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2. 

                  MsO SRZ Partizánske vydáva 
                MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK 
 

     MsO SRZ Partizánske na zabezpečenie riadneho výkonu 
rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Partizánske v 
súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve“) a vykonávacej vyhláške, 
ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, vydáva tento Miestny 
rybársky poriadok. 
1. Tento rybársky poriadok stanovuje podmienky lovu rýb v 

rybárskych revíroch v užívaní MsO SRZ Partizánske. 
2. Držiteľ platného povolenia na lov rýb sa riadi zákonom o 

rybárstve, vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu a 
príslušnými ustanoveniami tohto rybárskeho poriadku, podľa 
druhu povolenia. 

3. Držiteľ miestneho kaprového povolenia môže loviť ryby v 
kaprových rybárskych revíroch uvedených v zozname 
rybárskych revírov tohto miestneho rybárskeho poriadku. 

4. Držiteľ miestneho pstruhového povolenia môže loviť ryby v 
lososových rybárskych revíroch uvedených v zozname 
rybárskych revírov tohto miestneho rybárskeho poriadku. 

5. Loviaci pri love rýb na rybárskom revíri alebo jej časti s režimom 
„Chyť a pusť “ (CHAP), je povinný ulovenú rybu pustiť späť do 
vody. Táto povinnosť sa nevzťahuje na invázne nepôvodné 
druhy rýb (býčko čiernoústy – hlavatý – nahotemenný - , 
piesočný, býčkovec amurský, hrúzovec sieťovaný, pichľavka 
siná, slnečnica pestrá, sumček čierny a sumček hnedý). 

6. Na všetkých miestnych revíroch je najmenšia lovná miera kapra 
rybničného 45 cm a najväčšia lovná miera kapra rybničného je 
70 cm. 

7. Na všetkých miestnych revíroch je najmenšia lovná miera 
pstruha potočného 30 cm. 

8. Loviaci pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú 
a plávanú je povinný mať rybársku podložku. 



 

3. 

Všeobecné rozdelenie kaprových vôd podľa druhu vôd: 

KAPROVÉ VODY 
Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov 

a prietočných ramien). Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je 
povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, 
vrátane kapra. 
 

KAPROVÉ VODY  
Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená. 

Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. 3 do 31. 5. Počas ostatných 
mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia 
povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra. 
 

KAPROVÉ VODY 
Ostatné vodné plochy (napr. štrkoviská, prepadliny, 

pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne 
a priemyselné nádrže). Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia 
je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na 
kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje. 

 

 

PSTRUHOVÉ VODY 
Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné 

vodné nádrže a jazerá). Všeobecný zákaz lovu rýb od 1. 10. do 
15. 4. Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich 
privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. 



 

4. 

ZOZNAM KAPROVÝCH VÔD 
 

2-0090-1-1  -   Bebrava č. 1 
Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Práznovce 

po cestný most Livina, potok Hydina od ústia po cestný most 
Ostratice – Žabokreky. Revír je začlenený do zväzového 
povolenia. 
 

2-1440-1-4  -   Nitra č. 5a  (CHAP) 

Čiastkové povodie rieky Nitra od hate v Chynoranoch 
po ústie Oslianskeho potoka, vrátane Brodzianskeho potoka po 
pramene. Na tomto rybárskom revíri platí režim „chyť a pusť“ 
to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť! Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb. 
 

2-1441-1-1  -   Nitra č. 5b 
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma 

po hať v Chynoranoch. 
 

2-1450-1-4  -   Nitrica č. 1a  (CHAP) 

Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra 
po hať vo Veľkých Bieliciach. Na tomto rybárskom revíri platí 
režim „chyť a pusť“ to znamená, že rybár si ulovenú rybu 
nesmie privlastniť! Táto povinnosť sa nevzťahuje na invázne 
nepôvodné druhy rýb. 
 

2-1551-1-1  -   Nitrica č. 1b  
Čiastkové povodie rieky Nitrice od hate vo Veľkých 

Bieliciach po ústie Krštenianskeho potoka. 



 

5. 

2-1553-1-1  -   Nitrica č. 1d  
Čiastkové povodie rieky Nitrice od hate mlyna 

v Skačanoch po cestný most v obci Skačany. 
 

2-5120-1-1  -   VN Partizánske 
Vodná plocha nádrže (4 ha) pri nemocnici 

v Partizánskom. Zákaz parkovať osobné motorové vozidlá 
bližšie ako 7 m od brehov nádrže, parkovať len na vyhradených 
miestach. Celoročný zákaz lovu v neresisku. Zákaz svojvoľného 
pílenia porastov, úpravy brehov, budovania stavieb 
a prístreškov. 
 

2-4280-1-1  -   Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou 
Vodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Žabokreky nad 

Nitrou. Zákaz parkovať osobné motorové vozidlá bližšie ako 7 
m od brehov nádrže. Zákaz svojvoľného pílenia porastov, 
úpravy brehov, budovania stavieb a prístreškov. 
 

2-5470-1-1  -   VN Veľké Uherce 
Vodná plocha nádrže (25 ha) pri obci Veľké Uherce. 

Zákaz parkovať osobné motorové vozidlá bližšie ako 7 m od 
brehov nádrže vytvorených pri plnom stave vodnej hladiny. 
Zákaz svojvoľného pílenia porastov, úpravy brehov, budovania 
stavieb a prístreškov. Zákaz vjazdu osobnými motorovými 
vozidlami na lesnú cestu za vodnou nádržou (označená 
tabuľou). Vjazd povolený len členom MsO SRZ Partizánske 
s platným rybárskym lístkom. Výnimka udelená Okresným 
úradom v Prievidzi pod číslom OU-PD-PLO-2018/0023628 zo 



 

6. 

dňa 22.10.2018. Revír je začlenený do zväzového povolenia.   
Všeobecný zákaz lovu rýb z hrádze! 
 

2-1820-1-1  -   OR Nedanovce 
Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitry pri obci 

Nedanovce. Zákaz parkovať osobné motorové vozidlá bližšie 
ako 7 m od brehov nádrže. Celoročný zákaz lovu v neresisku. 
Zákaz svojvoľného pílenia porastov, úpravy brehov, budovania 
stavieb a prístreškov. 
 

2-4880-1-4  -   VN Klátová Nová Ves  (CHAP) 
Vodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Klátová nová Ves. 

Lov je povolený na základe dohody členom MO SRZ Topoľčany 
a členom MsO SRZ Partizánske. Na tomto rybárskom revíri platí 
režim „chyť a pusť“ to znamená, že rybár si ulovenú rybu 
nesmie privlastniť! Táto povinnosť sa nevzťahuje na invázne 
nepôvodné druhy rýb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. 

ZOZNAM LOSOSOVÝCH VÔD 
 

2-1552-4-1  -   Nitrica č. 1c 
Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia 

Krštenianskeho potoka po hať mlyna v Skačanoch. 
 
 

2-1460-4-1  -   Nitrica č. 2 
Čiastkové povodie rieky Nitrica od cestného mosta 

v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica 
od ústia do Nitrice po pramene. V časti úseku lovného revíru 
Nitrica č. 2 v katastrálnom území Hradište a Skačany sa 
nachádza chránené územie piateho stupňa, kde je povolená 
výnimka na lov nepôvodných druhov rýb do 31. decembra 
2025. V prípade ulovenia pôvodného druhu, bude tento 
pustený späť do vodného toku. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 17.8.2018 pod číslom konania OU-TN-
OSZP1-2018/019052-012/BAL (rozhodn. druhé: OU-TN-OSZP1-
2020/18288-007) vydaného Okresným úradom Trenčín. 
 
 

2-5570-4-1  -   Vyčoma č. 1 
Čiastkové povodie Vyčomy od ústia do rieky Nitra po 

Čepanov mlyn nad obcou Klátová Nová Ves. 
 
 

2-2020-4-1  -   Osliansky potok č. 1 
Osliansky potok od ústia do rieky Nitra pri obci Oslany 

po ústie potoka Cerová. 
 



 

8. 

2-0360-4-2  -   Drahožický potok 
Povodie Drahožického potoka od ústia do vodnej 

nádrže Veľké Uherce po pramene a povodie Trsteného potoka 
od ústia do VN Veľké Uherce po pramene. Potoky slúžia ako 
chovné – zákaz lovu!  
 

2-4351-4-2  -   Uherecký potok 
Uherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri 

obci Pažiť po priehradné teleso VN Veľké Uherce. Kolačiansky 
potok od ústia do Uhereckého potoka po pramene. 
Potok slúži ako chovný – zákaz lovu!  
 

2-5580-4-2  -   Vyčoma č. 2 
Čiastkové povodie Vyčomy od Čepanovho mlyna nad 

obcou Klátová Nová Ves po premene, Hradský a Suchý potok 
od ústia po premene. Potok slúži ako chovný – zákaz lovu!  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Dôležité informácie:  
          Zakazuje sa klásť ohne mimo vyhradených miest, 
znečisťovať okolie vôd a narúšať životné prostredie všeobecne. 
 
Kontakt - vedúci rybárskej stráže MsO SRZ Partizánske: 

Bc. Tomáš Trojan – tel. 0905 143 230 
 
Podrobné informácie o brigádach, povoleniach, smerniciach 
a podujatiach nájdete na webovej stránke: 
  

www.srzpartizanske.sk 



 

9. 

HAVARIJNÝ PLÁN MsO SRZ PARTIZÁNSKE 
          Postup pri oznamovaní a vyrozumievaní subjektov a osôb v 
prípade vzniku MIMORIADNEJ UDALOSTI NA VODÁCH v pôsobnosti 
MsO SRZ Partizánske. 
          Mimoriadna udalosť na vodách je udalosť, kedy dôjde 
k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ktoré sa prejavuje najmä 
zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním 
peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom 
znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou 
alebo podzemnou vodou. 

          Zoznam a postupnosť vyrozumievaných subjektov a 
osôb: 
 

1. okamžite z miesta udalosti oznámiť na tel. č. 112 alebo 158 
na Políciu SR uvedenú udalosť s tým, že sa popíše zistený 
stav a zároveň sa podáva trestné oznámenie na 
(ne)známeho páchateľa vo veci ohrozenia a poškodenia 
životného prostredia podľa §300 odst. 1 Trestného zákona. 
Doporučuje sa oznamovateľovi na mieste udalosti, aby 
okamžite zabezpečil fotodokumentáciu (foto a video napr. 
prostredníctvom mobilu) a odber vzoriek vody do čistej 
nádoby, 

2. vyrozumejú sa funkcionári MsO SRZ Partizánske 
v nasledujúcej postupnosti: 

     Vladimír Marko, člen výboru-kvalita vôd- tel: 0905 719 304  
     Ľubomír Belis, hlavný hospodár                - tel: 0949 310 829  
     Ing. Mário Podmaník, predseda                - tel: 0903 564 654  

 

          Udalosť stačí oznámiť iba prvému funkcionárovi, ktorý 
telefonát príjme – ten zabezpečí vyrozumenie ostatných 
a zabezpečí potrebné opatrenia. 
 



 

10. 

ZOZNAM RÝB PODĽA VYHLÁŠKY č. 381/2018 Z.z. – kategorizácia 
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Názov ryby             (1)    (2)-(3)    (4)    (5)     (6) (7) 
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Amur biely              A                 60   Negatív       A 
Amur čierny             A                 60   Negatív       A 
Belička európska        A                      Pôvodná  
Blatniak tmavý              01.01-31.12        Pôvodná 
Boleň dravý                 15.03-31.05   40   Pôvodná       A  _ 
Býčko čiernoústy        A                      Invázna 
Býčko hlavatý           A                      Invázna 
Býčko nahotemenný       A                      Invázna 
Býčko piesočný          A                      Invázna 
Býčko rúrkonosý             01.01-31.12        Pôvodná          _ 
Býčkovec amurský        A                      Invázna 
Čerebľa pestrá              01.01-31.12        Pôvodná 
Červenica ostrobruchá   A                      Pôvodná 
Čík európsky                01.01-31.12        Pôvodná 
Hlaváč bieloplutvý          01.01-31.12        Pôvodná          _ 
Hlaváč pásoplutvý           01.01-31.12        Pôvodná 
Hlavátka podunajská         01.01-31.10   80   Pôvodná       A 
Hrebenačka fŕkaná       A                      Pôvodná 
Hrebenačka pásavá           01.01-31.12        Pôvodná 
Hrebenačka vysoká           01.01-31.12        Pôvodná          _ 
Hrúz Belingov               01.01-31.12        Pôvodná 
Hrúz fúzatý                 01.01-31.12        Pôvodná 
Hrúz karpatský              01.01-31.12        Pôvodná 
Hrúz Kesslerov              01.01-31.12        Pôvodná 
Hrúz škvrnitý           A                      Pôvodná          _ 
Hrúz tuponosý               01.01-31.12        Pôvodná 
Hrúz Vladykov               01.01-31.12        Pôvodná 
Hrúzovec sieťovaný      A                      Invázna 
Jalec hlavatý               15.03-31.05   25   Pôvodná       A 
Jalec maloústy              15.03-31.05   20   Pôvodná       A  _ 
Jalec tmavý                 15.03-31.05   30   Pôvodná       A 
Jeseter malý                15.03-31.05   45   Pôvodná   A   A 
Jeseter ruský               01.01-31.12        Pôvodná 
Jeseter sibírsky            15.03-31.05   45   Nepôvod   A   A 
Kapor rybničný              15.03-31.05   40   Pôvodná   A   A  _ 
Kapor sazan-divá forma      01.01-31.12        Pôvodná 
Karas pruský            A                      Nepôvod 
Karas striebristý       A                      Nepôvod 
Karas zlatistý              01.01-31.12        Pôvodná 
Klárius panafrický      A                      Nepôvod          _ 
Kolok veľký                 01.01-31.12        Pôvodná 
Kolok vretenovitý           01.01-31.12        Pôvodná 
Lieň sliznatý               15.03-31.05   30   Pôvodná   A   A 
Lipeň tymiánový             01.01-31.05   33   Pôvodná   A   A 
Lopatka dúhová              01.01-31.12        Pôvodná          _ 
Mečovka zelená          A                      Nepôvod 
Mieň sladkovodný            01.01-15.03   35   Pôvodná   A   A 
Mihuľa potiská              01.01-31.12        Pôvodná 
Mihuľa potočná              01.01-31.12        Pôvodná 
Mihuľa ukrajinská           01.01-31.12        Pôvodná          _ 
Mihuľa Vladykovova          01.01-31.12        Pôvodná 
Mrena karpatská             01.01-31.12        Pôvodná 
Mrena poľská                01.01-31.12        Pôvodná 
Mrena severná               15.03-31.05   40   Pôvodná   A   A 
Mrena škrvrnitá             01.01-31.12        Pôvodná          _ 
 



 

11. 

ZOZNAM RÝB PODĽA VYHLÁŠKY č. 381/2018 Z.z. – kategorizácia 
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Názov ryby             (1)    (2)-(3)    (4)    (5)     (6) (7) 
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nosáľ sťahovavý             15.03-31.05   30   Pôvodná   A   A 
Ostračka veľkoústa      A                      Negatív 
Ostriež zelenkavý       A                      Pôvodná 
Ovsienka striebristá        01.01-31.12        Pôvodná 
Pichľavka siná          A                      Invázna          _ 
Pleskáč siný                15.03-31.05   25   Pôvodná       A 
Pleskáč tuponosý            15.03-31.05   25   Pôvodná       A 
Pleskáč vysoký              15.03-31.05   30   Pôvodná       A 
Pleskáč zelenkavý       A                 15   Pôvodná       A 
Ploska pásavá               01.01-31.05        Pôvodná          _ 
Plotica červenooká      A                      Pôvodná 
Plotica lesklá              01.01-31.12        Pôvodná 
Plotica perleťová           01.01-31.12        Pôvodná 
Pĺž baltický                01.01-31.12        Pôvodná 
Pĺž bulharský               01.01-31.12        Pôvodná          _ 
Pĺž krymský                 01.01-31.12        Pôvodná 
Pĺž podunajský              01.01-31.12        Pôvodná 
Pĺž severný                 01.01-31.12        Pôvodná 
Pĺž vrchovský               01.01-31.12        Pôvodná 
Podustva severná            15.03-31.05   30   Pôvodná   A   A  _ 
Pstruh dúhový           A                 27   Nepôvod   A   A 
Pstruh jazerný              01.09-15.04   50   Nepôvod   A   A 
Pstruh potočný              01.09-15.04   27   Pôvodná   A   A 
Síh maréna                  01.01-31.12        Nepôvod 
Síh peleď                   01.09-28.02   25   Nepôvod       A  _ 
Sivoň potočný           A                 27   Nepôvod   A   A 
Slíž severný            A                      Pôvodná 
Slnečnica pestrá        A                      Invázna 
Sumček čierny           A                      Invázna 
Sumček hnedý            A                      Invázna          _ 
Sumec veľký                 01.01-15.06   70   Pôvodná   A   A 
Šabľa krivočiara            01.01-31.12        Pôvodná 
Šťuka severná               01.01-31.05   60   Pôvodná   A   A 
Tilapia mozambická      A                      Nepôvod 
Tilapia nílska          A                      Nepôvod          _ 
Tolstolobik biely       A                 45   Negatív       A 
Tolstolobik pestrý      A                 45   Negatív       A 
Úhor európsky           A                 50   Pôvodná   A   A 
Veslonos americký       A                      Nepôvod 
Zubáč veľkoústy             01.01-15.06   50   Pôvodná   A   A  _ 
Zubáč volžský               01.01-15.06   35   Pôvodná   A   A 
Živorodka ostropyská    A                      Nepôvod 
Živorodka pestrá        A                      Nepôvod 
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Celkom 98 rýb. 
VYSVETLIVKY podľa stĺpcov: 
(1)-lov a privlastnenie ryby povolený celý rok - A 
(2)-(3)-individuálna ochrana ryby OD-DO – zákaz privlastnenia  
       -interval DD.MM-DD.MM – DD-deň, MM-mesiac 
(4)-minimálna lovná miera podľa vyhlášky v cm, po privlastnení rybu 

zapísať do povolenia vždy pri prerušení alebo ukončení lovu 
(5)-druh ryby 
(6)-povinnosť zapísať rybu do povolenia ihneď po ulovení a privlastnení 

- A 
(7)-povinnosť zapísať po privlastnení ryby do jedného riadku - A 


