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SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA 
ANDREJA KME�A 20, 010 55 ŽILINA

R Y B Á R S K Y    P O R I A D O K

pre držite¾ov Zvláštneho povolenia na rybolov na lovné revíry, 
ktorých užívate¾om je Slovenský rybársky zväz 

platný od 1. januára 2009

1. Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch 
Slovenského rybárskeho zväzu, na vodách kaprových a lososových 
(pstruhových a lipòových), na ktoré bolo vydané zvláštne povolenie na 
rybolov.

 2. Držite¾ tohoto povolenia sa riadi zákonom è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v 
znení neskorších predpisov (ïalej len zákon) o rybárstve, vyhláškou 
è.185/2006 Z. z. (ïalej len vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o rybárstve, týmto rybárskym poriadkom (RP), ktorý 
vychádza z ustanovení vyššie uvedeného zákona a vyhlášky, a udelenou 
výnimkou MŽP SR è. 36981/2008 - 8.1 na skorší lov kapra. 

3. Na základe tohto povolenia môže jeho držite¾ lovi� ryby vo všetkých 
revíroch Slovenského rybárskeho zväzu, uvedených v zozname 
rybárskych revírov tohto RP. 

4. Lov rýb v hranièných vodách je upravený na základe medzinárodných 
dohôd a to v rozsahu zodpovedajúcom spôsobu uskutoèòovania výkonu 
rybárskeho práva v susedných štátoch. Úpravy rybolovu sú špecifikované 
v samostatnej èasti RP (str. 7-11).

5. Držite¾ povolenia odovzdáva vyplnený záznam do 15. januára 
nasledujúceho roka po skonèení jeho platnosti na Sekretariát Rady SRZ, 
A. Kme�a 20, 010 55 Žilina, a to i vtedy,  ak oprávnený na lov rýb ryby 
nelovil alebo žiadne úlovky nezaznamenal, èo v zázname o úlovkoch 
uvedie. Ak držite¾ do urèeného termínu vyplnený záznam neodovzdá, 
SRZ  Rada mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. 

6. Zvláštne povolenie neoprávòuje jeho držite¾a lovi� a privlastni� si 
hlavátku podunajskú.

7. Revíry oznaèené „kaprový (H)” alebo „lososový - Li (H)” informujú 
loviaceho o výskyte hlavátky.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITE¼OV „ZVLÁŠTNEHO 
POVOLENIA“ NA RYBOLOV V REVÍROCH SRZ



8. Povolenie oprávòuje jeho držite¾a privlastni� si v jednom 
kalendárnom roku spolu, maximálne 50 ks kapra rybnièného, 
zubáèa ve¾koústeho, š�uky severnej, sumca ve¾kého alebo lieòa 
sliznatého akejko¾vek hmotnosti.  

9. Držitelia zvláštneho povolenia môžu lovi� ryby aj v rybárskych revíroch s 
režimom " bez privlastnenia si úlovku", ktorých zoznam je uvedený na str. 
106-107. Na týchto revíroch je zakázané ulovenú rybu si privlastni�.

10. V prípade, že ZO SRZ požiadala o výnimku na skorší lov kapra na revír, 
ktorý je súèas�ou tohoto povolenia, udelená výnimka MŽP SR sa 
vz�ahuje pre všetkých držite¾ov zvláštneho povolenia. Táto informácia je 
v takomto prípade uvedená v popise rybárskeho revíru.

Zákaz lovu rýb pre držite¾ov zvláštneho povolenia na rybolov 
- na území, na ktorom platí piaty stupeò ochrany (§ 16 zákona è. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny) pokia¾ na òom nebola udelená výnimka
- vo vyhlásených chovných rybárskych revíroch 
- v chránených rybárskych oblastiach (CHRO)

UPOZORNENIE
Upozoròujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s 
dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívacie práva tým, že nebudú 
bez povolenia vchádza� na pozemky mimo spevnených komunikácií a 
vyhradených parkovísk a na nich parkova�.

VYBRANÉ   USTANOVENIA   VYHLÁŠKY
èíslo 185/2006 Z.z.

Èas individuálnej ochrany rýb
(1) Èas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre 

tieto druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca - mieò sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 15. apríla 
       1.  pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), 
       2. sivoò potoèný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. mája - lipeò tymiánový (Thymallus thymallus), 
d) od 1. januára do 15. júna - š�uka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra - hlavátka podunajská (Hucho hucho); na 

hranièných vodách od 1. januára do 31. augusta, 
f) od 15. marca do 31. mája - kapor rybnièný (Cyprinus carpio  zdomácnená 

forma) v kaprových vodách; èas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája 
do 15.mája, kedy je jeho lov povolený v èase rybárskych pretekov a od 
15.mája na základe ministerstvom povolenej výnimky,
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g) od 15. marca do 31. mája 
  1. boleò dravý (Aspius aspius),
  2. hlaváè bieloplutvý (Cottus gobio),
  3. hlaváè pásoplutvý (Cottus poecilopus),
  4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
  5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
  6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
  7. lieò sliznatý (Tinca tinca),
  8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
  9. nosá¾ s�ahovavý (Vimba vimba),
10.pleskáè siný (Abramis ballerus),
11. pleskáè tuponosý (Abramis sapa),
12. pleskáè vysoký (Abramis brama),
13. podustva severná (Chondrostoma nasus).

h) od 15. marca do 15. júna 
1. mrena severná (Barbus barbus),
2. sumec ve¾ký (Silurus glanis),
3. zubáè ve¾koústy (Stizostedion lucioperca),
4. zubáè volžský (Stizostedion volgensis),

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

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

k) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleï (Coregonus peled),

l) od 1. januára do 31. decembra (celoroène)  
  1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
  2. býèko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
  3. èík európsky (Misgurnus fossilis),
  4. hrebenaèka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
  5. hrebenaèka vysoká (Gymnocephalus baloni),
  6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
  7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
  8. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii  ne�ažná forma),
  9. kapor sazan (Cyprinus carpio  divá forma),
10. karas zlatistý (Carassius carassius),
11. kolok ve¾ký (Zingel zingel),
12. kolok vretenovitý (Zingel streber),
13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
15. plotica lesklá (Rutilus pigus),
16. plotica perle�ová (Rutilus meidingeri), 
17. påž severný (Cobitis taenia),
18. påž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
19. šab¾a krivoèiara (Pelecus cultratus).
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(2) Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje èas individuálnej ochrany rýb
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) belièka európska (Alburnus alburnus),
c) býèko èiernoústy (Neogobius melanostomus),
d) býèko hlavatý (Neogobius kessleri),
e) býèko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
f) býèko piesoèný (Neogobius fluviatilis),
g) býèkovec amurský (Perccottus glenii),
h) èereb¾a pestrá (Phoxinus phoxinus),
i) èervenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
j) hrebenaèka fàkaná (Gymnocephalus cernuus),
k) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
l) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
m) hrúzovec sie�ovaný (Pseudorasbora parva),
n) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) meèovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostraèka ve¾koústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pich¾avka siná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáè zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica èervenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slneènica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumèek èierny (Ameiurus melas),
aa) sumèek hnedý (Ameiurus nebulosus),
bb) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
cc) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
dd) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
ee) veslonos americký (Polyodon spathula),
ff) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
gg) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

Denný èas lovu rýb

(1) Denný èas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje 
a) na pstruhových vodách v mesiacoch
  1. apríl a september od 06.00 do 19.00 hod.,
   2. máj a august od 05.00 do 21.00 hod.,

3. jún a júl od 04.00 do 22.00 hod.,
b) na lipòových 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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c) na kaprových vodách  v mesiacoch  
  1. január a február od 07.00 do 17.00 hod.,
  2. marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod.,
  3. máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod.,
  4. júl, august a  september od 00.00 do 24.00 hod., 
  5. november a december od 07.00 do 20.00 hod.
(2) Denný èas lovu na hranièných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych 
poriadkoch, platí pod¾a uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je 
Slovenská republika viazaná. 

Lovná miera rýb
(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm
b) boleò 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 rybnièný (Cyprinus carpio)  zdomácnená forma 40 cm
i) lieò sliznatý (Tinca tinca) 25 cm
j) lipeò tymiánový (Thymallus thymallus) 27 cm
k) mieò sladkovodný (Lota lota) 35 cm
l) mrena severná (Barbus barbus) 40 cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 cm
n) nosá¾ s�ahovavý (Vimba vimba) 25 cm
o) pleskáè siný (Abramis ballerus) 20 cm
p) pleskáè tuponosý (Abramis sapa) 20 cm
q) pleskáè vysoký (Abramis brama) 30 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm
u) pstruh potoèný (Salmo trutta m. fario) 25 cm
v) sih maréna (Coregonus maranea) 25 cm
w) sih peleï (Coregonus peled) 25 cm
x) sivoò potoèný (Salvalinus fontinalis) 25 cm
y) sumec ve¾ký (Silurus glanis) 70 cm
z) š�uka severná (Esox lucius) 60 cm
a) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm
bb) tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis) 45 cm
cc) úhor európsky (Anguilla anguilla) 45 cm
dd) zubáè ve¾koústy (Stizostedion lucioperca) 50 cm
ee) zubáè volžský (Stizostedion volgensis) 35 cm
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(2) Lovná miera rýb nie je ustanovená pre tieto druhy rýb: 
a) belièka európska (Alburnus alburnus),
b) býèko èiernoústy (Neogobius melanostomus),
c) býèko hlavatý (Neogobius kessleri),
d) býèko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
e) býèko piesoèný (Neogobius fluviatilis),
f) býèkovec amurský (Percottus glenii),
g) èereb¾a pestrá (Phoxinus phoxinus), 
h) èervenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
i) hlaváè pásoplutvý (Cottus poecilopus),
j) hlaváè bieèloplutvý (Cottus gobio),
k) hrebenaèka fàkaná (Gymnocephalus cernuus),
l) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
m) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
n) hrúzovec sie�ovaný (Pseudorasbora parva),
o) karas striebristý (Carassius auratus), 
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) meèovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostraèka ve¾koústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pich¾avka silná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáè zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica èervenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slneènica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumèek èierny (Ameiurus melas),
aa) sumèek hnedý (Ameiurus nebulosus),
bb) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
cc) veslonos americký (Polyodon spathula),
dd) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ee) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

(3) Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec 
najdlhšieho lúèa chvostovej plutvy.

Množstvo úlovkov a ich evidencia

(1) Loviaci pred zaèatím lovu rýb zapisuje do záznamu èitate¾ne bez možnosti 
vymazania každý deò lovu s uvedením dátumu a èísla rybárskeho revíru, v 
ktorom bude lov vykonáva�.
(2) Loviaci si môže privlastni� v jednom dni, aj keï loví vo viacerých 
rybárskych revíroch, najviac
a) dva kusy kapra rybnièného, zubáèa ve¾koústeho, š�uky severnej, sumca 

ve¾kého alebo lieòa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto 
druhov, 6



b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipòa tymiánového, podustvy severnej 
alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo 

c) taký poèet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnos� nepresiahne 
7kg.

(3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnos� úlovku pod¾a odseku 
2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastni� túto poslednú ulovenú rybu, 
bez oh¾adu na jej hmotnos�.

(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhoko¾vek druhu, ktorej hmotnos� 
je väèšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

(5) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie 
druh ryby, jej dåžku a hmotnos�. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. 
a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy 
rýb loviaci zapisuje do záznamu po skonèení alebo prerušení lovu. Ak loviaci 
nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznaèí túto skutoènos� po skonèení lovu 
rýb v zázname vyèiarknutím príslušných kolóniek.

(9) Privlastnením si povoleného poètu a hmotnosti rýb denný lov rýb konèí.  

 LOV RÝB V HRANIÈNÝCH VODÁCH 

Lov rýb v hranièných vodách je upravený v zmysle uzavretých dohôd medzi 
Slovenským rybárskym zväzom a Maïarským rybárskym zväzom.

VŠEOBECNÉ  ZÁSADY LOVU RÝB V HRANIÈNÝCH VODÁCH:

1) Lov rýb povolený celoroène, 24 hod. denne s dodržaním individuálnej 
doby ochrany. 

2) V prípade lovu po zotmení musí by� miesto rybolovu osvetlené. 

3) Lov prívlaèou povolený  od 1. apríla. 

2-0480-1-1  Dunaj è. 1

Zmena individuálnej ochrany vybraných druhov rýb  Dunaj:

 DRUH RYBY ÈAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY
 kapor rybnièný (Cyprinus carpio) od   2.5. - 15.6.
 mrena severná (Barbus barbus) od   2.5. - 15.6.
 š�uka severná (Esox lucius) od 15.2. - 31.3.
 zubáè ve¾koústy (Stizostedion lucioperca) od   1.3. - 30.4.
 sumec ve¾ký  (Silurus glanis) od   2.5. - 15.6.
 boleò dravý (Aspius aspius) od   1.3. - 30.4.
 jeseter malý (Acipenser ruthenus) od   1.3. - 31.5.

                     

Èiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ip¾a (rkm 1708) po ústie 
Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. 

2-0490-1-1  Dunaj è. 2
Èiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne 
(rkm 1766 ) po železnièný most v Komárne
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Množstvo úlovkov: 
Dospelý rybár: 5 ks rýb, ktoré majú stanovenú najmenšiu lovnú mieru, z 

toho najviac 3 ks jedného druhu a10 kg ostatných druhov rýb 
Mladý rybár : 3 ks rýb,  ktoré majú stanovenú najmenšiu lovnú mieru
(od 15 do 17r ) a 10 kg ostatných druhov rýb,
Die�a: 1 ks ryby, ktorá má stanovenú najmenšiu lovnú mieru a 5 kg 

ostatných druhov rýb.

2-0770-1-1 Ipe¾ è. l MO Štúrovo
Èiastkové povodie Ip¾a od ústia po dolný chotár obce Pástovce.

2-0780-1-1 Ipe¾ è. 2 MO Želiezovce
Èiastkové povodie Ip¾a od dolného chotára obce Pástovce po ústie 
potoka Búr pri obci Kubáòovo.

2-0790-1-1 Ipe¾ è. 3 MO Šahy
Èiastkové povodie Ip¾a od ústia potoka Búr pri obci Kubáòovo po cestný 
most v obci  Ipe¾ské  Predmostie.

3-1250-1-1 Ipe¾ è. 4 MO Ve¾ký Krtíš
Èiastkové povodie rieky Ipe¾ na území SR od cestného mosta v obci 
Ipe¾ské Predmostie po ústie potoka Tisovník.

3-1260-1-1 Ipe¾ è. 5 MsO Luèenec
Èiastkové povodie rieky Ipe¾ od ústia potoka Tisovník po hranièný kameò 
pod obcou Kalonda.
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Zmena individuálnej ochrany vybraných druhov rýb Ipe¾:

kapor rybnièný 2.5. – 31.5.

mrena severná 2.5. – 31.5.

š�uka severná 1.1. – 31.3.

zubáè ve¾koústy 1.3. – 30.4.

sumec ve¾ký 2.5. – 31.5.

V prípade úlovku sumca nad 10 kg si loviaci môže ponecha� úlovok aj v dobe 
individuálnej ochrany.

Množstvo úlovkov: 
Dospelý rybár: 2 ks kapra, 2 ks iných druhov rýb, ktoré majú stanovenú 

najmenšiu lovnú mieru a 5 kg ostatných druhov rýb,
Mladý rybár: 1 ks kapra, 1 ks inej ryby, ktorá  má stanovenú najmenšiu
(od 15 - do 17r.) lovnú mieru a 5 kg ostatných druhov rýb,
Die�a: 1 ks ryby, ktorá má stanovenú najmenšiu lovnú mieru 

a 3 kg ostatných druhov rýb.



 DRUH RYBY ÈAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY
 kapor  rybnièný (Cyprinus carpio) od   2.5. - 15.6.
 š�uka  severná (Esox lucius) od 15.2. - 31.3.
 zubáè ve¾koústy (Stizostedion lucioperca) od   1.3. - 31.5.
 sumec ve¾ký  (Silurus glanis) od   2.5. - 15.6.

Množstvo úlovkov: 
Dospelý rybár: 5 ks rýb, ktoré majú stanovenú najmenšiu lovnú mieru, z 

toho najviac 3 ks jedného druhu a10 kg ostatných druhov rýb 
Mladý rybár: 3 ks rýb,ktoré majú stanovenú najmenšiu lovnú mieru,z toho
(od 15 do 17r.)  najviac 2 ks jedného druhu a 5 kg ostatných druhov rýb,
Die�a : 1 ks ryby, ktorá má stanovenú najmenšiu lovnú mieru a 5 kg 

ostatných druhov rýb.
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4-3880-1-1 Karcsa MO Krá¾ovský Chlmec
Vodná plocha (25 ha) pri obci Ve¾ký Kamenec a Strážne a èiastkové 
povodie Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie 
melioraèného kanála Malý Kamenec a Somotorský kanál od jeho 
vyústenia z Karcse po štátnu cestu è.553 v obci Somotor, ako aj ostatné 
melioraèné kanály ústiace do Karcse. Karcsa a èiastkové povodie 
Bereckého prívodného kanála-hranièná voda.

Èiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maïarsko po štátne 
hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok 
rieky Tisa v danom úseku - hranièná voda.

Èiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maïarsko po 
ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor - Véè, 
medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotor - "Zsilip", odstavené 
rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri 
obci Klin nad Bodrogom, odstavené rameno v obci Zemplín  „Malý 
Bodrog“ a odpadový kanál „Berecky“ od štátnej hranice SR - MR pri obci 
Streda nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec. Úsek 
od štátnej hranice SR - MR (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roòavou (rkm 
1,1) a èiastkové povodie Bereckého prívodného kanála  hranièná voda.

4-0630-2-1 Hornád è. 1 MsO  Košice
Èiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maïarsko po 
ústie potoka Svinka, potoky Kysacký a Ždanský od ústia po pramene a 
odstavené ramená v povodí revíru. Úsek od štátnej hranice SR - MR pri 
obci Milhos� (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 
až 118,40 - hranièná voda. 

4-2800-1-1 Tisa MO Èierna nad Tisou

4-0140-1-1 Bodrog MO Streda nad Bodrogom

Zmena individuálnej ochrany vybraných druhov rýb Karcsa, Tisa, 
Bodrog, Hornád



PODMIENKY  LOVU  RÝB  NA HRANIÈNÝCH 
VODÁCH  S  PO¼SKOM

  
Lovné miery a èas individuálnej ochrany rýb na hranièných vodách

  

Všeobecné ustanovenia
Na hranièných vodách s Po¾skom platia niektoré osobitné ustanovenia v 
zmysle podpísanej dohody medzi SRZ a Po¾ským rybárskym zväzom.
Lov rýb povolený celoroène s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých 
druhov rýb. Lov povolený sedem (7) dní v týždni. Prívlaè povolená od 16. 
apríla do 31. augusta. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlaè  
výluène na blyskáè do ve¾kosti èíslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm 
(vrátane). Pri love muškárením je povolené používa� maximálne dve umelé 
mušky na náväzci.
Lovi� na umelú mušku je povolené od 16.4. - 31.12.

Denné doby  lovu na hranièných vodách
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MESIAC

Január, Február

Marec, Apríl

Máj, Jún, Júl, August

September, Október

November, December

DOBA LOVU

od 07,00 do 17,00 hod.

od 05,00 do 20,00 hod.

od 04,00 do 22,00 hod

od 5,00 do 21,00 hod.

od 6,00 do 18,00 hod.

DRUH
LOVNÁ
DÅŽKA

ÈAS INDIVIDUÁLNEJ

Boleò dravý (Aspius aspius) 40 od 1.1. do 31.5.

Hlavátka podunajská (Hucho hucho ) 70 od 1.1. do 31.8.

Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 25 nemá stanovený

Jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 od 16.3. do 31. 5.

Kapor rybnièný (Cyprinus carpio) 35 od 16.3. do 31.5.

Lieò sliznatý (Tinca tinca) 25 od 16.3. do 31.5.

Lipeò tymianový (Thymallus thymallus) 30 od 1.1. do 31.5.

Mrena severná (Barbus barbus) 40 od 1.1. do 30.6.

Mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 od 1.1. do 31.5.

OCHRANY RÝB



Všetky ostatné ustanovenia zákona o rybárstve è.139/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov a  vyhlášky è.185/2006 Z. z.
platia v plnom  rozsahu.

Hranièné úseky riek s Po¾skom

4-1940-6-1 Poprad è. 1 (hranièná voda) (H)
MO SRZ Stará ¼ubovòa
Èiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR  Po¾sko pri obci 
Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR  Po¾sko pri obci Legnava.
 

4-1950-6-1 Poprad è. 2a (hranièná voda) (H)
MO SRZ Orlov
Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smreèanského potoka 
(zadný Kurèín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Vo¾a nad 
Popradom. 

4-0430-6-1 Dunajec è. 2 (hranièná voda) (H)
MO SRZ Spišská Stará Ves
Èiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci 
Èervený Kláštor po štátnu hranicu SR  Po¾sko. 

Lov hlavátky
Hlavátku môžu lovi� a privlastòova� si iba držitelia hlavátkových povolení. 
Lovi� hlavátku je na hranièných vodách povolené od 1. septembra do 31. 
decembra a to výluène na umelé nástrahy. Používa� ako nástrahu na lov 
hlavátky živú a màtvu rybku ako aj jej èasti je zakázané.

Závereèné ustanovenie:
Tento rybársky poriadok platí od 1. 1. 2009.
Všetky doposia¾ vydané rybárske poriadky k “Zvláštnemu povoleniu” 
strácajú týmto svoju platnos�.
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Nosá¾ s�ahovavý (Vimba vimba) 30 od 16.3. do 31.5.

Pleskáè vysoký (Abramis brama) 25 od 16.3. do 31.5.

Podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 od 1.1. do 31.5.

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25 od 1.1. do 15.4.

Pstruh potoèný (Salmo trutta m.fario) 25 od 1.9. do 15.4.

Sivoò potoèný (Salvelinus fontinalis) 25 od 1.9. do 15.4.

Š�uka severná (Esox lucius) 45 od 1.1. do 31.5.

Zubáè ve¾koústy (Stizostedion lucioperca) 45 od 1.1. do 15.6.



Zoznam rybárskych revírov  Slovenský rybársky zväz
è. revíru názov revíru organizácia  ZO SRZ charakter

popis (hranice revíru, príp. úprava lovnej miery)

BRATISLAVSKÁ OBLAS�
1-0010-1-1 Bobrie jazero MO Gajary kaprový

1-0020-1-1 Chorvátsky kanál MsO Bratislava 5 kaprový

1-0030-1-1 Cirno MO Gajary kaprový

1-0040-1-1 Èierna voda è. 3 MsO Senec kaprový

1-0050-1-1 Èierna voda è. 4 MsO Senec kaprový

1-0060-1-1 Dolná Rudávka MsO Záhorie kaprový

1-0070-1-1 Dunaj è. 3 - OR Biskupické MsO Bratislava 2 kaprový

1-0080-1-1 Dunaj è. 3 - OR Malý Zemník MsO Bratislava 5 kaprový

1-0090-1-1 Dunaj è. 4 - OR Ovsište MsO Bratislava 5 kaprový

1-0110-1-1 Dunaj è. 3 - OR Ve¾ký Zemník MsO Bratislava 5 kaprový

Vodná plocha dvoch jazier (4,5 ha) - Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci 
Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5ha) v obci Gajary. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.   

Kanál v mestskej èasti Bratislava-Petržalka.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 
2009. 

Vodná plocha (0,75 ha) pri obci Gajary. 

Èiastkové povodie Èiernej vody od cestného mosta Králova pri Senci po 
železnièný most pri obci Bernolákovo.

Èiastkové povodie Èiernej vody od železnièného mosta pri obci 
Bernolákovo po pramene.

Vodná plocha od vyústenia z Hornej Rudávky po vústenie do Balatónu. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: lieò - 30 cm

Vodná plocha odstaveného ramena (30 ha) od spa¾ovne po výpustný 
objekt do ¾avostranného priesakového kanála vodného diela Gabèíkovo.

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) na pravej strane zdrže medzi 
OR Ve¾ký Zemník a Rusoveckou sústavou ramien. Revír nie je hranièná 
voda.

Vodná plocha odstaveného ramena (3ha) na pravej strane Dunaja v 
mestskej èasti Bratislava-Petržalka medzi Prístavným mostom a Starým 
mostom. Revír nie je hranièná voda.

Vodná plocha odstaveného ramena na pravej strane zdrže VD medzi 
zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých druhov rýb 
od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hranièná voda.

12



1-0130-1-1 Dunaj è. 3 - Rusovecká sústava ramien  
MsO Bratislava 5 kaprový

MsO Bratislava 4 kaprový

1-0150-1-1 Feld MsO Záhorie kaprový

1-0160-1-1 Hlboké jazero v Senci MsO Senec kaprový

1-0170-1-1 Horná Rudávka MsO Záhorie kaprový

1-0180-1-1 Horné rameno MO Gajary kaprový

1-0210-1-1 Jazero Balatón MsO Záhorie kaprový

1-0220-1-1 Jazero Èierny Feld MsO Záhorie kaprový

1-0230-1-1 Jazero Obloz MsO Záhorie kaprový

1-0240-1-1 Jazero Osmièka MsO Záhorie kaprový

1-0250-1-1 Jazero Prukse MsO Záhorie kaprový

Sústava ramien (110ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia 
do zdrže a cesty odde¾ujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho 
kanála pri ÈOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz 
lovu všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hranièná voda.

1-0140-1-1 Dunaj è. 4 - Devínsko-Karloveské rameno

Vodná plocha prietoèného ramena (40ha) na ¾avej strane Dunaja od 
ústia do Dunaja v mestskej èasti Bratislava-Karlova Ves po zaèiatok ra-
mena pri kameòolome v Devíne. Zákaz lovu rýb vo vyznaèenej èasti 
ochranného pásma I. stupòa (vodárenský zdroj). Lov rýb povolený 
celoroène pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hra-
nièná voda.

Vodná plocha ramena (1ha) Maliny pri obci Jakubov. Lovná miera: lieò - 
30 cm

1-0151-1-1 Gidra è. 1b Pezinok kaprový
Èiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci 
Budmerice po cestný most Èastá  Dubová. V úseku od spodného 
oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most 
Èastá - Dubová je chránená rybárska oblas�. 

Vodná plocha jazera (56ha) pri meste Senec. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha od vyústenia z VN Centnúz po vústenie do Dolnej Rudávky.  
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: lieò - 30 cm 

Vodná plocha (0,6ha) pri obci Suchohrad. 

Vodná plocha jazera (2ha) od vyústenia z Dolnej Rudávky po vtok do rieky 
Moravy. Lovná miera: lieò - 30 cm

Vodná plocha jazera (0,5ha) pri VN Centnúz. Lovná miera: lieò - 30 cm

Vodná plocha (0,5ha) pri obci Záhorská Ves. Lovná miera: lieò - 30 cm

Vodná plocha prírodného jazera (1ha) pri obci Plavecký Štvrtok. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.  Lovná miera: lieò -  30 cm

Vodná plocha jazera (2,5ha) na Záhorskom kanáli è. 2. Lovná miera: lieò - 
30 cm
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1-0270-1-1 Jazero Železná studnièka è. 2 MsO Bratislava 1 kaprový
Vodná plocha nádrže (1,3ha) v bratislavskom lesoparku Železná 
Studnièka. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od  15. mája  2009. 

Vodná plocha nádrže (0,5ha) v bratislavskom lesoparku Železná 
Studnièka. . Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009.

Èiastkové povodie Maliny (melioraèný kanál) od ústia do rieky Moravy po 
cestný most Láb - Dúbrava. Lovná miera: lieò - 30 cm

Èiastkové povodie Maliny (melioraèný kanál) od cestného mosta Láb - 
Dúbrava po pramene. Kuchyòská a Pernecká Malina po pramene a 
štrkovisko Pernek. Lovná miera: lieò - 30 cm

Potok Lakšár od ústia po pramene a melioraèný kanál od ústia do Moravy 
po hranicu k. ú. Závod. 

Lozoròanský potok od ústia do kanála Malina po plot zvernice. 

Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) pri obci Vysoká pri Morave.  Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: lieò- 30 cm.

Èiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov - Nová 
Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.

Èiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po 
Markeggský most a inundácie z Moravy pod Hradom (2ha) a pred 
železnièným mostom do Marcheggu (1,5ha).

Rieka Morava od Marcheggského železnièného mosta po rkm 33,3 
(katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad) a vodná plocha OR v 
¾avostrannej inundácii. Lovná miera: lieò - 30 cm

Èiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves-
Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8 a vodné plochy v inundaènom 
pásme (Dolné rameno pri obci Suchohrad a Kromprzí pri obci Gajary o 
rozlohe 0,2ha). Revír - hranièná voda medzi SR a Rakúskom. 

Èiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po Tomkovu 
Morávku rkm 59 (¾avá strana) pri k. ú. Moravský Svätý Ján. 

1-0280-1-1 Jazero Železná studnièka è. 3 MsO Bratislava 1 kaprový

1-0300-1-1 Kanál Malina è. 1 MsO Záhorie kaprový

1-0310-1-1 Kanál Malina è. 2 MsO Záhorie kaprový

1-0340-1-1 Lakšár MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový

1-0350-4-1 Lozoròanský potok MsO Záhorie lososový - P

1-0360-1-1 Malé Axi MsO Záhorie kaprový

1-0370-1-1 Malý Dunaj è. 6 MsO Bratislava 2 kaprový

1-0390-1-1 Morava è. 1 MsO Bratislava 4 kaprový

1-0400-1-1 Morava è. 2 MsO Záhorie kaprový

1-0410-1-1 Morava è. 3 MO Gajary kaprový

1-0420-1-1 Morava è. 4 MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový
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1-0430-1-1 Odpadový kanál MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový

1-0440-1-1 OR Stará Morava MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový

1-0450-1-1 OR Štokrzí MO Gajary kaprový

1-0460-1-1 Panská Morava MO Ve¾ké a Malé Leváre  kaprový

1-0470-1-1 Pieskovòa Plavecký Štvrtok MsO Záhorie kaprový

1-0500-1-1 Rašelinisko Rohožník è. 2 MO Rohožník kaprový

1-0520-1-1 Rašelinisko Rohožník è. 4 MO Rohožník kaprový

1-0530-1-1 Rašelinisko Rohožník è. 5 MO Rohožník kaprový

1-0560-1-1 Rašelinisko Rohožník, Rybník Kuzma 1 MO Rohožník kaprový

1-0570-1-1 Rašelinové jazierko MsO Záhorie kaprový

1-0590-1-1 Raudazi MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový

1-0600-1-1 Rudava è. 1 MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový

1-0810-1-1 Slneèné jazerá v Senci MsO Senec kaprový

Odpadový kanál prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom od 
ústia Baïurového kanála pri obci Malé Leváre po k. ú. Závod.  

Vodná plocha odstaveného ramena (21,16ha) rieky Moravy v rkm. 57,8 - 
58,5 v inundaènom území rieky Moravy. 

Vodná plocha odstaveného ramena (0,3ha) Moravy pri obci Gajary. 

Vodná plocha màtveho ramena (36,72ha) v inundaènom území rieky Moravy 
v rkm. 53,5 - 54,5 od ochrannej hrádze 300m. 

Vodná plocha pieskovne (12ha) pri obci Plavecký Štvrtok. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený 
od 15. mája   2009. Lovná miera: lieò 30cm

Vodná plocha rašeliniska (5,5ha) v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha rašeliniska (4ha) v obci Rohožník. 

Vodná plocha rašeliniska (4ha) v obci Rohožník. 

Vodná plocha rašeliniska (4ha) v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha (1ha) pri obci Záhorská Ves.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: lieò - 30 cm

Vodná plocha (9,03ha) v inundaènom území rieky Moravy 52,3 - 53 tesne 
pod ochrannou hrádzou. 

Èiastkové povodie rieky Rudava od ústia do rieky Moravy po mlyn pri obci 
Studienka Chválove. 

1-0610-1-1 Rudava kanál MO Rohožník kaprový
Kanál Rudava od obce Prievaly po obec Sološnica. 

Vodná plocha jazier (102ha) pri meste Senec. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

15



1-0830-1-1 Stolièný potok MsO Senec kaprový

1-0840-1-1 Strieborné jazerá Senec MsO Senec kaprový

1-0850-4-1 Stupavský potok è. 1 MsO Záhorie lososový - P

1-0851-4-1 Stupavský potok è. 2 MsO Záhorie lososový - P

1-0860-1-1 Špek MO Gajary kaprový

1-0870-1-1 Štrkovisko Bernolákovo MsO Senec kaprový

1-0880-1-1 Štrkovisko Dolná Tehelòa Pezinok MsO Pezinok kaprový

1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek MsO Bratislava 2 kaprový

1-0900-1-1 Štrkovisko Dunajská Lužná - Malá Voda  MO Dunajská Lužná kaprový

1-0910-1-1 Štrkovisko Gajarsko - Suchohradské  MO  Gajary kaprový

1-0920-1-1 Štrkovisko Ivanka pri Dunaji MsO Bratislava 2 kaprový

1-0930-1-1 Štrkovisko Jakubov è. 1 MsO Záhorie kaprový

Stolièný potok od obce Ve¾ký Grob po VN Blatné.

Vodná plocha jazier (9ha) pri meste Senec.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Stupavský potok od ústia do kanála Malina po vyústenie vôd z rybniènej 
sústavy (Malý park). 

Stupavský potok od bezpeènostného prepadu pod hotelom Stupava po 
pramene. 

Sústava vodných plôch (7,6ha) pri obci Gajary - Kruh (2,5ha), Junkov 
Dolec (1ha), Habán (0,3ha), Strža (1,2ha),Štelc a výkopa (1,5ha), Špek 
(0,8ha). 

Vodná plocha štrkoviska (8ha) pri obci Bernolákovo. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009.

Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri meste Pezinok. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1,8ha) pred obcou Ivánka pri Dunaji. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (20ha) pri obci Dunajská Lužná. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: š�uka 70 cm, amur 80 cm

Vodná plocha 3 štrkovísk(4,5ha) - pri obci Gajary (3,5ha), pri obci 
Suchohrad (0,5 a 0,5 ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (7,6ha) za obcou Ivánka pri Dunaji.Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (24ha) pri obci Jakubov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm
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1-0940-1-1 Štrkovisko Jakubov è. 2 MsO Záhorie kaprový

1-0950-1-1 Štrkovisko Kalinkovo MO Dunajská Lužná kaprový

1-0960-1-1 Štrkovisko Kalná MsO Bratislava 3 kaprový

1-0970-1-1 Štrkovisko Kòaz - Malé Leváre MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový

1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda MsO Bratislava 4 kaprový

1-0990-1-1 Štrkovisko Malé Èunovo MsO Bratislava 5 kaprový

1-1010-1-1 Štrkovisko na Židovkách MsO Záhorie kaprový

1-1020-1-1 Štrkovisko Piesková jama - Dun. Lužná MO Dunajská Lužná kaprový

1-1030-1-1 Štrkovisko Rohlík MsO Bratislava 2 kaprový

1-1040-1-1 Štrkovisko Rovinka Ve¾ká Voda MO Dunajská Lužná kaprový

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Jakubov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera:  lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (8ha) pri obci Kalinkovo.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: : š�uka 70 cm, amur 80 cm 

Vodná plocha štrkoviska (6,5ha) pri nákladnej stanici Bratislava-Východ. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (65ha) v areáli rekreaènej oblasti Rudava pri obci 
Malé Leváre. 

Vodná plocha štrkoviska (9ha)pri železniènej stanici Bratislava-mesto. Na 
základe zmluvy s MÚ Bratislava Nové Mesto je nutné rešpektova� 
prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch  jún, júl, 
august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu na celej ploche štrkoviska. Je 
zakázané lovi�: z ostrova a z móla v okruhu 10m od móla, 15m od “ 
Reštaurácie vodný svet “- mólo pre uchytenie èlnov. Vstup len cez urèené 
vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája 2009.

Vodná plocha štrkoviska (3ha) v obci Èunovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (80ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera : Lieò - 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Dunajská Lužná. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: š�uka 70 cm, amur 80 cm

Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) v mestskej èasti Bratislava-Ružinov - 
NsP Ružinov.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (60ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera:  š�uka- 70 cm, amur -80 cm
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1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka Za Hrádzu MO Dunajská Lužná kaprový

1-1060-1-1 Štrkovisko Rusovce MsO Bratislava 5 kaprový

1-1070-1-1 Štrkovisko Stará tehelòa MsO Bratislava 3 kaprový

1-1080-1-1 Štrkovisko Štrkovec MsO Bratislava 2 kaprový

1-1090-1-1 Štrkovisko Trojuholník MsO Záhorie kaprový

1-1100-1-1 Štrkovisko U horára MsO Bratislava 5 kaprový

1-1110-1-1 Štrkovisko Vajnory 1 MsO Bratislava 3 kaprový

1-1120-1-1 Štrkovisko Vajnory 2 MsO Bratislava 3 kaprový

Vodná plocha štrkoviska (10ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: š�uka 70 cm, amur 80 cm

Vodná plocha štrkoviska (5ha) v obci Rusovce.

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri miestnej èasti Bratislava - Vajnory.

Vodná plocha štrkoviska (5,5ha) v mestskej èasti Bratislava-Ružinov.Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: lieò -30 cm

Vodná plocha štrkoviska (3ha) U horára v mestskej èasti Bratislava-
Petržalka vrátane vodnej plochy pri ceste Kutlíková (Malá horáreò).Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (3ha) v mestskej èasti Bratislava-Vajnory.Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (19ha) v mestskej èasti Bratislava-Vajnory. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009. 

1-1130-1-1 Štrkovisko Ve¾ké Èunovo MsO Bratislava 5 kaprový
Vodná plocha štrkoviska (15ha) v obci Èunovo.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

1-1140-1-1 Štrkovisko Ve¾ký Biel MsO Senec kaprový
Vodná plocha štrkoviska (16ha) pri obci Ve¾ký Biel.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

1-1150-1-1 Štrkovisko Záhorská Ves MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Záhorská Ves. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009.  Lovná miera: lieò 30 cm

1-1160-1-1 Štrkovisko Zelená voda 1 MsO Bratislava 2 kaprový
Vodná plocha dvoch štrkovísk (14ha) pri obci Most pri Bratislave. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

1-1170-1-1 Štrkovisko Zelená voda 2 MsO Bratislava 2 kaprový
Vodná plocha štrkoviska (3,6ha) pri obci Most pri Bratislave. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009. 
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1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky MsO Bratislava 2 kaprový
Vodná plocha štrkoviska (52,2ha)v mestskej èasti Bratislava-Ružinov. V 
plážovej èasti areálu zdravia-Zlaté piesky od tobogánov po reštauráciu u 
Zlatého vodníka je lov rýb celoroène zakázaný.Lov rýb je zakázaný od 
1.6. do 31.8. v èase od 9.00 hod. do 18.00 hod. na Seneckej pláži v úseku 
od reštaurácie “U zlatého vodníka “po prevádzku vodnolyžiarskeho 
vleku. Lov rýb z ostrova je celoroène zakázaný. Zákaz budovania pev-
ných stanovíš� a prístreškov, na brehu štrkoviska zákaz kladenia ohòov 
mimo vyhradených ohnísk STARZ-u. Prístup na lokalitu je len cez vyhra-
dené vstupné miesta STARZ-u na základe predloženia platného povole-
nia na rybolov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povo-
lený od 15. mája 2009. Zákaz privlastòovania si amura bieleho a tolstolo-
bika. 

1-1190-1-1 Štrkovisko Zrkadlový Háj MsO Bratislava 5 kaprový
Vodná plocha štrkoviska (20,5ha) v mestskej èasti Bratislava-Petržalka. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

1-1200-1-1 Štvorec MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera:  lieò 30 cm

1-1220-1-1 Šúrsky potok è. 2 Svätý Jur MsO Pezinok kaprový
Šúrsky potok od cestného mosta Vajnory - Èierna Voda po ústie potoka 
Saulach. 

1-1230-1-1 Tonišovské jazierko MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha jazierka (1ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lovná miera: lieò 
30 cm

1-1240-1-1 Tunka MO Gajary kaprový
Vodná plocha (0,4ha) pri obci Gajary.

1-1250-1-1 Vachalkov rybník MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha rybníka (1,5ha) pri obci Stupava. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: lieò 30 cm

1-1260-1-1 Ve¾ké Axi MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha štrkoviska (13ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: lieò 30 cm

1-1280-1-1 VN Budmerice II. MsO Pezinok kaprový
Vodná plocha nádrže (40ha) pri obci Budmerice.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

1-1290-1-1 VN Centnúz ; MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha nádrže (18ha) na Zohorskom kanále. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: lieò 30cm

1-1300-1-1 VN CO Krakaè MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha nádže (1ha) pri obci Záhorská Ves. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: lieò 30cm
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1-1330-1-1 VN Kuchyòa MsO Záhorie kaprový
Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Kuchyòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Pezinok. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (35ha) pri obci Lozorno. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera:  lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (1ha) pri meste Modra.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Svätý Jur pri Bratislave. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Rohožník. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (1,5ha) pri meste Pezinok. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Vinièné.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený  od 15. mája 
2009. 

Vodná plocha nádrže (16ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Potok Vydrica od vyústenia do Dunaja po pramene v bratislavskom 
lesoparku Železná Studnièka.

Vodná plocha (9ha) od ústia do Pruksi po Homolský most.

Zohorský kanál (14ha) od ústia do rieky Moravy po cestný most Jakubov - 
Záhorská Ves, vrátane vodnej plochy Bezedné. Lovná miera: lieò 30 cm

Zohorský kanál (8ha) od cestného mosta Jakubov - Záhorská Ves po 
vyústenie do Pruxe. Lovná miera: lieò 30 cm

Vodná plocha màtveho ramena (1,43ha) v inundaènom území rieky 
Moravy v rkm. 54,6 - 55 v blízkosti ochrannej hrádze. 

1-1340-1-1 VN Kuèišdorf MsO Pezinok kaprový

1-1360-1-1 VN Lozorno è. 2 MsO Záhorie kaprový

1-1370-1-1 VN Modra - Harmónia MsO Pezinok kaprový

1-1380-1-1 VN Panonský Les MsO Pezinok kaprový

1-1390-1-1 VN Rohožník MsO Záhorie kaprový

1-1400-1-1 VN Slneèné Údolie MsO Pezinok kaprový

1-1420-1-1 VN Vinièné MsO Senec kaprový

1-1450-1-1 VN Zadný Šúr MsO Pezinok kaprový

1-1460-4-1 Vydrica MsO Bratislava 1 lososový - P

1-1470-1-1 Záhorský kanál MO Gajary kaprový

1-1480-1-1 Zohorský kanál è. 1 MsO Záhorie kaprový

1-1490-1-1 Zohorský kanál è. 2 MsO Záhorie kaprový

1-1500-1-1 Židova Morávka MO Ve¾ké a Malé Leváre kaprový
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ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLAS�
2-0010-1-1 Akácos MsO Komárno kaprový

2-0020-1-1 Apáli MsO Komárno kaprový

Vodná plocha (16,5ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci 
Kamenièná. Z dôvodu vyhláseného 4. stupòa územnej ochrany lov 
povolený od 15. júla. 

Vodná plocha (14,10ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri 
Komárne. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Èiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po 
železnièný most Dolný Štál - Okoè.

Kanál od železnièného mosta Okoè - Dolný Štál po ústie do Malého 
Dunaja.

Èiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v 
obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most 
Ostratice - Žabokreky. 

Èiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie 
potoka Dubnièka v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po 
obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višòová, potoky 
Halaèovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnièka 
od ústia do Bebravy po hrádzu VN Prusy. 

Èiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Dubnièka v Bánovciach nad 
Bebravou po zaèiatok obce Èierna Lehota, Trebichavský potok od ústia 
do Bebravy po zaèiatok obce Trebichava s prítokmi, Machnáè od ústia po 
Letný Majer nad obcou Motešice a potok Jelešnica od ústia po pramene.

Èiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských 
Bohuniciach. Lovná miera: Lieò - 30 cm, Pstruh potoèný - 27 cm, Pstruh 
dúhový -  27 cm.

2-0140-4-1 Blava è. 2 MsO Trnava lososový - P
Èiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach 
po pstruhové hospodárstvo Dechtice a èiastkové povodie Dubovského 
potoka od ústia po priehradné teleso nádrže Dolné Dubové a Vrbovecký 
potok od ústia po pramene. Lovná miera: Pstruh potoèný - 27 cm, Pstruh 
dúhový - 27 cm, Lieò - 30 cm

Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok 
Hradná, Lieskový potok, Z¾avský potok od ústia po pramene.

Potok Bošáèka od ústia do Váhu pri Trenèianskych Bohuslaviciach po 
hranice s ÈR, s prítokmi Predpoloma, Hubotec, Španie a Sviniarka. 

Brezovský potok od ústia po pramene pri obci Jablonica. Lovná miera: 
pstruh potoèný- 27 cm, pstruh dúhový- 27 cm, sivoò -27 cm

2-0040-1-1 Aszódsky kanál è. 2 MO Ve¾ký Meder kaprový

2-0050-1-1 Aszódsky kanál è. 3 MO Topo¾níky kaprový

2-0090-1-1 Bebrava è. 1 MsO Partizánske kaprový

2-0100-1-1 Bebrava è. 2 MO Bánovce nad Bebravou kaprový

2-0110-4-1 Bebrava è. 3 MO Bánovce nad Bebravou lososový - P

2-0130-1-1 Blava è. 1 MsO Trnava kaprový

2-0160-4-1 Bojnianka MO Topo¾èany lososový - P

2-0170-4-1 Bošáèka MO Nové Mesto n/ Váhom lososový - P

2-0180-4-1 Brezovský potok MO Senica lososový - P
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2-0230-1-1 Cergát è. 1 MsO Nové Zámky kaprový

2-0240-1-1 Cergát è. 2 MsO Nové Zámky kaprový

2-0250-4-1 Chocholnica MsO Trenèín lososový - P

2-0260-1-1 Chrenovka MsO Nové Zámky kaprový

2-0270-4-1 Chtelnièka MO Vrbové lososový - P

2-0280-1-1 Chvojnica è. 1 MO Holíè kaprový

2-0290-4-1 Chvojnica è. 2 MO Senica lososový - P

2-0300-1-1 Èergovský kanál MO Kolárovo kaprový

2-0320-1-1 Èierna voda è. 1 MsO Galanta kaprový

2-0330-1-1 Èierna voda è. 2 MO Sládkovièovo kaprový

2-0350-1-1 Dolnobarský kanál MO Topo¾níky kaprový

2-0370-4-1 Drgonova dolina MO Stará Turá lososový - P

2-0380-4-1 Drietomica MsO Trenèín lososový - P

Èiastkové povodie melioraèného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky 
Nitra pri cestnom moste Nové Zámky - Komoèa. Lovná miera: Lieò -30 cm

Èiastkové povodie melioraèného kanálu od cestného mosta za obcou 
Palárikovo smerom na Selice po ústie spojovacieho kanála medzi obcami 
Andovce a Zemné. Lovná miera: Lieò -30 cm

Èiastkové povodie Chocholnice od ústia po pramene a potoky Melèický a 
Ivanovský od ústia po pramene. Potok Tarabové (3km) predstavuje 
chovnú èas� revíru.

Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov. Lovná miera : Lieò-30 cm

Èiastkové povodie Chtelnièky od ústia po pramene a potoky Vitek, 
Lopatová, Šterbský a Lanèársky od ústia po pramene.

Èiastkové povodie Chvojnice od ústia po cestný most v obci Dubovce.

Èiastkové povodie Chvojnice od cestného mosta Dubovce po pramene. 
Lovná miera: pstruh potoèný 27 cm, pstruh dúhový -27cm, sivoò -27 cm.

Hlavný spojovací kanál Aszód - Èergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po 
vyústenie z Aszódskeho kanála.

Èiastkové povodie Èiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese 
po èerpaciu stanicu pri sútoku Stolièného potoka, staré koryto Èiernej 
vody od ústia do Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo nad 
obcou Èierny Brod, vodná plocha Fekete ér a Krá¾ovobrodský kanál. 
Lovná miera: Lieò -40 cm

Èiastkové povodie Èiernej vody od èerpacej stanice pri sútoku Stolièného 
potoka po cestný most Krá¾ová pri Senci - Senec a Stolièný potok od ústia 
po Ve¾ký Grob s prítokom Zichy potoka. Lovná miera :  Amur-80cm

Kanál od cestného mosta Dunajská Streda - Komárno pri obci Dolný Bar 
po ústie do Klátovského ramena pri obci Topo¾níky.

Potok od ústia do priehrady Dubník II. po pramene.

Èiastkové povodie Drietomice od ústia pri obci Kostolná - Zarieè po 
hranicu s Èeskou republikou a potok Liešna od ústia po hranicu s ÈR. 
Prítoky Dúbravka (1km) a Brúsne (2km) predstavujú chovnú èas� revíru.
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2-0400-1-1 Dubová MsO Pieš�any kaprový

2-0410-1-1 Dudváh è. 1 MsO Galanta kaprový

2-0420-1-1 Dudváh è. 2 MsO Trnava kaprový

2-0430-1-1 Dudváh è. 3 MO Drahovce kaprový

2-0440-1-1 Dudváh è. 4 MsO Pieš�any kaprový

2-0450-1-1 Dudváh è. 5 MO Nové Mesto n/ Váhom kaprový

2-0470-4-1 Dudváh è. 6 MO Stará Turá lososový - P

2-0480-1-1 Dunaj è. 1 Rada RADA kaprový

2-0490-1-1 Dunaj è. 2 Rada RADA kaprový

Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Såòava po cestný 
most Oèkov - Pobedim pri obci Pobedim.

Èiastkové povodie Dudváhu od ústia Èiernej vody po ústie Gidry pri obci 
Malá Maèa, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Deròa od 
ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodòovací kanál VN Krá¾ová, 
Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal. Lovná miera: Lieò -
40cm.

Èiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Maèa po rkm 
14,05 - kanál Dudváh-Váh pri obci Siladice, potok Trnávka od ústia po 
výtok z VN Boleráz, potok Rakyta , Rásovský potok a Krupanský potok od 
ústia po pramene. Lovná miera: Lieò -30 cm, Pstruh potoèný -27 cm, 
Pstruh dúhový  -27 cm.

Èiastkové povodie Dudváhu od obce Peèeòady rkm 14,05 po obec 
Veselé rkm 22,08.

Èiastkové povodie Dudváhu od rkm 22,080 pri obci Veselé po cestný most 
pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice.

Èiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po horný 
okraj železnièného tunela medzi obcami Èachtice a Višòové a Èachtický 
kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po 
cestný most v obci Èachtice.

Èiastkové povodie Dudváhu od horného okraja železnièného tunela nad 
obcou Èachtice po kamenný most pri po¾ovníckej chate nad osadou 
Topolecká - smer Grúnka.

Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cie¾om lovi� ryby a zákaz 
lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov, nápustných 
a výpustných objektov, hatí, plávajúcich pracujúcich strojov a miest 
vyznaèených správcom toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 
Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p.)

Èiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ip¾a (rkm 1708) po ústie Vážskeho 
Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoroène pri dodržaní 
individuálnej doby ochrany. Revír - hranièná voda.

Èiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 
1766 po rkm 1810) pri obci Sap a Medveïovské rameno. Lov rýb 
povolený celoroène pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - 
hranièná voda.
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2-0500-1-1 Dunaj è. 2 - OR spodná inundácia Rada RADA kaprový

2-0510-1-1 Dunaj è. 3 Rada RADA kaprový

2-0520-1-1 Dunaj è. 3 - ¾avostranný priesakový kanál VD  
Rada

2-0540-1-1 Dunaj è. 3 - Materiálová jama B Rada RADA kaprový

2-0550-1-1 Dunaj è. 3 - odpadový kanál VD Rada RADA kaprový

2-0560-1-1 Dunaj è. 3 - OR horná inundácia Rada RADA kaprový

2-0570-1-1 Dunaj è. 3 - OR stredná inundácia  RadaRADA kaprový

Odstavené ramená: Ve¾ký Lél, K¾úèovecké, Opátske a medzihrádzový 
priestor v obci Medveïov. Lov rýb povolený celoroène pri dodržaní 
individuálnej doby ochrany. Revír nie je hranièná voda.

Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Èunovskú ha� v inundácii 
(20 vypúš�acích polí), po vodnú elektráreò Èunovo, po stredovú ha�, po 
plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Èunove a po 
dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. Staré koryto Dunaja od 
rkm 1810 po hranièný kameò - rkm 1850,5 je hranièná voda (¾avá strana). 
Mošonský Dunaj od hranice s Maïarskom po malú vodnú elektráreò v Èu-
nove (revír nie je hranièná voda). Lov rýb povolený celoroène pri dodržaní 
individuálnej doby ochrany. V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po 
ha� na obtoku (tzv. bazén) je celoroèný zákaz rybolovu - CHRO. 

RADA kaprový
Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v 
Gabèíkove po Vlèie Hrdlo v Bratislave, vrátane Èilistovského kanála I. od 
ústia do priesakového kanála po stavidlo. Zákaz lovu všetkých druhov rýb 
od 15.3. do 31.5.. Revír nie je hranièná voda.

Èilistovský kanál II. Lagúna (MO SRZ Šamorín) od stavidla po koniec 
kanála. Lov rýb upravený miestnym rybárskym poriadkom MO SRZ 
Šamorín. Lov rýb na Lagúne povolený iba pre držite¾ov miestnych, 
hos�ovacích, zvláštnych a osobitných povolení. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha materiálového jazera B (70ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu 
všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. . Revír nie je hranièná voda. 

Vodná plocha odpadového kanála (102ha) od jeho vyústenia do starého 
koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabèíkove a plavebné 
komory. Lov rýb povolený celoroène pri dodržaní individuálnej doby 
ochrany. Revír - nie je hranièná voda. 

Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým 
prístavom v Gabèíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci 
Dobrohoš� v rátane OR Dékány. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení 
do ramennej sústavy Dobrohoš�. Lov rýb povolený celoroène pri dodržaní 
individuálnej doby ochrany. Revír nie je hranièná voda. 

Sústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého 
toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála 
pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod 
hydrocentrálou VD Gabèíkovo. Lov rýb povolený celoroène pri dodržaní 
individuálnej doby ochrany. Revír nie je hranièná voda. 
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2-0580-1-1 Dunaj è. 3 - pravostranný priesakový kanál VD
Rada RADA kaprový

Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou 
v Gabèíkove po zaèiatok kanála pri obci Dobrohoš�. Zákaz lovu všetkých 
druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hranièná voda. 

2-0590-1-3 Dunaj è.3 Prívodný kanál VD    Celoroèný zákaz lovu rýb.
Vodná plocha kanála na ¾avej strane od plavebných komôr VD Gabèíkovo 
po vyústenie potrubia ÈOV Šamorín pri obci Èilistov a na pravej strane od 
hydrocentrály Gabèíkovo po plavebný km 29 VD (tabu¾a STOP športovej 
plavbe). Celoroèný zákaz rybolovu.

2-0600-1-1 Dunaj è. 3 -pravostranný priesakový kanál VD Èunovsko  
Rusovecko - Jarovecký  RADA kaprový
Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maïarskom (most) pri obci 
Èunovo po zaèiatok kanála pri ÈOV v Bratislave-Petržalke. Zákaz lovu 
všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hranièná voda. 

2-0610-1-1 Dunaj è. 3 - zdrž VD (Hrušov - Èunovo)  Rada     RADA kaprový
Vodná plocha zdrže (4000ha) na ¾avej strane od vyústenia potrubia z 
ÈOV Šamorín pri obci Èilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a pri¾ahlé 
vodné plochy vo¾ne spojené so zdržou (mimo Rusoveckej sústavy 
ramien-samostatný revír è. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej 
strane od plavebného km 29 VD (tabu¾a "Stop športovej plavbe") po rkm 
1862 a pri¾ahlé vodné plochy vo¾ne spojené so zdržou. Lov rýb povolený 
celoroène pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hranièná 
voda. 

2-0620-1-1 Dunaj è. 4 Rada RADA kaprový
Èiastkové povodie rieky Dunaj na ¾avej strane od rkm 1862 po ústie rieky 
Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s 
Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je 
hranièná voda. Lov rýb povolený celoroène pri dodržaní individuálnej 
doby ochrany. 

2-0630-1-1 Enkláva MsO Trenèín kaprový
Vodná plocha Enklávy (22ha) pri Trenèianskej Teplej. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

2-0640-1-1 Farská voda MO Holíè kaprový
Farská voda od ústia do Moravy pri preèerpávacej stanici Kopèany po 
zhybku pod Chvojnicou a vodná plocha Valcha vyús�ujúca do Farskej 
vody. 

2-0641-1-1 Gabajove štrkoviská MsO Trenèín kaprový
Vodná plocha štyroch kaziet (6,2ha) v katastrálnom území obce 
Kåúèové.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája 2009. 

2-0660-1-1 Gidra è. 1a MsO Trnava kaprový
Èiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Maèa po ústie 
Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia 
po pramene. Lovná miera: Pstruh potoèný 27 cm, Pstruh dúhový 27 cm, 
Lieò  30 cm.
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2-0680-1-1 Hlavný kanál Csóványos MsO Ša¾a kaprový
Vodná plocha hlavného kanála (8ha) od okresných hraníc Komárno -Ša¾a 
po obec Žiharec. Lovná miera: Lieò 40 cm

Odstavené rameno Myjavy od železnièného mosta Jablonica - Hlboké po 
železnièný most Senica - Šajdíkove Humence. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.Lovná miera: Úhor 50 cm, Lieò 30 cm

Èiastkové povodie Holešky od obce Trebatice po pramene.

Hôrèanský potok od ústia do Váhu po pramene.

Hrádocký potok a Lúèanský potok od ústia do odstavených ramien Váhu 
po pramene.

Èiastkové povodie rieky Hron od ústia pri Štúrove po obec Èata a 
Bardoòovský potok (Kvetnianka) od ústia po pramene.

Èiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Èata po cestný most v 
obci Jur nad Hronom, Blatný potok, Ma¾anka, Lužianka a Blatòanka od 
ústia po pramene. 

2-0760-1-1 Hron è. 3 MsO Levice kaprový
Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozá-
rovského (Èaradického) potoka. Màtve rameno v katastri obce Horná Seè 
a Kalná n. Hronom, èiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného 
mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová 
Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej 
výtok pri ÈOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Èaradický), 
Rybnícky potok, Teplièka, Krá¾ovka, Èajkovský potok vrátane prítoku 
Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ïúrsky potok 
vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene. Zimovisko rýb 
100m nad železnièným mostom a 100 m pod cestným mostom vrátane 
lokality medzi mostami a pod mostami pri obci Kalná nad Hronom. V tomto 
úseku platí zákaz lovu rýb od 15.11. do 15.3..

Èiastkové povodie Ip¾a od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná 
plocha v obci Ch¾aba. Revír je hranièná voda.

Èiastkové povodie Ip¾a od dolného chotára obce Pástovce po ústie 
potoka Búr pri obci Kubáòovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. 
Revír je hranièná voda.

2-0790-1-1 Ipe¾ è. 3 MO Šahy kaprový
Èiastkové povodie Ip¾a od ústia potoka Búr pri obci Kubáòovo po cestný 
most v obci Ipe¾ské Predmostie. Revír je hranièná voda.

Jablonka od jeho sútoku s Dudváhom v obci Hrachovište po pramene.

2-0690-1-1 Hlbocké rameno MO Senica kaprový

2-0700-4-1 Holeška MO Vrbové lososový - P

2-0710-4-1 Hôrèanský potok MO Nové Mesto n/ Váhom lososový - P

2-0730-4-1 Hrádocký potok MO Nové Mesto n/ Váhom lososový - P

2-0740-1-1 Hron è. 1 MO Štúrovo kaprový

2-0750-1-1 Hron è. 2 MO Želiezovce kaprový

2-0770-1-1 Ipe¾ è. 1 MO Štúrovo kaprový

2-0780-1-1 Ipe¾ è. 2 MO Želiezovce kaprový

2-0800-4-1 Jablonka MO Stará Turá lososový - P
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2-0810-1-1 Jarèie è. 1 MO Šoporòa kaprový

2-0820-1-1 Jarèie è. 2 MsO Sereï kaprový

2-0840-1-1 Jazero dôchodcov MsO Nové Zámky kaprový

2-0860-1-1 Jazero Neded Kopola MsO Ša¾a kaprový

2-0870-1-1 Jazero pri elektrárni MsO Nové Zámky kaprový

2-0880-1-1 Jazero Skalka MsO Trenèín kaprový

2-0900-1-1 Jazero Varjaš è. 1 pri Gabèíkove MsO Dunajská Streda kaprový

2-0910-1-1 Jazero Varjaš è. 2 pri Gabèíkove MsO Dunajská Streda kaprový

2-0920-1-1 Jazero Ve¾ký Les MsO Dunajská Streda kaprový

2-0930-1-1 Jazero Virt MO Marcelová kaprový

2-0940-1-1 Jazero Vlèany I. MO Vlèany kaprový

2-0950-1-1 Jazero Vlèany II. MO Vlèany kaprový

2-0960-4-1 Kálnický potok MO Nové Mesto n/ Váhom lososový - P

2-0961-1-1  Kamenický kanál MO Štúrovo kaprový
Èiastkové povodie Kamenického kanála od èerpacej stanice pri 
železniènom moste cez rieku Hron od obce Kamenín po OR Berek, 
Želiarsky kanál  a Štúrovský kanál.

2-0970-1-1 Kanál Andovce MsO Nové Zámky kaprový

2-1000-1-1 Kanál Stará Gúta MO Hurbanovo kaprový

Jarèie /potok Jác/ od ústia po dia¾nièný most pri obci Pata. 

Jarèie /potok Jác/ od dia¾nièného mosta pri obci Pata po pramene.

Vodná plocha jazera (1ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha odstaveného ramena (5,6ha) rieky Váh v obci Neded. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 40 cm

Vodná plocha štrkoviska (1ha) v chatovej oblasti pri bývalej strelnici. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha jazera (3ha) pri hydrocentrále v Trenèíne. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha jazera (1,5ha) pri obci Gabèíkovo. 

Vodná plocha jazera (1,5ha) pri obci Gabèíkovo.

Vodná plocha jazera (2ha) pri obci Gabèíkovo. 

Vodná plocha jazera (42ha) pri obci Virt. Lov kapra a ostatných druhov rýb 
bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (5ha) rieky Váh v obci Vlèany. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (5ha) rieky Váh v obci Vlèany. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Kálnický potok s prítokmi Kòažia, Prostredný potok a Rybnícky potok. 

Odvodòovací kanál pri obci Andovce. Lovná miera: Lieò 30 cm

Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za èerpacou stanicou v obci 
Martovce po stavidlo.
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2-1010-1-1 Kanál Vrbová MO Hurbanovo kaprový

2-1020-1-1 Kátovský Kút MO Holíè kaprový

2-1030-4-1 Klaneènica MO Nové Mesto n/ Váhom lososový - P

2-1060-1-1 Koniarovce MsO Nitra kaprový

2-1070-1-1 Konkoli MsO Komárno kaprový

2-1080-1-1 Kostolník MO Stará Turá kaprový

2-1090-1-1 Krupinica è. 1 MO Šahy kaprový

2-1120-1-1 Kurzweillovo jazero MsO Nové Zámky kaprový

2-1130-1-1 Lakšárske jazero MO Šaštín-Stráže kaprový

2-1161-4-1 ¼uborèiansky potok MsO Trenèín lososový - P

2-1190-1-1 Malý Dunaj è. 1 MO Kolárovo kaprový

Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred 
obcou Landor. 

Vodná plocha odstaveného ramena (8ha) rieky Moravy pri obci Kátov od 
telesa hrádze rieky Moravy po vyústenie do Struhy, Výtržina, Kátovské 
jazero a vodná plocha Baráky.

Potok Klaneènica od cestného mosta v Novom Meste nad Váhom, èas� 
Mnešice, po hranice s ÈR v obci Moravské Lieskové a povodie 
Kameènice od ústia do Klaneènice v Novom Meste nad Váhom po 
pramene, s prítokmi Vrzavka a Javorina. 

2-1039-1-1 Klátovské rameno è.1 MO Topo¾níky lovný
Klátovské rameno od ústia do Malého Dunaja po ústie Dolnobarského 
kanála.

2-1040-1-1 Klátovské rameno è.2 MsO   Dunajská Streda kaprový
Klátovské rameno od ústia Dolnobarského kanála po pramene.

2-1042-4-1 Klúèové MsO Trenèín lososový - P 
Potok Klúèové od ústia do odstaveného ramena Klúèové v obci Nemšová 
po pramene (10 km).

¼avostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami 
Koniarovce a Dolné Lefantovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (28,6ha) Vážskeho Dunaja pri obci 
Kamenièná. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Potok Kostolník od sútoku pod obcou Vaïovce po pontónový most pri 
rybniènom hospodárstve pod telesom hrádze Dubník è. 1. 

Èiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v 
obci Pláš�ovce. 

Vodná plocha štrkoviska (6ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha jazera (3ha) pri obci Lakšárska Nová Ves.. Lovná miera: 
Amur 70 cm

¼uborèiansky potok od ústia do Váhu po hranicu OZ Trenèín (Lesy SR, 
š.p. BB) nad obcou ¼uborèa vyznaèenú tabu¾ou. Potok Závadka 
predstavuje chovnú èas� revíru.

Èiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Komoèa - Kolárovo 
po ústie starého koryta Èiernej vody a hlavný kanál od ústia pri osade 
Köveslágy po hranice okresu Komárno - Ša¾a /Csóványos/.
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2-1200-1-1 Malý Dunaj è. 2 MO Topo¾níky kaprový

2-1210-1-1 Malý Dunaj è. 3 MsO Dunajská Streda kaprový

2-1220-1-1 Malý Dunaj è. 4 MsO Galanta kaprový

2-1230-1-1 Malý Dunaj è. 5 MO Šamorín kaprový

2-1240-1-1 Materialové jazero Lipová MsO Šurany kaprový

2-1250-1-1 Materialové jazero Malá Maòa MsO Šurany kaprový

2-1260-1-1 Materialové jazero Mojzesovo - Èerník MsO  Šurany kaprový

2-1270-1-1 Materialové jazero Tehelòa Maòa MsO Šurany kaprový

2-1290-1-1 Materialové jazero Vinodol MsO Šurany kaprový

2-1300-1-1 Melioraèný kanál Tvrdonice MO Holíè kaprový

2-1310-1-1 Mlynský náhon MsO Nové Zámky kaprový

2-1320-4-1 Modrovský potok MsO Pieš�any lososový - P

2-1330-1-1 Morava è. 5 MO Sekule-Mor.Sv.Ján kaprový

Èiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Èiernej vody po 
cestný most Trstice - Trhová Hradská. 

Èiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová 
Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála 
Èierna voda. 

Èiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí 
spojovacieho kanála Èierna voda po cestný most Jelka - Eliášovce. Lovná 
miera: Lieò - 40cm.

Èiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce 
po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.

Vodná plocha materialového jazera (1ha) v obci Lipová. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009

Vodná plocha materialového jazera (2ha) v obci Maòa. 

Vodná plocha materialového jazera (2ha) v obci Mojzesovo. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009.

Vodná plocha materialového jazera (2ha) v obci Maòa. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009

Vodná plocha materialového jazera (2ha) v obci Vinodol. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009

Melioraèný kanál Tvrdonice od ústia do Moravy pri hati Adamov cez 
Kopèianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie z Farskej vody.

Obtokové rameno rieky Nitry od Zúgova po Siho�. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Modrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrovka po pramene.

Èiastkové povodie rieky Moravy od Tomkovej Morávky rkm 59 /pravá 
strana/ pri obci Moravský Svätý Ján - Sekule po trojhranièný kameò /ústie 
Dyje/ a vodné plochy OR rieky Moravy, Kaèenky 16, 17, 18 a závlahový 
kanál od rieky Myjavy po hranicu Ve¾ké Leváre. 
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2-1340-1-1 Morava è. 6 MO Kúty kaprový

2-1350-1-1 Morava è. 7b MO Holíè kaprový

2-1351-1-1 Morava è. 7a MO Brodské kaprový

2-1360-1-1 Morava è. 8 MO Skalica kaprový

2-1370-1-1 Myjava è. 1 MO Šaštín-Stráže kaprový

2-1380-1-1 Myjava è. 2 MO Senica kaprový

2-1390-4-1 Myjava è. 3 MO Senica lososový - P

2-1400-1-1 Nitra  è. 1 MsO Nové Zámky kaprový

2-1410-1-1 Nitra  è. 2 MsO Šurany kaprový

Èiastkové povodie rieky Morava od trojhranièného kameòa ( ústie Dyje ) 
po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto 
Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ¾avom brehu Moravy.

Èiastkové povodie Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po 
hydrocentrálu pri Hodoníne, odstavené ramená Adamovské (1 ha), 
Roztrhlé rameno (2 ha) a Cunínsky potok od ústia po pramene. 

Èiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa - rkm 78 - po 
premostenie plynovodu pod Adamovom a odstavené ramená Krátke a 
Podkova (3 ha). 

Èiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie 
Sudomìøického potoka. 

Èiastkové povodie Myjavy od stavidla è. 5728 pri obci Kuklov po cestný 
most Dojè-Šajdíkove Humence, kanál Myjavka.Lovná miera: Amur 70 cm

Èiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojè - Šajdíkove Humence 
po teleso hrádze VN Myjava. Lovná miera: Úhor 50 cm, , Lieò 30 cm

Èiastkové povodie Myjavy od ústia do VN Myjava po pramene vrátane VN 
Stará Myjava /2 ha/. Lovná miera: pstruh potoèný 27 cm, pstruh dúhový 27 
cm, sivoò 27 cm

Èiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoèa po ústie 
Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok. Lovná miera:Lieò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky 
Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol a Stará Nitra od ústia pri 
Nitrianskom Hrádku po cestný most v obci Branè. 

2-1420-1-1 Nitra  è. 3 MsO Nitra kaprový
Èiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po 
cestný most v obci Koniarovce a Stará Nitra od cestného mosta v obci 
Branè po priehradné teleso (ha�) v obci Dolné Krškany.

2-1430-1-1 Nitra  è. 4 MO Topo¾èany kaprový
Èiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Koniarovce po 
ústie potoka Vyèoma pri obci Praznovce, prítoky Dršòa, Lišòa od ústia po 
pramene a potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemeèky.

2-1440-1-1 Nitra  è. 5 MsO Partizánske kaprový
Èiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyèoma pri obci Praznovce 
po ústie Oslianskeho potoka. 

2-1450-1-1 Nitrica  è. 1 MsO Partizánske kaprový
Èiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v 
obci Skaèany. 
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2-1460-4-1 Nitrica  è. 2 MsO Partizánske lososový - P
Èiastkové povodie rieky Nitrice od cestného mosta v obci Skaèany po 
ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica od ústia do Nitrice po 
pramene.

2-1471-1-1 Obidský kanál MsO Štúrovo kaprový 
Odvodòovací kanál pod obcou Obid od èerpacej stanice pri hrádzi Dunaja 
po pramene v obci Búè.

2-1470-1-1 Nový Diel MO Hurbanovo kaprový
Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri majeri Nový Diel. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009.

2-1500-1-1 OR Bánov MsO Nové Zámky kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (4ha) rieky Nitra v obci Bánov.Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm.

2-1510-1-1 OR Berek MO Štúrovo kaprový
Vodná plocha piatich odstavených ramien (22ha) Hrona pri Štúrove. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009.

2-1520-1-1 OR Berek MsO Nové Zámky kaprový
Odstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoèa po drevený most pri obci 
Aòala. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu indivi-
duálnej ochrany povolený od 15.mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

2-1530-1-1 OR Chrabrany MO Topo¾èany kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) rieky Nitra pri obci Chrabrany. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája 2009.  

2-1540-1-1 OR Cítenka MsO Nitra kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín.Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009.

2-1550-1-1 OR Dolnostredské MsO Sereï kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (17ha) rieky Váh pri obci Dolná 
Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája 2009. 

2-1560-1-1 OR Dvorany nad Nitrou MO Topo¾èany kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (1,2ha) rieky Nitra pri obci Dvorany 
nad Nitrou. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 

2-1570-1-1 OR Gaštanový háj MO Želiezovce kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (1ha) pri meste Želiezovce. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (7ha) rieky Moravy pri obci Brodské o 
rozlohe 7 ha. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (7ha) rieky Váh pri obci Horný Èepeò. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.

2-1580-1-1 OR Hámre MO Brodské kaprový

2-1590-1-1 OR Horný Èepeò MsO Sereï kaprový

31



2-1600-1-1 OR Hrable è. 1, 2 MO Želiezovce kaprový

2-1610-1-1 OR Ip¾a - Hrkovce MO Šahy kaprový

2-1620-1-1 OR Ip¾a - Prese¾any nad Ip¾om MO Šahy kaprový

2-1630-1-1 OR Iplík è. 1 MO Želiezovce kaprový

2-1640-1-1 OR Iplík è. 2, 3 MO Želiezovce kaprový

2-1650-1-1 OR Jarocké MO Želiezovce kaprový

2-1660-1-1 OR Jelšovce MsO Nitra kaprový

2-1670-1-1 OR Klúèové MsO Trenèín kaprový

2-1680-1-1 OR Kochanová MO Drahovce kaprový

2-1690-1-1 OR Kolárovské MO Kolárovo kaprový

2-1700-1-1 OR Kõrtvélyes MO Marcelová kaprový

Vodná plocha odstaveného ramena(2ha) rieky Hron pri meste Želiezovce. 

Odstavené rameno Ip¾a pri obci Hrkovce.

Odstavené rameno Ip¾a pri obci Prese¾any nad Ip¾om. 

Vodná plocha odstaveného ramena (1ha) rieky Ipe¾ v katastri obce 
Ipe¾ský Sokolec.

Vodná plocha dvoch odstavených ramien (1,2ha) rieky Ipe¾ v katastri obce 
Pastovce.

Vodná plocha troch odstavených ramien (1,5ha) rieky Hron pri meste 
Želiezovce, osada Jarok. 

¼avostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci 
Jelšovce.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) Váhu pri obci Klúèové. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (1ha) Váhu pri obci Drahovce. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (11ha) Malého Dunaja pri obci 
Kolárovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (56ha) v obci Marcelová. Chránená 
prírodná rezervácia - na základe výnimky lov rýb povolený od 1.7. - 31.12. 

2-1710-1-1 OR Kukuèínov MO Želiezovce kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) rieky Hron pri obci Kukuèínov. 

2-1720-1-1 OR Lipa MO Skalica kaprový
Odstavené rameno rieky Moravy pri Skalici.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.

2-1730-1-1 OR Ludanice MO Topo¾èany kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) rieky Nitry pri obci Ludanice. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.

2-1740-1-1 OR ¼udovítová I. MsO Nitra kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) rieky Nitry pri obci ¼udovítová. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 
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2-1760-1-1 OR ¼udovítová III. MsO Nitra kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (1,5ha) rieky Nitra medzi obcami 
¼udovítová a Výèapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

2-1770-1-1 OR ¼udovítová IV. MsO Nitra kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Nitra pri obci Výèapy - 
Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

2-1780-1-1 OR Malá Hangócka MsO Nitra kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (0,3ha) rieky Nitra v mestskom parku 
pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

2-1790-1-1 OR Meleèka è. 1 MO Šoporòa kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (7ha) rieky Váh pri obci Šoporòa. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

2-1800-1-1 OR Meleèka è. 2 MO Šoporòa kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) rieky Váh pri obci Šoporòa. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

2-1810-1-1 OR Mikulské MO Želiezovce kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) rieky Hron pri meste 
Želiezovce èas� Mikula. 

2-1820-1-1  OR Nedanovce MO Partizánske
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.

2-1830-1-1 OR Nitry - Podháj MsO Nové Zámky kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (2ha)  rieky Nitra pri obci Bánov, èas� 
Podháj. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu indivi-
duálnej ochrany povolený od 15. mája 2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

2-1840-1-1 OR Nový Potok MO Želiezovce kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (2,2ha) rieky Ipe¾ v katastri obce 
Ipe¾ský Sokolec. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) rieky Nitra pri obci Oponice. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (17ha) rieky Váh pri obci Šoporòa. 
Úsek vyznaèený tabu¾ami predstavuje chovnú èas� - platí všeobecný 
zákaz rybolovu. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (8ha) rieky Morava pri obci Brodské o 
rozlohe  8 ha. 

2-1850-1-1 OR Oponice MO Topo¾èany kaprový

2-1860-1-1 OR Pasienok MO Šoporòa kaprový

2-1870-1-1 OR Patkový Piesok MO Brodské kaprový
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2-1880-1-1 OR Pieš�anské MsO Pieš�any kaprový

2-1890-1-1 OR Rohlík MsO Nitra kaprový

2-1900-1-1 OR Stará Žitava MsO Šurany kaprový

2-1910-1-1 OR Staré Èechynce MsO Nitra kaprový

2-1920-1-1 OR Starý les /Aggerdó/ MsO Galanta kaprový

2-1930-1-1 OR Svodov MO Želiezovce kaprový

2-1940-1-1 OR Šuranské MsO Šurany kaprový

2-1950-1-1 OR Trstice MsO Dunajská Streda kaprový

2-1960-1-1 OR Ú¾any nad Žitavou MsO Šurany kaprový

2-1970-1-1 OR Váhu MO Nové Mesto n/ Váhom kaprový

2-1980-1-1 OR Ve¾ká Hangócka MsO Nitra kaprový

2-1990-1-1 OR Vozokanské MO Želiezovce kaprový

2-2000-1-1 OR Zátišie MO Topo¾èany kaprový

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri Pieš�anoch (Kúpe¾ný 
ostrov). V èase od 15.10. do 15.3. z dôvodu sústredenia rýb pri výtoku 
teplej vody z kanalizaèného potrubia kúpe¾ov platí zákaz lovu rýb 20m od 
potrubia na každej strane. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

¼avostranná vodná plocha odstaveného ramena (2ha) rieky Nitry medzi 
obcami ¼udovítová a Výèapy - Opatovce. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 
2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Žitava pri obci Maòa. 

Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) rieky Nitra pri obci Malý Cetín. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (17ha) Malého Dunaja v obci Mosto-
vá. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: lieò 40 cm

Vodná plocha troch odstavených ramien (3ha) pri obci Svodov. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (3ha) rieky Nitra pri Šuranoch. 

Odstavené rameno (6ha) Malého Dunaja pri obci Trstice. 

Vodná plocha odstaveného ramena (1ha) rieky Nitra pri obci Ú¾any nad 
Žitavou. 

Vodná plocha odstavených ramien (2ha) rieky Váh pri obci Hôrka nad 
Váhom, Nová Ves nad Váhom, Lúka nad Váhom a Hrádok. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (1,7ha) rieky Nitra v mestskom parku 
pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (3ha) rieky Hron pri obci Hronovce. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (1,5ha) rieky Nitra pri obci Topo¾èany 
(Pod Hradom). Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  
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2-2010-1-1 OR Žlutnica MO Skalica kaprový

2-2020-4-1 Osliansky potok è. 1 MsO Partizánske lososový - P

2-2021-4-1 Orechovský potok MsO Trenèín lososový - P 

2-2040-1-1 Paríž MO Štúrovo kaprový

2-2050-1-1 Parná è. 1 MsO Trnava kaprový

2-2060-4-1 Parná è. 2 MsO Trnava lososový - P

2-2080-1-1 Patinský kanál è. 1 MO Marcelová kaprový

2-2090-1-1 Patinský kanál è. 2 MsO Komárno kaprový

2-2100-1-1 Perec è. 1 MO Štúrovo kaprový

2-2110-1-1 Perec è. 2 MO Želiezovce kaprový

2-2120-1-1 Perec è. 3 MsO Levice kaprový

2-2140-4-1 Podkylavka - Prašník MO Vrbové lososový - P

2-2150-1-1 Prese¾anský potok MO Šahy kaprový

2-2160-4-1 Radiša è. 1 MO  Bánovce nad Bebravoulososový - P

2-2180-1-1 Radošina è. 1 MsO Nitra kaprový

Odstavené rameno rieky Morava pri Skalici v hraniènom pásme SR-ÈR. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009

Osliansky potok od ústia do rieky Nitra pri obci Oslany po ústie potoka 
Cerová.

Orechovský potok od ústia do Váhu v Trenèíne - miestna èas� Orechové 
po pramene (10 km) vrátane prítokov.

Potok Paríž od ústia pri obci Kamenný Most po cestný most Gbelce - 
Svodín.

Èiastkové povodie rieèky Parná od ústia po ha� pri obci Zvonèín rkm 23,6. 
Lovná miera: Pstruh potoèný 27 cm, Pstruh dúhový 27 cm, Lieò 30 cm

Èiastkové povodie rieèky Parná od hate pri obci Zvonèín rkm 23,6 po 
hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z vodnej 
nádrže Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia 
po pramene. Lovná miera: Pstruh potoèný 27 cm, Pstruh dúhový 27 cm, 
Lieò -30cm

Vodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš. 

Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno. 

Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železnièný most v Zalabe.

Potok Perec od železnièného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne 
Ludany - Starý Hrádok.

Potok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany - Starý Hrádok po výpust 
rieky Hron z vodného diela Ve¾ké Kozmálovce pri obci Ve¾ké Kozmálovce 
a potok Guláška od ústia po pramene.

Potok Podkylavka od ústia pri obci Prašník po pramene a Pustovecký 
potok od ústia po pramene.

Prese¾anský potok od ústia pri obci Presa¾any nad Ip¾om po štátne 
hranice s Maïarskou republikou. 

Èiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po splav nad obcou 
Kšinná, potok Omastinná od ústia po sútok s Podhradským potokom nad 
obcou Žitná Radiša a potok Rakovec.

Èiastkové povodie (5ha) Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný 
most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáè od ústia po 
pramene.
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2-2190-1-1 Radošina è. 2 MO Topo¾èany kaprový

2-2200-1-1 Rašeliniská Csanád MO Topo¾níky kaprový

2-2210-1-1 Rašelinisko 3 MO Topo¾níky kaprový

2-2220-1-1 Rašelinisko Zemné MsO Nové Zámky kaprový

2-2230-1-1 Rašelinisko Horná Potôò - Lúky 1-2 MsO Dunajská Streda kaprový

2-2240-1-1 Rašelinisko Horná Potôò - Lúky- 3 MsO Dunajská Streda kaprový

2-2250-1-1 Rašelinisko Palárikovo MsO Nové Zámky kaprový

2-2260-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter II. MO Rohožník kaprový

2-2270-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter III. MO Rohožník kaprový

Èiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po 
pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. 

Vodná plocha rašelinísk (30ha) pri obci Topo¾níky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. 

Vodná plocha rašeliniska (4ha) pri obci Topo¾níky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) v obci Andovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha dvoch rašelinísk (2ha) pri obci Horná Potôò - Lúky. 

Vodná plocha rašeliniska (3ha) pri obci Horná Potôò - Lúky. 

Vodná plocha rašeliniska (2ha) v obci Palárikovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha rašeliniska (2,5ha) pri obci Plavecký Peter. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha rašeliniska (0,8ha) pri obci Plavecký Peter. 

2-2280-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter IV. MO Rohožník kaprový
Vodná plocha rašeliniska (0,5ha) pri obci Plavecký Peter. 

2-2290-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter Rybník I. MORohožník kaprový
Vodná plocha rašeliniska (2ha) pri obci Plavecký Peter. 

2-2300-1-1 Rašelinisko Pusté Ú¾any è. 1 MO Sládkovièovo kaprový
Vodná plocha rašeliniska (2ha) ohranièená Stolièným potokom a obcou 
Pusté Ú¾any. Lovná miera :  Amur-80cm

2-2310-1-1 Rašelinisko Pusté Ú¾any è. 2 MO Sládkovièovo kaprový
Vodná plocha rašeliniska (10ha) ohranièená Stolièným potokom a obcou 
Pusté Ú¾any.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu in-
dividuálnej ochrany povolený od 15. mája 2009. Lovná miera: Amur-80cm

2-2320-1-1 Rašelinisko Pusté Ú¾any è. 3 MO Sládkovièovo kaprový
Vodná plocha rašeliniska (22ha) ohranièená Stolièným potokom a obcou 
Pusté Ú¾any. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu in-
dividuálnej ochrany povolený od 15. mája 2009. Lovná miera:Amur-80cm
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2-2330-1-1 Rašelinisko Tárnok MO Sládkovièovo kaprový
Vodná plocha rašeliniska (7ha) pri osade Tárnok. Lovná miera: Amur-
80cm

2-2340-1-1 Rašelinisko Topo¾níky è. 1 MO Topo¾níky kaprový
Vodná plocha rašeliniska (5ha) pri obci Topo¾níky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. 

2-2350-1-1 Rašelinisko Topo¾níky è. 2 MO Topo¾níky kaprový
Vodná plocha rašeliniska (5ha) pri obci Topo¾níky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. 

2-2360-1-1 Rašelinisko Ve¾ký Grob MO Sládkovièovo kaprový
Vodná plocha rašeliniska (36ha) pri ceste medzi obcami Ve¾ký Grob - 
Pusté Ú¾any. Lovná miera : Amur-80cm.

2-2390-1-1 Rybníèek Vlèany MO Vlèany kaprový
Vodná plocha odstaveného ramena (2ha)rieky Váh pri obci Vlèany.

2-2400-1-1 Rybník Amerika III. MsO Ša¾a kaprový
Vodná plocha rybníka a prítokový kanál (èas� bývalého starého ramena 
Váhu) (3,2ha) pri obci Trnovec nad Váhom. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: Lieò 40 cm 

2-2470-1-1 Rybník Šúgo Selice MsO Ša¾a kaprový
Vodná plocha starého ramena (1,1ha)  Váhu v katastri obce Selice. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009. Lovná miera: Lieò 40 cm.

2-2500-1-1 Rybník Vizállás MsO Ša¾a kaprový
Vodná plocha starého ramena (7,2ha) Váhu pri obci Trnovec nad Váhom. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009 .Lovná miera: Lieò 40 cm

2-2560-1-1 "Rybníky Tehe¾òa I,II, III; Žiharec" MsO Ša¾a kaprový
Tri vodné plochy (5,2ha) oddelené násypom pri obci Žiharec. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009. Lovná miera: Lieò 40 cm

Selecký potok od cestného mosta pri obci Ve¾ké Stankovce po pramene. 
Hankov potok predstavuje chovnú èas� revíru.

Èiastkové povodie Sikenice od ústia do Hrona po cestný most Mýtne 
Ludany - Hontianska Vrbica a èiastkové povodie potoka Podlužianka od 
ústia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok. 

Èiastkové povodie rieèky Sikenica od cestného mosta Mýtne Ludany - 
Hontianska Vrbica po ústie potoka Štampoch a potok Jablonianka od 
ústia po ústie Poèúvalskeho potoka, Mýšpotok a Drženický potok 
(Dubovec), Surdok (Ku�uš), Devièianka, Bokroš, Starý potok, Majere-
Uhliská, Pukanský potok, Uhliská, Veterník-Majere, Èankovský potok, 
Šurda, Ulièka, Negýš, Bohunický potok od ústia po pramene. Od 
cestného mosta Kme�ovce - Žemberovce po obec Krškany je Sikenica 
súèas�ou NPR - zákaz vjazdu motorových vozidiel.

2-2630-4-1 Selecký potok MsO Trenèín lososový - P

2-2650-1-1 Sikenica è. 1 MO Želiezovce kaprový

2-2660-1-1 Sikenica è. 2 MsO Levice kaprový
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2-2670-1-1 Spojovací kanál Cergát -Váh MsO Nové Zámky kaprový

2-2680-1-1 Spojovací kanál Martovce MO Hurbanovo kaprový

2-2690-1-1 Stará Nitra è. 1 MsO Komárno kaprový

2-2700-1-1 Stará Nitra è. 2 MO Hurbanovo kaprový

2-2710-1-1 Stará Žitava MsO Šurany kaprový

2-2720-4-1 Striebornica MsO Pieš�any lososový - P

2-2730-4-1 Súèanka MsO Trenèín lososový - P

2-2740-1-1 Svinica è. 1 MO Bánovce nad Bebravou kaprový

2-2750-4-1 Svinica è. 2 MsO Trenèín lososový - P

2-2760-1-1 Štiavnica è. 1 MO Šahy kaprový

2-2770-1-1 Štrkoviská Èepeò MsO Sereï kaprový

2-2780-1-1 Štrkoviská Drahovce MO Hlohovec kaprový

Spojovací kanál medzi Cergátom è. 2 a Váhom. Lovná miera: Lieò 30 cm

Spojovací kanál Martovce od èerpacej stanice v obci Martovce po ústie do 
kanála Vrbová. 

Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri èerpaèke Lándor po 
ústie Žitavy pri Martovciach. Zimovisko rýb od èerpaèky Lándor po sútok 
Starej Nitry s Vážskym Dunajom od 15.11. do 15.3.. 

Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aòaly-
Stará Gúta. 

Èiastkové povodie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri Mlyne po stavidlo v 
obci Hul. 

Potok Striebornica od ústia do Váhu po priehradné teleso VN Striebornica 
a od ústia potoka do VN Striebornica po pramene a Èierny potok od ústia 
po prameò.

Potok Súèanka od ústia pri obci Skala po pramene. Prítoky Hlboké (2km), 
Nestora (2km), Závrská (3km), Cverenkársky (3km), Depšinský (2km) a 
Biely potok (1km) predstavujú chovnú èas� revíru.

Èiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železnièný most 
Svinná - Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene. 

Potok Svinica od železnièného mosta Svinné - Ruskovce po pramene. 
Potoky Neporadzský a Mitický predstavujú chovnú èas� revíru.

Štiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpe¾ov v obci Dudince. 

Vodné plochy štrkovísk (18ha) pri obci Èepeò, odstavené rameno Váhu, 
Kaèièáreò a Koleno. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného 
èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha dvoch štrkovísk (9ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

2-2781-1-1 Štrkoviská Potvorice MO  Nové Mesto n/ Váhom kaprový
Vodná plocha štyroch štrkovísk (8,4ha) (2,12 + 1,99 + 2,68+ 1,62 ha) v 
katastrálnom území obce Potvorice. . Lov kapra a ostatných druhov rýb 
bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 
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2-2790-1-1 Štrkoviská Považany MO Nové Mesto n/ Váhom kaprový

2-2800-1-1 Štrkoviská Vinohradské MsO Sereï kaprový

2-2810-1-1 Štrkoviská Vlkanovo MO Hurbanovo kaprový

2-2820-1-1 Štrkoviská Zelenice MO Hlohovec kaprový

2-2830-1-1 Štrkovisko Adamov è. 1 MO Holíè kaprový

2-2840-1-1 Štrkovisko Adamov è. 2 MO Holíè kaprový

2-2850-1-1 Štrkovisko Antónia MsO Dunajská Streda kaprový

2-2860-1-1 Štrkovisko Argentína MsO Šurany kaprový

2-2870-1-1 Štrkovisko Bajè MO Hurbanovo kaprový

2-2880-1-1 Štrkovisko Baková MO Drahovce kaprový

2-2890-1-1 Štrkovisko Baloò MO Ve¾ký Meder kaprový

Vodná plocha materialových jám - štrkovísk (2ha) v k. ú. Považany. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009.

Vodné plochy piatich štrkovísk (6ha) v obci Vinohrady nad Váhom. 

Vodná plocha štrkoviska (5,5ha) pri majeri Vlkanovo a štrkoviska Gór 
(0,5ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha štrkovísk (20ha) pri obci Zelenice. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (28ha) pri meste Gbely. Zákaz vstupu na ostrovy 
(CHRO). Zákaz kempovania a používania vodných plavidiel - motorových 
celoroène a bezmotorových od 16.septembra do 9.júla. 

Vodná plocha štrkoviska (65ha) pri meste Gbely. Zákaz vstupu na ostrovy 
(CHRO). Zákaz kempovania a používania vodných plavidiel - motorových 
celoroène a bezmotorových od 1.marca do 31.mája. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Gabèíkovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) v meste Šurany, èas� Argentína. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009. 

Vodné plochy štrkovísk (1ha) v obci Bajè pri štátnej ceste (0,5ha), pri 
železniènej stanici (0,5ha). 

Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. 

Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Baloò. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009.
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2-2900-1-1 Štrkovisko Bartus MsO Dunajská Streda kaprový

2-2910-1-1 Štrkovisko Beckov MO Nové Mesto n/ Váhom kaprový

2-2920-1-1 Štrkovisko Bellová Ves MsO Dunajská Streda kaprový

2-2930-1-1 Štrkovisko Bendö è. 1 MsO Dunajská Streda kaprový

2-2940-1-1 Štrkovisko Bendö è. 2 MsO Dunajská Streda kaprový

2-2950-1-1 Štrkovisko Bešeòov MsO Nové Zámky kaprový

2-2960-1-1 Štrkovisko Blatné na Ostrove MO Šamorín kaprový

2-2970-1-1 Štrkovisko Blažov MsO Dunajská Streda kaprový

2-2980-1-1 Štrkovisko Bodovka-ve¾ká MsO Trenèín kaprový

2-2990-1-1 Štrkovisko Bohatá MO Hurbanovo kaprový

2-3000-1-1 Štrkovisko Böky pri Gabèíkove MsO Dunajská Streda kaprový

2-3010-1-1 Štrkovisko Borièky I. MO Holíè kaprový

2-3020-1-1 Štrkovisko Borièky II. MO Holíè kaprový

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) v k. ú. Beckov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Bellová Ves.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009.

Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Gabèíkovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Gabèíkovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Bešeòov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Blatné na Ostrove. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009.

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Blažov. 

Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (3,2ha) pri obci Hurbanovo-Bohatá. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009.  

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Gabèíkovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (18ha) pri obci Kopèany. Zákaz vstupu na 
ostrovy (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. 

Vodná plocha štrkoviska (46ha) pri obci Kopèany. Zákaz vstupu na 
ostrovy (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel.
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2-3030-1-1 Štrkovisko Branè-Gergelová MsO Nitra kaprový

2-3040-1-1 Štrkovisko Brodské MO Brodské kaprový

2-3050-1-1 Štrkovisko Èáky MsO Dunajská Streda kaprový

2-3070-1-1 Štrkovisko Èechynce MsO Nitra kaprový

2-3080-1-1 Štrkovisko Èeèinská Potôò MsO Dunajská Streda kaprový

2-3090-1-1 Štrkovisko Èergov MO Kolárovo kaprový

2-3100-1-1 Štrkovisko Èíèov MsO Komárno kaprový

2-3110-1-1 Štrkovisko Èierny Brod MsO Galanta kaprový

2-3140-1-1 Štrkovisko Dlhé kusy MsO Pieš�any kaprový

Vodná plocha štrkoviska (7ha) pri obci Braè. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) pri obci Brodské. 

Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Orechová Potôò - Lúky. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Èechynce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Èeèinská Potôò. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) v meste Kolárovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2,2ha) v obci Èíèov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (40ha) Sziget v obci Èierny Brod. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 40 cm 

Vodná plocha štrkoviska (10ha) pri obci Horná Streda. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

2-3150-1-1 Štrkovisko Dolné Saliby MsO Galanta kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) v obci Dolné Saliby. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Lieò 40 cm

2-3160-1-1 Štrkovisko Dolný Bar è. 1 MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Dolný Bar. 

2-3170-1-1 Štrkovisko Dolný Bar è. 2 MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Dolný Bar. 

2-3190-1-1 Štrkovisko Dolný Štál MO Ve¾ký Meder kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) pri ceste Dolný Štál - Bohe¾ov. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.
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2-3200-1-1 Štrkovisko Drahy MO Kúty kaprový
Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Kúty. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 
2009. 

2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou è. 1 MsO Nové Zámky kaprový
Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

2-3230-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou è. 3 MsO Nové Zámky kaprový
Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

2-3240-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou è. 4 MsONové Zámky kaprový
Vodná plocha štrkoviska (10ha) pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

2-3250-1-1 Štrkovisko Eliašovce - Krèma MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) v obci Eliášovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stano- veného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3270-1-1 Štrkovisko Hlinièky MO Sekule-Mor.Sv.Ján kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) v obci Závod.  Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3280-1-1 Štrkovisko Holice MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Holice. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3290-1-1 Štrkovisko Holíè MO Holíè kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) pri meste Holíè. Ostrov je chránenou 
rybárskou oblas�ou. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného 
èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (0,3ha) v meste Šahy - Areál zdravia.
2-3300-1-1 Štrkovisko Horná Streda MsO Pieš�any kaprový

Vodná plocha štyroch štrkovísk (19ha) (2,13 + 4,5 + 5,6 + 7,2 ha) pri obci 
Horná Streda. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  

2-3310-1-1 Štrkovisko Horný Bar MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) pri obci Horný Bar. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3320-1-1 Štrkovisko Hrubá Borša MO Sládkovièovo kaprový
Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Hrubá Borša. Lovná miera : Amur-
80cm

2-3330-1-1 Štrkovisko Hubice MO Šamorín kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha)  pri obci Hubice.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3291-1-1 Štrkovisko Homok MO Šahy kaprový
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2-3340-1-1 Štrkovisko Hviezdoslavov MO Šamorín kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha)  v obci Hviezdoslavov. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

2-3350-1-1 Štrkovisko Ime¾ MO Hurbanovo kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Ime¾. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.

2-3360-1-1 Štrkovisko Jahodná è. 1 MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stano- veného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3370-1-1 Štrkovisko Jahodná è. 2 MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stano- veného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3380-1-1 Štrkovisko Jahodná è. 3 MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3390-1-1 Štrkovisko Jahodná è. 4 MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (8ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

2-3400-1-1 Štrkovisko Jastrabie Kraèany MsO Dunajská Streda kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Jastrabie Kraèany. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (6ha) v obci Kava. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15.mája 
2009. 

Vodná plocha štrkoviska (3ha) v obci Kava. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 
2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri preložke Žitavy a staré štrkovisko. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája 2009.

Vodná plocha štrkoviska (13ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) v obci Kližská Nemá. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (10ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

2-3420-1-1 Štrkovisko Kava I. MsO Komárno kaprový

2-3430-1-1 Štrkovisko Kava II. MsO Komárno kaprový

2-3440-1-1 Štrkovisko Kenderáš MsO Šurany kaprový

2-3450-1-1 Štrkovisko Klèoviny MO Drahovce kaprový

2-3460-1-1 Štrkovisko Kližská Nemá MsO Komárno kaprový

2-3470-1-1 Štrkovisko Kòazová MO Drahovce kaprový
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2-3500-1-1 Štrkovisko Konkol MO Hurbanovo kaprový

2-3510-1-1 Štrkovisko Koplotovce MO Hlohovec kaprový

2-3520-1-1 Štrkovisko Kotelnica è. 1 MO Hurbanovo kaprový

2-3550-1-1 Štrkovisko Krá¾ová nad Váhom MsO Ša¾a kaprový

2-3560-1-1 Štrkovisko Kúty MO Kúty kaprový

2-3570-1-1 Štrkovisko Kvetoslavov MO Šamorín kaprový

2-3580-1-1 Štrkovisko Leopoldov MO Hlohovec kaprový

2-3590-1-1 Štrkovisko Lesné Kraèany MsO Dunajská Streda kaprový

2-3600-1-1 Štrkovisko Lúèky MO Sekule-Mor.Sv.Ján kaprový

2-3610-1-1 Štrkovisko Madunice MO Hlohovec kaprový

2-3620-1-1 Štrkovisko Magla - Vrakúò MsO Dunajská Streda kaprový

2-3630-1-1 Štrkovisko Malá Maèa MO Sládkovièovo kaprový

Vodné plochy dvoch štrkovísk (5,5ha) pri obci Hurbanovo-Zelený Háj 
(4+1,5ha). Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha 4 štrkovísk (4,1ha) pri obci Koplotovce. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri majeri Kotelnica. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (4,54ha) pri obci Krá¾ová nad Váhom. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri Kútoch. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) v obci Kvetoslavov.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (10ha) pri obci Leopoldov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Lesné Kraèany. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (45ha) pri obci Sekule. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha 6 štrkovísk pri obci Madunice. Vodná plocha è.3 oznaèená 
tabu¾ami predstavuje èas� revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku 
(CHAP). Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Vrakúò. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanove- ného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2,5ha) v obci Malá Maèa.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera : Amur-80cm
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2-3640-1-1 Štrkovisko Malé Kosihy MO Štúrovo kaprový

2-3680-1-1 Štrkovisko Michal n/O - Kolónia MsO Dunajská Streda kaprový

2-3710-1-1 Štrkovisko Mlieèno MO Šamorín kaprový

2-3720-1-1 Štrkovisko Mógol MsO Dunajská Streda kaprový

2-3730-1-1 Štrkovisko Mojzesovo - Lipová MsO Šurany kaprový

2-3740-1-1 Štrkovisko Mýtne Ludany MsO Levice kaprový

2-3750-1-1 Štrkovisko Nemšová MsO Trenèín kaprový

2-3760-1-1 Štrkovisko Nesvady MsO Komárno kaprový

2-3770-1-1 Štrkovisko Nitriansky Hrádok MsO Šurany kaprový

2-3780-1-1 Štrkovisko Ohrady è. 1 a 2 MsO Dunajská Streda kaprový

2-3790-1-1 Štrkovisko Okoè MO Ve¾ký Meder kaprový

2-3810-1-1 Štrkovisko O¾dza MO Šamorín kaprový

2-3820-1-1 Štrkovisko Orechová Potôò è. 1 MsO Dunajská Streda kaprový

Vodná plocha štrkoviska (10ha) pri obci Malé Kosihy. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Michal na Ostrove. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Mlieèno. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Gabèíkovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri štátnej ceste Mojzesová - Lipová. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája  2009.

Vodná plocha štrkoviska (5ha)  pri obci Mýtne Ludany.

Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Nemšová. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (6ha) v obci Nesvady. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Šurany - èas� Nitriansky Hrádok. . 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009

Vodná plocha dvoch štrkovísk (8ha) pri obci Ohrady. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (15ha) pri obci Okoè. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci O¾dza.

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Orechová Potôò. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 
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2-3830-1-1 Štrkovisko Orechová Potôò è. 2 MsO Dunajská Streda kaprový

2-3840-1-1 Štrkovisko Oširíd MO Sekule-Mor.Sv.Ján kaprový

2-3850-1-1 Štrkovisko Padáò MsO Dunajská Streda kaprový

2-3860-1-1 Štrkovisko Pavlov Dvor MO Hurbanovo kaprový

2-3870-1-1 Štrkovisko Peter MO Hlohovec kaprový

2-3880-1-1 Štrkovisko Podšomoï MO Hlohovec kaprový

2-3890-1-1 Štrkovisko Polcestie MsO Dunajská Streda kaprový

2-3900-1-1 Štrkovisko pri Rybárskom dome MsO Šurany kaprový

2-3910-1-1 Štrkovisko Ratkovský Háj MO Hlohovec kaprový

2-3920-1-1 Štrkovisko Rohovce MO Šamorín kaprový

2-3930-1-1 Štrkovisko Rolièky MO Šoporòa kaprový

2-3940-1-1 Štrkovisko RT MsO Nové Zámky kaprový

2-3950-1-1 Štrkovisko Siladice MO Hlohovec kaprový

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Orechová Potôò. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (19ha) pri obci Sekule. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Padáò. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (4,5ha) pri obci Hurbanovo, èas� Pavlov Dvor. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (28ha) pri meste Hlohovec. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (0,9ha) pri meste Hlohovec. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (6ha) pri Dunajskej Strede. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (3ha) v meste Šurany. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (4,9ha) pri obci Èerveník. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Kvetoslavov.

Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Šoporòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) v meste Nové Zámky. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkovísk (5ha) pri obci Siladice. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm
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2-3960-1-1 Štrkovisko Sokolce MsO Komárno kaprový

2-3980-1-1 Štrkovisko Šahy MO Šahy kaprový

2-3990-1-1 Štrkovisko Šamorín MO Šamorín kaprový

2-4000-1-1 Štrkovisko Šámot MO Šamorín kaprový

2-4010-1-1 Štrkovisko Šaštín - Stráže MO Šaštín-Stráže kaprový

2-4020-1-1 Štrkovisko Šintava MsO Sereï kaprový

2-4030-1-1 Štrkovisko Šoporòa MO Šoporòa kaprový

2-4050-1-1 Štrkovisko Tisota MO Ve¾ký Meder kaprový

2-4060-1-1 Štrkovisko Tona Šurany MsO Šurany kaprový

2-4070-1-1 Štrkovisko Topo¾níky MO Topo¾níky kaprový

2-4090-1-1 Štrkovisko Trhová Hradská MsO Dunajská Streda kaprový

2-4100-1-1 Štrkovisko u Janíèkov MO Kúty kaprový

Vodná plocha štrkoviska (4ha) v obci Sokolce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (0,7ha) v meste Šahy. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri Šamoríne po ¾avej strane hlavnej cesty 
od Bratislavy. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Šámot. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009

Vodná plocha 5 štrkovísk (30ha) v meste Šaštín-Stráže. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.Lovná miera: Amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (8,8ha)  pri obci Šintava. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (9ha) pri obci Šoporòa. Úsek vyznaèený 
tabu¾ami predstavuje chovnú èas� - platí všeobecný zákaz rybolovu. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Ve¾ký Meder. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (24ha) pri meste Šurany.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Topo¾níky.

Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Trhová Hradská. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (6ha) pri obci Kúty. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 
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2-4120-1-1 Štrkovisko Unín MO Holíè kaprový

2-4130-1-1 Štrkovisko Važina MO Drahovce kaprový

2-4140-1-1 Štrkovisko Ve¾ké Blahovo MsO Dunajská Streda kaprový

2-4150-1-1 Štrkovisko Ve¾ký Cetín MsO Nitra kaprový

2-4160-1-1 Štrkovisko Ve¾ký Kýr MsO Šurany kaprový

2-4170-1-1 Štrkovisko Ve¾ký Meder MO Ve¾ký Meder kaprový

2-4180-1-1 Štrkovisko Vieska MsO Dunajská Streda kaprový

2-4190-1-1 Štrkovisko Vincov les MO Sládkovièovo kaprový

2-4200-1-1 Štrkovisko Vinišov MO Drahovce kaprový

2-4220-1-1 Štrkovisko Vitény MsO Dunajská Streda kaprový

2-4230-1-1 Štrkovisko Vydrany MsO Dunajská Streda kaprový

2-4240-1-1 Štrkovisko Ypsilon MO Hlohovec kaprový

Vodná plocha dvoch štrkovísk (13,5ha) pri obci Unín a Radimov. Vodná 
plocha v miestnej èasti Malý Unín (2,5ha) predstavuje èas� revíru s 
režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Ostrovy sú chránenou 
rybárskou oblas�ou (CHRO). Zákaz používania vodných plavidiel. 

Vodná plocha štrkoviska (7ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Ve¾ké Blahovo. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (15ha) pri obci Ve¾ký Cetín. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Ve¾ký Kýr. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (13ha) pri obci Ve¾ký Meder. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (1,5ha) pri obci Vieska. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (4ha) vo Vincovom lese pri ceste Sládkovièovo - 
Galanta. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu indivi-
duálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera : Amur-80cm

Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Drahovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Vydrany. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1,5ha) pri obci Leopoldov a vodná plocha 
štrkoviska Baòa pri obci Èerve- ník. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 2009. 
Lovná miera: Amur 70 cm, Lieò 30 cm
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2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoò MsO Nové Zámky kaprový

2-4260-1-1 Štrkovisko Zelený Háj MO Hurbanovo kaprový

2-4270-1-1 Štrkovisko Zúgó MsO Galanta kaprový

2-4280-1-1 Štrkovisko Žabokreky MsO Partizánske kaprový

2-4290-1-1 Štrkovisko Želiezovce MO Želiezovce kaprový

2-4300-4-1 Teplièka MsO Trenèín lososový - P

2-4330-1-1 Trenèianske kaskády MsO Trenèín kaprový

2-4340-4-1 Turniansky potok MsO Trenèín lososový - P

2-4350-1-1 Uherecký potok MsO Partizánske kaprový

2-4360-1-1 Váh è. 1 MO Kolárovo kaprový

2-4370-1-1 Váh è. 2 MsO Ša¾a kaprový

2-4380-1-1 Váh è. 3 MsO Sereï kaprový

Vodná plocha štrkoviska (8ha) pri obci Bánov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Hurbanovo-Zelený Háj. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) v obci Èierny Brod. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. . Lovná miera: Lieò 30 cm.

Vodná plocha štrkoviska (7ha) pri obci Žabokreky nad Nitrou. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri meste Želiezovce èas� Mikula. 

Potok Teplièka od ústia v Trenèianskej Teplej po pramene a Opatovský 
potok od ústia po pramene. Prítoky Kamenica (1km), Bystrina (2km) a 
Opatovský potok (4km) predstavujú chovnú èas� revíru.

Vodná plocha štyroch odstavených ramien (10ha) rieky Váh pri meste 
Trenèín. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Turniansky potok od ústia po pramene, potok Sedlièanka, Soblahovský 
potok a potoky ústiace do Váhu od obce Beckov po Trenèín od ústia po 
pramene.

Uherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri obci Paži� po 
priehradné teleso VN Ve¾ké Uherce. 

Èiastkové povodie Váhu od cestného mosta Komoèa - Kolárovo po rkm 
35 a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky - Komoèa po 
pramene. V úseku Váhu od ústia rieky Nitra po ústie rieky Malý Dunaj je 
zimovisko rýb.

Èiastkové povodie Váhu od rkm 35 pod obcou Neded po priehradné 
teleso vodnej nádrže Krá¾ová. Zimovisko rýb od telesa hrádze VN Krá¾ová 
po zaèiatok betónovej cesty na ¾avom brehu Váhu  v tomto úseku platí 
zákaz lovu rýb od 1.12. do 15.3.. Lovná miera: Lieò 40 cm

Èiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál 
Dudváh pri obci Siladice. Tri ostrovy nad dia¾nièným mostom pri obci 
Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu - vstup zakázaný. 
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2-4390-1-1 Váh è. 4 MO Hlohovec kaprový

2-4400-1-1 Váh è. 5 MO Drahovce kaprový

2-4410-1-1 Váh è. 6 MsO Pieš�any kaprový

2-4420-1-1 Váh è. 7 MO Nové Mesto n/ Váhom kaprový

2-4430-2-1 Váh è. 8 MsO Trenèín kaprový (H)

2-4440-1-1 Vážsky Dunaj MsO Komárno kaprový

2-4450-1-1 Vlára MsO Trenèín kaprový

2-4460-1-1 VN Báb MsO Sereï kaprový

2-4480-1-1 VN Baraèka MsO Trenèín kaprový

2-4490-1-1 VN Bátovce MsO Levice kaprový

Èiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie 
Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po 
hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno. Lovná miera: Amur 
70 cm, Lieò 30 cm

Èiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po 
ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce. 

Èiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce 
po priehradné teleso VN Såòava a od krajinského mosta v Pieš�anoch po 
hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v 
Maduniciach po teleso priehrady VN Såòava a od sútoku Váhu a 
Vážskeho kanála v Pieš�anoch po hydrocentrálu v Hornej Strede, vrátane 
¾avobrežného priesakového kanála spolu s vodnou plochou odstavených 
ramien Pod jazom (2 ha), Agátky (3 ha), Rimplerova važina (4 ha) a 
Sokolovská važina (3 ha) a potoky Modrovský a Ratnovský. 

Èiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná 
Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom.

Èiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od prvého mosta nad 
hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po dia¾nièný privádzaè 
Nemšová - Dubnica nad Váhom. V úseku hate Trenèianske Biskupice po 
vtok Turnianskeho potoka do Váhu je zimovisko rýb. V úseku od starého 
mosta za obcou Zamarovce po dia¾nièný privádzaè Nemšová - Dubnica 
nad Váhom - výskyt hlavátky. 

Èiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most 
Komoèa - Kolárovo. 

Èiastkové povodie potoka Vlára od ústia pri obci Nemšová po hranicu s 
Èeskou republikou. 

Vodná plocha nádrže (27ha) pri obci Báb. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (8ha) medzi obcami Trenèianske Teplice - Omšenie. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája 2009.

Vodná plocha nádrže (24ha) pri obci Bátovce. V prítokovej èasti je 
neresisko rýb a hniezdenie vodného vtáctva. Lov rýb na pláži od 1. júla do 
31. augusta povolený od 19,00 do 8,00 hod. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: sumec 80 cm
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2-4520-1-1 VN Boleráz MsO Trnava kaprový

2-4530-1-1 VN Branovo MsO Nové Zámky kaprový

2-4540-1-1 VN Brestovec MO Senica kaprový

2-4550-1-1 VN Brezolupy MO Bánovce nad Bebravou kaprový

2-4560-1-1 VN Brezová MO Senica kaprový

2-4570-1-1 VN Buková MsO Trnava kaprový

2-4590-1-1 VN Chtelnica MO Vrbové kaprový

2-4600-1-1 VN Cífer MsO Trnava kaprový

2-4620-1-1 VN Èerenec MO Vrbové kaprový

2-4670-1-1 VN Dolné Dubové MsO Trnava kaprový

2-4680-1-1 VN Dubník MO Nové Zámky kaprový

Vodná plocha nádrže (80ha) pri obci Boleráz a povodie Smolenického 
potoka, potok Trnava a Luhový potok od ústia po pramene. Úsek 
vyznaèený tabu¾ami predstavuje chovnú èas� - platí všeobecný zákaz 
rybolovu. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15.mája 2009.Lovná miera: Lieò 30 
cm, Pstruh potoèný 27 cm, Pstruh dúhový 27 cm

Vodná plocha nádrže (17ha) pri obci Branovo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (10ha) pri obci Brestovec.  Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. Lovná miera: Úhor 50 cm, Lieò 30 cm.

Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy - èas� Jerichov s potokmi Hydina 
od cestného mosta Nedašovce - Vysoèany po pramene a Miezgovským 
potokom od ústia po pramene. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha nádrže (8ha) pri meste Brezová pod Bradlom. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009. Lovná miera: Úhor 50 cm, Lieò 30 cm.

Vodná plocha nádrže (28ha) pri obci Buková. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009. Lovná miera: Lieò 30 cm, Pstruh potoèný 27 cm, Pstruh 
dúhový 27 cm 

Vodná plocha nádrže (15ha) pri obci Chtelnica. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha nádrže (2ha) v obci Cífer. Lov kapra a ostatných druhov rýb 
bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 2009. 
Lovná miera: Lieò 30 cm, Pstruh potoèný 27 cm, Pstruh dúhový  27 cm

Vodná plocha nádrže (39ha) pri obci Vrbové. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Dolné Dubové a èiastkové povodie 
Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm, Pstruh potoèný 27 
cm, Pstruh dúhový 27 cm

Vodná plocha nádrže (14ha) pri obci Dubník. Lov kapra a ostatných dru-
hov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. Lovná miera: Lieò 30 cm.  
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2-4700-1-1 VN Dubník è. 2 MO Stará Turá kaprový

2-4710-1-1 VN Duchonka Rada RADA kaprový

2-4730-1-1 VN Halaèovce MO Bánovce nad Bebravou kaprový

2-4770-1-1 VN Horné Orešany MsO Trnava kaprový

2-4810-1-1 VN Jablonica MO Senica kaprový

2-4840-1-1 VN Jatov MsO Nové Zámky kaprový

2-4860-1-1 VN Jelenec II. MsO Nitra kaprový

2-4870-1-1 VN Kalná n. Hronom MsO Levice kaprový

2-4900-1-1 VN Koválov MO Senica kaprový

2-4910-1-1 VN Kozárovce MsO Levice kaprový

2-4920-1-1 VN Ve¾ké Kozmálovce MsO Levice kaprový

Vodná plocha nádrže (35ha) pri Starej Turej. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája  2009. 

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Podhradie a potok Železnica od ústia 
do potoka Chotina po priehradný múr VN a od ústia do VN po drevený 
mostík pri plynovode (cca 300m).Zákaz lovu rýb z priehradného telesa 
vodnej stavby a jej funkèných objektov.

Vodná plocha nádrže (16ha) na toku Halaèovka nad obcou Halaèovce. Na 
vodnej nádrži je povolená ako prístupová len panelová cesta. Parkovanie 
povolené od hrádze VN na pravej strane nad po¾nou cestou pred okálom 
až po koniec za okálom.  Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (50ha) pri obci Horné Orešany. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Lieò 30 cm, Pstruh potoèný 27 
cm, Pstruh dúhový 27 cm

Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Jablonica. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Úhor 50 cm, Lieò 30 cm.

Vodná pocha nádrže (5ha) pri obci Jatov. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Jelenec. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15.mája   
2009. 

Vodná plocha vzdutia (28ha) pre MVE Kalná nad Hronom od telesa 
vzdutia po kompu v obci Starý Tekov. Lov kapra a ostatných druhov rýb 
bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája  2009. 

Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Koválov. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: Kapor 45 cm.

Vodná plocha nádrže (22ha) pri obci Kozárovce. Z dôvodu hniezdenia 
vodného vtáctva v hornej èasti nádrže je zákaz rybolovu do 30. júna. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (72ha) od priehradného telesa v obci Ve¾ké 
Kozmálovce po železnièný most pri meste Tlmaèe a materialová jama v 
katastri mesta Tlmaèe.
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2-4930-1-1 VN Krá¾ová Rada RADA kaprový

2-4950-1-1 VN Kunov MO Senica kaprový

2-4960-1-1 VN Lovce MO Zlaté Moravce kaprový

2-4980-1-1 VN Malé Bedzany MO Topo¾èany kaprový

2-5020-1-1 VN Matejovec MO Stará Turá kaprový

2-5030-1-1 VN Melek MO Zlaté Moravce kaprový

2-5040-1-1 VN Mlynky MO Skalica kaprový

2-5070-1-1 VN Nemèiòany MO Zlaté Moravce kaprový

2-5080-1-1 VN Nemeèky MO Topo¾èany kaprový

2-5100-1-1 VN Nová Ves n/Žitavou MO Zlaté Moravce kaprový

Vodná plocha nádrže (1082ha) pri obci Krá¾ová nad Váhom po cestný 
most pri obci Váhovce. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou è. 21/2008 
vyhlásené Chránené vtáèie územie Krá¾ová.   

Zakázané èinnosti na VN Krá¾ová:
1) Lov rýb z ostrovov /na vtáèom ostrove a na ostrovoch v hornej èasti VN pri obci 

Váhovce/.
2) Stava� posedy a móla (štégy) po celej vodnej ploche nádrže a okolo ostrovov.
3) Kempovanie /parkovanie kempingových prívesov/ a stanovanie okolo celej 

vodnej nádrži.
4) Zákaz lovu rýb v priestore ZKŠ /Štrkopiesky/.
5) Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu a korunu hrádze a na pätu 

hrádze  v zmysle zákona  § 55 ods. 1 zákona è.364/2004 Z.z. o vodách.
6) Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkèných objektov.

/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

Vodná plocha nádrže (65ha) pri obci Kunov. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: Úhor 50 cm. Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Lovce. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 
2009. 

Vodná plocha nádrže (8,6ha) pri obci Malé Bedzany, Bedziansky potok od 
ústia po pramene. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného 
èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Krajné - miestna èas� Matejovec. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Melek. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (7,3ha) pri Skalici. Lov kapra a ostatných druhov rýb 
bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: Pstruh dúhový 35 cm

Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Nemèiòany. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (18ha) pri obci Nemeèky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Nová Ves nad Žitavou. Zákaz lovu z 
ostrovèeka. 

53



2-5110-1-1 VN Osuské MO Senica kaprový

2-5120-1-1 VN Partizánske MsO Partizánske kaprový

2-5130-1-1 VN Pláš�ovce MO Šahy kaprový

2-5140-1-1 VN Podhajska MsO Šurany kaprový

2-5160-1-1 VN Prietržka MO Holíè kaprový

2-5170-1-1 VN Prusy MO Bánovce nad Bebravou kaprový

2-5200-1-1 VN Radošovce I. MO Senica kaprový

2-5210-1-1 VN Radošovce II. MO Senica kaprový

2-5240-1-1 VN Rúbaò è. 2 MsO Nové Zámky kaprový

2-5260-1-1 VN Slepèany MO Zlaté Moravce kaprový

2-5270-1-1 VN Såòava SRZ RADA Žilina kaprový

Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Osuské. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu indivi-duálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: Úhor 50 cm, Lieò 30 cm.

Vodná plocha nádrže (4ha)pri nemocnici v Partizánskom. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (9ha)pri obci Pláš�ovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha nádrže (1ha)pri obci Podhajska. 

Vodná plocha nádrže (3,5ha)pri obci Prietržka. 

Vodná plocha nádrže (38ha)na toku Dubnièka pri obci Prusy. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (1ha)pri obci Radošovce. Lovná miera: Úhor 50 cm, 
Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (16ha)medzi obcami Radošovce a Koválovec. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochra-
ny povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: Úhor 50 cm, Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (10ha)pri obci Rúbaò.  Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (46ha)pri obci Slepèany. Èas� revíru oznaèená 
tabu¾ami je urèená na chov rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský 
most v Pieš�anoch. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a 
jej funkèných objektov.Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý 
stupeò ochrany, pretože revír je súèas�ou chráneného areálu Såòava. 
Okrem vyhradených miest je na tomto území zakázané napr. vchádza� a 
stá� motorovým vozidlom, tábori�, stanova�, bivakova�, zaklada� oheò a 
vo¾ne pusti� psa. Vyhradeným priestorom, kde neplatí zá-kaz vchádza� a 
stá� motorovým vozidlom, je paralelná cesta popri odvodòovacom rigole 
na ¾avom brehu nádrže (pod hrádzou, nie koruna hrádze), a to v úseku od 
vyústenia komunikácie z Ratnoviec pri areáli vodnolyžiarskeho vleku až 
po ha� Drahovce. Tento priestor je vyhradený pre osoby vykonávajúce 
rybárske právo, a to v èase od 5,00 hod. do 22,00 hod. Na pravom brehu 
VN Såòava vyššie uvedené zákazy neplatia v úseku od lodenice TJ Såòava 
Pieš�any po zaèiatok lokality Výsadba, pretože pozemky medzi hrádzou a 
vodnou plochou nie sú súèas�ou CHA Såòava. Mapka VN Såòava je 
umiestnená na obálke. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
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2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou MsO Trnava kaprový

2-5310-1-1 VN Svinica MsO Trenèín kaprový

2-5320-1-1 VN Svodín MsO Nové Zámky kaprový

2-5330-1-1 VN Svodov MO Želiezovce kaprový

2-5341-1-1 VN Šárovce  MO Želiezovce kaprový

2-5360-1-1 VN Tesáre MO Topo¾èany kaprový

2-5370-1-1 VN Tesárske Mlyòany MO Zlaté Moravce kaprový

2-5380-1-1 VN Topolèianky MO Zlaté Moravce kaprový

2-5420-1-1 VN Turá MsO Levice kaprový

2-5470-1-1 VN Ve¾ké Uherce MsO Partizánske kaprový

2-5480-1-1 VN Ve¾ké Vozokany MO Zlaté Moravce kaprový

2-5520-1-1 VN Vrbovce MO Senica kaprový

2-5530-1-1 VN Vyškovce MO Šahy kaprový

Vodná plocha nádrže (30ha)pri obci Suchá nad Parnou a Podhájsky potok 
od ústia do nádrže po pramene. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 
Lovná miera:Lieò 30 cm, Pstruh potoèný 27 cm, Pstruh dúhový 27 cm

Vodná plocha nádrže (12ha)pri obci Svinná. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (14ha) pri obci Svodín. Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (1ha) pri meste Želiezovce, èas� Svodov - samota. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (19,8 ha) pri obci Šárovce od MVE po cestný most 
Tekovské Lužany - Demandice.

Vodná plocha nádrže (20ha) pri obci Tesáre. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Tesárske Mlyòany. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Topolèianky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanove- ného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha vzdutia (30ha) pre MVE Turá od telesa vzdutia po 
železnièný most Dolná Seè -Tekovský Hrádok. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (25ha) pri obci Ve¾ké Uherce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (13ha) Ve¾ké Vozokany medzi obcami Èierne 
K¾aèany a Ve¾ké Vozokany. Èas� revíru oznaèená tabu¾ami je urèená na 
chov rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Vrbovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: Úhor 50 cm,Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Vyškovce nad Ip¾om. V èasti od ústia 
Semerovského potoka do vzdialenosti 150m na pravom aj ¾avom brehu 
vodnej nádrže je tabu¾ami vyznaèené neresisko rýb. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 
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2-5550-1-1 Vojnícky potok MO Marcelová kaprový

2-5560-4-1 Vrbovèianka MO Senica lososový - P

2-5570-1-1 Vyèoma è. 1 MsO Partizánske kaprový

2-5590-1-1 Zelená Voda MO Nové Mesto n/ Váhom kaprový

2-5600-1-1 Žitava è. 1 MO Hurbanovo kaprový

2-5610-1-1 Žitava è. 2 MsO Nové Zámky kaprový

2-5620-1-1 Žitava è. 3 MsO Šurany kaprový

2-5630-1-1 Žitava è. 4 MO Zlaté Moravce kaprový

2-5650-1-1 Žitava kanál è. 1 MO Marcelová kaprový

2-5660-1-1 Žitava kanál è. 2 MsO Komárno kaprový

2-5670-1-1 Žitnoostrovské kanály è. 1 MsO Komárno kaprový

2-5680-1-1 Žitnoostrovské kanály è. 2 MO Ve¾ký Meder kaprový

2-5690-1-1 Žitnoostrovské kanály è. 3 MsO Dunajská Streda kaprový

Vojnícky potok od ústia po pramene. 

Vrbovèianka od ústia do VN Kunov po pramene. Lovná miera: pstruh 
potoèný 27 cm, pstruh dúhový 27cm, sivoò 27 cm

Èiastkové povodie Vyèomy od ústia do rieky Nitra po Èepanov mlyn nad 
obcou Klátova Nová Ves.

Vodná plocha štrkovísk pri obciach Nové Mesto nad Váhom, Trenèianske 
Bohuslavice. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Èiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železnièný most 
Komárno - Nové Zámky pri obci Bajè a pri¾ahlé vodné plochy. 

Èiastkové povodie Žitavy od železnièného mosta Komárno - Nové Zámky 
pri obci Bajè po cestný most Dolný Ohaj - Bánov. Lovná miera: Lieò 30 cm

Èiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj - Bánov po 
cestný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene. 

Èiastkové povodie Žitavy od vzdúvadla v obci Žitavce po cestný most v 
obci Obyce a potoky Èerešòový, Drevenica, Stráòka, Pelúsok, 
Kopanický, Široèina, Podegarský, Rohožnica, Boèovka, Telinský, 
Kováèovský a Melecký od ústia po pramene. 

Kanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôò po ústie potoka Ibolyás a 
potok Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moèa - Búè. 

Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce ( 
vyústenie zo Starej Nitry ). 

Okolièniansko - Komáròanský kanál od ústia v Komárne po okresné 
hranice Komárno - Dunajská Streda, vrátane vodnej plochy Šemlékeš, 
kanál Holiare - Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá, 
kanál Kolárovo - Kamenièná a Balvanský kanál. 

Žitnoostrovské melioraèné kanály: Vrbina - Lipové, Šarkaò -Holiare, 
Topo¾ovec - Vrbina a spojovací kanál Milenovice-K¾úèovec a Èilizský 
potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej 
komunikácii Ve¾ký Meder - Èièov, Komáròanský kanál od okresných 
hraníc Komárno-Dunajská Streda po pramene.

Vodná plocha Žitnoostrovských melioraèných kanálov: Trstená na 
Ostrove - Vrakúò, Vrakúò - Šarkan, Dobrohoš� - Šarkan, Gabèíkovo - 
Topo¾ovec, Œulany - Jurová, Trstená na Ostrove - Baka, Dolnobarský 
kanál od cestného mosta Dolný Bar - Trhová Hradská po vyústenie z 
Dunaja. Èiližský potok od cestného mosta Pataš po pramene a Lehnický 
kanál s prítokmi.
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STREDOSLOVENSKÁ OBLAS�
3-0020-4-1 Banský potok MsO Luèenec lososový - P

3-0030-4-1 Bebrava MO Krupina lososový - P

3-0040-4-1 Belá è. 1 MO Liptovský Hrádok lososový - P

3-0060-4-1 Belujský potok MO Krupina lososový - P

3-0070-1-1 Biela Orava è. 1 MO Námestovo kaprový

3-0080-5-1 Biela Orava è. 2 MO Námestovo lososový - Li

3-0090-4-1 Biela Orava è. 3 MO Námestovo lososový - P

3-0120-4-1 Biela Voda è. 2 MO Púchov lososový - P

3-0130-4-1 Biely potok MsO Martin lososový - P

3-0170-4-1 Bitarovský potok MsO Žilina lososový - P

3-0190-4-1 Blatnický potok MsO Martin lososový - P

3-0200-1-1 Blh è. 1 MsO Rimavská Sobota kaprový

3-0210-4-1 Blh è. 2 MsO Rimavská Sobota lososový - P

3-0230-4-1 Boca MO Liptovský Hrádok lososový - P

3-0240-4-1 Bolešovský potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-0250-4-1 Borèický potok MsO Dubnica n/V lososový - P

Banský potok od ústia do Ip¾a v obci Breznièka po pramene.

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene (mimo VN Krupina). 

Èiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po 
cestný most v Podbanskom. Súèas�ou revíru sú potoky Pribylina, 
Rakytinský, Krivu¾a a Raèková od ústia do Belej po kamennú ha� na 
zaèiatku Raèkovej doliny. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.

Èiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín 
po ústie Skalkového potoka. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s 
Mútòankou. Lovná miera: Lipeò 30 cm,  

Èiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútòankou po pramene. 
Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov èas� Hrabovka 
po pramene. 

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Suèany po 
pramene. 

Bitarovský potok od ústia do Rajèanky po pramene.

Blatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene. 

Blh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane 
prítokov: Papèa, Tomášovský,Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, 
Radnovský, Cerové. 

Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská 
Zdychava v rátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokavka, Luèica. 

Potok Boca od ústia do Váhu v Krá¾ovej Lehote po pramene a prítoky 
Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Èertovica po pramene.Lovná 
miera: Lipeò 30 cm

Bolešovský potok od obce Borèice po pramene mimo VN Bolešov.

Borèický potok od cesty Nemšová-Borèice, kde presakuje do pôdy po 
pramene.

57



3-0290-4-1 Brusnianka MO Podbrezová lososový - P

3-0330-4-1 Bystrianka è. 1 MO Podbrezová lososový - P

3-0350-4-1 Bystrica MsO Banská Bystrica lososový - P

3-0380-5-1 Bystrica è. 1 MO Èadca lososový - Li

3-0390-4-1 Bystrica è. 2 MO Èadca lososový - P

3-0400-4-1 Bystrièka MO Dolný Kubín lososový - P

3-0410-4-1 Bystrièka MsO Martin lososový - P

3-0430-4-1 Bystrý potok MsO Ružomberok lososový - P

3-0440-4-1 Bystrý potok MsO Zvolen lososový - P

3-0450-4-1 Chválenský potok MO Nová Baòa lososový - P

3-0470-1-1 Cibulkove pleso MO Nová Baòa kaprový

3-0480-4-1 Cigliansky kanál MsO Prievidza lososový - P

3-0490-4-1 Èadeèanka MO Èadca lososový - P

3-0520-4-1 Èereniansky potok MsO Prievidza lososový - P

3-0530-1-1 Èeròanský rybník MO Èadca kaprový

3-0540-5-1 Èieròanka è. 1 MO Èadca lososový - Li

Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.

Potok Bystrianka (Štiavnièka) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová 
po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene.

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane 
pravostranného prítoku.

3-0370-4-1 Bystrica MsO Prievidza lososový - P
Potok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystrièany po pramene. 

Èiastkové povodie rieèky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste 
Krásno nad Kysucou po most pri kameòolome v obci Klubina.

Èiastkové povodie rieèky Bystrice od mosta pri kameòolome v obci 
Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica.

Potok Bystrièka od ústia do Oravy pod železniènou zastávkou Bystrièka 
po pramene, vrátane prítokov. Lovná miera: Lipeò 30 cm 

Bystrièka /Bystrický potok/ od ústia do rieky Turiec po pramene. 

Bystrý potok (Bystrô) od ústia do rieky Váh pri horárni Bystré po pramene. 
Lovná miera: Lipeò 30 cm

Bystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriòová - Krivec po pramene 
vrátane prítoku Rieèka. 

Chválenský potok od ústia do Hrona v obci Tekovská Breznica po 
pramene.

3-0451-4-1 Chvojnica MsO Prievidza lososový  P
Potok Chvojnica od ústia do rieky Nitra po pramene.

Vodná plocha ramena (1ha) pri meste Nová Baòa pri závode Izomat.

Cigliansky kanál od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane 
prítokov. 

Potok Èadeèanka od ústia do rieky Èieròanka v miestnej èasti Èadca - 
Podzávoz po pramene.

Èereniansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene. 

Vodná plocha rybníka (1ha) v obci Èierne. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája 
2009.

Potok Èieròanka od ústia do rieky Kysuca v meste Èadca po ústie 
Š¾ahorovho potoka v obci Svrèinovec.
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3-0550-4-1 Èieròanka è. 2 MO Èadca lososový - P
Potok Èieròanka od ústia Š¾ahorovho potoka v obci Svrèinovec po 
pramene.

3-0560-6-1 Èierny Hron è. 1 MO Podbrezová lososový - Li (H)
Èiastkové povodie Èierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po 
ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.

3-0630-4-1 Èutkovo MsO Ružomberok lososový - P
Potok Èutkovo od ústia do rieky Váh pri mestskej èasti Èernová po 
pramene. Lovná miera: Lipeò 35 cm

3-0640-4-1 Demänovka è. 1 MsO Lipt. Mikuláš lososový - P
Potok Demänovka od ústia do Váhu po cestný most pod Demänovskou 
¾adovou jaskyòou. Lovná miera: Lipeò 30 cm

3-0660-1-1 Derivaèný kanál Váhu MsO Martin kaprový
Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN 
Krpe¾any. V èastiach kanála pod hydrocentrálami v Krpe¾anoch, 
Suèanoch a na Lipovci sú zimoviská rýb (15.12.-15.3.) vyznaèené 
tabu¾ami

3-0670-4-1 Detviansky potok MsO Zvolen lososový - P
Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene 
vrátane prítokov. 

3-0680-4-1 Divina MsO Žilina lososový - P
Potok Divina od cestného mosta Žilina Bytèa pri obci Divinka až po 
pramene.

3-0690-4-1 Dlhopolka MO Bytèa lososový - P
Potok Dlhopolka od cestného mosta v obci Svederník po pramene, 
vrátane prítokov.

3-0700-4-1 Dolinka (Závodie) MO Turèianske Teplice lososový - P
Potok Dolinka (Závodie) od cestného mosta v obci Blážovce po sútok 
potokov Rakša a Somolického potoka. Lovná miera: Lipeò 30 cm

3-0720-4-1 Domanižanka MsO Považská Bystrica lososový - P
Potok Domanižanka od železnièného mosta v Považskej Bystrici po 
pramene.

3-0750-4-1 Dubnický potok MsO Dubnica n/V lososový - P
Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene

3-0790-4-1 Furmanec MO Tisovec lososový - P
Potok Furmanec od sútoku s potokom Rimava po pramene.

3-0810-1-1 Galovanská zátoka MsO Lipt. Mikuláš kaprový
Vodná plocha (12ha) Galovanskej zátoky od železnièného násypu po 
ústie potoka Palúdzanka. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

3-0830-1-1 Gôtovany - zátoka Rada RADA kaprový
Vodná plocha (26,5ha) zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.

Èiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš po 
ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza. 

3-0850-4-1 Handlovka è. 1 MsO Prievidza lososový - P
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3-0870-4-1 Handlovka è. 2 MO Handlová lososový - P

3-0900-1-1 Handlovský rybník MO Handlová kaprový

3-0910-4-1 Havraník MO Brezno lososový - P

3-0950-1-1 Hodrušské jazero MO Žarnovica kaprový

3-0970-1-1 Horná Ždaòa MO Žiar nad Hronom kaprový

3-0990-4-1 Hoskora MsO Martin lososový - P

3-1010-4-1 Hradnianka MO Bytèa lososový - P

3-1030-1-1 Hrièovský kanál MO Bytèa kaprový

3-1040-1-1 Hrièovský kanál MsO Považská Bystrica kaprový

3-1050-1-1 Hron è. 4 MO Nová Baòa kaprový

3-1060-1-1 Hron è. 5 MO Žarnovica kaprový

3-1070-1-1 Hron è. 6 MO Žiar nad Hronom kaprový

3-1080-1-1 Hron è. 7 MsO Zvolen kaprový

3-1090-2-1 Hron è. 8 MsO Banská Bystrica kaprový (H)

3-1110-6-1 Hron è. 9 MsO Banská Bystrica lososový - Li (H)

3-1120-6-1 Hron è.10 MO Podbrezová lososový - Li (H)

Potok Handlovka od ústia Hradeckého potoka (kaskáda pred 
Agrospolom) v meste Prievidza po výtokový objekt na stabilizaènom 
násype v meste Handlová a prítoky Jalovský, Kolárová, Lipníèek.

Vodná plocha (6,5ha) rybníka medzi mestom Handlová a obcou Nová 
Lehota. 

Potok Havraník (Zlatno) od ústia do Hrona po pramene.

Vodná plocha jazera (4,6ha) na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša - 
Hámre.

Vodná plocha nádrže (1,2ha) pri obci Horná Ždaòa (pri družstve Horná 
Ždaòa). Lovná miera:  Lieò 30 cm

Potok Hoskora od ústia do rieky Váh po pramene. 

Potok Hradnianka od ústia do rieky Váh za obcou Predmier po pramene.

Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného 
bezmenného potoka za osadou Beòov po priehradné teleso VN Mikšová 
a od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hrièov. 

Vodná plocha (81ha) Hrièovského kanála od sútoku starého koryta Váhu 
na konci hrádze Špic pri obci Orlové po ústie pravostranného 
bezmenného potoka za obcou Beòov.

Èiastkové povodie rieky Hron od ústia Èaradického (Kozárovského) 
potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom.

Èiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad 
Hronom po ústie potoka Teplá.

Èiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v 
Hronskej Dúbrave. Lovná miera: Lieò 30 cm 

Èiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej 
Dúbrave po ústie potoka Lukavica. 

Èiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v 
Banskej Bystrici - Radvaò.

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaò po ústie 
potoka Hutná (¼ubietovka) pri obci Luèatín.

Èiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (¼ubietovský potok) 
pri obci Luèatín po ústie potoka Èachovo pri po¾nohospodárskej škole pod 
Breznom, vrátane prítokov Bystré, Ve¾ký Grape¾ a Borovský potok..
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3-1130-6-1 Hron è.11 MO Brezno lososový - Li (H)

3-1140-4-1 Hron è.12 MO Brezno lososový - P

3-1170-4-1 Hronec MO Brezno lososový - P

3-1180-4-1 Hruštínka MO Námestovo lososový - P

3-1190-4-1 Huèava MsO Zvolen lososový - P

3-1200-4-1 Hutná MsO Banská Bystrica lososový - P

3-1220-4-1 Ihráèsky potok MO Žiar nad Hronom lososový - P

3-1240-4-1 Ilavka MsO Dubnica n/V lososový - P

3-1250-1-1 Ipe¾ è. 4 MO Ve¾ký Krtíš kaprový

3-1260-1-1 Ipe¾ è. 5 MsO Luèenec kaprový

3-1270-1-1 Ipe¾ è. 6 MsO Luèenec kaprový

3-1280-4-1 Ipe¾ è. 7 MsO Luèenec lososový - P

3-1300-4-1 Istebnianka MO Dolný Kubín lososový - P

3-1320-4-1 Jalovecký potok MsO Lipt. Mikuláš lososový - P

Èiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Èachovo pri 
po¾nohospodárskej škole  pod Breznom po Zelenský most nad obcou 
Beòuš vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a 
Kabátová. 

Èiastkové povodie rieky Hron od Zelenského mosta nad obcou Beòuš po 
most na železniènú stanicu Telgárt. 

Èiastkové povodie potoka Hronec (Klatná) od ústia do Hrona po pramene.

Èiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do Bielej Oravy po pramene. 
Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Huèava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov. 

Potok Hutná ( ¼ubietovka ) od ústia do rieky Hron po pramene a Vôdka od 
ústia po vodopád v ¼ubietovej.

Èiastkové povodie Ihráèskeho potoka od ústia do Hrona pri obci Trnavá 
Hora po pramene.

Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.

Èiastkové povodie rieky Ipe¾ na území SR od cestného mosta v obci 
Ipe¾ské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Ve¾ký 
potok od ústia po pramene. Tisovník od ústia po cestný most v obci Príboj 
vrátane potoka ¼uboreè po priehradné teleso VN ¼uboreè. Potok Stará 
rieka od ústia po cestný most v obci Pôtor a potok Krtíš od ústia po hranice 
VO Leš�.

Èiastkové povodie rieky Ipe¾ od ústia potoka Tisovník po hranièný kameò 
pod obcou Kalonda.

Èiastkové povodie rieky Ipe¾ od hranièného kameòa pod obcou Kalonda 
po cestný most v obci Poltár èas� Zelené vrátane prítokov Krivánsky potok 
od sútoku s Ip¾om po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od súto-
ku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Haliè, potok Suchá 
po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN 
Šiatorská Bukovinka. Súèas�ou revíru je aj potok Š�avica.

Èiastkové povodie rieky Ipe¾ od cestného mosta v meste Poltár èas� 
Zelené po priehradné teleso vodárenskej nádrže Málinec.

Istebnianka (Istebiansky potok) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ 
Istebné po pramene nad obcou Istebné. 

Jalovecký potok od ústia do VN Liptovská Mara v obci Ondrašová po 
ochranné pásmo TANAPu. Lovná miera: Lipeò 30 cm
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3-1340-4-1 Jaseniansky potok MO Podbrezová lososový - P

3-1490-4-1 Jasenica MO Banská Štiavnica lososový - P

3-1350-4-1 Jasenica MO Turèianske Teplice lososový - P

3-1360-4-1 Jasenovský potok MO Dolný Kubín lososový - P

3-1380-1-1 Jazerá pri Banskej Štiavnici MO Banská Štiavnica kaprový

3-1390-1-1 Jazerá Rychnavské MO Banská Štiavnica kaprový

3-1400-4-1 Jazero Bakomy MO Banská Štiavnica lososový - P

3-1410-1-1 Jazero Belianske MO Banská Štiavnica kaprový

3-1420-1-1 Jazero Evièka MO Banská Štiavnica kaprový

3-1430-1-1 Jazero Halèianske MO Banská Štiavnica kaprový

3-1440-4-1 Jazero Klinger MO Banská Štiavnica lososový - P

3-1450-1-1 Jazero Poèúvadlianske MO Banská Štiavnica kaprový

3-1470-4-1 Jelešna MO Trstená lososový - P

3-1480-4-1 Jelšava MO Dolný Kubín lososový - P

3-1500-4-1 Kanianka è.1 MsO Prievidza lososový - P

3-1510-4-1 Kantorský potok MsO Martin lososový - P

3-1530-4-1 K¾ak MO Žarnovica lososový - P

3-1540-4-1 Klastavský potok MO Banská Štiavnica lososový - P

Jaseniansky potok od ústia do Hrona pri obci Predajná po pramene.

Potok Jesenica (Starý potok)  od ústia do Hrona pri obci Hronská Breznica 
po pramene.

Potok Jasenica od ústia do rieky Turiec po pramene a prítoky (Lúèky, 
Brieš�anka) od ústia po pramene. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Jasenovský potok (Kubínsky) od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po 
pramene nad obcou Osádka, vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský 
potok ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Jasenová. 

Vodná plocha jazier (1,35ha) Èervená studòa, Paradajské, Banèianske v 
okolí mesta Banská Štiavnica. 

Vodná plocha dvoch jazier (9,2ha) pri obci Štiavnické Bane. 

Vodná plocha jazera (1,5ha) pri obci Štiavnické Bane.

Vodná plocha jazera (2,4ha) pri meste Banská Štiavnica. 

Vodná plocha jazera (2,3ha) v obci Štiavnické Bane. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.   

Vodná plocha jazera (2,6ha) v obci Banská Belá. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.   

Vodná plocha jazera (2,1ha) pri meste Banská Štiavnica

Vodná plocha jazera (12ha) pri obci Poèúvadlo. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.   

Potok Jelešna od ústia do VN Orava po cestný most v obci Hladovka. 
Lovná miera: Lipeò 30 cm

Jelšava (Jelšavský potok) a Ráztoèný potok od ústia do Oravy v Dolnom 
Kubíne po pramene (Jelšava - pramene pod Kubínskou Ho¾ou). 

Potok Kanianka od ústia do rieky Nitra po VN Kanianka

Kantorský potok od ústia do štrkoviska Suèany po pramene.  

Potok K¾ak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane 
prítoku Pi¾anský potok.

Klastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci 
Ladzany po pramene.
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3-1550-4-1 Klenovská Rimava è. 1 MO Tisovec lososový - P

3-1580-4-1 Klinianka MO Námestovo lososový - P

3-1590-4-1 Kocanský potok MsO Zvolen lososový - P

3-1600-4-1 Kolaèínsky potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-1610-4-1 Kolárovický potok MO Bytèa lososový - P

3-1630-1-1 Komorovské rybníky MO Banská Štiavnica kaprový

3-1640-1-1 Kopanický rybník MO Žarnovica kaprový

3-1650-4-1 Kopecký potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-1660-4-1 Kornianka MO Turzovka lososový - P

3-1680-4-1 Korytnica MsO Ružomberok lososový - P

3-1710-4-1 Kozí potok è. 1 MO Turèianske Teplice lososový - P

3-1730-4-1 Kremnický potok MO Žiar nad Hronom lososový - P

3-1740-4-1 Krivánsky potok MsO Luèenec lososový - P

3-1750-4-1 Krivoklátsky potok è. 1 MsO Dubnica n/V lososový - P

3-1770-1-1 Krupinica è. 2 MO Krupina kaprový

3-1780-4-1 Krupinica è. 3 MO Krupina lososový - P

3-1790-4-1 Kuneradský potok MsO Žilina lososový - P

Èiastkové povodie Klenovskej Rimavy od sútoku s Rimavou v Hnúšti po 
teleso hrádze vodárenskej nádrže Klenovec v Klenovci.

Èiastkové povodie potoka Klinianka (Novo�anka) od ústia do Bielej Oravy 
po pramene. Lovná miera: Lipeò 30 cm 

Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene.  

Kolaèínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci 
Trenèianska Teplá po pramene.

Kolárovický potok (Kolárovka) od ústia do potoka Petrovièka za obcou 
Petrovice po pramene.

Vodná plocha dvoch rybníkov (0,5ha) pri meste Banská Štiavnica.   

Vodná plocha rybníka (2,3ha)pri obci Kopanice.

Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene.

Potok Kornianka od ústia do potoka Predmieranka po pramene.

Potok Korytnica od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po pramene, 
vrátane prítokov Medokýš a Patoèiny. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Kozí potok od ústia do Turca po cestný most Sklené - Dolný Turèek. Lovná 
miera: Lipeò 30 cm

Kremnický potok (Rudnica) od ústia do Hrona pri obci Šášovské 
Podhradie po pramene.

Krivánsky potok od stavidla v obci Tomášovce po pramene vrátane 
prítokov.

Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou 
Krivoklát.

Èiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Pláš�ovce po 
cestný most v lokalite Krupina - Vlèok.

Èiastkové povodie Krupinice od cestného mosta v lokalite Krupina - Vlèok 
po cestný most pri obci Bzovská Lehôtka

Kuneradský potok od ústia do Rajèanky v Rajeckých Tepliciach po 
pramene.
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3-1800-1-1 Kúpna Baòa MsO Luèenec kaprový

3-1810-4-1 Kvaèianka MsO Ružomberok lososový - P

3-1830-2-1 Kysuca è. 1 MsO Žilina kaprový (H)

3-1840-2-1 Kysuca è. 2 MO Kysucké Nové Mestokaprový (H)

3-1850-1-1 Kysuca è. 3 MO Èadca kaprový

3-1860-4-1 Kysuca è. 4 MO Turzovka lososový - P

3-1890-4-1 Lazný potok MsO Prievidza lososový - P

3-1900-4-1 Lednica MO Púchov lososový - P

3-1910-4-1 Lehotský potok MO Dolný Kubín lososový - P

3-1920-4-1 Lehotský potok MsO Prievidza lososový - P

3-1930-4-1 Lehotský potok MO Revúca lososový - P

3-1950-4-1 Liešanský potok MO Nová Baòa lososový - P

3-1980-1-1 Lipovecká jama MsO Martin kaprový

3-2000-4-1 Litava è.1 MO Krupina lososový - P

3-2010-4-1 Lodnianka MO Kysucké Nové Mesto lososový - P

3-2020-4-1 Lohyòa MsO Zvolen lososový - P

3-2030-1-1 Lom Nezbud MsO Žilina kaprový

Vodná plocha jamy (2ha)pri meste Poltár.

Potok Kvaèianka (Sielnièanka) od ústia do VN Liptovská Mara pri cestnom 
moste pod obcou Liptovská Sielnica po hranicu NPR Kvaèianska dolina, 
vrátane prítoku Suchý potok po hranicuTANAP-u.Lovná miera: Lipeò 
30cm

Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec. 

Èiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský 
Chlmec po ústie rieèky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lovná 
miera: jalec hlavatý 30 cm

Èiastkové povodie rieky Kysuca od ústia rieèky Bystrica v meste Krásno 
nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.

Èiastkové povodie rieky Kysuca od ústia potoka Olešnianka po pramene 
a prítoky Makovský, Jed¾ovník, Dlžiansky, Trojaèka, Kelèov, Pavelkovský 
potok od ústia po pramene.

Lazný potok od ústia do rieky Nitra v obci Zemianske Kosto¾any po 
pramene.  

Potok Lednica (Zubák) od ústia do štrkoviska Lednické Rovne po 
pramene.  

Èiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom 
Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beòova Lehota. 

Lehotský potok od ústia do rieky Nitra v meste Nováky po pramene a 
Novácky potok od ústia do rieky Nitra po baòu Mládež. 

Lehotský potok od ústia do Muráòa pri obci Muránska Dlhá Lúka po 
pramene vrátane prítokov. 

Liešòanský potok od ústia do Hrona po pramene.

Vodná plocha nádrže - jamy (0,6ha) pri obci Lipovec.

Litava od ústia do rieky Krupinica po cestný most Cerovo - Široké Lúky

Potok Lodnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Kysucký Lieskovec po 
pramene.

Potok Lohyòa od ústia do Kocaòského potoka po pramene.  

Vodná plocha zatopeného lomu (2ha)pri obci Nezbudská Lúèka. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája 2009. 
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3-2041-4-1 Lubená MsO Prievidza lososový - P

3-2050-4-1 ¼ubica MsO Zvolen lososový - P

3-2070-4-1 ¼uboreèský potok MsO Luèenec lososový - P

3-2090-1-1 Luftov MO Nová Baòa kaprový

3-2100-4-1 Lukavica MsO Banská Bystrica lososový - P

3-2101-1-1 Lúkovica MsO Prievidza kaprový

3-2110-4-1 ¼upèianka MsO Ružomberok lososový - P

3-2120-4-1 ¼upèica MsO Banská Bystrica lososový - P

3-2130-4-1 Lutilský potok MO Žiar nad Hronom lososový - P

3-2140-4-1 Lúžòanka MsO Ružomberok lososový - P

3-2150-4-1 Malachovský potok MsO Banská Bystrica lososový - P

3-2160-4-1 Malatínka MsO Ružomberok lososový - P

3-2200-1-1 Marikovský potok è. 1 MsO Považská Bystrica kaprový

3-2210-4-1 Marikovský potok è. 2 MsO Považská Bystrica lososový - P

3-2240-1-1 Materialová jama Celulózka MsO Žilina kaprový

3-2260-4-1 Milošovský potok MO Èadca lososový - P

3-2290-4-1 Mokráò MO Nová Baòa lososový - P

Potok Lubená od ústia do rieky Nitra po pramene.

Potok ¼ubica od ústia do rieky Slatina po pramene.  

¼uboreèský potok od ústia do VN ¼uboreè v obci ¼uboreè po pramene.

Vodná plocha nádrže (0,8ha) pri obci Tekovská Breznica.

Èiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s 
pravostranným prítokom Jasenica.

Vodná plocha rybníka 100 m od sídla firmy Yazaki, po ¾avej strane štátnej 
cesty smerom na Ve¾kú a Malú Lehôtku (parc.è. 7107/1) pri meste 
Prievidza.

Potok ¼upèianka od ústia do VVN Bešeòová po pramene, vrátane 
prítokov Ve¾ké Železné a Ve¾ký Oružný potok. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie ¼upèice od ústia do Hrona po pramene s 
¾avostrannými prítokmi - Baèúrovský potok; Podkonický potok; a 
pravostranným prítokom Banský potok.

Èiastkové povodie Lutilského potoka od prvej kaskády Hrona v Žiari nad 
Hronom po pramene vrátane prítokov.

Potok Lúžòanka od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po 
pramene, vrátane prítokov Banské a Ráztoèná. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.

Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeòová po pramene. Lovná miera: 
Lipeò 30 cm

Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udièa po ústie potoka 
Radotina pri obci Klieština.

Marikovský potok od ústia potoka Radotina pri obci Klieština po pramene.

Vodná plocha materiálovej jamy (3ha) pri vodnom diele Žilina. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Milošovský potok od ústia do rieky Èieròanka v miestnej èasti Èadca - 
Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.

Mokráò od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.
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3-2320-4-1 Moštenický potok MsO Banská Bystrica lososový - P

3-2350-1-1 Muráò è. 1 MO Jelšava kaprový

3-2360-4-1 Muráò è. 2 MO Jelšava lososový - P

3-2370-4-1 Muráò è. 3 MO Revúca lososový - P

3-2380-1-1 Muránsky rybník - Dolný MO Revúca kaprový

3-2390-1-1 Muránsky rybník - Horný MO Revúca kaprový

3-2400-4-1 Mútòanka MO Námestovo lososový - P

3-2410-4-1 Necpalský potok MsO Martin lososový - P

3-2420-4-1 Neresnica MsO Zvolen lososový - P

3-2440-1-1 Nitra è. 6 MsO Prievidza kaprový

3-2441-5-1 Nitra è. 7 MsO Prievidza lososový  P Li

3-2450-4-1 Nitra è. 8 MsO Prievidza lososový  P

3-2470-4-1 Nitrica è. 3 MsO Prievidza lososový - P

3-2490-4-1 Nitrica è. 4 MsO Prievidza lososový - P

3-2520-1-1 Nosicko-Koèkovský kanál MO Púchov kaprový

Èiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po pramene 
vrátane Uhliarskeho potoka.

Èiastkové povodie rieky Muráò od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po 
cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, 
Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováèov potok.

Èiastkové povodie rieky Muráò od cestného mosta pri obci Gemerské 
Teplice po ha� pri obci Mokrá Lúka, vrátane prítokov Suchý, Stredný, 
Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok.

Potok Muráò od hate pri obci Mokrá Lúka po pramene. 

Vodná plocha rybníka (2ha) pri obci Muránska Lehota. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha rybníka (2,66ha)pri obci Muránska Lehota. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  

Èiastkové povodie potoka Mútòanka od ústia do Bielej Oravy po 
pramene. Lovná miera: Lipeò 30 cm 

Necpalský potok od ústia do rieky Turiec po pramene a potok Beliansky od 
ústia po pramene.  

Potok Neresnica od ústia do Slatiny po pramene.  

Èiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po splav v 
meste Prievidza - sídlisko Zapotôèky.

Èiastkové povodie rieky Nitra od splavu v meste Prievidza - sídlisko 
Zapotôèky po cestný most v obci Nedožery - Brezany. 

Èiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Nedožery - 
Brezany po pramene.

Èiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po 
prepadový kanál VN Nitrianske Rudno.

Èiastkové povodie rieky Nitrica od cestného mosta v obci Lieš�any po 
pramene vrátane prítokov.  

Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po ha� Dolné Koèkovce 
a kanála od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN 
Nosice. V úseku cca 150m od priehradného múru (pozemok oplotený 
správcom) je tabu¾ami vyznaèená CHRO. 
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3-2530-1-1 Nosický kanál è. 9 MsO Dubnica n/V kaprový

3-2540-4-1 Novobanský potok MO Nová Baòa lososový - P

3-2550-4-1 Obecný potok MO Nová Baòa lososový - P

3-2560-4-1 Ochodnièanka MO Kysucké Nové Mesto lososový - P

3-2580-4-1 Olešnianka MO Turzovka lososový - P

3-2590-1-1 OR Biele Brehy MsO Martin kaprový

3-2610-1-1 OR Hrona (Nová Baòa) MO Nová Baòa kaprový

3-2620-1-1 OR Istebné MO Dolný Kubín kaprový

3-2630-1-1 OR Kalná - Dulovské è. 1 a 2 MsO Dubnica n/V kaprový

3-2640-1-1 OR Ladce MsO Dubnica n/V kaprový

3-2650-1-1 OR Muráò MO Jelšava kaprový

3-2660-1-1 OR Nitra MsO Prievidza kaprový

3-2670-1-1 OR Pod Rybou MsO Banská Bystrica kaprový

3-2680-1-1 OR Považská Bystrica MsO Považská Bystrica kaprový

Èiastkové povodie Nosického kanála od dia¾nièného privádzaèa 
Nemšová - Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch. 

Novobanský potok od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov.

Obecný potok od ústia do Hrona po pramene.

Ochodnièanka od ústia do rieky Kysuca pod obcou Ochodnica po 
pramene, vrátane prítokov Suchá a Švaòov potok.

Potok Olešnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Staškov po pramene.

Vodná plocha (7,27ha) odstaveného ramena Váhu pri obci Turèianske 
K¾aèany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (0,025ha) Hrona pri obci Tekovská 
Breznica.

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od závodu OFZ v 
Istebnom po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha (1,75ha)odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha odstaveného ramena (3ha) Váhu pri obci Ladce. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) pri obci Lubeník.

Vodná plocha odstaveného ramena (1ha) rieky Nitra pri plážovom 
kúpalisku v meste Prievidza. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha odstaveného ramena (1,5ha) v meste Banská Bystrica - 
èas� Uhlisko.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrží (2ha) Malá závodná važina, Ve¾ká závodná važina a 
plocha odstavených ramien Váhu pri meste Považská Bystrica. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  
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3-2690-1-1 OR Ratkovo MsO Martin kaprový

3-2700-1-1 OR Štrková - Dulovské è. 1 a 2 MsO Dubnica n/V kaprový

3-2710-6-1 Orava è. 1 MO Dolný Kubín lososový - Li (H)

3-2720-6-1 Orava è. 2 Rada RADA lososový - Li (H)

3-2730-6-1 Orava è. 3 MO Trstená lososový - Li (H)
Èiastkové povodie rieky Orava od ústia Studeného potoka pri obci 
Podbiel po cestný most v meste Tvrdošín. Lovná miera:Lipeò 30 cm.

3-2731-1-1 Orava è. 4 MO Trstená kaprový

3-2750-4-1 Oravica è. 1 MO Trstená lososový - P
Potok Oravica od ústia do rieky Orava v meste Tvrdošín po hranicu 
TANAPu v Oraviciach. Lovná miera: Lipeò 30 cm

3-2760-4-1 Orovnický potok MO Nová Baòa lososový - P

3-2780-4-1 Ošèadnica MO Èadca lososový - P

3-2800-4-1 Paludžanka MsO Lipt. Mikuláš lososový - P

3-2810-4-1 Papradnianka MsO Považská Bystrica lososový - P

3-2830-4-1 Petríkovo MO Brezno lososový - P

3-2840-4-1 Petrovièka MO Bytèa lososový - P

3-2850-4-1 Petruška MsO Lipt. Mikuláš lososový - P

3-2860-4-1 Pivovarský potok MsO Martin lososový - P

Vodná plocha odstaveného ramena (1,2ha) Váhu pri obci Ratkovo.

Vodná plocha (3,5ha) odstavených ramien Váhu pri obci Dulov.  Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany  povolený od 15. mája   2009.

Èiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kra¾ovany po 
ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. Lovná miera: 
Lipeò 30 cm 

Èiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci 
Oravský Podzámok po ústie Studeného potoka pri obci Podbiel a potok 
Raciborský od ústia po pramene. Úsek rieky od ústia Raciborského 
potoka po lavièku pre peších v Dolnej Lehote predstavuje èas� revíru s 
režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lovná miera: pstruh potoèný 
30 cm, podustva 35 cm, Lipeò 35 cm, hlavátka 80cm

Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN 
Tvrdošín.

Orovnický potok od ústia do Hrona pri obci Orovnica po pramene.

Potok Ošèadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov.

Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky po cestný most pri 
chate Fialka - sútok s Mošnicou. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Papradnianka od prvého splavu v obci Podvážie po posledný 
betónový most v obci Papradno - èas� Podjavorník.

Potok Petríkovo od ústia do Hrona po pramene.

Potok Petrovièka (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytèi po 
pramene, vrátane prítokov.

Potok Petruška od ústia do VN Liptovská Mara pri obci Trnovec po 
pramene. 

Pivovarský potok od ústia do rieky Turiec po pramene.  
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3-2870-4-1 Plachtinský potok MO Ve¾ký Krtíš lososový - P

3-2880-4-1 Podhorský potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-2890-4-1 Podhradský potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-2920-4-1 Porubský potok MsO Prievidza lososový - P

3-2930-4-1 Porubský potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-2940-4-1 Porubský potok MsO Žilina lososový - P

3-2960-4-1 Povinský potok MO Kysucké Nové Mestolososový - P

3-2970-4-1 Predmieranka MO Turzovka lososový - P

3-2990-4-1 Prejtiansky potok è. 2 MsO Dubnica n/V lososový - P

3-3010-4-1 Prochotský potok MO Žarnovica lososový - P

3-3030-4-1 Prusèanský potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-3040-4-1 Pružinka MO Púchov lososový - P

3-3070-4-1 Pšurnovický potok MO Bytèa lososový - P

3-3080-4-1 Pucov potok MO Dolný Kubín lososový - P
Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene 
nad obcou Pokryváè vrátane prítokov. 

3-3090-4-1 Rácov MO Brezno lososový - P

3-3100-4-1 Radôstka è. 1 MO Èadca lososový - P

3-3130-5-1 Rajèanka è. 1a MsO Žilina lososový - Li

3-3140-4-1 Rajèanka è. 2 MsO Žilina lososový - P

Plachtinský potok od sútoku s potokom Krtíš vrátane prítokov po hranice 
VO Leš� - Bosáková jama.

Podhorský potok od ústia do štrkoviska Kamenièany po pramene.

Podhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri meste Ilava po 
pramene.

Porubský potok od ústia do Nitry po pramene, mimo VN Lazany.  

Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po 
pramene.

Porubský potok od ústia do Rajèanky v obci Konská po pramene.

Povinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, 
vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok.

Potok Predmieranka od ústia do rieky Kysuca pri meste Turzovka po 
pramene a prítoky Kornica a Rieèanský a Polkovský potok od ústia po 
pramene.

Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta - Vystrkov è. 3 po ústie 
do VN Prejta - dolná.

Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždaòa po pramene.

Prusèanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene.

Potok Pružinka od ústia do rieky Váh pri obci Beluša po pramene.  

Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.

Potok Rácov od ústia do Hrona po pramene.

Potok Radôstka od ústia do rieky Bystrica v obci Strará Bystrica po 
¾avostranný bezmenný potok v obci Lutiše pri kostole.

Èiastkové povodie rieky Rajèanka od železnièného mosta pri jej ústí do 
VN Hrièov pri obci Strážov po cestný most Žilina-Závodie pri drevenici.

Èiastkové povodie rieky Rajèanka od cestného mosta Bytèica - Lietavská 
Lúèka po pramene. Èieròanka od ústia do Rajèanky pri obci K¾aèe po 
pramene - mimo VN Košiare, Lesnianka a Turiansky potok od ústia do 
Rajèanky po pramene. Úsek rieky od cestného mosta smerom na 
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kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach po železnièný most v Rajeckých 
Tepliciach predstavuje CHRO.

Potok Raková od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene v obci 
Zákopèie.

Vodná plocha (2,9ha) troch rašelinísk pri obci Dvorec. Lovná miera: Lipeò 
30 cm

Vodná plocha (5ha) dvoch rašelinísk pri obci Ivanèiná. Lovná miera: Lipeò 
30 cm.

Èiastkové povodie rieky Revúca od cestného mosta pri hoteli Savoy v 
Ružomberku po pramene, vrátane prítokov Teplý potok, Vyšný Matejkov 
potok, Trlenský a Hrièkovský. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka 
Teška pri obci Èíž.

Èiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Èíž po 
cestný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste 
Rimavská Sobota a prítoky Maèací, Belinský, Dubovský, Moèiar, 
Gemerèecký potok. 

Èiastkové 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, Krásòanský, Èerenèiansky, 
Lužné, Vyvieraèka. 

Èiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta v obci Hrachovo po 
ústie Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baòa a prítok Kocižský 
potok. 

Èiastkové povodie rieky Rimava od ústia Rimavice do rieky Rimava pri 
obci Rimavská Baòa po cestného mosta v meste Tisovec - Hradová.

Èiastkové povodie rieky Rimava od mosta Starý mlyn v meste Tisovec po 
pramene.

Èiastkové povodie rieky Rimavice od ústia do rieky Rimava pri obci 
Rimavská Baòa po pramene.

Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej èasti Brezno - Hálny po 
sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky 
Chme¾úska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, 
Osikový, Vargu¾a a Lipianka od ústia po pramene.

Potok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, 
vrátane prítokov.

3-3150-4-1 Raková MO Èadca lososový - P

3-3180-1-1 Rašelinisko Dvorec MO Turèianske Teplice kaprový

3-3190-1-1 Rašelinisko Ivanèiná MO Turèianske Teplice kaprový

3-3220-4-1 Revúca MsO Ružomberok lososový - P

3-3250-1-1 Rimava è. 1 MO Torna¾a kaprový

3-3260-1-1 Rimava è. 2 MsO Rimavská Sobota kaprový

3-3270-5-1 Rimava è. 3 MsO Rimavská Sobota lososový - Li

3-3280-4-1 Rimava è. 4 MsO Rimavská Sobota lososový - P

3-3290-4-1 Rimava è. 5 MO Tisovec lososový - P

3-3320-4-1 Rimava è. 7 MO Tisovec lososový - P

3-3330-4-1 Rimavica MO Rimavská Sobota lososový - P

3-3350-5-1 Rohozná MO Brezno lososový - Li

3-3370-4-1 Rovnianka MO Bytèa lososový - P
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3-3380-4-1 Rudinský potok MO Kysucké Nové Mestolososový - P

3-3390-1-1 Rybník Ïanová MsO Martin kaprový

3-3401-1-1 Štrkovisko Chovný rybník Ilava MsO Dubnica nad Váhom kaprový

3-3410-1-1 Rybník Konštantín MO Handlová kaprový

3-3440-1-1 Rybník Milošová MO Èadca kaprový

3-3450-1-1 Rybník Okolièné MsO Lipt. Mikuláš kaprový

3-3470-1-1 Rybník pod Blatami MO Krupina kaprový

3-3490-4-1 Rybník Prejta - Vystrkov è. 1,2,3 MsO Dubnica n/V lososový - P

3-3520-1-1 Rybník Svrèinovský MO Èadca kaprový

3-3540-1-1 Rybník Tisovec MO Tisovec kaprový

3-3560-1-1 Rybník Zákruty MO Žiar nad Hronom kaprový

3-3670-4-1 Sekier MsO Zvolen lososový - P

3-3700-4-1 Sielnický potok MsO Zvolen lososový - P

3-3710-4-1 Skalisko MsO Zvolen lososový - P

3-3720-4-1 Sklabinský potok MsO Martin lososový - P

3-3730-1-1 Slaná è. 1 MO Torna¾a kaprový

Rudinský potok od ústia do rieky Kysuca pri obci Rudinka po pramene.

Vodná plocha (3ha) rybníka pri obci Ïanová. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha (11,2ha) štrkoviska pri meste Ilava.Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha rybníka (1ha) pri meste Handlová. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha rybníka (3ha) pri miestnej èasti Èadca - Milošová. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha rybníka (5ha) v meste Liptovský Mikuláš - èas� Okolièné. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha rybníka (0,5ha) pri obci Cerovo.

Vodná plocha rybníkov (2,7ha) nad obcou Prejta - Vystrkov.

Vodná plocha rybníka (2ha) pri obci Svrèinovec. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha rybníka (0,8ha) pri meste Tisovec. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha rybníka (11ha) pri obci Lovèa. Lovná miera: Lieò 30 cm

Potok Sekier od ústia do VN Mô�ová po pramene.  

Sielnický potok od ústia do rieky Hron po pramene vrátane prítokov.  

Potok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene 
(mimo VN Skalisko).

Sklabinský potok /Jordán/ od ústia do rieky Turiec v meste Vrútky èas� 
Priekopa po pramene.

Èiastkové povodie rieky Slaná od hranièného kameòa na slovenskej 
strane štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane 
prítokov. Úsek toku od hranièného kameòa na slovenskej strane (rkm 0,0) 
po rkm 0,61 (štátna hranica SR - MR) je hranièná voda.
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3-3740-1-1 Slatina è. 1 MsO Zvolen kaprový

3-3750-4-1 Slatina è. 2 MsO Zvolen lososový - P

3-3780-4-1 Sliaèanka MsO Ružomberok lososový - P

3-3790-4-1 Sloviansky potok MsO Martin lososový - P

3-3800-4-1 Smreèianka MsO Lipt. Mikuláš lososový - P

3-3850-4-1 Stará rieka è. 1 MO Ve¾ký Krtíš lososový - P

3-3880-4-1 Starohorský potok è. 1 MsO Banská Bystrica lososový - P

3-3930-4-1 Studenec MsO Martin lososový - P

3-3940-4-1 Studený potok è. 1 MO Trstená lososový - P

3-3970-1-1 Štiavnica è. 2 MO Krupina kaprový

3-3980-4-1 Štiavnica è. 3 MO Banská Štiavnica lososový - P

3-3990-4-1 Štiavnica è.1 MsO Lipt. Mikuláš lososový - P

3-4020-4-1 Štiavnik MO Bytèa lososový - P

3-4030-1-1 Štrkoviská Horenická Hôrka MO Púchov kaprový

3-4040-1-1 Štrkoviská Lednické Rovne MO Púchov kaprový

3-4050-1-1 Štrkoviská Trebe¾ovce - Lazy MsO Luèenec kaprový

Èiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso 
VN Mô�ová a od oce¾ovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Èiernym 
mostom. 

Èiastkové povodie rieky Slatina od hate MVE v Pstruši pod Èiernym 
mostom po hrádzové teleso VN Hriòová.  

Potok Sliaèanka od ústia do rieky Váh pri obci Lisková po pramene, 
vrátane prítoku Zúbra. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Sloviansky potok od ústia do Valèianskeho potoka po pramene.

Potok Smreèianka od ústia do Váhu v obci Okolièné po ochranné pásmo 
TANAPu. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Leš� 
vrátane prítoku Koprovnica.

Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci 
Staré Hory.

Potok Studenec od ústia do rieky Váh po pramene.  

Studený potok od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po ústie potoka 
Borová voda.  Lovná miera: Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný 
most v obci Hontianske Nemce.

Èiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske 
Nemce po pramene.

Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves po cestný most 
pred Stanišovskou dolinou. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po 
pramene, vrátane prítokov.

Vodná plocha (13ha) troch samostatných štrkovísk pri obci Horenická 
Hôrka.

Vodná plocha (7ha) troch samostatných štrkovísk pri obci Lednické 
Rovne. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. 2009.  

Vodné plochy (3ha) štrkovísk ( 2 štrkoviská ) pri obci Trebe¾ovce - Lazy pri 
rieke Ipe¾. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.
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3-4070-1-1 Štrkovisko Bôr MsO Martin kaprový

3-4080-1-1 Štrkovisko Brodno MsO Žilina kaprový

3-4090-1-1 Štrkovisko Chrenkova pláò MsO Martin kaprový

3-4100-1-1 Štrkovisko Dubnièka MsO Dubnica n/V kaprový

3-4120-1-1 Štrkovisko Explózia MsO Martin kaprový

3-4130-1-1 Štrkovisko Horovce - Pod Drotami MsO Dubnica n/V kaprový

3-4150-1-1 Štrkovisko Lipovec MsO Martin kaprový

3-4160-1-1 Štrkovisko Malý Bôr MsO Martin kaprový

3-4161-1-1 Štrkovisko Odhánky MO Púchov kaprový

3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica MO Dolný Kubín kaprový

3-4171-1-1 Štrkovisko Pod železnièným mostom MO Púchov kaprový

3-4190-1-1 Štrkovisko Prúdy MO Bytèa kaprový

Vodná plocha štrkoviska (3ha) medzi derivaèným kanálom Váhu a starým 
korytom rieky Váh pri obci Nolèovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Brodno. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stano- veného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) za obcou Turany na pravej strane rieky 
Váh.

Vodná plocha štrkoviska (35ha) pri meste Dubnica nad Váhom.  

Vodná plocha štrkoviska (1,4ha) pri rozvodni vysokého napätia za obcou 
Suèany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu indivi-
duálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Horovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha dvoch štrkovísk (24ha) pri obci Lipovec. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha dvoch štrkovísk (0,6ha) pri obci Nolèovo na pravej strane 
rieky Váh.  

Vodná plocha deviatich (9) štrkovísk (2ha) nachádzajúcich sa pod 
cestným mostom v oddychovej zóne mesta Púchov. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (9ha) pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri 
obci Párnica - Záhrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pod železnièným mostom v meste 
Púchov pri sídle firmy Matador a.s.. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (13ha) pri obci Predmier. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.
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3-4200-1-1 Štrkovisko Rapovce MsO Luèenec kaprový

3-4220-1-1 Štrkovisko Suèany MsO Martin kaprový

3-4230-1-1 Štrkovisko Teplica MO Turèianske Teplice kaprový

3-4240-1-1 Štrkovisko Turiansky most MsO Martin kaprový

3-4250-1-1 Štrkovisko Turzovka MO Turzovka kaprový

3-4260-1-1 Štrkovisko Ve¾ká nad Ip¾om I. MsO Luèenec kaprový

3-4270-4-1 Šútovský potok è. 1 MsO Martin lososový - P

3-4290-4-1 Tajovský potok è.1 MsO Banská Bystrica lososový - P

3-4310-4-1 Tekovský potok MO Nová Baòa lososový - P

3-4320-4-1 Teplá MO Žarnovica lososový - P

3-4330-4-1 Teplianka MsO Ružomberok lososový - P

3-4340-4-1 Teplica MO Turèianske Teplice lososový - P

3-4370-4-1 Tisovník MO Ve¾ký Krtíš lososový - P

3-4380-4-1 Tovarský potok MsO Dubnica n/V lososový - P

3-4400-4-1 Trnovec MsO Lipt. Mikuláš lososový - P

Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Rapovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska (14,22ha) pri obci Suèany. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha dvoch štrkovísk (4,5ha) pri potoku Teplica (Žarnovica).  
Lovná miera: Lipeò 30 cm

Vodná plocha štrkoviska (9,9ha) pri turianskom železniènom moste.

Vodná plocha dvoch štrkovísk (1ha) pri sútoku potokov Kornianka a 
Predmieranka v meste Turzovka - Predmier.

Vodná plocha štrkoviska (14ha) medzi obcami Ve¾ká nad Ip¾om a Panické 
Dravce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Šútovský potok od ústia do VN Krpe¾any po Šútovský vodopád.  

Tajovský potok od ústia do Hrona po sútok Kordíckeho a Tajovského 
potoka v obci Tajov.

Tekovský potok od ústia do Hrona po pramene, mimo VN Tekovské 
Nemce.

Potok Teplá od ústia do rieky Hron pri obci Lehôtka pod Brehmi po 
pramene.

Potok Teplianka od ústia do rieky Váh pri obci Ivachnová po pramene, 
vrátane prítokov Lúèanka a Kalamenianka. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Teplica (Žarnovica) od ústia do rieky Turiec po Krá¾ovský most v 
smere na Šturec. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Tisovník od cestného mosta v obci Príboj po pramene.

Tovarský potok od ústia do Kalná - OR Dúlov vrátane prítokov.

Potok Trnovec od ústia do Váhu ( pod MVE Slovakia ) po pramene vrátane 
potoka Konský. Lovná miera: Lipeò 30 cm
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3-4410-4-1 Trstená MO Èadca lososový - P

3-4420-4-1 Tuhársky potok MsO Luèenec lososový - P

3-4430-6-1 Turiec è. 1 MsO Martin lososový - Li (H)

3-4480-6-1 Turiec è. 2 MOTurèianske Teplice lososový - Li (H)

3-4490-4-1 Turiec è. 3 MO Turèianske Teplice lososový - P

3-4520-1-1 Turiec è.1 MO Torna¾a kaprový

3-4510-1-1 Turiec è.2 Tisovec  kaprový

3-4511-4-1 Turiec è.3 Tisovec  lososový - P  
Èiastkové povodie rieky Turiec od ústia pravostranného prítoku (Hrbský 
potok) pri obci Hrlica po pramene.

3-4540-4-1 Turová MsO Zvolen lososový - P

3-4541-4-1  Tužina MsO Prievidza  lososový  P

3-4550-4-1 Vadièovský potok MO Kysucké Nové Mesto lososový - P

3-4570-1-1 Váh è. 9 MsO Dubnica n/V kaprový

3-4580-1-1 Váh è.10 MO Púchov kaprový

3-4600-1-1 Váh è.11 MsO Považská Bystrica kaprový

Potok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene nad 
osadou Korcháòovci.

Tuhársky potok od cestného mosta v obci Stará Haliè po pramene.

Èiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po cestný most v obci 
Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrièka po koniec revíru v Moškovci sa 
nachádza v NPR. Úsek od hate pri Teplárni Martin po ha� pri plážovom 
kúpalisku Èajka predstavuje èas� revíru s režimom bez privlastnenia si 
úlovku (CHAP). Lovná miera: Hlavátka 80 cm,  Lipeò 30 cm, Nosá¾ 30 cm

Èiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moškovci po most 
Sklené - Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov  
Bystrièka (Ondrašovský potok), Mútnik, Èepèinský, Ivanèiansky, Hlboký, 
Hájsky, Požežský, Lúèna, Besná voda, Pieš�, Sokol, Laclavský potok a 
Polerieka od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene. Lovná miera: 
Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Turiec od mosta Sklené - Rovná Hora po prie-
hradné teleso vodárenskej nádrže Turèek a prítoky po priehradné teleso 
vodárenskej nádrže od ústia po pramene. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri 
obci Sása.

Èiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta pri obci Sása po ústie 
pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica.

Potok Turová od ústia do rieky Hron pod obcou Budèa po pramene 
vrátane prítokov.  

Potok Tužina od ústia do rieky nitra po pramene.

Vadièovský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Rado¾a po pramene, 
vrátane prítokov Rado¾èanka a Dlhý potok.

Èiastkové povodie rieky Váh od dia¾nièného privádzaèa Nemšová - 
Dubnica n/V po hydrocentrálu v Ladcoch.  

Èiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso 
VN Nosice. Lovná miera: 

Èiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej 
kaskády na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po ústie bezmenného 
potoka za obcou Beòov do Hrièovského kanála.  
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3-4610-1-1 Váh è.12 MO Bytèa kaprový

3-4620-1-1 Váh è.13 MsO Žilina kaprový

3-4630-1-1 Váh è.14 MsO Žilina kaprový

3-4640-5-1 Váh è.15 MsO Žilina lososový - Li

3-4650-6-1 Váh è.16 MsO Martin lososový - Li (H)

3-4670-2-1 Váh è.17 MsO Martin kaprový (H)

3-4680-6-1 Váh è.18 MsO Ružomberok lososový - Li (H)

3-4700-4-1

Èiastkové povodie starého koryta rieky Váh od ústia bezmenného potoka 
za obcou Beòov po priehradné teleso VN Hrièov.  

Èiastkové povodie rieky Váh od železnièného mosta pri ústí Rajèanky po 
teleso priehradného múru VN Žilina. Lovná miera: Pstruh potoèný 30cm, 
pstruh dúhový 30 cm,  Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím 
Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ¾avom brehu) po 
železnièný most Streèno-Vrútky. Lovná miera: pstruh potoèný 30cm, 
pstruh dúhový 30 cm,  Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Váh od železnièného mosta Streèno - Vrútky po 
ústie potoka Hoskora (Jánošíkov potok). Lovná miera: Pstruh potoèný 
30cm, pstruh dúhový 30 cm, Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ 
po vtok derivaèného kanálu do Váhu. Lovná miera: Hlavátka 80 cm, Lipeò 
30 cm, Nosá¾ 30 cm 

Èiastkové povodie rieky Váh od ústia derivaèného kanálu po priehradný 
múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpe¾any, úsek od 
vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50m pod lanovou 
lavicou cez Váh v Turanoch, železnièným mostom v Turanoch, lavicou pre 
peších do K¾aèian a úseky 50m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50m 
pod starým cestným mostom v Suèanoch sú zimoviskami rýb (15.12.-
15.3.) vyznaèenými tabu¾ami. Lovná miera: hlavátka 80 cm, lipeò 30 cm, 
nosá¾  30 cm 

Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kra¾ovanoch po cestný most v 
Ružomberku v smere do Dolného Kubína  a rieka Váh od cestného mosta 
pri železniènej stanici v Ružomberku po Jamborov prah nad závodom 
SCP Ružomberok. Lovná miera: Lipeò 30 cm
Váh è.19 MsO Ružomberok lososový - P
Èiastkové povodie rieky Váh od Jamborovho prahu pri SCP Ružomberok 
po teleso hrádze VVN Bešeòová pri obci Bešeòová. Lovná miera: Lipeò 
30 cm

3-4720-4-1 Váh è.21 MsO Lipt. Mikuláš lososový - P
Èiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli Jánošík v 
Liptovskom Mikuláši po sútok s riekou Belá pod Liptovským Hrádkom. 
Lovná miera: Lipeò 30 cm

3-4730-4-1 Váh è.22 MO Liptovský Hrádok lososový - P
Èiastkové povodie rieky Váh od ústia rieky Belá v Liptovskom Hrádku po 
sútok Bieleho a Èierneho Váhu nad obcou Krá¾ova Lehota. Do revíru 
patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi .Lovná miera: Lipeò 30 cm

3-4740-4-1 Vajskovský potok MO Podbrezová lososový - P
Vajskovský potok od ústia do Hrona v obci Podbrezová èas� Lopej po 
pramene.
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3-4760-4-1 Valchovo MO Brezno lososový - P
Potok Valchovo od ústia do Hrona po pramene.

3-4770-4-1 Valèiansky potok MsO Martin lososový - P
Valèiansky potok od ústia do rieky Turiec po pramene.  

3-4780-4-1 Varínka MsO Žilina lososový - P
Èiastkové povodie rieky Varínka od železnièného mosta cez Varínku pri 
ústí do Váhu po pramene. Potoky Struháreò od ústia do Varínky po splav 
Bukovina, Biely potok od ústia do Varínky po cestný most pri hoteli 
Jánošík a potok Kúr od ústia do Varínky po pramene. V úseku 
vyznaèenom tabu¾ami ako NPR Tiesòavy platí zákaz lovu rýb. 

3-4820-1-1 Ve¾ké Studenské a Malé Studenské jazero
MO Banská Štiavnica kaprový

Vodná plocha dvoch jazier (8,7ha) v obci Banský Studenec. Na Ve¾kom 
Studenskom jazere je lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného 
èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

3-4870-4-1 Veselianka MO Námestovo lososový - P
Veselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene, vrátane prítokov. Lovná 
miera: Lipeò 30 cm

3-4880-1-1 Veterník - Kremnica MO Žiar nad Hronom kaprový
Vodná plocha (1,6ha) v Kremnici za ulicou Veterník. Lovná miera: Lieò 
30cm

3-4890-1-1 VN Badín MsO Banská Bystrica kaprový
Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Badín.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.

3-4900-1-1 VN Banská Belá MO Banská Štiavnica kaprový
Vodná plocha nádrže (3ha) v obci Banská Belá. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

3-4920-1-1 VN Beòov MO Bytèa kaprový
Vodná plocha nádrže (13ha) pri obci Beòov. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.

3-4930-4-1 VN Bolešov - Gilianka MsO Dubnica n/V lososový - P
Vodná plocha nádrže nad obcou Bolešov.

Vodná plocha nádrže (3,1ha) pri obci Brezany. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (9,9ha) pri obci Èíž. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.  

Vodná plocha nádrže (0,5ha) v Èutkovskej doline pri obci Èernová. Lovná 
miera: Lipeò 30 cm

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Divinka. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.   

3-4950-1-1 VN Brezany MsO Prievidza kaprový

3-4980-1-1 VN Èíž MsO Rimavská Sobota kaprový

3-4990-4-1 VN Èutkovo MsO Ružomberok lososový - P

3-5000-1-1 VN Divinka MsO Žilina kaprový
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3-5010-1-1 VN Dobrá Niva MsO Zvolen kaprový

3-5020-1-1 VN Dolné Koèkovce - Balaton MO Púchov kaprový

3-5030-1-1 VN Gemerské Teplice MO Jelšava kaprový

3-5050-1-1 VN Hnusno 1 MO Podbrezová kaprový

3-5070-1-1 VN Hoštiná è. 1, 2 MO Púchov kaprový

3-5080-1-1 VN Hrabovo MsO Ružomberok kaprový

3-5090-1-1 VN Hrièov MsO Žilina kaprový

3-5120-1-1 VN Hubovo MO Torna¾a kaprový

3-5140-1-1 VN Jelšava MO Jelšava kaprový

3-5150-1-1 VN Kadurka MO Bytèa kaprový

3-5170-1-1 VN Kanianka MsO Prievidza kaprový

3-5200-1-1 VN Košiare MsO Žilina kaprový

3-5220-1-1 VN Krpáèovo MO Podbrezová kaprový

3-5230-6-1 VN Krpe¾any I. Rada RADA lososový - Li (H)

Vodná plocha nádrže (24ha) na toku Kalný potok pri obci Dobrá Niva.  

Vodná plocha nádrže (1,2ha) pri obci Dolné Koèkovce. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (12ha) Gemerské Teplice pri obci Gemerské 
Teplice.

Vodná plocha nádrže (2,89ha) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.

Vodná plocha nádrží (3ha) pri obci Hoštiná.

Vodná plocha nádrže (1,8ha) pri mestskej èasti Ružomberok - 
Hrabovo.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (470ha) Hrièov od priehradného telesa po 
železnièný most pri ústí Rajèanky.  

Vodná plocha nádrže (9,9ha) pri obci Hubovo okrem CHRO. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha (0,8ha) dvoch nádrží (odkaliskové nádrže) pri meste 
Jelšava.

Vodná plocha nádrže (5ha) v obci Kotešová. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha nádrže (8ha) na potoku Kanianka v obci Kanianka. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (9,9ha) nachádzajúca sa na potoku Èieròanka pri 
meste Rajec. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (2,5ha) v oblasti rekreaèného strediska Krpáèovo 
pri obci Horná Lehota.

Vodná plocha hornej èasti nádrže (20ha) od bezmenného pravostranného 
potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kra¾ovanoch. 
Lovná miera: Lipeò 30 cm
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3-5240-1-1 VN Krpe¾any II. Rada RADA kaprový

3-5250-1-1 VN Krupina MO Krupina kaprový

3-5260-1-1 VN Kurinec MsO Rimavská Sobota kaprový

3-5290-1-1 VN ¼adovo MsO Luèenec kaprový

3-5300-1-1 VN Lazany MsO Prievidza kaprový

3-5310-1-1 VN Levkuška MO Torna¾a kaprový

3-5330-1-1 VN Lipt. Sliaèik MsO Ružomberok kaprový

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara Rada RADA kaprový

3-5350-4-1 VN Lovèica MO Žiar n. Hronom lososový - P

3-5360-1-1 VN ¼uboreè MsO Luèenec kaprový

3-5390-1-1 VN Miková MO Jelšava kaprový

3-5400-1-1 VN Mikšová MO Bytèa kaprový

Vodná plocha spodnej èasti nádrže (144ha) od priehradného telesa po 
ústie bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 
100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznaèenej tabu¾ami) platí 
celoroèný zákaz rybolovu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej 
stavby a jej funkèných objektov.

Vodná plocha nádrže (23,5ha) na potoku Bebrava pri meste Krupina.  

Vodná plocha nádrže (18ha) pri meste Rimavská Sobota, okrem 
CHRO vyznaèenej tabu¾ami. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (23,5ha) na Tuhárskom potoku pri meste Luèenec.

Vodná plocha nádrže (5,6ha) pri obci Lazany. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (16ha) Levkuška (Otroèok) pri obci Levkuška okrem 
CHRO.

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Liptovské Sliaèe. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  

"Vodná plocha nádrže ( 2 160 ha ) od priehradného telesa po železnièný 
most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov ""Palúdzka"" platia 
samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevzia� pri 
registrácii na vrátnici štrkopieskov. Pri klietkovom chove rýb je lov 
povolený vo vzdialenosti 100 m z každej strany. Zákaz lovu v lokalite CHA 
Ratkovie. V tomto úseku je rybolov povolený z brehovej èasti 
severozápadného cípu Ratkovskej zátoky ( è. parc. 1104/5)  od 1.7 do 14. 
3. Celoroèný zákaz lovu z vtáèieho ostrova a umelého ostrovèeka. Vo 
vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa, nad a pod ním (vyznaèenej 
tabu¾ami) platí celoroèný zákaz rybolovu."  Zákaz lovu rýb z priehradného 
telesa vodnej stavby a jej funkèných objektov. Mapka VN je na obálke.

Vodná plocha nádrže (2ha) Lovèica (Bejvoè) pri obci Lovèica - Trubín. 
Lovná miera: Lieò 30 cm

Vodná plocha nádrže (65,5ha) medzi obcami ¼uboreè a Závada.

Vodná plocha nádrže (46ha) Miková pri obci Revúcka Lehota. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (44ha) od priehradného telesa po cestný most v 
obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).  
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3-5410-1-1 VN Mô�ová MsO Zvolen kaprový

3-5430-1-1 VN Muchov Vàšok MO Žarnovica kaprový

3-5440-1-1 VN Mýtna MsO Luèenec kaprový

3-5450-1-1 VN Nenince MO Ve¾ký Krtíš kaprový

3-5460-1-1 VN Nesluša MO Kysucké Nové Mesto kaprový

3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno MsO Prievidza kaprový

3-5480-1-1 VN Nosice Rada RADA kaprový

3-5510-1-1 VN Nováky MsO Prievidza kaprový

3-5530-1-1 VN Orava Rada RADA kaprový

Vodná plocha nádrže (58ha) na toku Slatina pri meste Zvolen od 
hrádzového telesa po oce¾ovú lávku pre peších nad nádržou. 

Vodná plocha nádrže (0,3ha) pri meste Žarnovica.

Vodná plocha nádrže (6ha) nachádzajúca sa na Krivánskom potoku 
medzi obcami Píla a Mýtna. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrže (38ha) medzi obcami Nenince a Bátorová.Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (9ha) Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: pleskáè vysoký- 35 
cm, lieò - 30cm

Vodná plocha nádrže (96 ha) na rieke Nitrica pri obci  Nitrianske Rudno po 
most v obci Lieš�any. Súèas�ou revíru je prepadový kanál pod 
priehradným telesom. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti 
cca 50m na pravom brehu a kolmo na proti¾ahlý breh smerom na obec 
Nitrinske Rudno je CHRO, vyznaèená v teréne tabu¾ami a bójami. Lovná 
miera: kapor 45 cm

Vodná plocha nádrže (488ha) od priehradného telesa po sútok starého 
koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou 
samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu rýb z 
priehradného telesa vodnej stavby a jej funkèných objektov.

Vodná plocha nádrže (18ha) pri meste Nováky. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.Lovná miera: kapor 45 cm 

"Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na 
štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Po¾skom. Vo 
vzdialenosti 200 m od hrádzového telesa, nad a pod ním (vyznaèenej 
tabu¾ami) platí celoroèný zákaz rybolovu.  Zákaz lovu rýb z priehradného 
telesa vodnej stavby a jej funkèných objektov. Na vyznaèených èastiach 
rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhláseného chráneného územia 4. 
stupeò ochrany, kde platia v zmysle § 15 zák. è. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny niektoré zákazy.
1) Zákaz stanova�, bivakova�, tábori� a zaklada� oheò s výnimkou 
vyhradených miest na stanovanie a bivakovanie v lokalitách Bobrovského 
špicu, a Liš�áku a Spadnutých brehov od 1.7. do 31. 8. - lokalita è. 1 (viï. 
mapka na obálke). Vyhradené miesta budú v teréne vyznaèené 
informaènými tabu¾ami a to len za úèelom výkonu rybárskeho práva. 
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2) Zákaz vjazdu motorovými vozidlami, motorovou trojkolkou, motorovou 
štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom. 
3) Zákaz vchádza� a stá� vodným skútrom, motorovým èlnom alebo iným 
motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite è. 3 (viï. mapka). 
4) Zákaz vchádza� a stá� akýmko¾vek plavidlom a plávajúcim zariadením 
v lokalite è.4 (viï. mapka) a v okruhu 50 m od brehov Vtáèieho ostrova 
(lokalita è. 2). V lokalite è. 4 je povolené zavážanie a zanášanie 
rybárskych nástrah a návnad od 1.6. do 30.9. a lov prívlaèou z èlna od 
15.9. do 31.12., a to len na vesliciach alebo èlnoch s elektromotorom.
5) „Zákaz budovania a umiestòovania pevných stavieb, unimobuniek, 
karavánov a prístreškov na brehoch Oravskej priehrady“ (mapa-lokality è. 
1, 2 a 3).
6) „Zákaz zavážania a zanášania rybárskych nástrah a návnad na èlnoch 
so spa¾ovacím motorom“ (mapa-lokality è.3 a 4).
Vjazd a státie motorovým vozidlom na miesto lovu v katastri obce Bobrov 
je možné iba po zakúpení povolenia na vjazd a státie (-jednorázové, -
celoroèné) 
/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/

Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Ožïany, mimo CHRO pri ústí 
Maštinského potoka. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného 
èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrže (63ha) pri obci Gemerský Jablonec a Petrovce. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha (3,7ha) ramena Hrona pri obci Šalková. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrží (121ha) pri obci Orlové po koniec hrádze pri obci 
Upohlav. Odhradená od VN Nosice sypanou hrádzou.Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrží (5ha) pri obci Považská Teplá. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (18ha) pri obci Prejta. V èasti nádrže od hrádze 
Nosického kanála je zimovisko rýb (31.10.-15.3.) vyznaèené tabu¾ami. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (0,93ha) pri obci Sklené Teplice.

Vodná plocha nádrže (1,08ha) pri obci Ratka. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

3-5540-1-1 VN Ožïany MsO Rimavská Sobota kaprový

3-5560-1-1 VN Petrovce MsO Rimavská Sobota kaprový

3-5570-1-1 Hronské rameno Plavno  MsO Banská Bystrica kaprový

3-5580-1-1 VN Pod Dubovcom MsO Považská Bystrica kaprový

3-5590-1-1 VN Považská Teplá MsO Považská Bystrica kaprový

3-5600-1-1 VN Prejta - dolná MsO Dubnica n/V kaprový

3-5630-1-1 VN Pustý hrad MO Žarnovica kaprový

3-5650-1-1 VN Ratka MsO Luèenec kaprový
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3-5670-4-1 VN Richtárovo MO Podbrezová lososový - P

3-5700-1-1 VN Ružiná Rada RADA kaprový

3-5710-1-1 VN Sebechleby MO Krupina kaprový

3-5730-1-1 VN Skala MO Bytèa kaprový

3-5750-4-1 VN Skálnik MsO Rimavská Sobota lososový - P

3-5760-1-1 VN Sklabiná MO Ve¾ký Krtíš kaprový

3-5770-1-1 VN Slavnica è. 1, 2 MsO Dubnica n/V kaprový

3-5780-1-1 VN Strážov MsO Žilina kaprový

3-5790-1-1 VN Šiatorská Bukovinka MsO Luèenec kaprový

3-5800-1-1 VN Šurabka MO Bytèa kaprový

3-5820-1-1 VN Tajch MO Podbrezová kaprový

3-5830-1-1 VN Tajch MO Nová Baòa kaprový

3-5840-1-1 VN Tekovské Nemce MO Nová Baòa kaprový

Vodná plocha nádrže (2,1ha) Richtárovo (Horná Lehota) na potoku 
Hnusné pri obci Horná Lehota.

Vodná plocha nádrže (170ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na 
prítokoch pri obci Ružiná.Na VN je lov povolený zo vzdialenosti 100 m od 
telesa hrádze až po úsek v západnej èasti pri obci Divín, kde je vyhlásená 
prírodná rezervácia Pobrežie Ružinej. Zákaz lovu rýb z priehradného 
telesa vodnej stavby a jej funkèných objektov./viac informácií o rybolove je 
na www.srzrada.sk/

3-5701-1-1  VN Rykynèice MO Krupina kaprový
Vodná plocha nádrže (0,9ha) na obtoku Krupinice pri obci Rykynèice.

Vodná plocha nádrže (9,5ha)  pri obci Sebechleby (mimo CHRO 
vyznaèenej tabu¾ami).  

Vodná plocha nádrží (1ha) za obcou Hlboké nad Váhom. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Vyšný Skálnik. 

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Sklabiná.

Vodná plocha nádrží (1,5ha) pri obci Slavnica.  Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (15ha) pri obci Strážov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.   

Vodná plocha nádrže (4ha) na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrže (4ha) v obci Oblazov s prítokom èasti potoka 
Dlhopolka. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrže (0,74ha) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.

Vodná plocha nádrže (2,2ha) pri meste Nová Baòa - miestna èas� Štále.

Vodná plocha nádrže (0,5ha) pri obci Tekovské Nemce.
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3-5850-1-1 VN Teplý Vrch Rada RADA kaprový

3-5870-1-1 VN Tàstie MsO Banská Bystrica kaprový

3-5880-1-1 VN Tunežice MsO Dubnica n/V kaprový

3-5900-1-1 VN Turzovka MO Turzovka kaprový

3-5910-1-1 VN Turzovka è.2 MO Turzovka kaprový

3-5920-1-1 VN Uhorské MsO Luèenec kaprový

3-5950-1-1 VN Ve¾ké Dravce MsO Luèenec kaprový

3-5960-1-1 VN Voznica MO Žarnovica kaprový

3-5970-1-1 VN Za Ráztokou MsO Martin kaprový

3-5980-1-1 VN Závadka nad Hronom MO Brezno kaprový

3-5990-1-1 VN Želovce MO Ve¾ký Krtíš kaprový

3-6000-1-1 VN Žibritov MO Krupina kaprový

3-6010-1-1 VN Žilina RADA kaprový

3-6030-4-1 Vríca MsO Martin lososový - P

3-6050-1-1 VVN Tvrdošín MO Trstená kaprový

Vodná plocha nádrže (100ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na 
potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa 
vodnej stavby a jej funkèných objektov. /viac informácií o rybolove je na 
www.srzrada.sk/

Vodná plocha nádrže (1,25ha) na Mútòanskom potoku pod Suchým 
Vrchom pri osade Ortuty. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez 
stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Tunežice. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (1ha) pri meste Turzovka.

Vodná plocha troch nádrží pri meste Turzovka.

Vodná plocha nádrže (3,17ha) pri obci Uhorské. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha nádrže (28,5ha) pri obci Ve¾ké Dravce.

Vodná plocha nádrže (3,74ha) v obci Voznica.

Vodná plocha nádrže (1,4ha) za obcou Turany na ¾avej strane rieky Váh.

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Závadka nad Hronom.

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Želovce.

Vodná plocha nádrže (0,7ha) pri obci Žibritov.  

Vodná plocha nádrže (255ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu 
CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po 
koniec vzdutia na rieke Váh na ¾avom brehu.. /viac informácií o rybolove je 
na www.srzrada.sk/

Potok Suchá Vríca a Znievsky potok od ústia do rieky Turiec po Znievske 
rybníky a potok Vríca od Znievskych rybníkov po pramene.  

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91ha) pri obci Tvrdošín od telesa 
hrádze po priehradné teleso vodnej nádrže Orava. Vo vzdialenosti 100 m 
od hrádzového telesa, nad a pod ním (vyznaèenej tabu¾ami) platí celoroèný 
zákaz rybolovu. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

83



3-6060-1-1 Východný Turiec è. 1 MO Torna¾a kaprový

3-6070-4-1 Východný Turiec è. 2 MO Revúca lososový - P

3-6080-4-1 Vychylovka MO Èadca lososový - P

3-6090-4-1 Vyhniansky potok MO Žarnovica lososový - P

3-6120-4-1 Zázrivá MsO Martin lososový - P

3-6130-4-1 Zázrivka MO Dolný Kubín lososový - P

3-6150-4-1 Zdychava è. 1 MO Revúca lososový - P

3-6170-4-1 Zolná MsO Zvolen lososový - P

3-6190-4-1 Žaškovský potok MO Dolný Kubín lososový - P

3-6200-4-1 Ždiarny potok MO Brezno lososový - P

3-6210-1-1 Žiarsky rybník MO Žiar nad Hronom kaprový

Èiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie 
potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieòovský, Blatný, Rakýš.

Èiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia potoka Priehybina po 
pramene a potok Priehybina od ústia po pramene. 

Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po 
pramene.

Èiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci 
Bzenica po pramene.

Potok Zázrivá od ústia do rieky Turiec po pramene.  

Potok Zázrivka od ústia do Oravy v obci Párnica po pramene nad osadami 
obce Zázrivá, vrátane prítokov. Revír v NP Malá Fatra. Lovná miera: Lipeò 
30 cm 

Potok Zdychava od ústia do potoka Muráò pri meste Revúca po prvý 
cestný most v obci Muránska Zdychava.  

Potok Zolná od ústia do Slatiny po pramene.  

Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad 
obcou Žaškov s prítokmi. 

Potok Ždiarny od ústia do Hrona po pramene.

Vodná plocha rybníka (3,6ha) pri železniènej stanici Žiar nad Hronom. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  Lovná miera: Lieò 30 cm
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VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLAS�
4-0010-4-1 Balky MsO Prešov lososový - P

4-0030-4-1 Barnov potok è. 1 MO Snina lososový - P

4-0050-4-1 Batizovský potok MO Svit lososový - P

4-0060-4-1 Belanský potok MsO Košice lososový - P

4-0070-4-1 Beliansky potok MO Spišská Belá lososový - P

4-0090-4-1 Biela è. 1 MO Spišská Belá lososový - P

4-0100-4-1 Biela voda MO Kežmarok lososový - P

4-0140-1-1 Bodrog MO Streda nad Bodrogom kaprový

4-0150-1-1 Bodva è. 1 MO Moldava nad Bodvou kaprový

4-0160-1-1 Bodva è. 2 MO Moldava nad Bodvou kaprový

4-0170-4-1 Bodva è. 3 MO Medzev lososový - P

4-0200-1-1 Brusník MO Spišská Nová Ves kaprový

4-0260-1-1 Cirocha è. 1 MO Snina kaprový

4-0280-4-1 Èermošòa è. 1 MO Rožòava lososový - P

Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.

Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO 
Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre.

Batizovský potok od ústia do Velického potoka po hranice TANAPu. Lovná 
miera: Lipeò - 30 cm 

Belanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: Lipeò -30 cm 

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAP-u.

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v 
Tatranskej Kotline.

Potok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu. Lovná miera Pp-27cm.

Èiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maïarsko po 
ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor - Véè, 
medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotor - "Zsilip", odstavené 
rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri 
obci Klin nad Bodrogom, odstavené rameno v obci Zemplín  „Malý 
Bodrog“ a odpadový kanál „Berecky“ od štátnej hranice SR - MR pri obci 
Streda nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec. Úsek 
od štátnej hranice SR - MR (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roòavou (rkm 
1,1) a èiastkové povodie Bereckého prívodného kanála  hranièná voda.

Èiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maïarsko po 
cestný most v obci Hatiny.

Èiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie 
potoka Teplica v obci Jasov.

Èiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po 
ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene.

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci 
Letanovce.

Èiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po teleso 
hrádze VN Starina.

Potok Èermošòa od ústia pri obci Brzotín po ha� MVE v obci Drnava a 
Paèanský potok od ústia v obci Krasnohorská Dlhá Lúka po pramene.
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4-0310-4-1 Èervený potok è. 1 MO Poprad lososový - P

4-0330-1-1 Èierna voda MO Michalovce kaprový

4-0340-4-1 Èierny potok MO Kežmarok lososový - P

4-0370-4-1 Delòa MsO Prešov lososový - P

4-0380-4-1 Dobšinský potok MO Dobšiná lososový - P

4-0390-4-1 Dolinský potok MO Krompachy lososový - P

4-0400-4-1 Dubnica è. 1 MO Spišská Nová Ves lososový - P

4-0420-4-1 Dubovický potok MO Sabinov lososový - P

4-0430-6-1 Dunajec è. 2 MO Spišská Stará Ves lososový - Li (H)

4-0440-1-1 Duša MO Michalovce kaprový

4-0450-4-1 Dzikov MsO Prešov lososový - P

4-0470-4-1 Gánovský potok è. 1 MO Poprad lososový - P

4-0490-4-1 Gerlachovský potok MO Poprad lososový - P

4-0530-4-1 Hermanovský potok MO Hanušovce nad Top¾ou lososový - P

4-0550-1-1 Hnilec è. 1 MO Gelnica kaprový

4-0560-4-1 Hnilec è. 2 MO Gelnica lososový - P

Èervený potok od ústia pod obcou Mlynica po ústie Novolesnianskeho 
potoka, Skalný potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné 
prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

Èiastkové povodie rieky Èierna voda od ústia pri obci Stretávka po 
výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava.

Èierny potok od ústia po hranicu TANAPu a potok Rakúsy od ústia po 
pramene. 

Potok Delòa od ústia pri obci Haniska po pramene.

Dobšinský potok od ústia do VVN Dobšiná po pramene.

Dolinský potok od ústia po pramene a Krivý potok od ústia po pramene.

Potok Dubnica od ústia po cestný most v Spišskej Novej Vsi v mestskej 
èasti Novoveská Huta.

Dubovický potok od ústia po pramene a potok Stavenec od ústia po 
pramene.

Èiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník (pri obci Èervený 
Kláštor) po štátnu hranicu SR - Po¾sko. 

Potok Duša od ústia pri obci Ve¾ké Raškovce po pramene.

Potok Dzikov od ústia pri obci Kanaš po pramene.

Gánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most v obci 
Hôrka - èas� Prímovce a potoky Hôrka, Tarnovský potok a ostatné 
bezmenné prítoky od ústia po pramene.

Gerlachovský potok od ústia v mestskej èasti Poprad Ve¾ká po hranicu 
TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

Hermanovský potok od ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po 
cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce.

Èiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri Huti Matilda pri obci 
Prakovce po ústie Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom.

86



4-0570-4-1 Hnilec è. 3 MO Švedlár lososový - P

4-0580-4-1 Hnilec è. 4 MO Nálepkovo lososový - P

4-0610-4-1 Holumnický potok è. 1 MO Kežmarok lososový - P

4-0630-2-1 Hornád è. 1 MsO Košice kaprový (H)

4-0640-4-1 Hornád è. 2 MsO Košice lososový - P

4-0650-1-1 Hornád è. 3 MO Krompachy kaprový

4-0660-1-1 Hornád è. 4 MO Spišská Nová Ves kaprový

4-0670-4-1 Hornád è. 5 MO Spišská Nová Ves lososový - P

4-0680-4-1 Hornád è. 6 MO Poprad lososový - P

4-0690-4-1 Hrabinka MO Hanušovce nad Top¾ou lososový - P

4-0700-4-1 Hranièná MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-0710-4-1 Hrelikov potok MO Gelnica lososový - P

4-0750-1-1 Ida è. 1 MO Moldava nad Bodvou kaprový

Èiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Smolnického potoka v obci 
Mníšek nad Hnilcom po ústie Bieleho potoka pri Starej vode.

Èiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Bieleho potoka pri Starej vode po 
priehradné teleso Dobšinskej vodnej nádrže (VN Palcmanská Maša) a 
potoky Surovský, Babinský, Demianka, Rakovec, Grajnarský, Havrania 
voda a Biela voda od ústia po pramene.

Holumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina 
nad o. Ih¾any. Lovná miera Pp-27cm.

Èiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maïarsko po 
ústie potoka Svinka, potoky Kysacký a Ždanský od ústia po pramene a 
odstavené ramená v povodí revíru. Úsek od štátnej hranice SR - MR pri 
obci Milhos� (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 
až 118,40 - hranièná voda. Lovná miera: Lipeò 30cm

Èiastkové povodie rieky Hornád od ústia potoka Svinka po priehradné 
teleso VVN Ružín. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Hornád od železnièného mosta Margecany 
(smerom na K¾uknavu) po cestný most v obci Kolinovce.

Èiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po 
železnièný most pod Spišskou Novou Vsou.

Èiastkové povodie rieky Hornád od železnièného mosta pod Spišskou 
Novou Vsou po ústie potoka Teplièno v obci Betlanovce.

Èiastkové povodie rieky Hornád od ústia potoka Teplièno v obci 
Betlanovce po pramene a potoky Teplièno, Ždiar, Olšovec, Dubinský 
potok, Boršov potok, Breziny, Krik¾avý potok, Krížový potok, Krakovjak, 
Kravjanský potok, Polákov potok, Èervenec, Vikartovský potok, Jedlinský 
potok, Malý Hornád od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od 
ústia po pramene. 

Potok Hrabinka /Hanušovský potok/ od ústia po pramene.

Potok Hranièná od ústia v obci Mníšek nad Popradom po pramene.

Potok Hrelikov od ústia v obci Prakovce po pramene.

Èiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v 
obci Ve¾ká Ida. Lovná miera: amur 70 cm
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4-0760-4-1 Ida è. 2 MsO Košice lososový - P

4-0770-4-1 Ida è. 3 MsO Košice lososový - P

4-0790-4-1 Jakubianka è. 1 MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-0810-4-1 Jakuboviansky potok MO Sabinov lososový - P

4-0820-1-1 Jazero Farárova Jama MO Rožòava kaprový

4-0830-1-1 Jazero Izra MsO Košice kaprový

4-0840-1-1 Jazero Košice MsO Košice kaprový

4-0850-1-1 Jazero Labaška MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-0860-1-1 Jazero Ortov MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-0870-4-1 Jazero Uhorná MO Švedlár lososový - P

4-0920-4-1 Kamenec è. 1 (Brežnik) MO Bardejov lososový - P

4-0940-4-1 Kamenica è. 1 MO Snina lososový - P

4-0970-4-1 Kamienka MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-0980-4-1 Kapišovka MO Svidník lososový - P

Èiastkové povodie rieky Ida od cestného mosta pri kaštieli v obci Ve¾ká Ida 
po vodnú nádrž Bukovec I. Lovná miera: Lipeò 30 cm 

Èiastkové povodie rieky Ida od vodnej nádrže Bukovec I. po priehradné 
teleso vodárenskej nádrže Bukovec II. nad obcou Bukovec. Lovná miera: 
Lipeò 30 cm 

Potok Jakubianka od ústia v meste Stará ¼ubovòa po hranice VO nad o. 
Jakubany.

Jakuboviansky potok od ústia po pramene a potoky Telek a Šalgov od 
ústia po pramene.

Vodná plocha jazera (2,5ha) pod obcou Silica. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha jazera (5ha) pri obci Slanec. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha priemyselnej jamy (30ha) - Jazero pri mestskej èasti 
Sídliska Nad jazerom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného 
èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. Lovná miera: 
amur 70 cm

Vodná plocha jazera (2ha) pri meste Ve¾ké Kapušany. Revír je v roku 2009 
vypustený!

Vodná plocha jazera (15ha) pri obci Èierne Pole a osade Ortov. Štátna 
prírodná rezervácia s 5 stupòom ochrany.

Vodná plocha jazera (3,5ha) pri obci Uhorná.

Potok Kamenec /Brežnik/ od ústia v meste Bardejov po cestný most nad 
obcou Becherov a potok Rosutska voda od ústia po pramene. 

Potok Kamenica od ústia pri obci Kamenica nad Cirochou po ústie potoka 
Konské nad obcou Kamienka.

Potok Kamienka od ústia pri obci Hniezdne po pramene.

Potok Kapišovka od ústia po pramene a potok Svidnièanka od ústia po 
pramene.
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4-1020-4-1 Kojšovský potok MO Gelnica lososový - P

4-1050-4-1 Kolonièka MO Snina lososový - P

4-1100-4-1 Krosna MsO Humenné lososový - P

4-1120-1-1 Laborec è. 1 MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1130-1-1 Laborec è. 2 MO Michalovce kaprový

4-1140-1-1 Laborec è. 3 MsO Humenné kaprový

4-1150-1-1 Laborec è. 4 MO Medzilaborce kaprový

4-1160-4-1 Laborec è. 5 MO Medzilaborce lososový - P

4-1170-4-1 Ladomírka è. 1 MO Svidník lososový - P

4-1180-1-1 Latorica è. 1 MO Trebišov kaprový

4-1190-1-1 Latorica è. 2 MO Krá¾ovský Chlmec kaprový

4-1200-1-1 Latorica è. 3 MO Ve¾ké Kapušany kaprový

Kojšovský potok od ústia po pramene.

Potok Kolonièka od ústia v obci Stakèín po pramene.

Potok Krosna od ústia po pramene a potoky Ladièkovský a Hubková od 
ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri 
obci Drahòov a odstavené ramená Lykotex, Szûgoly, Drahòovský les a pri 
obciach Drahòov a Oborín. . Na odstavenom ramene Lykotex, Szûgoly a 
Drahòovský les lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Èiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahòov po 
cestný most so stavidlom v obci Strážske - Krivoš�any. Lovná miera: boleò 
50 cm

Èiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci 
Strážske - Krivoš�any po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom.

Èiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad 
Laborcom po ústie potoka Vydraòka v meste Medzilaborce.

Èiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraòka v meste 
Medzilaborce po pramene.

Èiastkové povodie rieky Ladomírka od ústia v meste Svidník po ústie 
miestneho potoka pri obci Krajná Po¾ana.

Èiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.

Èiastkové povodie rieky Latorica od ústia Laborca po osadu Vilhaò a 
odstavené ramená v povodí revíru.

Èiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaò po 23 rkm hrádze 
Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Bitric, Berkeš, 
Hojgoš, Bufet, Popokmulató, Szakadék, Tehenszoros, Kisõrvény, 
Várszõg a Csonka. Na odstavenom ramene Bitric, Bufet, Berkeš a 
Popokmulató lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

4-1210-1-1 Latorica è. 4 MO Èierna nad Tisou kaprový
Èiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu 
SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.
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4-1220-1-1 Levoèský potok è. 1 MO Spišská Nová Ves kaprový

4-1230-1-1 Levoèský potok è. 2 MO Levoèa kaprový

4-1240-4-1 Levoèský potok è. 3 MO Levoèa lososový - P

4-1260-4-1 Lipiansky potok MO Sabinov lososový - P

4-1270-4-1 Lipník MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-1280-4-1 Lipník MO Spišská Stará Ves lososový - P

4-1310-4-1 Lomnica MO Vranov nad Top¾ou lososový - P

4-1330-4-1 ¼ubický potok è. 1 MO Kežmarok lososový - P

4-1350-4-1 ¼ubotínka MO Orlov lososový - P

4-1390-4-1 Lúèanský potok MO Spišská Nová Ves lososový - P

4-1400-4-1 ¼utinka MO Sabinov lososový - P

4-1410-4-1 Malá Svinka MsO Prešov lososový - P

4-1420-4-1 Malý Lipník MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-1430-4-1 Margecanka MO Spišská Nová Ves lososový - P

4-1450-1-1 Materialová jama Michalovce MO Michalovce kaprový

4-1460-1-1 Materialová jama Tehelòa MO Ve¾ké Kapušany kaprový

Levoèský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade 
Levoèské Lúky.

Levoèský potok od cestného mosta v osade Levoèské Lúky po cestný 
most pri bitúnku v Levoèi.

Levoèský potok od cestného mosta pri bitúnku v Levoèi po pramene a 
potoky Vápenistý, Pekliansky, Zimný a Fedorkin jarok od ústia po hranicu 
vojenského obvodu Javorina.

Lipiansky potok od ústia po pramene a Kamenický potok od ústia po 
pramene.

Potok Lipník od ústia pri obci Malý Lipník po pramene.

Potok Lipník od ústia pri Èervenom Kláštore po pramene a potoky 
Lesniansky a Šoltýsa od ústia po pramene.

Potok Lomnica od ústia vo Vranove nad Top¾ou po pramene. Lovná miera 
Pp-27cm.

¼ubický potok od ústia do Popradu po hranice VO Javorina. 

Potok ¼ubotínka od ústia pri obci ¼ubotín po hranice VO nad o. Bajerovce 
a potoky Valalská voda, Hradlová a Vesné od ústia po pramene.

Lúèanský potok od ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky ¼utinka od ústia po pramene a potoky 
Jakoviansky, Havranka, Drahotín, Trepeš, Hrašov, Tokáreò od ústia po 
pramene.

Potok Malá Svinka od ústia v obci Kojatice po pramene.

Potok Malý Lipník od ústia pri Starej ¼ubovni po pramene.

Potok Margecanka od ústia pri starom mlyne v Žehre po pramene.

Vodná plocha materialovej jamy (3ha) v èasti mesta Michalovce - 
Stráòany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha materialovej jamy (2ha) pri meste Ve¾ké Kapušany. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 
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4-1500-1-1 Myslavský potok è. 1 MsO Košice kaprový

4-1510-4-1 Myslavský potok è. 2 MsO Košice lososový - P

4-1550-1-1 Odpadový kanál EVO Vojany MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1560-4-1 Okna è. 1 MO Michalovce lososový - P

4-1580-1-1 O¾ka è. 1 MO Vranov nad Top¾ou kaprový

4-1590-4-1 O¾ka è. 2 MsO Humenné lososový - P

4-1600-4-1 Olšava MO Vranov nad Top¾ou lososový - P

4-1610-1-1 Olšava è. 1 MsO Košice kaprový

4-1620-4-1 Olšava è. 2 MsO Košice lososový - P

4-1640-4-1 Olšinský potok MO Michalovce lososový - P

4-1650-1-1 Ondava è. 1 MO Trebišov kaprový

4-1660-1-1 Ondava è. 2 MO Vranov nad Top¾ou kaprový

4-1670-5-1 Ondava è. 3 MO Vranov nad Top¾ou lososový - Li

4-1680-1-1 Ondava è. 4 MO Stropkov kaprový

4-1690-1-1 Ondava è. 5 MO Svidník kaprový

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice. 

Myslavský potok od cestného mostu VSŽ Košice po pramene. Lovná 
miera: Lipeò 30 cm 

Èiastkové povodie odpadového kanála (1ha) oteplenej vody od ústia po 
MVE.

Potok Okna od ústia po VN Vyšná Rybnica.

Èiastkové povodie rieky O¾ka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie 
potoka Sitnièka pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnièka a Ondalik od ústia 
po pramene.

Èiastkové povodie rieky O¾ka od ústia potoka Sitnièka pri obci Nižná 
Sitnica po pramene.

Potok Olšava od ústia pri obci Saèurov po pramene.

Èiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaòa po 
ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Lovná miera: Lipeò - 30 cm.

Èiastkové povodie rieky Olšava od ústia potoka Svinica pri obci Svinica po 
pramene a potoky Svinický, Kamenický a Tàstianka od ústia po pramene. 
Lovná miera: Lipeò 30 cm 

Olšinský potok od ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Tople.

Èiastkové povodie rieky Ondava od ústia Tople po ústie O¾ky. Lovná 
miera: pstruh potoèný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeò 30 cm, nosá¾ 30 
cm, podustva 35 cm, boleò 50 cm 

Èiastkové povodie rieky Ondava od ústia O¾ky po priehradné teleso 
vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni. Lovná miera: 
pstruh potoèný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeò 30 cm, nosá¾ 30 cm, 
podustva 35 cm, boleò 50 cm

Èiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po 
cestný most medzi obcami Duplín a Stroèín a potoky Brusnièka, Vojtovec 
a Chotèianka od ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín 
a Stroèín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.
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4-1700-4-1 Ondava è. 6 MO Svidník lososový - P

4-1710-1-1 Ondavka è. 1 MO Vranov nad Top¾ou kaprový

4-1720-4-1 Ondavka è. 2 MsO Humenné lososový - P

4-1730-4-1 Opátka MsO Košice lososový - P
Potok Opátka od ústia do VN Ružín po pramene. Lovná miera: Lipeò 30 
cm

4-1740-1-1 OR Bohúòovo MO Rožòava kaprový

4-1750-1-1 OR Buza MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1760-1-1 OR Èéne MO Èierna nad Tisou kaprový

4-1770-1-1 OR Išky MO Streda nad Bodrogom kaprový

4-1780-1-1 OR Kalodna MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1790-1-1 OR Libuša MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1800-1-1 OR Mitro MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1810-1-1 OR Oborín - Kucany RADA kaprový

4-1820-1-1 OR Rožòavské MO Rožòava kaprový

4-1830-1-1 OR Ve¾ké Raškovce MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1840-1-1 OR Vyšný Žipov MO Hanušovce nad Top¾ou kaprový

Èiastkové povodie rieky Ondava od mosta medzi obcami Nižný Mirošov a 
Dubová po pramene.

Èiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany 
po cestný most v strede  obce Hudcovce.

Èiastkové povodie rieky Ondavka od cestného mosta v strede obce 
Hudcovce po pramene.

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5ha) v obci Bohúòovo.

Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) pri obci Kapušanské K¾aèany. 
Revír je v roku 2009 bez vody!

Vodná plocha odstaveného ramena (7,5ha) pri obci Èierna.

Vodná plocha odstaveného ramena (9ha) pri obci Streda nad Bodrogom. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (1ha) pri obci Kapušanské K¾aèany. 
Revír je v roku 2009 bez vody!

Vodná plocha odstaveného ramena (4ha) pri obci Ižkovce. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (3ha) pri obci Ptrukša. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (4ha) pri obciach Oborín a Kucany. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha odstaveného ramena (1ha) pri meste Rožòava.

Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) pri obci Ve¾ké Raškovce. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena (0,45ha) pri obci Vyšný Žipov.
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4-1850-1-1 OR Zugó MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-1860-4-1 Orechovský potok MO Michalovce lososový - P

4-1870-4-1 Osturòanský potok MO Spišská Stará Ves lososový - P

4-1880-4-1 Pèolinka MO Snina lososový - P

4-1900-4-1 Perlovský potok MO Gelnica lososový - P

4-1940-6-1 Poprad è. 1 (hranièná voda) MO SRZ Stará ¼ubovòa lososový - Li (H)

4-1950-6-1  Poprad è. 2a  ( hranièná voda) MO SRZ Orlov lososový  Li (H)

4-1951-6-1 Poprad è. 2b MO SRZ Orlov lososový - Li (H)

4-1960-6-1 Poprad è. 3a MO Stará ¼ubovòa lososový - Li (H)

Lovná miera: Pstruh potoèný-30 cm, Pstruh dúhový-27cm, Lipeò-33 cm, 
Podustva-35 cm 

4-1962-6-1 Poprad è. 3c    MO Stará ¼ubovòa lososový - Li (H)

 Lovná miera: Pstruh 
potoèný-30cm, Pstruh dúhový-27cm, Lipeò-33cm,  Podustva-35cm 

4-1970-6-1 Poprad è. 4 MO Kežmarok lososový - Li (H)

4-1980-6-1 Poprad è. 5 MO Spišská Belá lososový - Li (H)

4-1990-4-1 Poprad è. 6a MO Kežmarok lososový - P

Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) pri osade Ortov. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Orechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce.

Osturòanský potok od štátnej hranice SR - Po¾sko po pramene.

Potok Pèolinka od ústia v meste Snina po pramene.

Perlovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.

Èiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR  Po¾sko pri obci 
Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR  Po¾sko pri obci Legnava.

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smreèanského potoka (zadný 
Kurèín) po  ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Vo¾a nad 
Popradom.

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou 
Ruská Vo¾a nad Popradom po cestný most pri obci Údol.

Èiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol  po 
lavièku pre peších v meste Stará ¼ubovòa - miestna èas� Podsadek. 

Èiastkové povodie rieky Poprad  ústia potoka Ve¾ký Lipník 
(Litmanovèanka)  po cestný most v obci Holumnica.

Èiastkové povodie rieky Poprad od mosta pri obci Holumnica po ústie 
potoka Biela pri obci Bušovce. Lovná miera: Lipeò 30 cm, Pstruh potoèný 
30 cm, Pstruh dúhový 30 cm 

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po 
ústie potoka Èierna voda v Spišskej Belej èas� Strážky. Lovná miera: 
Lipeò 30 cm

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Èierna voda v Spišskej 
Belej - èas� Strážky po ústie vlásoènice naproti ÈOV v Kežmarku. Lovná 
miera: Lipeò 30 cm, Pstruh potoèný 30 cm, Pstruh dúhový 30 cm 
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4-1992-4-1 Poprad è. 6c MO Kežmarok lososový - P

4-2000-4-1 Poprad è. 7 MO Poprad lososový - P

4-2010-4-1 Poprad è. 8 MO Poprad lososový - P

4-2020-4-1 Poprad è. 9 MO Svit lososový - P

4-2022-4-1 Poprad è. 11 MO Svit lososový - P

4-2040-4-1 Ptava è. 1 MsO Humenné lososový - P

4-2060-1-1 Radomka MO Giraltovce kaprový

4-2070-4-1 Rieka è. 1 MO Spišská Stará Ves lososový - P

4-2090-4-1 Rieka è.1 MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-2120-1-1 Roòava è. 1 MO Trebišov kaprový

4-2130-1-1 Roòava è. 2 MO Trebišov kaprový

4-2140-4-1 Rožòavský potok MO Rožòava lososový - P

4-2240-1-1 Sekèov è. 1 MsO Prešov kaprový

Èiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri Tatra¾ane v 
Kežmarku po ha� v obci Ve¾ká Lomnica. Lovná miera: Lipeò 30 cm, Pstruh 
potoèný 30 cm, Pstruh dúhový 30 cm 

Èiastkové povodie rieky Poprad od hate v obci Ve¾ká Lomnica po ústie 
Slavkovského potoka v mestskej èasti Poprad Matejovce  a potok Na 
Rovni, Na Matejovský vrch a Rovný potok od ústia po pramene a ostatné 
bezmenné prítoky od ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia Slavkovského potoka v mestskej 
èasti Poprad Matejovce po ústie potoka Teplica pri obci Spišská Teplica a 
potoky Fujara, Kamenný potok, Hozelecký potok, Husí jarok, Potôèky, 
Kadluby, Slatina, Krížna od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky 
od ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Teplica pri obci Spišská 
Teplica po cestný most na Jilemnického ulici pri kostole vo Svite. Lovná 
miera: Lipeò 30 cm 

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Mlynica vo Svite po 
hranice TANAPu a potoky Rakovec, Mlynica, Lopušná, Podhájsky, 
Èervená voda, Vesník, Modrá slop, Suchá voda, Kižnica a Starý Jarok od 
ústia po pramene. Lovná miera: Lipeò 30 cm 

Èiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO 
Valaškovce.

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúèek, 
Fijašský, Va¾kovský a Hradisko od ústia po pramene.

Potok Rieka od ústia po obec Re¾ov.

Potok Rieka od ústia po cestný most v obci Vyšné Ružbachy.

Èiastkové povodie rieky Roòava od štátnej hranice SR - Maïarsko po 
ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice. 

Èiastkové povodie rieky Roòava od ústia Kuzmického potoka pri obci 
Kuzmice po pramene.

Rožòavský potok od ústia do rieky Slaná v Rožòave po pramene nad 
obcou Èuèma.

Potok Sekèov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci 
Demjata.
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4-2250-4-1 Sekèov è. 2 MsO Prešov lososový - P

4-2260-4-1 Skalnatý potok MO Poprad lososový - P

4-2270-2-1 Slaná è. 2 MO Rožòava kaprový (H)

4-2280-4-1 Slaná è. 3 MO Rožòava lososový - P

4-2290-4-1 Slaná è. 4 MO Dobšiná lososový - P

4-2300-4-1 Slaný potok MO Vranov nad Top¾ou lososový - P

4-2320-4-1 Slavkovský potok MO Kežmarok lososový - P

4-2330-4-1 Slavkovský potok MO Poprad lososový - P

4-2340-4-1 Slavkovský potok MO Sabinov lososový - P

4-2350-4-1 Slovinský potok MO Krompachy lososový - P

4-2360-4-1 Smolnický potok MO Švedlár lososový - P

4-2380-1-1 Sobranecký potok è. 1 MO Michalovce kaprový

4-2390-1-1 Sobranecký potok è. 2 MO Michalovce kaprový

4-2400-1-1 Soko¾anský potok MsO Košice kaprový

4-2410-4-1 Sopotnica MsO Košice lososový - P

4-2440-4-1 Stežná MO Snina lososový - P

Potok Sekèov od cestného mosta v obci Demjata po pramene.

Skalnatý potok od ústia v obci Ve¾ká Lomnica po hranicu TANAPu  a 
potoky Pasienkový, Chotárny, Hlboký, Lomnický od ústia po hranicu 
TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu. 

Èiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Bretka po cestný 
most v Rožòave smer Štítnik.

Èiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v Rožòave ( smer 
Štítnik ) po ústie Dobšinského potoka a Dobšinský potok po teleso vodnej 
vyrovnávacej nádrže Dobšiná.

Èiastkové povodie rieky Slaná od ústia Dobšinského potoka po pramene.

Slaný potok od ústia pri obci So¾ po pramene.

Slavkovský potok od ústia po hranicu TANAPu. Lovná miera: Pp - 27 cm.

Slavkovský potok od ústia v mestskej èasti Poprad - Matejovce po hranice 
TANAPu a potoky Drumb¾a, Hrachovište, Piesoèný potok, Mútny potok, 
�arbavý potok, Štiavnik od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné 
prítoky od ústia po hranicu TANAPu. 

Slavkovský potok od ústia po pramene a potoky Podhorský, Kunišovský, 
Strieborný, Vysocký, Èierny Moèiar a Rovinka od ústia po pramene. 

Slovinský potok od ústia v meste Krompachy po pramene a potoky 
Jareèek a Poráèsky potok od ústia po pramene.

Smolnický potok od ústia po teleso hrádze jazera Uhorná a potoky Malý, 
Hekerov, Mlynovec, Hajdovský, Zbojnícky a Staby od ústia do 
Smolnického potoka po pramene.

Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.

Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene.

Soko¾anský potok od ústia pri obci Milhos� po pramene. 

Potok Sopotnica od ústia po pramene. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Stežná od ústia v obci Ub¾a po pramene.
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4-2480-4-1 Studený potok MO Poprad lososový - P

4-2510-4-1 Svätojánsky potok MO Spišská Nová Ves lososový - P

4-2520-4-1 Šambronka MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-2530-4-1 Šebastovka MsO Prešov lososový - P

4-2540-4-1 Šibská voda MO Bardejov lososový - P

4-2550-4-1 Štítnický potok MO Rožòava lososový - P

4-2570-1-1 Štrkoviská Rožkovany1,2,3 MO Sabinov kaprový

4-2580-1-1 Štrkovisko Andrejovka MO Orlov, MsO Prešov kaprový

4-2600-1-1 Štrkovisko Batizovce è. 1 MO Svit kaprový

4-2610-4-1 Štrkovisko Batizovce è. 2 MO Svit lososový - P

4-2620-1-1 Štrkovisko Èaòa - Hutné stavby MsO Košice kaprový

4-2630-1-1 Štrkovisko Èaòa - Hutné stavby cintorín MsO Košice kaprový

4-2640-1-1 Štrkovisko Èaòa - Nové jazero MsO Košice kaprový

4-2650-1-1 Štrkovisko Èaòa - Rezervácia MsO Košice kaprový

Studený potok od ústia nad obcou Ve¾ká Lomnica po hranicu TANAPu  a 
potoky Nové lesy,  Náhon pod Starou Lesnou,  Pod èiapkou od ústia po 
hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu 
TANAPu. 

Svätojánsky potok od ústia pri Spišských Vlachoch po teleso hrádze VN 
Za Hurou è. 1.

Potok Šambronka od ústia po hranice VO nad o. Šambron.

Potok Šebastovka od ústia po pramene.

Šibská voda od ústia v meste Bardejov po pramene.   

Štítnický potok od ústia v obci Plešivec po pramene.

Vodná plocha štrkovísk (6ha) pri obci Rožkovany. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha štrkoviska (18ha) pri obci Andrejovka. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (8ha) pri obci Batizovce. 

Vodná plocha štrkoviska (10,6ha) pri obci Batizovce. Lovná miera: Lipeò 
30 cm, Pstruh potoèný 30 cm, Pstruh dúhový 30 cm, Sivoò 30 cm 

Vodná plocha štrkoviska (15ha) pri obci Èaòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (15ha) pri obci Èaòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (20ha) pri obci Èaòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (8ha) pri obci Èaòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm
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4-2660-1-1 Štrkovisko Èaòa - Staré jazero MsO Košice kaprový

4-2670-1-1 Štrkovisko Geèa MsO Košice kaprový

4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec MsO Košice kaprový

4-2690-1-1 Štrkovisko Kokšov - Bakša MsO Košice kaprový

4-2710-1-1 Štrkovisko ¼ubotín MO Orlov kaprový

4-2720-1-1 Štrkovisko Orlov MO Orlov kaprový

4-2730-4-1 Šugovský potok MO Medzev lososový - P

4-2770-4-1 Teròanka MsO Prešov lososový - P

4-2790-4-1 Tichá voda MO Nálepkovo lososový - P

4-2800-1-1 Tisa MO Èierna nad Tisou kaprový
Èiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maïarsko po štátne 
hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok 
rieky Tisa v danom úseku - hranièná voda.

4-2810-1-1 Top¾a è. 1 MO Trebišov kaprový

4-2820-1-1 Top¾a è. 2 MO Vranov nad Top¾ou kaprový

Vodná plocha štrkoviska (9ha) pri obci Èaòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (250ha) pri obci Geèa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (250ha) pri obci Kechnec. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Kokšov Bakša. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha štrkoviska (5,2ha) pri obci ¼ubotín. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha štrkoviska (14,6ha) pri obci Orlov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Šugovský potok od ústia pri meste Medzev po pramene a vodná plocha 
nádrží v Šugovskej doline.

Potok Teròanka od ústia po pramene.

Potok Tichá voda od ústia pri obci Nálepkovo po pramene a potoky 
Henclovský, Suchý, Zadný jarok, Stredný jarok, Dudašov jarok od ústia po 
pramene.

Èiastkové povodie rieky Top¾a od ústia do Ondavy po betónovú priehradu 
pri obci Seèovská Polianka.

Èiastkové povodie rieky Top¾a od betónovej priehrady pri obci Seèovská 
Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Èièava od ústia po 
pramene. Lovná miera: pstruh potoèný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeò 
30 cm, nosá¾ 30 cm, podustva 35 cm, boleò 50 cm
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4-2830-1-1 Top¾a è. 3 MO Hanušovce nad Top¾ou kaprový

4-2840-1-1 Top¾a è. 4 MO Giraltovce kaprový

4-2850-1-1 Top¾a è. 5 MO Bardejov kaprový

4-2860-4-1 Top¾a è. 6 MO Bardejov lososový - P

4-2880-4-1 Toporecký potok MO Kežmarok lososový - P

4-2890-1-1 Torysa è. 1 MsO Košice kaprový

4-2900-1-1 Torysa è. 2 MsO Prešov kaprový

4-2910-1-1 Torysa è. 3 MO Sabinov kaprový

4-2920-4-1 Torysa è. 4 MO Sabinov lososový - P

4-2930-4-1 Torysa è. 5 MO Sabinov lososový - P

4-2950-4-1 Torysa è. 7 MO Sabinov lososový - P

4-2970-1-1 Trnávka è. 1 MO Trebišov kaprový

Èiastkové povodie rieky Top¾a od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po 
starý mlyn Tarbaj pri obci Mièakovce.

Èiastkové povodie rieky Top¾a od starého mlyna Tarbaj pri obci Mièakovce 
po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.

Èiastkové povodie rieky Top¾a od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po 
Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. 

Èiastkové povodie rieky Top¾a od Mokrolužského cestného mosta v 
meste Bardejov po ústie potoka Veèný pri obci Malcov a potok Solotvinec 
(Slatvinec) od ústia po pramene.

Toporecký potok od ústia po pramene a potok Podhorany od ústia po 
pramene. Lovná miera: Pp - 27 cm.

Èiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka 
po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí 
revíru.  

Èiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce 
po ústie Ve¾kého potoka nad mestom Ve¾ký Šariš.

Èiastkové povodie rieky Torysa od ústia Ve¾kého potoka nad mestom 
Ve¾ký Šariš po cestný most v meste Sabinov.

Èiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta v meste Sabinov po 
cestný most v Lipanoch a potoky Drienický, Kozí, Èierny, Šomka, 
Krakovský, Ginec, Hanigovský, Kohút, Voliansky, Milpošský a Dolinský od 
ústia po pramene.

Èiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta v Lipanoch po ústie 
potoka Èernakovec v obci Tichý potok a potoky Laènovský, Putnov, 
Ïaèovský, Olšovský, Jaškovec, Kra¾ovec, Èernakovec, Demianka, a 
Homolka od ústia po pramene a potoky Kuèmanovský, Polomka, Goduša 
po hranivu VO nad o. Krásna Lúka.

Èiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta "Na chotári" po 
hranice VO nad obcou Torysky a potoky Olšavica a Pav¾anský od ústia po 
pramene.

Èiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v 
obci Vojèice.
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4-2980-1-1 Trnávka è. 2 MO Seèovce kaprový

4-2990-1-1 Turòa è. 1 MO Moldava nad Bodvou kaprový

4-3000-4-1 Turòa è. 2 MO Moldava nad Bodvou lososový - P

4-3010-4-1 Ub¾a MO Snina lososový - P

4-3020-5-1 Udava è. 1 MsO Humenné lososový - Li

4-3030-4-1 Udava è. 2 MsO Humenné lososový - P

4-3050-1-1 Uh è. 1 MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-3060-1-1 Uh è. 2 MO Ve¾ké Kapušany kaprový

4-3070-4-1 Uhlisko MO Giraltovce lososový - P

4-3081-4-1 Ulièka MO Snina lososový - P

4-3110-4-1 Velický potok MO Poprad lososový - P

4-3140-4-1 Ve¾ká Svinka MsO Prešov lososový - P

4-3160-4-1 Ve¾ký Lipník MO Stará ¼ubovòa lososový - P

4-3170-4-1 Ve¾ký potok MO Sabinov lososový - P

Èiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojèice po 
pramene, Baèkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál.

Èiastkové povodie rieky Turòa od ústia do Bodvy pri obci Hos�ovce po 
ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turòou

Èiastkové povodie rieky Turòa od ústia potoka Vápený pri obci Jablonov 
nad Turòou po pramene a potok Vápený od ústia po pramene.

Potok Ub¾a od štátnej hranice SR - Ukrajina po pramene.

Èiastkové povodie rieky Udava od ústia naproti železniènej stanice 
Udavské po cestný most v obci Zubné a potok Ilovnica od ústia po 
pramene.

Èiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta v obci Zubné po obec 
Osadné.

Èiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahòov po 
cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgõdri 
pri osade Krišovská Liesková.

Èiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad 
Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená pri obci 
Bajany a Vysoká nad Uhom. Na odstavenom ramene pri obci Vysoká nad 
Uhom a pri obci Bajany lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného 
èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.

Potok Ulièka od štátnej hranice SR-Ukrajina po pramene.

Velický potok od ústia v mestskej èasti Poprad  Spišská Sobota po hranicu 
TANAPu a Èierny potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné 
prítoky od ústia po hranicu TANAPu okrem Batizovského potoka. 

Potok Ve¾ká Svinka od ústia pri obci Obišovce po pramene.

Potok Ve¾ký Lipník od ústia do vodnej nádrže Vengliská po pramene. 
Potok Ve¾ký Lipník od ústia po teleso VN Vengliská je chránený prírodný 
výtvor.

Ve¾ký potok od ústia po pramene a potoky Bernát a Náhon od ústia po 
pramene.
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4-3180-4-1 Vernársky potok MO Poprad lososový - P

4-3210-4-1 VN Beliansky è. 3 MO Spišská Belá lososový - P

4-3220-1-1 VN Bidovce MsO Košice kaprový

4-3230-1-1 VN Blatce /Lapoš/ MO Michalovce kaprový

4-3240-1-1 VN Bokša I., II. MO Stropkov kaprový

4-3260-1-1 VN Budkovce I, II MO Michalovce kaprový

4-3270-4-1 VN Bukovec I. MsO Košice lososový - P

4-3290-1-1 VN Byšta MO Trebišov kaprový

4-3300-1-1 VN Chlmec - Ptava MsO Humenné kaprový
Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Chlmec. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

4-3310-4-1 VN Èervený Kláštor MO Spišská Stará Ves lososový - P

4-3320-4-1 VN Danova MO Medzilaborce lososový - P

4-3330-1-1 VN Domaša Rada RADA kaprový

4-3340-1-1 VN Dubinné MO Bardejov kaprový

4-3341-4-1 VN Dúbrava MO Spišská Nová Ves lososový - P
 Revír je v roku 2009 

vypustený!

Vernársky potok od ústia pod obcou Hranovnica po pramene a potoky 
Kotlièka, Teplý potok, Mlynica, Strateník od ústia po pramene a ostatné 
bezmenné prítoky od ústia po pramene. 

Vodná plocha nádrže (1ha) pri meste Spišská Belá.

Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Bidovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Choòkovce.

Vodná plocha nádrží (2ha) pri obci Bokša. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrží (1,7ha) pri obci Budkovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (30ha) pri obci Bukovec. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Vodná plocha nádrže (9ha) pri obci Byšta. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (1,9ha) v obci Èervený Kláštor.

Vodná plocha nádrže (1ha) pri meste Medzilaborce.

Vodná plocha nádrže (1422ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci 
Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na 
vyznaèenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci 
Lomné je chránená rybárska oblas�. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa 
vodnej stavby a jej funkèných objektov.

Vodná plocha nádrže (4,5ha) pri obci Dubinné. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Dúbrava.
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4-3350-1-1 VN Gaboltov MO Bardejov kaprový

4-3370-1-1 VN Grébpark MO Poprad kaprový

4-3390-1-1 VN Hrušov I, II MO Rožòava kaprový

4-3400-4-1 VN Jaklovce MO Gelnica lososový - P

4-3410-4-1 VN Jakubovany MO Sabinov lososový - P

4-3420-1-1 VN Janík MO Moldava nad Bodvou kaprový

4-3440-1-1 VN Karná MsO Humenné kaprový

4-3450-1-1 VN Kežmarok MO Kežmarok kaprový

4-3470-1-1 VN Klèov MO Levoèa kaprový

4-3480-1-1 VN K¾ušov /Hervartov/ MO Bardejov kaprový

4-3490-1-1 VN Kolibabovce MO Michalovce kaprový

4-3510-1-1 VN Korytno II. MO Spišská Nová Ves kaprový

4-3520-1-1 VN Krompachy MO Krompachy kaprový

4-3530-1-1 VN Kružná MO Rožòava kaprový

4-3550-4-1 VN Levoèská Dolina MO Levoèa lososový - P

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Gaboltov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (1,5ha) v meste Poprad. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrží (11ha) pri obciach Hrušov a Jablonov nad Turòou. 
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (4,5ha) pri obci Jaklovce.

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Jakubovany.

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Janík. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Karná.. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.

Vodná plocha nádrže (10,5ha) pri meste Kežmarok. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (1,5ha) pri obci Klèov.

Vodná plocha nádrže (2ha) medzi obcami K¾ušov a Hervartov.. Lov kapra 
a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Kolibabovce.  

Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Markušovce.  

Vodná plocha nádrže (4,6ha) pri meste Krompachy. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (4ha) pri obci Kružná.

Vodná plocha nádrže (2ha) pri autokempingu Kováèova vila.
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4-3560-1-1 VN Levoèské Lúky MO Levoèa kaprový

4-3570-1-1 VN Malý Grébpark MO Poprad kaprový

4-3590-1-1 VN Marhaò è. 2 a 3 MO Giraltovce kaprový

4-3601-4-1 VN Mlynèeky II. MO Kežmarok lososový  P

4-3610-1-1 VN Mlynisko MO Snina kaprový

4-3620-1-1 VN Nižný Hrušov MO Vranov nad Top¾ou kaprový

4-3630-1-1 VN Nižný Lanec /Kanaš/ MO Moldava nad Bodvou kaprový

4-3640-1-1 VN Nižný Žipov MO Trebišov kaprový

4-3650-1-1 VN Nokle MO Spišská Stará Ves kaprový

4-3660-1-1 VN Nová Vieska MO Streda nad Bodrogom kaprový

4-3670-1-1 VN Nový Ruskov MO Trebišov kaprový

4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša Rada RADA lososový - P

4-3690-1-1 VN Paòovce MO Moldava nad Bodvou kaprový

Vodná plocha nádrže (1,6ha) pri osade Levoèské Lúky.

Vodná plocha nádrže (0,4ha) v meste Poprad. 

Vodná plocha nádrží (4ha) pri obci Marhaò. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.

Vodná plocha nádrže (4,05ha) pri obci Mlynèeky. Lovná miera: Pstruh 
potoèný - 30cm,  Pstruh dúhový - 30 cm.

Vodná plocha nádrže (1ha) v meste Snina. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Nižný Hrušov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (9,9ha) pri obci Nižný Lanec. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Nižný Žipov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.

Vodná plocha nádrže (1,5ha) pri meste Spišská Stará Ves. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Nová Vieska. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája  
2009. 

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Nový Ruskov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (86ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia a Hnilec od 
ústia do nádrže po cestný most Stratená - Dobšiná. Lovná miera: pstruh 
potoèný 35 cm

Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Paòovce. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 
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4-3700-1-1 VN Parchovany MO Trebišov kaprový

4-3710-1-1 VN Pozdišovce MO Michalovce kaprový

4-3720-4-1 VN Rakovec MO Vranov nad Top¾ou lososový - P

4-3730-1-1 VN Remeniny MO Hanušovce nad Top¾ou kaprový

4-3750-1-1 VN Ružín Rada RADA kaprový

4-3760-1-1 VN Seèovce MO Seèovce kaprový

4-3770-1-1 VN Seòa MsO Košice kaprový

4-3780-4-1 VN Sigord MsO Prešov lososový - P

4-3790-1-1 VN Slovenská Volová I,II,III MsO Humenné kaprový

4-3800-1-1 VN Spišská Belá MO Spišská Belá kaprový

4-3820-1-1 VN Starý Mlyn MO Svit kaprový

4-3840-1-1 VN Stropkov MO Stropkov kaprový

4-3850-4-1 VN Thurzov è. 1 a 2 MO Gelnica lososový - P

4-3860-1-1 VN Tovarné MO Vranov nad Top¾ou kaprový

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Parchovany. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Pozdišovce. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Rakovec nad Ondavou. Lovná miera: 
pstruh potoèný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeò 30 cm

Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Remeniny.

Vodná plocha nádrže (390ha) od priehradného telesa po železnièný most 
Margecany smerom na K¾uknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. Zákaz 
lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkèných objektov.

Vodná plocha nádrže (8ha) pri meste Seèovce. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Seòa. Lov kapra a ostatných druhov rýb 
bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.  
Lovná miera: amur 70 cm

Vodná plocha nádrže (4,8ha)pri obci Kokošovce.

Vodná plocha nádrží (3ha) pri obci Slovenská Volová. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (5ha) pri meste Spišská Belá. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha nádrže (3,7ha) pri obci Štrba. Lov kapra a ostatných 
druhov  rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 
15. mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (6ha)v meste Stropkov. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája 2009.  

Vodná plocha nádrží (2ha) pri meste Gelnica.

Vodná plocha nádrže (6ha) pri obci Tovarné. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15.mája 2009. 
Lovná miera: pstruh dúhový 30 cm, boleò 50 cm 
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4-3870-1-1 VN Ve¾ká Bystrá MO Snina kaprový

4-3880-1-1 Karcsa MO Krá¾ovský Chlmec kaprový

4-3890-1-1 VN Vengliská MO Stará ¼ubovòa kaprový

4-3900-1-1 VN Vinné jazero MO Michalovce kaprový

4-3910-1-1 VN Vlachovo I, II, III MO Rožòava kaprový

4-3920-4-1 VN Vlèia Dolina MO Dobšiná lososový - P

4-3930-1-1 VN Vrbov è. 1 MO Kežmarok kaprový

4-3960-1-1 VN Vyšná Kamenica MsO Košice kaprový

4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica MO Michalovce kaprový

4-3980-1-1 VN Vyšný Orlík MO Svidník kaprový

4-3990-1-1 VN Za Hurou è. 1 MO Spišská Nová Ves kaprový

4-4000-4-1 VN Za Hurou è. 2 MO Spišská Nová Ves lososový - P
Vodná plocha nádrže (1ha) pri meste Spišské Vlachy.

4-4020-4-1 VN Zbojné MsO Humenné lososový - P

4-4040-4-1 VN Zemplínska Šírava - prítoky MO Michalovce lososový - P

Vodná plocha nádrže (1,1ha) pri meste Snina. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha (25 ha) pri obci Ve¾ký Kamenec a Strážne a èiastkové 
povodie Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie 
melioraèného kanála Malý Kamenec a Somotorský kanál od jeho vyústenia 
z Karcse po štátnu cestu è. 553 v obci Somotor, ako aj ostatné melioraèné 
kanály ústiace do Karcse. Karcsa a èiastkové povodie Bereckého 
prívodného kanála - hranièná voda.

Vodná plocha nádrže (5ha) pri meste Stará ¼ubovòa. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Vinné. Lov kapra a ostatných druhov rýb 
bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha troch nádrží (2,5ha) pri obci Vlachovo.

Vodná plocha nádrže (2ha) vo Vlèej doline v Dobšinej.

Vodná plocha nádrže (13,5ha) pri obci Vrbov. Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15.mája 2009.  

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Vyšná Kamenica.  Lovná miera: amur 
70 cm

Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Vyšná Rybnica. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha nádrže (4ha) pri obci Vyšný Orlík. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vodná plocha nádrže (2ha) pri meste Spišské Vlachy. 

Vodná plocha nádrže (4ha) pri obci Zbojné. Revír je v roku 2009 
vypustený!

Prítoky do VN Zemplínska Šírava - potoky Trnavský, Kamenný, Viniansky 
od ústia po pramenea potoky Suchý, Tomašovský, Kusínsky, Sokolský, 
Jovsanský, Kalužský od ústia po hranicu VLM.



4-4050-4-1 VN Zlatná MO Kežmarok lososový - P

4-4060-1-1 VN Žakovce MO Kežmarok kaprový

4-4070-4-1 Vojòanský potok MO Kežmarok lososový - P

4-4080-4-1 Vo¾anský potok MO Hanušovce nad Top¾ou lososový - P

4-4100-4-1 VVN Dobšiná MO Dobšiná lososový - P

4-4110-1-1 VVN Domaša MO Vranov nad Top¾ou kaprový

4-4120-4-1 VVN Ružín MsO Košice lososový - P

4-4130-4-1 Vydraòka MO Medzilaborce lososový - P

4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava MO Michalovce kaprový

4-4150-4-1 Výrava MsO Humenné lososový - P

4-4170-4-1 Zadielsky potok MO Moldava nad Bodvou lososový - P

4-4191-4-1 Zbojský potok è.1 MO Snina lososový - P

4-4210-4-1 Zimná voda MO Gelnica lososový - P

4-4250-4-1 Žehrica MO Spišská Nová Ves lososový - P

4-4260-4-1 Železný potok MO Nálepkovo lososový - P

Vodná plocha nádrže (6ha) pri meste Kežmarok. Lovná miera: Pstruh 
potoèný -30cm, Pstruh dúhový -30cm.

Vodná plocha nádrže (22,5ha) pri obci Žakovce. Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009.  

Vojòanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: Pstruh potoèný -
30cm. 

Vo¾anský potok od ústia po pramene.

Vodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (8,5ha) pri meste Dobšiná.

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (105ha) Domaša a Ondava po 
priehradné teleso vodnej nádrže Domaša. 

Vodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (40ha) nad obcou Malá Lodina 
po priehradné teleso VN Ružín. Lovná miera: Lipeò 30 cm

Potok Vydraòka od ústia v Medzilaborciach po pramene.

Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN 
Zemplínska Šírava pri obci Zalužice. Lovná miera: boleò 50 cm

Potok Výrava od ústia pri obci Jabloò po pramene, mimo VN Zbojné.

Zadielsky potok od ústia po štátnu prírodnú rezerváciu Zadielska 
tiesòava.

Zbojský potok od ústia do Ulièky po obec Nová Sedlica.

Potok Zimná voda od ústia v obci Prakovce po pramene.

Potok Žehrica od ústia v Spišských Vlachoch po pramene.

Železný potok od ústia po pramene a potoky Strašanský, Roztocký a 
Zimný od ústia po pramene.
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Revíry bez privlastnenia si úlovku

1-0330-1-4 Lábske jazero MsO Záhorie kaprový

1-0510-1-4 Rašelinisko Rohožník è. 3 MO Rohožník kaprový

2-1750-1-4 OR ¼udovítová II. MsO Nitra kaprový

2-1820-1-4 OR Nedanovce MsO Partizánske kaprový

2-2320-1-4 Rašelinisko Pusté Ú¾any è. 3 MO Sládkovièovo kaprový

2-2989-1-4 Štrkovisko Bohatá - malá voda MO Hurbanovo kaprový
Vodná plocha štrkoviska pri obci Hurbanovo-Bohatá (0,8ha).

2-3220-1-4 Štrkovisko Dvory nad Žitavou è. 2 MsO Nové Zámky kaprový

2-4671-1-4 VN Drženice MsO Levice kaprový

2-4690-1-4 VN Dubník è. 1 MO Stará Turá kaprový

3-1460-1-4 Jazero Winšachtské MO Banská Štiavnica kaprový

3-2101-1-4 Lúkovica MsO Prievidza kaprový

3-3131-5-4 Rajèanka 1b MsO Žilina lososová - Li

3-4210-1-4 Štrkovisko Rašov MO     Bytèa kaprový

Vodná plocha prírodného jazera pri obci Láb.

Vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník.

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci ¼udovítová. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009. 

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce. Lov 
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej 
ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha rašeliniska (22ha) ohranièená Stolièným potokom a obcou 
Pusté U¾any. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009.

Vodná plocha štrkoviska pri obci Dvory nad Žitavou. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009. 

 Vodná plocha nádrže (6,27ha) pri obci Drženice.

Vodná plocha nádrže pri Starej Turej od vtoku po ¾avostranný výbežok 
zva- ný Kosa - neresisko rýb (zákaz lovu rýb). Lov kapra a ostatných 
druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. 
mája   2009. 

Vodná plocha jazera v obci Štiavnické Bane.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 

Vodná plocha rybníka 100 m od sídla firmy Yazaki, po ¾avej strane štátnej 
cesty smerom na Ve¾kú a Malú Lehôtku (parc.è.7107/1) pri meste 
Prievidza.

Èiastkové povodie rieky Rajèanka od cestného mosta Žilina - Závodie pri 
Drevenici po cestný most Bytèica - Lietavská Lúèka.

Vodná plocha štrkoviska za obcou Rašov.Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009. 
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3-4261-1-4 Štrkovisko Ve¾ká nad Ip¾om II. MsO Luèenec kaprový

3-4710-6-4 Váh è.20 MsO Lipt. Mikuláš lososový - Li

3-5610-1-4 VN Prejta - horná MsO Dubnica n/V kaprový

3-6040-4-4 VVN Bešeòová

Vodná plocha štrkoviska medzi obcami Ve¾ká nad Ip¾om a Panické 
Dravce, 100 m južne od štrkoviska Ve¾ká nad Ip¾om I. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Rieka Váh od železnièného mosta pri ústí do VN Liptovská Mara po cestný 
most pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši.

Vodná plocha nádrže (8,5ha) pri obci Prejta.  Lov kapra a ostatných druhov 
rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája   
2009.

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže od telesa hrádze po teleso vodnej 
nádrže Liptovská Mara.

Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) v obci Oborín. Lov kapra a 
ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu individuálnej ochrany 
povolený od 15. mája   2009.

Èiastkové povodie rieky Poprad od  lavièky pre peších v meste Stará 
¼ubovòa - miestna èas� Podsadek po ústie potoka Ve¾ký Lipník 
(Litmanovèanka). 

Èiastkové povodie rieky Poprad od ústia vlásoènice naproti ÈOV v 
Kežmarku po cestný most pri Tatra¾ane v Kežmarku.

Èiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta na Jilemnického ulici 
pri kostole vo Svite po ústie potoka Mlynica vo Svite.

Vodná plocha štrkoviska (30ha) v okolí mestskej èasti Krásna nad 
Hornádom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného èasu 
individuálnej ochrany povolený od 15. mája   2009. 

"Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál 
pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúèky. Zákaz lovu 
rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkèných objektov. V èasti 
VN od sádok pri obci Kusín naprieè vodnou nádržou na prístupovú cestu v 
obci Lúèky je vyèlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý 
stupeò územnej ochrany)  v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatnej 
èasti revíru platí tretí stupeò územnej ochrany. 

SRZ  Rada  Žilina lososový - P

4-1801-1-4 OR Oborín RADA kaprový

4-1961-6-4 Poprad è. 3b    MO Stará ¼ubovòa    lososový  Li (H)

4-1991-4-4 Poprad è. 6b MO Kežmarok lososový - P

4-2021-4-4 Poprad è. 10 MO Svit lososový - P

4-2700-1-4 Štrkovisko  Krásna MsO Košice kaprový

4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava SRZ  Rada  Žilina kaprový

POZOR: Zvýšený obsah PCB látok!
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