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Vec:
Kontrola činnosti užívatel'a rybárskych revírov - zaslanie rybárskych poriadkov
mestských a miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu, Rada - Žilina
a rybárskych poriadkov vydávaných Radou Slovenského rybárskeho zväzu platných od
1.1.2015 - vyhodnotenie
Listom Č. 394/243/15 - OTV z 18.02.2015, ktorý bol na sekcii vôd Ministerstva
životného prostredia SR (MŽP SR) zaevidovaný 25 .02.2015, ste reagovali na výzvu MŽP SR
zaslaním rybárskych poriadkov základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej
len "SRZ) spolu s rybárskymi poriadkami vydávanými Radou SRZ platnými od 1.1.2015 .
MŽP SR za účelom odstránenia protiprávneho stavu vyplývajúceho z nesprávnej
interpretácie jednotlivých paragrafových ustanovení zákona Č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a jeho vykonávacieho predpisu Č. 185/2006
Z. z. (ďalej len "vyhláška") a tiež zosúladenia citovaných predpisov a ostatnej legislatívy
týkajúcej sa rybárstva s rybárskymi poriadkami, sk~ntrolovalo spolu 123 rybárskych
poriadkov všetkých základných organizácií SRZ.
Vykonanou kontrolou boli zistené protizákonné, neprípustné, alebo neoprávnené
formulácie obmedzení, povolení, prípadne zákazov v celkovom počte 55, nachádzajúcich sa
v rybárskych poriadkoch 30 základných organizácií SRZ. Nižšie v texte sú uvedené druhy
nezrovnalostí, ktoré sa nachádzajú v rybárskych poriadkoch so zoznamom organizácií SRZ,
ktoré sa ich dopustili a komentárom MŽP SR k danej problematike.
l)

Zavedenie "hornej lovnej miery" rýb (17 organizácií)
MsO
MsO
MsO
MsO
MsO
MsO

SRZ Dunaj ská Streda
SRZ Senica
SRZ Sereď
SRZ Sládkovičovo
SRZ Šaštín Stráže
SRZ Senica

MsO SRZ Šoporňa
MsO SRZ Kolárovo
MsO SRZ Nové Zámky
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
MO SRZ Stará Turá
MsO SRZ Zvolen
MO SRZ Tornaľa
MO SRZ Moldava n Bodvou
MO SRZ Čadca
MO SRZ Kysucké Nové Mesto
MO SRZ Sabinov
Komentár: § 13 vyhlášky ustanovuje najmenšiu lovnú mieru rýb. Zákon a vyhláška
však nezavádza a nepozná pojem "hornej lovnej miery" ako maximálnu hranicu, pri ktorej je
možné si ulovenú rybu privlastniť, resp. nezakladá povinnosť ulovenú rybu prekračujúcu
"hornú lovnú mieru" pustiť späť do vody. Vzhľadom na vyššie uvedené, nie je možné
v rybárskych poriadkoch formulovať obmedzenie privlastňovania si rýb nad určitú "hornú
lovnú mieru" ako požiadavku direktívneho charakteru, v niektorých prípadoch dokonca pod
hrozbou sankcií, tak ako je to uvedené v miestnom rybárskom poriadku MsO SRZ Nové
Zámky, alebo MO SRZ Čadca.
Direktívne obmedzenie privlastňovania si rýb nad určitú "hornú lovnú mieru" nie je
možné prijať ani v prípade, že sa na tom riadne uzniesla členská schôdza rybárskej
organizácie a nadradiť tým váhu uznesenia členskej schôdze rybárskej organizácie nad zákon
a vyhlášku.
Informácia o požiadavke obmedzenia privlastňovania si rýb nad určitú "hornú lovnú
mieru" môže mať len odporúčací charakter. V opačnom prípade dochádza k porušeniu jednej
z hlavných zásad právneho systému Slovenskej republiky: "všetko je dovolené, čo nie je
zakázané". Čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky uvádza: "Každý môže konať, čo nie je
zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá".
Zavádzanie zákazov a obmedzení nad rám e'c , alebo v rozpore so zákonom
prostredníctvom rybárskych poriadkov, môže priviesť do omylu aj rybársku stráž so statusom
verejného činiteľa pri výkone svojej funkcie. Zasiahnutie do výkonu rybárskeho práva
z dôvodu vyžadovania dodržať "hornú lovnú mieru", môže mať za následok obvinenie
rybárskej stráže zo zneužitia právomoci verejného činiteľa so všetkými právnymi dôsledkami.
MŽP SR rozumie požiadavke základných organizácií SRZ pre vytvorenie atraktívnych
rybárskych revírov s výskytom trofejných kusov rýb. Je však potrebné realizovať požiadavky
na rybárov striktne v rámci ustanovení platných právnych predpisov, napríklad formou
osvety, rešpektovania kódexov rybára a presadzovania rybárskej etiky. Inšpiráciou v tomto
smere môže byť aj miestny rybársky poriadok SRZ MsO Levice.
2) Nevydanie nového povolenia na rybolov po privlastnení si 50 ks rýb
MO SRZ Topoľčany
MsO SRZ Senica

MsO SRZ

Sereď

Komentár: podľa § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky obsahuje povolenie na rybolov údaje
o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ rybárskeho revíru. Zákon a vyhláška
však nezavádza právo užívateľa nevydať nové povolenie na rybolov rybárovi z titulu
vyčerpania rozsahu predošlého povolenia. Nevydanie nového povolenia na rybolov je aj
v rozpore so smernicou Rady SRZ o platení členských príspevkov a o vydávaní povolení na
rybolov, ktorá uvádza: "V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného
množstva privlastnený ch rýb zakúpiť ďalšie povolenie, na ktoré má nárok."
MŽP SR je toho názoru, že cesta ako zveľaďovať rybárske revíry, budovať atraktívne
rybárske lokality a zhodnocovať rybiu osádku nie je v obmedzovaní rybárov a ich aktivít.
Naopak, SRZ spolu s jeho mestskými a miestnymi rybárskymi organizáciami, ako najväčšie
občianske združenie na Slovensku zoskupujúce 115 tisícovú členskú základňu, by pomocou
správne nastavenej politiky pri tvorbe cien rybárskych povolení a vhodných manažmentových
opatrení malo rybárom ponúknuť možnosť vybrať si paletu rôznych povolení s rôznym
rozsahom a cenou. Týmto spôsobom je možné podporiť aktivity rybárov a získať prostriedky
na zveľaďovanie rybárskych revírov.
S ohľadom na ochranu rýb podľa § 11 ods. 1 a 3 zákona a čas individuálnej ochrany
rýb podľa § 10 ods. 1 vyhlášky, si môže maximálne úspešný rybár počas kalendárneho roka
privlastniť:

• v kaprových vodách, ktoré nie sú vodným tokom, bez udelenia výnimky
ministerstvom spolu 574 kusov kapra l),
• v pstruhových vodách v rámci troch lovných dní v týždni podľa § 14 písm. h) spolu
300 kusov rýb 2).
V nadväznosti na vyššie uvedené maximálne počty privlastnených rýb uvádzame, že
rybár môže teoreticky vyčerpať 50 - kusový rozsah povolenia v kaprových vodách 12 krát a
v pstruhových vodách 6 krát. V prípade záujmu rybára o viacnásobné zakúpenie rybárskeho
povolenia, by ho rybárska organizácia nemala obmedzovať napríklad na jednu dvanástinu, aj
keď len skôr teoreticky možného počtu privlastnených kaprov, ale prispôsobiť tomu
cenotvorbu povolení.
3) Ukladanie zákazov a obmedzení nad rámec zákona a vyhlášky po jesennom zarybnení
MsO SRZ Šurany- lov rýb zakázaný s výnimkou lovu dravcov a nástrahových rýb na
bič do 5m, prípadne čereňov; lov pstruha dúhového a dravých rýb na prívlač iba na
umelé nástrahy aj s pomocou sbirolina až do začiatku lovu kapra
MsO SRZ Sereď - po jesennom zarybnení do konca roka privlastniť si len jedného
kapra
Komentár: podľa § 17 ods. 11 vyhlášky moze užívateľ rybárskeho revíru pri
zarybňovaní rybárskeho revíru násadou väčšou, ako je najmenšia lovná miera rýb zakázať lov
vysadzovaných druhov rýb v rozpätí od 14 do 30 dní. Súčasná právna úprava však nedovoľuje
po vykonaní zarybnenia zakázať určité spôsoby lovu rýb, použitie vybraných nástrah a pod.
Za predpokladu, že si v tom ktorom dni neprivlastní l ulovený kus kapra prekračujúceho hmotnosť 7 kg.
Za predpokladu, že celková hmotnosť napríklad troch po sebe ulovených a privlastnených pstruhov v danom
dni nepresiahla 7 kg.
I)

2)

MŽP SR rozumie často krát logickým požiadavkám a zákazom užívatel'ov rybárskych revírov
a rybárskych hospodárov v snahe zvel'adiť a ochrániť rybiu osádku, najmä v čase krátko po
zarybnení. Vychádzajúc z platného právneho stavu však môžu mať takéto obmedzenia len
odporúčací charakter, nie direktívny.
4) Všeobecný zákaz zavážania a zanášania nástrah
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
MsO SRZ Krupina
MO SRZ Tisovec
MsO SRZ Michalovce
MO SRZ Vranov nad Topl'ou
Komentár: podľa § 17 ods. 8 vyhlášky možno lov rýb podl'a ods. 1,2,5 až 7 § 17
vyhlášky vrátane zavážania a zanášania nástrah vykonávať z malých plavidiel na rybárskych
revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha, okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových
vôd. Ak ide o rybárske revíry s rozlohou menšou ako 10 ha, rybár môže zavážať a zanášať
nástrahy v rámci intencií zákona a vyhlášky, t j. plavidlami nedosahujúcimi dížku trupu
2,5m3l , alebo napríklad pomocou RC plavidiel (lod'ky na ovládanie).
5) Obmedzenia výkonu rybárskeho práva pri rybárskych pretekoch
MO SRZ Stará Turá
MO SRZ Bardejov
MsO SRZ Dunaj ská Streda
Komentár: súčasná platná právna úprava neponúka možnosť obmedzenia výkonu
rybárskeho práva rybárom pri love na rybárskych revíroch v čase usporiadania rybárskych
pretekov. Podobne nezavádza ani výnimky napr. z § 14 vyhlášky (množstvo úlovkov a ich
evidencia; vyhradzovanie lovných miest) pre rybárov - pretekárov a usporiadatel'ov
organizujúcich rybárske preteky. Na základe vyššie uvedeného odporúčame vhodnou formou
upovedomiť rybárov o mieste a termíne konania pret(ťkov, pretože podl'a súčasnej platnej
právnej úpravy nie je možné obmedzovať v tomto smere rybárske právo direktívnym
spôsobom.
6) Iné neoprávnené zákazy alebo povolenia nad rámec zákona a vyhlášky, prípadne
prekročenie kompetencií užívatel'a rybárskych revírov
MsO SRZ Zvolen - povinnosť nosiť igelitové vrece na odpad, zákaz lovu prívlačou na
kaprovej vode vo vymedzenom úseku od 16.6. do 30.9. kalendárneho roka
MO SRZ Čadca - kaprové vody: Vodná nádrž Milošová - zákaz lovu na živú a mŕtvu
rybku celoročne
MO SRZ Dolný Kubín - lipňové vody- lov na prívlač povolený od 1. novembra do 31.
decembra len pre držitel'ov povolenia na lov hlavátky
MO SRZ Vranov nad Topl'ou -lipňové vody - zákaz vnadenia a lovu kukuricou
3) Definícia malého plavidla podl'a § 2 písm. g) zákona Č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

MO SRZ Spišská Stará Ves -lipňové vody - od 16.4 do 31.8 povolený lov na prívlač
len na umelé nástrahy
MsO SRZ Komárno - medzi povinnou výbavou rybára sa nachádza sieťka s kruhmi na
uchovanie ulovených rýb
MsO SRZ Dunajská Streda - zákaz privlastňovania si označených kaprov
MsO SRZ Veľký Meder - zákaz potápania na rybárskych revíroch
MO SRZ Tisovec - zákaz odkladania rýb do motorových vozidiel počas lovu; pri
privlastnení si lososovitých rýb musí ich loviaci okamžite usmrtiť a ponechať pri sebe
pre potreby kontroly
MsO SRZ Dubnica nad Váhom - deťom od 6 - 15 rokov je lov nástrahových rybiek
do čerienkov zakázaný; deti od 6 do 15 rokov - držitelia pstruhového povolenia môžu
loviť len na vybraných rybárskych revíroch; pstruhové vody - zákaz vnadenia
7) Neoprávnený zákaz používania všetkých plavidiel
MsO SRZ Zvolen - VN Dobrá Niva (24 ha) Lov z lode zakázaný. Vyvážanie, kŕmenie
a vylovovanie ryby z lode je povolené.
MsO SRZ Veľký Meder - zákaz používania všetkých plavidiel na revíroch s rozlohou
2 ha a 4 ha.
Komentár: podľa § 17 ods. 8 vyhlášky možno lov rýb podľa ods. 1,2,5 až 7 § 17
vyhlášky vrátane zavážania a zanášania nástrah vykonávať z malých plavidiel na
rybárskycb revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo
tečúcich povrchových vôd. § 2 písm. g) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej
plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymedzuje malé plavidlo bez ohľadu
na spôsob jeho pohonu ako plavidlo s dÍžkou trupu od 2,5 metra. Na základe vyššie
uvedeného je zrejmé, že rybár pri love rýb podľa § 17 ods. 1,2,5 až 7 vyhlášky vrátane
zavážania a zanášania nástrah na rybárskom revíri s rozlohou menšou ako 10 ha,
pomocou plavidla nedosahujúceho dÍžku trupu 2,5 m, aj keď ide napríklad o plávajúce
poleno alebo polystyrén, je právne nepostihnuteľný . Podľa v súčasnosti platného
znenia zákona a vyhlášky nie je možné direktívne obmedziť používanie všetkých
plavidiel ani na rybárskom revíri s rozlohou menšou ako 10 ha.
MŽP SR chápe zmysel zavádzania obmedzenia používania akýchkoľvek plavidiel na
rybárskych revíroch s rozlohou menšou ako 10 ha, pričom v extrémnych prípadoch by
využívanie neobmedzeného počtu plavidiel najmä na malých rybárskych revíroch
mohlo spôsobiť čiastočné alebo úplné znemožnenie lovu z brehu. V tomto prípade je
vhodné použiť odporúčací charakter obmedzenia.

.

8) Nevysporiadané rybárske revíry-vodné plochy
MO Revúca - Hlinisko
MO SRZ Moldava n Bodvou - lov v tokoch bez prideleného
zapísania čísla revíru do ktorého tok vteká

čísla

revíru spôsobom

9) Iné formálno-právne chyby, citácie zákona, chybný popis revírov nekorešpondujúci
s popisom revírov tak ako sú uvedené v evidencii MŽP SR, miery rýb nad rámec
legislatívnej úpravy
MO SRZ Snina - nesprávna citácia zákona a vyhlášky
MsO SRZ Zvolen - nesprávna citácia zákona a vyhlášky
MO SRZ Tisovec - nesprávna citácia zákona a vyhlášky
MO SRZ Stará Ľubovňa - nesprávne uvedená číslovka: od 16. apríla do 341. augusta
MO SRZ Brodské - popis rybárskych revírov nekorešponduje s databázou rybárskych
revírov vedenou na MŽP SR
MsO SRZ Dunajská Streda - miery rýb zavedené nad rámec legislatívnej úpravy jeseter sibírsky, veslonos americký
MO SRZ Šamorín - výnimku na skorší lov kapra vydáva MŽP SR a nie MPaRV SR
tak, ako je uvedené v miestnom rybárskom poriadku
Odporúčame

MsO SRZ Trnava, aby upravila rozsah povolenia na kaprové vody z
25 ks na 50 ks, tj . zosúladila rozsah povolenia so smernicou Rady SRZ.
MŽP SR odporúča používať v rybárskych poriadkoch nasledovné formy citácie
zákona: "zákon Č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov" a
jeho vykonávacieho predpisu "Vyhláška Č. 185/2 006 Z. z. ". V prípade citovania
vykonávacieho predpisu samostatne: " Vyhláška Č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov".
MŽP SR všeobecne odporúča rybárskym organizáciám kontrolu zhody popisu
rybárskych revírov uvedených v rybárskych poriadkoch s databázou rybárskych revírov
vedenou na internetovej stránke MZP SR, prípadne s identickou evidenciou revírov vedenou
na SRZ - Rada, Žilina. V prípade, že rybárske organizácie nedisponujú programom Microsoft
Access, v ktorom je databáza na MŽP SR vedená, na webe je možné bezplatne získať
programy, ktoré databázy Microsoft Access prehliadajú, ako napríklad "MDB Viewer Plus" a
iné.
V nadväznosti na kontrolné zistenia uvedené v texte Vás žiadame, aby ste z dôvodu
predchádzania kolízií medzi oprávnenými osobami na lov rýb a kontrolnými orgánmi,
odstránili všetky nezákonnosti a nezrovnalosti, na ktoré' sme Vás upozornili, a aby takto
upravené jednotlivé rybárske poriadky boli účinné od 1.1.2016.
S pozdravom

~.~
Ing. Vladimír Novák
vymenovaný na zastupovanie
generálneho riaditeľa sekcie vôd

