
LOV RÝB V HRANIČNÝCH VODÁCH 

Lov rýb v hraničných vodách je upravený v zmysle uzavretých dohôd medzi 
Slovenským rybárskym zväzom a Maďarským rybárskym zväzom. 

 
2-0480-1-1 Dunaj č. 1 

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

2-0490-1-1 Dunaj č. 2 
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne 
(rkm 1766 ) po železničný most. 

1)   Lov rýb povolený celoročne, 24 hod. denne s dodržaním individuálnej doby ochrany. 
2)   V prípade lovu po zotmení musí byť miesto rybolovu osvetlené. 
3)   Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla. 

 
2-0770-1-1 Ipeľ č. l MO Štúrovo 

Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce. 
2-0780-1-1 Ipeľ č. 2 MO Želiezovce Čiastkové povodie Ipľa 

od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo. 
 

2-0790-1-1 Ipeľ č. 3 MO Šahy Čiastkové povodie Ipľa 
od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. 

3-1250-1-1 Ipeľ č. 4 MO Veľký Krtíš Čiastkové povodie rieky 
Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník. 

3-1260-1-1 Ipeľ č. 5 MsO Lučenec Čiastkové povodie rieky 
Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda. 

1) Lov rýb povolený celoročne, 24 hod. denne s dodržaním individuálnej doby ochrany. 
2) V prípade lovu po zotmení musí byť miesto rybolovu osvetlené. 
3) Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla. 
4) Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100 m 

nad a pod rybím prechodom. 
5) Zákaz lovu z člna. 

 
4-3880-1-1 Karcsa MO Kráľovský Chlmec Vodná plocha (25 ha) pri 

obci Veľký Kamenec a Strážne a čiastkové povo- die Bereckého prívodného kanála od jeho ústia 
do Karcse po ústie melio- račného kanála Malý Kamenec. 

4-2800-1-1 Tisa                                                                        MO Čierna nad Tisou Čiastkové povodie rieky 
Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina. 

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

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 
0,0)  po  sútok  Bodrogu  s  Roňavou  (rkm  1,1)  a  čiastkové  povodie 
Bereckého  prívodného  kanála  od  ústia  melioračného  kanála  Malý 
Kamenec po štátnu hranicu SR – Maďarsko. 

 
4-0630-2-1 Hornád č. 1 MsO Košice Čiastkové povodie rieky 

Hornád od štátnej hranice SR – Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené 
pri Hornáde (rkm 107,955 až 118,40). 

 
1)   Lov rýb povolený celoročne, 24 hod. denne s dodržaním individuálnej doby ochrany. 
2)   V prípade lovu po zotmení musí byť miesto rybolovu osvetlené. 
3)   Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla. 

 
 

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

 
Záverečné ustanovenie: 
Tento rybársky poriadok platí od 1. 1. 2011. 

Rybársky poriadok platný od 1.1.2010 stráca svoju platnosť. 

 


