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Rada Slovenského rybárskeho zväzu pre zabezpečenie transparentného, hospodárneho a 

efektívneho zarybňovania revírov Rady SRZ a revírov ZO SRZ z finančných prostriedkov 

získaných predajom povolení na rybolov vydáva túto smernicu. 

 

I. 

Použitie finančných prostriedkov za predané  

povolenia na rybolov 

 
  Rada SRZ a ZO SRZ finančné prostriedky získané za vydané povolenia na rybolov 

(ďalej len povolenie) použijú výhradne na úhradu nákladov spojených so zarybňovaním 

rybárskych revírov vo svojom obhospodarovaní, vrátane revírov zaradených do zväzových 

kaprových a zväzových lipňových povolení (výroba rybích násad, nákup rybích násad, platba 

za nájom rybárskych revírov, dopravné náklady na vysádzanie násad, veterinárne a zdravotné 

opatrenia), na monitoring a zlepšovanie životných a ekologických podmienok v kaprových a 

lososových vodách, na zlepšovanie životného prostredia v tečúcich vodách, pre chov a 

prirodzenú reprodukciu rýb, na výkup pozemkov pod rybárskymi revírmi, na pravidelné a 

mimoriadne náklady súvisiace so zabezpečením rybárskych revírov a na ochranu rybárskych 

revírov. 

 

II. 

Zarybňovacie fondy 

 

Finančné prostriedky, ktoré Rada SRZ získa priamym predajom povolení a odvodom 

ZO SRZ z predaja povolení sa rozdeľujú v súlade so Stanovami SRZ a "Smernicou  o platení 

zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov" nasledovne: 

 

A) Na monitoring a zlepšovanie životných a ekologických podmienok v kaprových a 

lososových vodách, na zlepšovanie  životného prostredia v tečúcich vodách, pre chov a 

prirodzenú reprodukciu rýb, na pravidelné a mimoriadne náklady súvisiace so 

zabezpečením rybárskych revírov a na ochranu rybárskych revírov sa vyčlení finančná 

čiastka vo výške maximálne 20 % celkového príjmu z predaja všetkých druhov 

povolení a všetkých odvodov ZO SRZ. 

 

B) Na zarybnenie rybárskych revírov sa použije minimálne 80 % finančných prostriedkov  

celkového príjmu z predaja všetkých druhov povolení a všetkých odvodov ZO SRZ, 

ktoré sa rozdeľujú do nasledovných fondov: 

 

1. Zarybňovací fond  na kaprové revíry Rady SRZ - fond sa vytvára z finančných 

prostriedkov prijatých od ZO SRZ za odvod zo zväzových kaprových povolení vo 

výške 60 % z celkového príjmu a finančných prostriedkov získaných z predaja 

hosťovacích povolení na kaprové revíry Rady a použije sa na zarybnenie kaprových 
revírov Rady SRZ. 

2. Zarybňovací fond na kaprové revíry ZO SRZ (podľa oblastí) - fond sa vytvára z 

finančných prostriedkov prijatých od ZO SRZ za odvod zo zväzových kaprových 

povolení vo výške 30 %  z celkového príjmu a použije sa na zarybnenie kaprových 

revírov ZO SRZ zaradených do kaprového zväzového povolenia. 

3. Zarybňovací fond na lipňové revíry ZO SRZ - fond sa vytvára z finančných 

prostriedkov získaných z predaja zväzových lipňových povolení vo výške 70 %  z 
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celkového príjmu a použije sa na zarybnenie lipňových rybárskych revírov ZO SRZ 

zaradených do zväzového lipňového povolenia. 

4. Zarybňovací fond na lososové (pstruhové, lipňové) rybárske revíry Rady SRZ -  

fond sa vytvára z finančných prostriedkov získaných z predaja zväzových lipňových 

povolení vo výške 30 % z celkového príjmu a finančných prostriedkov získaných z 

predaja všetkých druhov povolení na revíry VN Palcmanská Maša (Dedinky), VVN 

Bešeňová, Orava č. II., Váh - Krpeľany a použije sa na zarybnenie týchto revírov. 

5. Zarybňovací fond zo zvláštnych povolení - fond sa vytvára z finančných prostriedkov 

získaných za predaj zvláštnych povolení a použije sa na zarybnenie revírov ZO SRZ, 

reprezentačného revíru Rady Gôtovany - zátoka podľa vykázaných úlovkov držiteľmi 

týchto povolení a revírov Rady s režimom bez privlastnenia si úlovkov (CHAP). 

6. Zarybňovací fond z čereňových povolení - fond sa vytvára z finančných prostriedkov 

získaných z predaja povolení na lov čereňom. 

7. Rezervný zarybňovací fond – fond sa vytvára z finančných prostriedkov prijatých od 

ZO za odvod zo zväzových kaprových povolení vo výške 10 % z celkového príjmu 

a celého odvodu do rezervného fondu Rady vo výške 2 €. 

 

Sekretariát Rady SRZ vedie evidenciu predaja jednotlivých druhov povolení a podľa 

tejto evidencie napĺňa jednotlivé zarybňovacie fondy. Evidenciu zarybňovacích fondov vedie 

na príslušných analytických účtoch. Odvod prostriedkov na podúčet a jeho čerpanie kontroluje 

Rada SRZ. 

 

 

III.  

Zásady a kritéria na prerozdelenie finančných prostriedkov zo 

zarybňovacích fondov pre revíry Rady SRZ a ZO SRZ 

 

1. Zarybňovací fond pre kaprové revíry Rady SRZ 

 
Zásady : 1. Splniť minimálnu zarybňovaciu povinnosť na príslušnom revíri. 

 

      Kritériá :  

1. Uzavreté vodné plochy  -  nad 3001 ha   zarybnenie min. 25 € na 1 ha 

-  od 2001 do 3000 ha  zarybnenie min. 30 € na 1 ha 

-  od 1001 do 2000 ha  zarybnenie min. 40 € na 1 ha 

-  od 101   do 1001 ha  zarybnenie min. 50 € na 1 ha       

-  do  100 ha   zarybnenie min. 60 € na 1 ha       

2. Úživnosť a prirodzená produkcia revíru.                  

3. Druh a množstvo úlovkov v jednotlivých revíroch. 

                  

2.   Zarybňovací fond pre kaprové revíry ZO SRZ (podľa oblastí) 
 
 

Zásady : 1. Finančné prostriedky získané za zväzové kaprové povolenia sa použijú na 

dorybnenie  revírov ZO SRZ zaradených do zväzového povolenia tak, že sa  

zoberie do úvahy okrem hektárovej rozlohy, úlovky rybárov z iných ZO SRZ, 

návštevnosť rybárskeho revíru ako aj prísun finančných prostriedkov z 

jednotlivých oblastí. 
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      Kritériá :  

1. Uzavreté vodné plochy  - do 10 ha           zarybnenie 150 € na 1 ha  

          - od 10 do 20 ha             zarybnenie 130 € na 1 ha 

                                                  - od 21 do 60 ha             zarybnenie  90 € na 1 ha  

                                                   - od 61 do 100 ha           zarybnenie 50 € na 1 ha 

    - nad 100 ha                   zarybnenie 30 € na 1 ha 

 

 2. Vodné toky – na dorybnenie revírov zaradených do zväzového kaprového povolenia 

 sa na základe charakteru toku odporúča vysadiť na plochu 1 ha násady kapra, 

 reofilných alebo lososovitých druhov, prípadne adekvátnu kombináciu v hodnote 15 €. 

 Na základe odporučenia ichtyológov je možné do revírov vysadiť násadu dravých 

 druhov rýb. 

 3. Prihliada sa na úživnosť a prirodzenú produkciu revíru. 

 4. Zohľadňuje sa druh a množstvo úlovkov na jednotlivom revíri v predchádzajúcich 

 rokoch. 

 5. Berú sa do úvahy aj úlovky iných rybárov a návštevnosť daného revíru 

 v predchádzajúcom roku.  

 

3. Zarybňovací fond na lipňové revíry ZO SRZ. 

 

    Zásady: Zarybňujú sa všetky lipňové revíry ZO SRZ zaradené do zoznamu rybárskych 

revírov pre držiteľov lipňového zväzového povolenia. 

 Kritéria:    1.   Druh a  množstvo  ulovených  rýb v príslušnom  revíri  držiteľmi  zväzových  

                           lipňových povolení. 

2. Pri plánovaní zarybnenia sa berie do úvahy úživnosť a prirodzená produkcia. 

3. Na 1 ha sa odporúča vysadiť minimálne 100 ks lipňa (Li1). 

4. Na základe odporučenia ichtyológa, je možné do revírov vysadiť aj násadu 

reofilných alebo ostatných lososovitých druhov rýb. 

5. Berie sa do úvahy aj návštevnosť revíru rybármi v predchádzajúcom roku. 

 

 

4. Zarybňovací fond na lososové (pstruhové, lipňové) revíry Rady SRZ 

 

    Zásady: Zarybňujú sa všetky lososové vody Rady SRZ. 

     

    Kritéria : 1.   Naplniť minimálne zarybnenie stanovené na lososové revíry Rady SRZ. 

2. Zohľadňuje sa druh a množstvo úlovkov na jednotlivom revíri  

v predchádzajúcich rokoch. 

3.   Berie sa do úvahy aj návštevnosť revíru rybármi v predchádzajúcom roku. 

 

 

5.  Zarybňovací fond zo zvláštnych povolení. 

 
Zásady : Zarybňujú sa všetky revíry ZO SRZ zaradené do zoznamu rybárskych revírov 

  pre držiteľov zvláštnych povolení a reprezentačný revír Rady Gôtovany - zátoka, 
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  na ktorých boli z predaných povolení (mimo bezplatne vydaných) vykázané ich 

  držiteľmi úlovky rýb v minimálnej hodnote  170 €.   

Kritéria :     1.    Zohľadňuje sa druh a  množstvo  ulovených  rýb v príslušnom  revíri  držiteľmi   

zvláštnych povolení v predchádzajúcom roku. 

  2.   Prihliada sa na finančnú rentabilitu dopravy násad na jednotlivé rybárske revíry. 

        3.   V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov vo fonde sa tieto použijú na 

zarybnenie revírov Rady s režimom bez privlastnenia si úlovkov. 

 

6.  Zarybňovací fond z čereňových povolení 

 
Zásady : 1. Zarybňujú  sa všetky revíry SRZ ( rieka Dunaj, Morava ) zaradené do 

zoznamu rybárskych revírov pre držiteľov čereňových povolení, na ktorých  boli 

vykázané držiteľmi týchto povolení  úlovky rýb. 

   

     Kritéria :      1. Kritéria stanovuje každoročne podľa miestnych podmienok príslušný ichtyológ. 

2. Do úvahy sa berie druh a množstvo ulovených rýb v príslušnom revíri držiteľmi 

čereňových povolení.  

      

                     

7.  Rezervný zarybňovací fond. 

 
Zásady použitia : 1.   Na potrebné prvotné zarybnenie revírov SRZ v príslušnom roku. 

   2.   Na čiastočnú úhradu škôd vzniknutých úhynom rýb v prípadoch  

                                          nezisteného vinníka „ (podľa kritérií stanovených v prílohe č. 1)  

                                   3.  Na vytvorenie rezervy finančných prostriedkov („fond ichtyológov“) 

pre potrebu umiestnenia prípadnej nadprodukcie niektorých druhov 

násad na rybochovných strediskách Rady SRZ, pre prípad 

mimoriadnych situácií a pre potrebu poskytnutia podpory rybárskym 

revírom a ZO SRZ, ktoré sú použitím podmienok tejto smernice 

vylúčené z čerpania ostatných fondov resp. nie je možné poskytnúť 

adekvátne zarybnenie. 

                                   4.  Na doplnenie financovania vyššie uvedených fondov u ktorých by 

došlo použitím podmienok tejto smernice k významnému 

negatívnemu dopadu na zarybňovanie rybárskych revírov Rady alebo 

revírov ZO SRZ zaradených do zväzového kaprového a zväzového 

lipňového povolenia.  

                                   5.  Na zarybnenie rybárskeho revíru Rady SRZ, u ktorého by nedošlo 

použitím podmienok tejto smernice k splneniu minimálnej 

zarybňovacej povinnosti budú na  splnenie tejto zákonnej povinnosti 

použité finančné prostriedky z  rezervného fondu. 

 

Finančné prostriedky z rezervného zarybňovacieho fondu sa podľa zásad použitia rozdeľujú 
percentuálnym podielom nasledovne: 

 

a) Na prvotné (1) zarybnenie a ekologické (2) havárie 20 % celkovej sumy 

b) Na vytvorenie rezervy (3) „fond ichtyológov“ 10 % celkovej sumy 

c) Na doplnenie (4) financovania ostatných fondov spolu 70 % celkovej sumy 

- Zarybňovací fond pre kaprové revíry ZO SRZ (podľa oblastí) – 55 % 

- Zarybňovací fond na lipňové revíry ZO SRZ – 10 % 

- Zarybňovací fond na lososové (pstruhové, lipňové) rybárske revíry Rady SRZ – 5 % 
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Postup pri žiadaní dotácie ZO SRZ z Rezervného zarybňovacieho fondu je uvedený v bode      

č. 2. až 3 prílohy č. 1. 

 

IV. 

Zásady a kritéria pre zaraďovanie revírov  

do zväzových povolení 

 

Vymedzenie základných pojmov: 

 

1) Vodné toky 

 

 Pre účely zaraďovania revírov do zväzových povolení je vodným tokom MŽP 

vytvorený rybársky revír pozostávajúci z trvalo tečúcich vôd po zemskom povrchu v 

prirodzenom koryte alebo v umelom koryte okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a 

povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku tvoriacich samostatný rybársky revír 

s výnimkou zdrží na vodných tokoch. Zdržou sa pre účely tejto smernice rozumie umelé 

vzdutie vôd v koryte toku manipulovateľnou haťou s jedným alebo viacerými haťovými 

poľami. Manipuláciou klapiek alebo vakových hatí dochádza v zdrži ku kolísaniu hladiny a pri 

povodňových prietokoch dochádza k ich úplnému vyhradeniu.  

 Vodné toky sú v dôsledku rozsahu a dĺžky vo väčšine prípadov rozdelené na väčšie 

množstvo rybárskych revírov. Zároveň sa však jedná o kontinuálne prepojený vodný 

ekosystém, ktorý môže byť miestami narušený priečnou vodnou stavbou čo však okrem 

veľkých vodných nádrží neznamená absolútne oddelenie revírov. Vzhľadom k týmto 

skutočnostiam je potrebné pri rybárskom obhospodarovaní brať do úvahy vodný tok ako celok 

a nezameriavať sa len na jednotlivé časti. 

 

 Všetky vodné toky tvoriace kaprové rybárske revíry s účelom využitia lovný sú 

automaticky zaradené do zoznamu revírov s platnosťou zväzového kaprového povolenia 

– ZKP.  

Kaprové rybárske revíry s účelom využitia „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) sa na 

základe podania žiadosti obhospodarujúcej ZO SRZ vyradia zo zväzového kaprového 

povolenia bez nároku na zarybnenie z finančných prostriedkov zo zarybňovacích fondov  

pre kaprové revíry. V prípade zmeny režimu CHAP na účel využitia lovný sa revír 

automaticky vracia do zväzového kaprového povolenia. 

 

 Všetky vodné toky tvoriace lipňové rybárske revíry s účelom využitia lovný sú 

automaticky zaradené do zoznamu revírov s platnosťou zväzového lipňového povolenia - 

ZLP.  

Lipňové rybárske revíry s účelom využitia „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) sa na 

základe podania žiadosti obhospodarujúcej ZO SRZ vyradia zo zväzového lipňového 

povolenia bez nároku na zarybnenie z finančných prostriedkov zo zarybňovacích fondov 
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pre lipňové revíry. V prípade zmeny režimu CHAP na účel využitia lovný sa revír 

automaticky vracia do zväzového lipňového povolenia. 

 

 ZO SRZ môže zmeniť kaprový alebo lipňový rybársky revír na režim CHAP minimálne 

na dobu troch rokov a požiadať o jeho vyňatie zo zväzového povolenia len do konca augusta 

príslušného roka, nakoľko od nasledujúceho roka bude platiť nový Rybársky poriadok pre 

držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov a nový Rybársky poriadok pre držiteľov 

zväzových lipňových povolení, v ktorých dodatočné úpravy počas roka nie sú možné. Úpravy 

v rámci trojročného obdobia sa uskutočnia po schválení Radou SRZ len v odôvodnených a 

nevyhnutných prípadoch. 

 

      2) Uzavreté vody 

 

Do zväzového kaprového povolenia môže každá ZO SRZ zaradiť kaprový revír,  ktorý u 

uzavretej vodnej plochy resp. vodného toku spĺňa nasledovné kritéria :   

 uzavretá vodná plocha by mala mať minimálnu výmeru 10 ha 

 zaradenie resp. vyňatie príslušného rybárskeho revíru do/zo Zväzového 

kaprového povolenia posudzuje príslušný ichtyológ a na základe odporúčania 

schvaľuje Rada SRZ. Na základe odporúčania a objektívneho zdôvodnenia 

môže byť do Zväzového kaprového povolenia zaradený aj revír s menšou 

výmerou ako je uvedené v predchádzajúcom bode. 

 

      3) Rybárske revíry s neurčitou špecifikáciou 

 

Rybársky revír, o ktorom nemožno s určitosťou rozhodnúť, či ide o vodný tok v zmysle tejto 

smernice, nie je možné automaticky zaradiť do zväzového povolenia.  

O zaradení takéhoto rybárskeho revíru rozhoduje Rada SRZ na základe žiadosti ZO SRZ alebo 

návrhu členov Rady SRZ a odporúčania ichtyológa. 

 

V. 

Záverečné ustanovenie 

 

 Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017 a ruší doteraz platnú Smernicu na 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích 

fondov zo dňa 12.12.2015. Smernica je záväzná pre všetky organizačné zložky a orgány SRZ.  

 Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je príloha č. 1 Postup pri žiadaní finančných 

dotácií z rezervného fondu Rady SRZ, príloha č.2 Usmernenie obhospodarovaniu rybárskych 

revírov Rady SRZ v režime"CHAP" a príloha č.3 Zoznam rybárskych revírov s režimom CHAP. 

 

 

V Žiline dňa 30.04.2016 

 

        Slovenský rybársky zväz 

              Rada 


