
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platný od 1.1.2020



Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia vo Vranove nad Topľou  
na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch  
miestnej organizácie (MO) Vranov nad Topľou na základe Zákona  
o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

SR č. 381/2018 Z.z z 29.novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon 

č.216/2018 Z.z.  
vydáva tento:  
 

 
 

Miestny rybársky poriadok (MRP)  
 

 

VŠEOBECNÉ  ZÁSADY  PRE  DRŽITEĽOV  
MIESTNYCH  POVOLENÍ  
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Loviaci rybár je povinný pri love rýb dodržiavať právne predpisy  
o rybárstve a odlišné ustanovenia uvedené v MRP. Držitelia 

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

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

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

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

ukončení! Je zakázané akýkoľvek prázdny obal nechávať voľne po- 

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

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

najmenšou dĺžkou, je loviaci povinný takýto úlovok ponechať v 

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

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

  

 



LOVNÉ  MIERY  
 
Vo vybraných revíroch MO SRZ vo Vranove nad Topľou v zmysle §-u 12,  
ods. 5 vykonávacej vyhlášky sú ustanovené výnimky z lovných mier  
týchto rýb :  
 
Pstruh potočný  : min  40cm  

Boleň dravý  : min  50cm  

Kapor :   max 70cm  

Amur biely   :  max 80cm  

Výnimky sú uvedené pri revíroch, ktorých sa týkajú.  
 
UPOZORNENIE : Loviaci pri love musí mať meradlo 
potrebné na zistenie dĺžky  ulovenej ryby, uvoľňovač 
háčikov, primeraný podberák, alebo pri love dravých druhov 
rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách 
spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou 
lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a 
pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb 
možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je 
súčasťou Povolenia na lov rýb. 
 
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Vranove nad Topľou  
obhospodaruje tieto rybárske revíry.  
 

VODY KAPROVÉ  
 
Topľa č.2  MO Vranov nad Topľou revír č. 4-2820-1-1  

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská 

Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po 

pramene.  
 

VVN Domaša MO Vranov nad Topľou revír č. 4-4110-1-1  
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (54 ha) a Ondava po 

priehradné teleso vodnej nádrže Domaša.  
Boleň dravý: minimálna lovná miera 50cm ,  
Kapor : maximálna lovná miera 70cm , 
Amur biely: maximálna lovná miera 80cm , 
 
 
 



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

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

pramene.  
 

Ondava č.2 MO Vranov nad Topľou revír č. 4-1660-1-1  
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Tople po ústie Oľky.  
Dodatková tabuľa umiestnená pod cestným mostom v Podčičve.  
 

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

most v strede obce Hudcovce.  
 

Vodná nádrž Tovarné  revír č. 4-3860-1-1  
Vodná plocha "Bor" /6 ha/ pri obci Tovarné. 
Boleň dravý: minimálna lovná miera 50cm ,  
Kapor : maximálna lovná miera 70cm , 
Dodatková tabuľa umiestnená na hrádzi.  

 

Vodná nádrž Nižný Hrušov revír č. 4-3620-1-1  
Vodná plocha /5 ha/ v obci Nižný Hrušov.  
Boleň dravý: minimálna lovná miera 50cm ,  
Kapor : maximálna lovná miera 70cm , 
Dodatková tabuľa umiestnená pri chatke MO SRZ.  
 

VODY LOSOSOVÉ - LIPŇOVÉ  
 

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

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

od 01.06. do 31.12.  
Pstruh potočný: minimálna lovná miera 40 cm,  

Doporučenie: Neloviť na kukuricu, nevnadiť, lov na plávanú realizovať iba 
v utorok a štvrtok  

Dodatková tabuľa umiestnená na príjazdovej panelovej ceste k hrádzi 

pred obcou Slovenská Kajňa.  



VODY LOSOSOVÉ - PSTRUHOVÉ  
 
Olšava revír č. 4-1600-4-1  

Od ústia pri obci Sačurov po pramene. Lov rýb povolený od 

16.4. do 30.9.  
 

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

Lov rýb povolený od 16.4. do 30.9.  
 

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

rýb povolený od 16.4. do 30.9.  
 

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

 

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

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

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

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



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
Každý člen je povinný sa presvedčiť ešte pred príchodom do revíru,  
či sa na dodatkovej tabuli daného revíru neuvádza obmedzenie lovu rýb.  
 
Vydávanie povolení na rybolov bude upravené obežníkom pre bežný rok.  
 
Tento miestny rybársky poriadok nadobúda platnosť dňom 1. januára 2020  
a platí do odvolania.  
 

výbor  MO SRZ  Vranov nad Topľou  
 

Kontakty  
Predseda: 0915 788 681  
Hospodár: 0915 788 680  

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

 
www.mosrzvranov.sk  

e-mail: info@mosrzvranov



 


