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Platný od 30.04.2016 



Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina schvaľuje a vydáva v súlade so Stanovami 

Slovenského rybárskeho zväzu s platnosťou od 30.04.2016 tento Dodatok č. 1 upravujúci 

Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

Dodatok č. 1 upravuje Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu s nasledovnými 

zmenami: 

 

V § 2 ods. 1 sa nahrádza novým znením „Nikoho nemožno stíhať pre iné ako disciplinárne 

previnenia. Disciplinárne stíhať je možné výlučne spôsobom, ktorý upravuje tento 

disciplinárny poriadok.“ 

(Odôvodnenie: z pôvodného ustanovenia podľa gramatického výkladu vyplývalo, že nemožno 

stíhať spôsobom, ktorý upravuje disciplinárny poriadok) 

 

V § 2 ods. 2 sa pojem „15 dní“ nahrádza pojmom „30 dní“. 

(Odôvodnenie: zosúladenie s § 11 ods. 4 Disciplinárneho poriadku) 

 

V § 2 ods. 3 a 6 sa slovo „vynesenie“ nahrádza slovom „vydanie“ v príslušnom gramatickom 

tvare. 

(Odôvodnenie: pojem používaný aj slovenskom platnom práve) 

 

V § 3 ods. 1 písm. b) sa nahrádza novým znením „všeobecne záväzné právne predpisy 

o rybárstve a týkajúce sa výkonu rybárskeho práva v platnom znení“. 

(Odôvodnenie: v Disciplinárnom poriadku je uvedené presné číslo zákona; kedykoľvek však 

môže dôjsť k novele a dané ustanovenie by bolo neaktuálne, potrebné dať do všeobecnej 

podoby) 

 

V § 3 sa za ods. 3 dopĺňa nový odsek 4 v znení „Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen 

alebo funkcionár SRZ, ktorý svojím konaním alebo opomenutím marí výkon kontrolnej 

činnosti Kontrolnej komisie ZO alebo Kontrolnej komisie SRZ, a to najmä nerešpektovaním 

stanoveného termínu a miesta kontroly, neposkytnutím súčinnosti, dokladov a iných 

požadovaných vecí, ktoré sú potrebné na splnenie účelu kontroly. Disciplinárneho previnenia 

sa dopustí aj člen alebo funkcionár SRZ v prípade nesplnenia Kontrolnou komisiou uloženej 

povinnosti alebo opatrenia počas vykonávania kontroly. 

(Odôvodnenie: daná problematika nie je Stanovami SRZ a inými predpismi dostatočne 

upravená; nepostačuje všeobecná úprava) 

 



V § 4 ods. 2 písm. b) sumu „10 000 Sk“  nahradiť sumou „300 EUR“. 

 

V § 5 ods. 2 za druhú odrážku doplniť spojenie „miera zavinenia (úmyselné konanie alebo 

konanie z nedbanlivosti)“. 

(Odôvodnenie: pri ukladaní opatrenia sa má prihliadať aj na to, či sa obvinený skutočne chcel 

dopustiť previnenia alebo išlo o konanie z nedbanlivosti – napr. zabudnutie rybárskeho lístka 

doma) 

 

V § 8 ods. 4 nakoniec prvej vety doplniť spojenie „a je určená ako príspevok na zarybnenie“. 

(Odôvodnenie: obligatórne určiť na čo majú byť využívané finančné prostriedky z pokút, aby 

nedochádzalo k ich zneužívaniu, napr. aby z nich neboli vyplácané odmeny a pod.) 

 

V § 8 ods. 4 slovo „stíhaný“ nahradiť slovom „potrestaný“. 

(Odôvodnenie: pri uložení disciplinárneho opatrenia už nie je člen stíhaný, nakoľko už 

prebehlo disciplinárne konanie) 

 

V § 9 ods. 2 spojku „a“ nahradiť spojkou „alebo“. 

(Odôvodnenie: z dôvodu správneho gramatického výkladu) 

 

V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu dopĺňa nová veta v znení „Plynutie premlčacej doby sa 

prerušuje začatím disciplinárneho konania až do nadobudnutia právoplatnosti 

disciplinárneho rozhodnutia. Premlčacia lehota neplynie pri podaní žaloby na súd až do 

nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.“ 

(Odôvodnenie: Možnosť pokračovať v konaní – ak disciplinárny orgán rozhodne o uložení 

disciplinárneho rozhodnutia a obvinený podá žalobu na súd, tak sudca môže rozhodnutie 

zrušiť a vrátiť na nové prejednanie; ak ale súd trvá viac ako rok, nie je možné už nové 

prejednanie, nakoľko dôjde k premlčaniu) 

 

V § 10 ods. 3 sa slovné spojenie „v dôsledku amnestie zastavili alebo nezistili v konaní 

previnilého prečin alebo priestupok“ nahrádza novým spojením v znení „zastavili v dôsledku, 

že nebola naplnená skutková podstata prečinu alebo priestupku“. 

(Odôvodnenie: trestné stíhanie mnohokrát skončí, pretože nebol naplnený materiálny 

korektív; konanie stíhaného môže napĺňať všetky znaky prečinu, ale keď nie je naplnený 

materiálny korektív, nie je možné potrestanie; je možné stíhaného potrestať v rámci 

disciplinárneho konania) 

 



V § 11 ods. 1 druhá časť písm. c) sa slovné spojenie „pri odvolaní člena proti trvalému 

vylúčeniu zo SRZ“ nahrádza novým spojením v znení „ako odvolací orgán v prípade trvalého 

vylúčenia člena zo SRZ“. 

(Odôvodnenie: správny výklad, tak ako v a) a b) je uvedené, že ide o odvolací orgán) 

 

V § 14 ods. 1 za spojenie v zátvorke „8 ods. 7 druhá časť“ dopísať znenie „Stanov SRZ“. 

(Odôvodnenie: z pôvodného znenia nebolo zrejmé na aký predpis sa odkaz vzťahuje) 

 

V § 15 ods. 1 sa pojem „rozhodnutie o stíhaní tejto osoby pre disciplinárne previnenie“  

nahrádza pojmom „rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania“. 

(Odôvodnenie: rozhodnutie o stíhaní osoby nie je v Disciplinárnom poriadku upravené 

a nenachádza sa ani medzi vzormi, ide o správnu citáciu) 

 

V § 15 ods. 1 sa za poslednú vetu dopĺňa „spôsobom uvedeným v § 28 DP“. 

(Odôvodnenie: Bližšia špecifikácia, čo znamená preukázateľne doručiť; aby nedochádzalo 

k pochybnostiam) 

 

V §16 ods. 1 sa zrušuje písm. d) a dopĺňa sa nový odsek 2 v znení „Ak zo samého oznámenia 

alebo z výsledkov šetrenia je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie, disciplinárny orgán 

oznámenie odmietne bez toho, aby bolo začaté disciplinárne konanie.“ 

(Odôvodnenie: Disciplinárny orgán ešte pred začatím disciplinárneho konania posudzuje, či je 

príslušný na konanie, a či zo skutku vyplýva, že ide disciplinárne previnenie; ak je totiž 

zrejmé, že nejde o previnenie, nie je nutné vydávať rozhodnutie o začatí disciplinárneho 

konania a následne ho zastavovať) 

 

V § 17 sa zrušuje druhá veta a za slová „prerokovania veci“ dopĺňajú slová „spolu 

s predvolaním člena alebo funkcionára, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie“. 

(Odôvodnenie: Predvolanie sa robí kumulatívne s určením času prerokovania veci) 

 

V § 19 ods. 2 slovo „vynesenie“ nahradiť slovom „vydanie“. 

 

V § 20 ods. 1 slovo „pozvať“ nahradiť slovom „predvolať“. 

(Odôvodnenie: stíhaný musí byť na disciplinárne prerokovanie veci preukázateľne 

predvolaný, tak ako je uvedené vo vzore predvolania) 

 



V § 20 ods. 1 číslo „27“ nahradiť číslom „28“ a za číslo doplniť znenie „pričom je nutné 

brať do úvahy dobu uloženia na pošte“. 

(Odôvodnenie: Uloženie na pošte je väčšinou 18 dní – potrebné upraviť, aby sa nestávalo, že 

disciplinárna komisia pošle predvolanie len 10 dní pred prerokovaním vecí; mala by byť 

dodržaná lehota 18+7 dní) 

 

V § 20 ods. 3 sa slovo „pozvaný“ nahrádza slovom „predvolaný“. 

 

V § 20 sa dopĺňa odsek 6 v znení „Disciplinárne stíhaný má právo byť prítomný pri výsluchu 

svedkov a klásť im otázky na svoju obhajobu. Disciplinárny orgán je povinný upovedomiť 

disciplinárne stíhaného o predvolaní svedka písomnou formou. Ak sa disciplinárne stíhaný 

nedostaví na výsluch svedka, aj keď mu to bolo umožnené, jeho právo zaniká.“ 

(Odôvodnenie: úprava ako v slovenskom platnom práve, ide o právo disciplinárne stíhaného) 

 

V § 20 sa dopĺňa odsek 7 v znení „Disciplinárny orgán určí poradie výsluchov, spôsob 

vypočúvania a osoby, ktoré majú byť vypočúvané.“ 

(Odôvodnenie: bližšia špecifikácia kompetencií disciplinárneho orgánu; je na disciplinárnom 

orgáne, či umožní vypočúvanie svedkov, a zároveň, určuje ako budú výsluchy uskutočnené, či 

bude vypočúvaný najskôr stíhaný alebo svedok) 

 

V § 22 sa dopĺňa odsek 2 v znení „Výpoveď možno odoprieť len vtedy, keby ňou svedok 

spôsobil nebezpečenstvo disciplinárneho stíhania sebe alebo blízkym osobám. O dôvodnosti 

odopretia výpovede rozhoduje disciplinárny orgán.“ 

(Odôvodnenie: právo odoprieť výpoveď aj v slovenskom platnom práve) 

 

V § 22 sa dopĺňa odsek 3 v znení „Osobe, ktorá odmietne vypovedať bez udania dôvodu 

v súlade s druhým odsekom, možno uložiť peňažnú pokutu do výšky 33 EUR.“ 

 

V § 23 sa názov ustanovenia „Zápisnica“ mení na „Zápisnica a nazeranie do spisov“. 

 

V § 23 sa dopĺňa odsek 3 v znení „Disciplinárne stíhaný, ak o to požiada, má právo nazerať 

do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní 

alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.“ 

(Odôvodnenie: právo ustanovené aj v slovenskom platnom práve) 

 



V § 23 sa dopĺňa odsek 4 v znení „Disciplinárny orgán môže povoliť nazrieť do spisov 

a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo 

spisov iným spôsobom aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.“ 

 

V § 23 sa dopĺňa odsek 5 v znení „Disciplinárny orgán poskytuje kópie spisov za úhradu 

materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov 

a s ich odoslaním.“ 

 

V § 24 ods. 2 sa dopĺňa v druhej vete za slovo „stíhaný“ spojenie „ak je uznaný vinným“. 

(Odôvodnenie: osoba disciplinárne potrestaná nemá právo na náhradu trov konania; vyplýva 

aj z odseku 3, kde je uvedené, že trovy sa nahradia, ak k priestupku nedošlo) 

 

V § 24 ods. 4 sa číslo „27“ nahrádza číslom „28“. 

 

V § 24 sa dopĺňa odsek 5 v znení „Disciplinárne rozhodnutie je disciplinárny orgán povinný 

doručiť s 15-dňovou lehotou na odvolanie aj ZO SRZ obhospodarujúcej revír, v ktorom sa 

skutok stal.“ Ostatné odseky sa prečíslujú. 

(Odôvodnenie: organizácia, v ktorej je stíhaný členom veľakrát ukladá nedostatočné 

disciplinárne opatrenie, a preto organizácia, ktorá bola poškodená by mala mať právo sa proti 

takému rozhodnutiu odvolať ako riadny účastník konania) 

 

V § 24 sa dopĺňa odsek 8 v znení „Ak sa po vyhlásení disciplinárneho rozhodnutia 

disciplinárne potrestaný vzdá odvolania, môže sa vyhotoviť zjednodušené disciplinárne 

rozhodnutie, ktoré neobsahuje odôvodnenie. Ak ide o mladistvého, je potrebný súhlas jeho 

zákonného zástupcu.“ 

(Odôvodnenie: pre zjednodušenie konania; keď sa osoba vzdá odvolania, súhlasí s vydaním 

opatrením a nenamieta ho; rovnako to platí aj v slovenskom práve) 

 

Za § 24 sa dopĺňa nový § 25 s názvom „Trovy disciplinárneho konania“ v znení: 

„odsek 1 – Trovy disciplinárneho konania, ktoré vznikli disciplinárnemu orgánu znáša tento 

orgán. Trovy, ktoré vznikli disciplinárne stíhanému znáša disciplinárne stíhaný. 

odsek 2 – Disciplinárny orgán môže disciplinárne stíhanému a iným osobám, ktorých sa 

konanie týka, uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vznikli disciplinárnemu orgánu ich zavinením. 

odsek 3 – Disciplinárny orgán rozhoduje o výške trov konania na základe skutočných 

výdavkov a vlastného uváženia.“ Ostatné paragrafy sa prečíslujú. 

 



V § 26 sa odsek 3 nahrádza novým odsekom v znení „Odvolanie môže podať disciplinárne 

potrestaný člen zväzu alebo ZO SRZ, obhospodarujúca revír, v ktorom sa skutok stal, ktorá 

nesúhlasí s uloženým disciplinárnym opatrením.“ 

(Odôvodnenie: zosúladenie s § 24) 

 

V § 26 ods. 6 sa slovné spojenie za slovami „vziať späť“ nahrádza novým slovným spojením 

v znení „a to až do doby vydania rozhodnutia o podanom odvolaní odvolacím orgánom.“ 

 

V § 26 ods. 8 sa za prvú vetu dopĺňa druhá veta v znení „Pokiaľ bolo odvolanie podané po 

lehote v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, predpokladá 

sa, že bolo podané včas, ak sa tak urobilo najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia 

rozhodnutia.“ 

(Odôvodnenie: právo stíhaného, ak nemal vedomosť o tom, že lehota na podanie odvolania je 

15 dní, pretože nebol o tom poučený) 

 

V § 26 ods. 9 sa za slová „disciplinárneho orgánu“ dopĺňa slovo „potvrdiť“. 

(Odôvodnenie: disciplinárny orgán má právo rozhodnutie nielen zrušiť a zmeniť, ale aj 

potvrdiť; nedostatočné ustanovenie) 

 

V § 28 ods. 2 sa pred slovo „doručenú“ dopĺňa slovo „preukázateľne“. 

(Odôvodnenie: presné určenie, čo znamená preukázateľne doručená, aby nedochádzalo 

k pochybeniam, že by niekto namietal, že písomnosť bola doručená, ale nie preukázateľne) 

 

V § 29 sa dopĺňa odsek 2 v znení „Dovolanie možno podať do 60 dní od doručenia 

rozhodnutia disciplinárneho orgánu II. stupňa.“ 

(Odôvodnenie: presná špecifikácia lehoty a určenie, proti ktorému rozhodnutiu je možné 

podať dovolanie; nebolo to dostatočne upravené a boli rozdielne názory) 

 

V prílohe č. 1 sa do vzoru „Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania“ na záver dopĺňa 

„Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok“ 

(Odôvodnenie: aby nedochádzalo k zbytočným pochybnostiam, či je možné alebo nie je 

možné podať odvolanie) 

 

V prílohe č. 1 sa vo vzore „Rozhodnutie o odpustení disciplinárneho opatrenia dočasného 

vylúčenia alebo odňatia povolenia“ mení poučenie v znení „Proti tomuto rozhodnutiu nie je 

prípustný opravný prostriedok.“ 



(Odôvodnenie: ak orgán rozhodne, že neodpustí zvyšok trestu, nie je dôvod na to, aby sa 

potrestaný mohol domáhať iného rozhodnutiam nakoľko on je ten kto porušil predpisy a musí 

niesť aj následky) 

 

V prílohe č. 3 sa zrušuje slovné spojenie „Prečiny pytliactva podľa § 310 Trestného zákona“ 

a slovné spojenie „Spôsoby lovu uvedené pod bodmi 1 až 35 sa považujú za trestný čin 

pytliactva.“ 

(Odôvodnenie: postačuje úprava, že vymenované opatrenia sú pre organizácie záväzné; Rada 

nie je oprávnená určiť, či dané previnenia sú trestným činom pytliactva alebo nie; dochádza 

k pochybeniam, že disciplinárna komisia v odôvodnení uvedie, že disciplinárne stíhaný sa 

dopustil trestného činu v zmysle tejto prílohy; nie je to správne z právneho hľadiska; na túto 

chybu sa dopláca aj na súdoch) 

 

Príloha č. 3 sa upravuje nasledovne: 

 

I. Neoprávnený zásah do výkonu rybárskeho práva 

 

II. Lov rýb v čase ich ochrany 

3. 

Lov rýb mimo ustanoveného  

denné času lovu rýb   

(§ 12 písm. b) zákona) 

a) peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 

 

Privlastnenie si rýb nedosahujúcich 
najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet 

(§ 12 písm. c) zákona) 

Začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta 

lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu 

a hmotnosti ulovených rýb  

(§ 12 písm. d) zákona) 

b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Lov rýb bez rybárskeho lístka  

a) peňažná pokuta 50 EUR 

 

Lov rýb bez povolenia, ktoré 

je maximálne 3 dni po platnosti alebo ho 

nemá osoba pri sebe  

a) peňažná pokuta do 300 EUR 

 

Lov rýb bez platného povolenia 

(§ 10 ods. 1 zákona) 

a) komisia predloží vec výboru s návrhom na  

trvalé vylúčenie      

b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov 



III. Zakázané spôsoby lovu (pre všetky vody) 

6. 
Lov rýb v noci za pomoci svetla, zbieranie ikier, 

používanie lapadiel, čereňov s plochou väčšou        
ako 1 m2,vrší, košov 
(§ 13 ods.1 písm.b) zákona)                                     

a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ 
s návrhom na trvalé vylúčenie 

b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 

rokov 

c) peňažná pokuta 33 EUR až  300 EUR 

7. 
Lov rýb v rybovode a vo vyznačenom úseku      

nad ním a pod ním, používanie akéhokoľvek      
stáleho zariadenia alebo siete na lov rýb,      
zabraňovanie ťahu rýb proti vode, lov rýb na       
miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych 

situáciách, lov rýb zhromaždených v čase neresu 

a na zimoviskách (§ 13 ods.1 písm b,c) zákona) 

a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ 
s návrhom na trvalé vylúčenie 

 b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 

rokov 

8. 
Lov rýb vypustením, odrezaním alebo 
odčerpaním vody 
(§ 13 ods.1 písm d) zákona) 

a) komisia predloží vec výboru ZO SRZ 
s návrhom na trvalé vylúčenie 

 b)dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 

rokov 

9. 
Lov rýb pri vodohospodárskych stavbách v 
tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa  
hrádze alebo hate, od objektov vodných 

elektrární,  

čerpacích staníc, od technických zariadení,  

odvodňovacích a závlahových kanálov a 

plavebných  

komôr, lov rýb z plavidiel a plávajúcich 

technických  

zariadení v plavebných komorách, z cestných a  

železničných mostov, z lávok pre peších, 

  v biokoridoroch (§13 ods.1 písm e) zákona)  

a) peňažná pokuta 166 EUR           

10. 
Lov rýb na zaplavených pozemkoch pri                  
povodniach, zabraňovanie rybám vrátiť sa                               
do rybárskeho revíru                                                            
(§ 13 ods.1 písm. f) zákona) 

a) dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 

rokov 

  

IV. Zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách 

 11. 
Lov rýb viac ako jednou udicou 
(§14 písm.a) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

12. 
Použitie živej nástrahovej rybky pri love 
(§14 písm.b) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

13. 
Použitie inej ako umelej mušky v počte 
väčšom ako 3 pri love,                                                        
(§14 písm.c) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 
 

14. 
Použitie viac ako jedného háčika pri love 
na mŕtvu rybku                                                                     
(§14 písm.d) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

15. 
Lov na plávanú a položenú, 
(§14 písm.e) zákona)                                                            

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 
 

16. 
Použitie viac ako jednej nástrahy pri love, 
(§14 písm.f) zákona)                                                            

a) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

  



17. 
Použitie červov a hmyzu vo všetkých 
vývojových štádiách ako nástrah pri love                             

(§14 písm.g) zákona)                                                            

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

18. 
Lov viac ako tri dni v týždni 
(§14 písm.h) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

    

V. Zakázané spôsoby lovu v lipňových vodách 
19. 
Lov viac ako jednou udicou 
(§15 písm.a) zákona)                                                            

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 
 

20. 
Použitie živej rybky ako nástrahy 
(§15 písm.b) zákona)                                                            

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

21. 
Použitie iných ako umelých mušiek 
v počte väčšom ako tri a použitie                                         

ako muškárskeho náradia pri love                                        

(§15 písm.c) zákona) 

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

22. 
Lov na mŕtvu rybku alebo na prívlač 
od 1.júna do 31.októbra                                                        

(§15 písm.d) zákona) 

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

23. 
Použitie iných ako nástrah rastlinného 
pôvodu pri love na plávanú                                                  

(§15 písm.e) zákona)                                                              

a) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

24. 
Lov rýb na položenú 
(§15 písm.f) zákona)                                                            

a) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

25. 

Požitie hmyzu vo všetkých vývojových 
štádiách, červov všetkých druhov, ryže,                               
tarhone, krúpov a všetkých napodobenín                            

ikier ako nástrah pri love 

(§15 písm.g) zákona) 

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

26. 
Lov viac ako päť dní v týždni 
(§15 písm.h) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

  

VI. Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách 
27. 
Lov na viac ako dve udice 

(§16 písm.a) zákona) 

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

28. 
Lov na viac ako dva nadväzce 

na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom, 

lov na viac ako jeden nadväzec opatrený 

dvojháčikom alebo trojháčikom a lov na viac ako 

tri mušky pri love s muškárskou udicou, 

s výnimkou umelých nástrah na prívlač 

(§ 16 písm. b) zákona) 

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

29. 
Lov na rybku prinesenú z iného revíru 
(§16 písm.c) zákona)                                                            

a)peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 
 

30. 
Lov na rybku alebo prívlač od 1.februára do 
15.júna (§16 písm.d) zákona)                                                          

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 



31. 
Použitie viac ako jednej udice s viac ako jednou 
návnadou pri love na prívlač                                               

(§16 písm.e) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

 

32. 
Lov v čase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia 
(16 písm.f) zákona)                                                               

a) peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 

  

VII. Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky                                           

33. 
Použitie živej rybky ako nástrahy pri love 
(§17 písm.a) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

34. 
Lov hlavátky inak než prívlačou na umelé 
nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením                           
(§17 písm. b) zákona)                                                          

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

35. 
Ponechanie si viac ako jednej ulovenej 
hlavátky v jednom kalendárnom roku                                  
(§ 17 písm.c) zákona)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

                                                                                               

              VIII. Porušovanie zásad riadneho výkonu rybárskeho práva 
36. 
Lov ostatných vodných organizmov v 
čase ochrany                                                                        

(§ 11 vyhlášky)                                                                    

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

38. 
Nedodržanie spôsobu zaobchádzania s 
rybami 
a ostatnými vodnými organizmami                                     

ulovenými v čase ochrany, alebo 

poranenými                    

(§14 ods.14 vyhlášky) 

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

39. 
Porušenie zásad ochrany 
prírody znečistením                     
brehov a okolia, prípadne 
iné zásahy do prírodného          

prostredia (zákon o ochrane prírody a 
krajiny) 

a) peňažná pokuta 166 EUR 

44. 
Použitie sonaru počas lovu rýb. 
(§ 17 odst.10 vyhlášky)                                                       

a)peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 

 

45. 
Nesplnenie si povinnosti 
sprevádzajúcej                             
osoby podľa § 14 odst. 6 a 7 vyhlášky                                 

a) peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 
 

46. 
Privlastnenie si rýb nad povolený počet a 
hmotnosť 
(§14 ods.9 vyhlášky)                                                           

a ) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov 

47. 
Vyhradzovanie si miesta k lovu rýb 
(§ 14 odst. 10 vyhlášky)                                                      

a) peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 

48. 
Nevyhovujúce prechovávanie rýb v živom 
Stave (§ 14 odst.11 vyhlášky)                         

a) peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 

49. 
Nevyhovujúce prechovávanie usmrtenej                             

a)peňažná pokuta 33 EUR až 166 EUR 



ryby, u ktorej nie je možné zistiť 

jej lovnú mieru. 

(§ 14 odst.12 vyhlášky) 

50. 
Nekompletnosť povinnej výbavy-meradlo, 
uvoľňovač háčikov a podberák.   
(§ 14 odst. 15 vyhlášky)                     

a )  peňažná pokuta 33 EUR 
 

 

Ostatné opatrenia zostávajú nezmenené. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť 30.04.2016 a účinnosť od 15.05.2016. Legisvakačná lehota 

medzi dňom platnosti a dňom účinnosti slúži pre adresátov predpisu na oboznámenie sa s jeho 

obsahom. 

 

 

 

 

 

 

        Slovenský rybársky zväz 

         Rada Žilina 



 


