
číslo  revíru názov revíru charakter účel popis rybárskeho revíru

4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša Vodná plocha od telesa hrádzepo chatovú osadu Stratenská Píla pri križovatke Geravy – Zajfy

Popis trate pre MS LRU - M Vyznačená časť vodnej plochy od hrádze po ostrov

Stupeň ochrany na vodnej nádrži 3

3-2730-6-1 Orava č.3 lososový - Li (H) lovný

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný 

most v meste Tvrdošín. Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku 

pre peších pri ZŠ v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku 

(CHaP).

3-2721-6-1 Orava č.2 lososový - Li (H) lovný

Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá 

pri futbalovom štadióne

Popis trate pre MS LRU - M Pretekárska trať od mosta v Tvrdošíne po Oravský Podzámok

Stupeň ochrany na rybárskom revíri 4

3-4730-4-1 Váh č.22 a lososový - P lovný

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok s potokom 

Bocianka v Kráľovej Lehote

Popis trate pre MS LRU - M Pretekárska trať je na celom revíry

Stupeň ochrany na rybárskom revíri                               2

3-4720-4-1 Váh č.21 lososový - P lovný

Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri Hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši, po sútok s 

riekou Belá pod Lipt. Hrádkom

3-4710-4-4 Váh č.20 lososový - Li lovný Od železičného mosta pri ústí do VN Lipt. Mara, po cestný most pri hoteli Jánošík v Lipt. Mikuláši.

Popis trate pre MS LRU - M Pretekárska trať je na oboch revíroch

3-1111-6-1 Hron č.9b lososový - Li(H) lovný

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE 

Šalková a od cestného mosta v Šalkovej po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín

3-1120-6 Hron č.9b lososový - Li(H) lovný

Rieka Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín po ústie potoka Čachovo 

pri bývalej Poľnohospodárskej škole pod Breznom.

Popis trate pre MS LRU - M Pretekárska trať je od Nemeckej po Banskú Bystricu

Stupeň ochrany na rybárskom revíri                              25.
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