
 

RYBÁRSKY PORIADOK 
pre lov v rybárskych revíroch MO SRZ Námestovo 

 

 

 

platný od 01. januára 2018 

 
 

 

 1/ REVÍRY MO SRZ 

 

 

 3-0070-1-1  - Biela Orava č. 1     

               Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta    

               Námestovo - Tvrdošín po ústie Veselianky 

             - charakter toku - kaprový 

             - účel - lovný 

             - lov povolený celoročne  

             

 3-0080-5-1  - Biela Orava č. 2   

               Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veselianky   

               po sútok Bielej Oravy s Mútniankou 

             - charakter toku - lososový lipňový 

             - účel - lovný 

             - lov povolený od 1. júna do 31. decembra 

 

 3-0090-4-1  - Biela Orava č. 3  

               Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku    

               s Mútniankou po pramene  

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - lovný 

             - lov povolený od 16. apríla do 30. septembra 

 

 3-1180-4-1  - Hruštínka 

               Čiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do   

               Bielej Oravy po pramene 

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - lovný 

             - lov povolený od 16. apríla do 30. septembra 

 

 3-1580-4-1  - Klinianka  

               Čiastkové povodie potoka Klinianka /Novoťanka/ od  

               ústia do Bielej Oravy po pramene     

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - lovný 

             - lov povolený od 16. apríla do 30. septembra 

 

 3-2400-4-1  - Mútnianka 

               Čiastkové povodie potoka Mútnianka od ústia do  

               Bielej Oravy po pramene 

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - lovný 

             - lov povolený od 16. apríla do 30. septembra 



 

 3-4870-4-1  - Veselianka 

               Veselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene,  

               vrátane prítokov 

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - lovný 

             - lov povolený od 16. apríla do 30. septembra 

 

 3-2040-4-2  - Lomnica   

               Lomnica od ústia do Bielej Oravy po pramene 

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - chovný 

             - lov rýb zakázaný  

 

 3-2250-4-2  - Michalovka   

               Michalovka od ústia do VN Orava po pramene 

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - chovný 

             - lov rýb zakázaný  

 

 3-3230-4-2  - Riečka   

               Riečka od ústia do potoka Veselianka po pramene 

             - charakter toku - lososový pstruhový 

             - účel - chovný 

             - lov rýb zakázaný  

 

 

 2/ LOVNÉ MIERY RÝB 

 

   Najmenšia lovná miera rýb je stanovená vyhláškou 381/2018. 

 

 

 3/ USTANOVENIE 

 

   V ostatných bodoch sa rybolov vo vodách MO SRZ riadi 

ustanoveniami zákona č. 216/2018 Z.z. a vyhláškou č. 381/2018.  

 

 

 

V Námestove 01.01.2018  

 

 

 

 

 

 

Dušan Pindjak     RNDr. Vladimír Migra 

    hospodár MO SRZ           predseda MO SRZ 

 


