SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA
BANSKÁ ŠTIAVNICA

RYBÁRSKY PORIADOK
na roky 2020 -2022

Miestny rybársky poriadok na roky 2020 -2022
pre držiteľov miestnych kaprových a pstruhových povolení
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Banská Štiavnica na zabezpečenie
riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch Miestnej organizácie Banská
Štiavnica v súlade so zákonom č.216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve“) a vykonávacej vyhlášky č.318/2018 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, vydáva tento rybársky poriadok.
1. 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.
2. Držiteľ Miestneho povolenia na lov rýb môže loviť ryby podľa druhu povolenia
v revíroch uvedených zozname rybárskych revírov tohto rybárskeho poriadku.
3. Držiteľ Zvláštneho povolenia môže loviť ryby vo všetkých rybárskych revíroch
uvedených v tomto rybárskom poriadku s výnimkou chovného revíru.
4. Loviaci pri love rýb na rybárskom revíri s režimom „Chyť a pusť“ je povinný rybu
pustiť späť do vody.
5. Loviaci dodržiava aj miestne úpravy a oznamy v zmysle dodatkových tabúľ, ako aj
Všeobecné záväzné nariadenia jednotlivých obcí.
6. Zákaz lovu platí na chovnom rybárskom revíri tohto rybárskeho poriadku a ostaných
revíroch, ak je tak uvedené na dodatkových tabuliach jednotlivých revírov alebo ak je
to uvedené v zozname pri danom revíri.
7. Ak v tomto rybárskom poriadku nie sú osobitne upravené lovné miery na jednotlivých
rybárskych revíroch, platia lovné miery podľa § 12 ods. (1) vykonávacej Vyhlášky
č.381/2018 Z. z., ktorá je účinná od 01.01.2019.
Upozornenie:
Upozorňujeme loviacich, ktorí používajú motorové vozidlá v súvislosti s príjazdom
k rybárskym revírom, aby rešpektovali vlastnícke a užívacie práva tým, že nebudú bez
povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácii a vyhradených
parkovísk.
Názvy rybárskych revírov a maximálne lovné miery sú upravené na základe listov MŽP
SR, sekcie vôd pod číslom 12259/2019-4.1.1 a číslo 12260/2019-4.1.1. zn.: 60480/2019
zo dňa 19.11.2019, s účinnosťou od 1.1.2020.

Popis hraníc a zoznam rybárskych revírov MO SRZ:
1. Vody lososové-pstruhové:
Číslo revíru:
Názov revíru:
VN Bakomy, lososový – pstruhový, lovný (1,5 ha). Vodná plocha
3-1400-4-1
nádrže pri obci Štiavnické Bane.
3-1490-4-1
Potok Jasenica, lososový – pstruhový, lovný. Potok Jasenica od ústia
do Hrona pri obci Hronská Breznica po pramene.
3-1540-4-1

Klastavský potok, lososový – pstruhový, lovný. Klastavský potok od
ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany
po
pramene.

3-3980-4-1

Štiavnica č.3, lososový – pstruhový, lovný. Čiastkové povodie
Štiavnica od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene.

Vody kaprové – lovné:
Číslo revíru:
Názov revíru:
Vodné nádrže pri Banskej Štiavnici, kaprový lovný. Vodná plocha
3-1380-1-1
nádrží Červená studňa, Paradajská a Bančianska v okolí B. Štiavnice
(1,35 ha).
3-1390-1-1

Rychnavské vodné nádrže, kaprový lovný. Vodná plocha dvoch
nádrží pri obci Štiavnické Bane (9,2 ha).

3-1410-1-1

Belianska vodná nádrž, kaprový lovný (2,4 ha). Vodná plocha
nádrže pri meste Banská Štiavnica.

3-1420-1-1

VN Evička, kaprový lovný (2,3 ha). Vodná plocha nádrže v obci
Štiavnické Bane.

3-1430-1-1

Halčianska vodná nádrž, kaprový lovný (2,6 ha). Vodná plocha
nádrže v obci Banská Belá.

3-1440-1-1

VN Klinger, kaprový lovný (2,1 ha). Vodná plocha nádrže pri meste
Banská Štiavnica.

3-1450-1-1

VN Počúvadlianske, kaprový lovný (12 ha). Vodná plocha nádrže pri
obci Počúvadlo.

3-1630-1-1

Komorovské vodné nádrže, kaprový lovný (0,5 ha). Vodná plocha
dvoch nádrží pri meste Banská Štiavnica.

3-4820-1-1

Veľká Kolpašská nádrž – kaprový lovný (7,85 ha). Vodná plocha
nádrže v obci Banský Studenec

3-4900-1-1

VN Banská Belá, kaprový lovný (3 ha). Vodná plocha v obci Banská
Belá, smer Kysihýbel (VN Jasenica).

2. Vody kaprové – chovné a revír s režimom CHYŤ a PUSŤ:
3-4821-1-2

Malá Kolpašská nádrž – kaprový chovný. Vodná plocha nádrže
v obci Banský Studenec – 0,85 ha.

3-1460-1-4

VN Windšachtské, kaprový lovný, s režimom „Chyť a pusť“ – vodná
plocha nádrže 4,6 ha v obci Štiavnické Bane. Lov rýb s použitím dvoj a trojháčikov možný len bez protihrotov! To platí pre všetky spôsoby
lovu a druhy použitých nástrah! Povinná je aj podložka pod ryby s
bočnicami a podberák s ramenami 90x90 cm! Podrobnejšie pokyny
a podmienky lovu nájdete na dodatkovej tabuli, nachádzajúcej sa
na viditeľnom mieste tohto revíru.

Denný čas lovu rýb:
1. Na pstruhových vodách:
 apríl a september
 máj a august
 jún a júl

od 06:00 – do 20:00 hod.
od 05:00 – do 21:00 hod.
od 04:00 – do 22:00 hod.

2. Na kaprových vodách:
 január až apríl
 máj
 jún až október
 november a december

od 06:00 – do 21:00 hod.
od 04:00 – do 24:00 hod.
od 00:00 – do 24:00 hod.
od 06:00 – do 21:00 hod

Lovné miery a Slovník – Szótár – Dictionary – Das Lexikon
(neprešiel jazykovou úpravou!)

Slovensky
Česky
Amur biely (i čierny)
Amur bílý
Belička európska
Ouklej obecná
Boleň dravý
Bolen dravý
Hlavátka podunajská
Hlavatka podunajská
Jalec maloústy,
hlavatý
Jalec proudník, jesen,
tmavý,
Jeseter malý
Jeseter sibiřský
Kapor rybničný
Kapr obecný
Karas striebristý
Karas stříbřitý
Lieň sliznatý
Lín obecný
Lipeň tymiámový
Lipan podhorní
Mieň sladkovodný
Mník jednovousý
Mrena severná
Parma říční
Nosáľ sťahovavý
Podoustev říční
Ostriež zelenkavý
Okoun říční
Pleskáč vysoký
Cejn velký
Pleskáč zelenkavý

Latinsky

Maďarsky

Ctenopharyngodon
amúr
idella

Anglicky

Nemecky

gras carp
(Chinese c.)

Weissamur

Lovná miera
min.
max.
60 cm

neurčená

---

neurčená

Alburnus alburnus

küsz

bleak

der Weissfisch

Aspius aspius

balin

asp

der Rapfer

40 cm

neurčená

Hucho hucho

Dunai galóca

Danubian
salmon

Huchen

80 cm

neurčená

Leuciscus
leuciscus, Idus,
cephalus

dace
nyúldomolykó,
orfe (ide)
jász
chub (skelly)

der Hasel
der Aland
der Döbel

20 cm
25 cm
30 cm

neurčená

Acipenser baeri

Szibériai tok

Siberian
Sturgeon

Sibirischer Stör

45 cm

neurčená

Cyprinus carpio

ponty

carp

der Kapfen

40 cm

65 cm

Carassius
carassius

ezüstkarász

crucian carp

dieSilberkarausc
he

----

neurčená

Tinca tinca

compó

tench

die Schleie

30 cm

neurčená

Thymallus
thymalus

pénzes pér

graylings

die Asche

33 cm

neurčená

Lota lota

mennyhal

burbot
die Quappe
(freshwater cod)

35 cm

neurčená

Barbus petenyi

márna

barbel

die Barbe

40 cm

neurčená

Vimba vimba

szilvaorrú
keseg

vimba (zanthe)

Die Zährte

30 cm

neurčená

Perca fluviatilis

sügér

perch

der Barsch

---

neurčená

Abramis brama

dévér keszeg

eastern bream

die Brachse
gross

30 cm

neurčená

Blicca bjoerkna

karika keszeg

white bream
(silver)

die Brachse klein

15 cm

neurčená

Pleskáč siný
Cejn siný

Ballerus ballerus

lapos keszeg

blue bream

die Brachse
stumfnäsig

25 cm

neurčená

Pleskáč tuponosý
Cejn perleťový

Ballerus sapa

southerm whitebagoly keszeg eye
(aral whiteeye)

die Zoppe

25 cm

neurčená

Rutilus rutilus

leány koncér

roach

die Plotze

---

neurčená

Cobitis taenia

vágó csík

spiny loach

steibeisser

zákaz lovu

neurčená

Chondrostoma
nasus

paduc

under mouth

30 cm

neurčená

Oncorhynchus
mykkis,Salmo
trutta morpha fario

sebes
pisztráng
szivárványos
pisztráng

Plotica červenooká
Plotice obecná
Pĺž severný
Sekavec písečný
Podustva severná
Ostroretka stěhovavá
Pstruh dúhový,
Pstruh potočný
Pstruh duhový, becný
Pstruh jazerný
Šabľa krivočiara
Ostrucha křivočará
Sivoň potočný
Siven americký
Sumec veľký
Sumec velký
Šťuka severná
Štika obecná
Tolstolobik biely
Tolstolobik bílý
Úhor európsky
Úhoř říční
Zubáč veľkoústy,
Zubáč volžský
Candát obecný,
Candát východní

rainbow trouth
brook trouh

Die Nase
(Näsling)
Die
Regenbogenforell
e
die Bachfoforelle

27 cm
27 cm

neurčená

50 cm
zákaz lovu

neurčená

der Bachsaibling

27 cm

neurčená

sheatfisch

der Wels

70 cm

neurčená

pike

der Hecht

60 cm

neurčená

Hypophtalmichthys
busa
molitrix

silver carp

der Silberkarpfen

45 cm

neurčená

Anguilla anguilla

angolna

eel

der Aal

50 cm

neurčená

Stizostedion
lucioperca,
volgense

sülló

Zander, Wolga
pike-perch

der Zander,
Wolgazander

Pelecus cultratus

garda

sabrefish

ziege

Salvelinus
fontinalis

szaibling

chars

Silurus glanis

harcsa

Esox lucius

csuka

50 cm
neurčená

35 cm

