čas individuálnej ochra  
ny neplatí od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase 

rybárskych pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povo  
lenej výnimky,  
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)  
 
 
 
i)  
 

 
j)  
 
k)  
 

 
l)  

od 15. marca do 15. júna  
mrena severná (Barbus barbus),  
sumec veľký (Silurus glanis),  
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),  
zubáč volžský (Stizostedion volgensis),  

od 1. septembra do 15. apríla  
pstruh potočný (Salmo trutta m.fario),  
pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),  

od 1. septembra do 30. novembra  
úhor európsky (Anguilla anguilla)  

od 1. septembra do 31. decembra  
sih maréna (Coregonus maraena),  
sih peleď (Coregonus peled),  

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),  
jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii - neťažná forma),  
kapor sazan (Cyprinus carpio - divá forma),  
karas zlatistý (Carassius carassius),  
kolok veľký (Zingel zingel),  
kolok vretenovitý (Zingel streber), 

lopatka dúhová (Rhodeus amarus),  
ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),  
plotica lesklá (Rutilus pigus),  
plotica perleťová (Rutilus meidingeri),  
pĺž severný (Cobitis taenia),  
pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica), 

šabľa krivočiara (Pelecus cultratus)





 


