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O-14
Usmernenie - aplikácia výkonu rybárskeho práva v prechodnom období t.j.
do 31.12.2002
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky nám listom zo dňa 30.mája 2002 odporučilo inštruovať všetky
ZO SRZ o aplikácii výkonu rybárskeho práva v prechodnom období, do 31.12.2002 ako i o porušovaní ustanovení
zákona o rybárstve niektorými organizáciami. Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme podstatnú časť tohoto listu.
"Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve (ďalej len "zákon") a vyhláška MP SR č. 238/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o rybárstve (ďalej len "vyhláška"), nadobudli účinnosť v čase prebiehajúcej rybárskej
sezóny 2002. Táto skutočnosť spôsobila značné problémy, týkajúce sa povolení na rybolov vydaných na rybárske
revíry členené podľa v tom čase ešte platného zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a s tým súvisiace nejasnosti pri
aplikácii výkonu rybárskeho práva.
K očakávanému celkovému doriešeniu tohto nežiadúceho stavu dôjde s najväčšou pravdepodobnosťou 1. januára
2003. Od tohto termínu nadobudne účinnosť nová, značne rozsiahla databáza všetkých rybárskych revírov
Slovenska, zohľadňujúca všetky kritériá pre členenie vôd a vedenie ich evidencie vyplývajúce z nového zákona a
vyhlášky, ktorú MP SR v zmysle § 39 písm. p) zákona v spolupráci s Vami v súčasnosti intenzívne pripravuje.
MP SR taktiež považovalo za nemenej dôležité, aby bola otázka "revírovania", úzko súvisiaca s právom rybolovu, v
čo možno najväčšej miere doriešená aj na prechodné obdobie, t. j. do 31.12.2002, aby prípadným jednoduchým
neodborným prevodom nepstruhových vôd na vody kaprové a nadväzne neadekvátnymi spôsobmi lovu v ekologicky
nevhodných obdobiach lovu nenastali nedozerné škody v deštrukcii kvalitných rybích obsádok (lipeň, pstruh, hlavátka,
ohrozené druhy).
Na základe vyššie uvedeného Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ako ústredný orgán štátnej správy, ktorý v zmysle
§ 39 písm. a) zákona riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku rybárstva a činnosť jednotlivých užívateľov na
úseku rybárstva, odhliadnuc od znenia § 44 ods. 1 zákona, podľa ktorého rybárske revíry vyhlásené podľa doterajších
predpisov sa považujú za rybárske revíry podľa tohto zákona (zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve), Vám v rámci
usmernenia na prechodné obdobie predkladá nasledovný "Prevodník revírov na rok 2002":

Prevodník revírov na rok 2002
CHARAKTER - starý revír

CHARAKTER - nový revír (prevod)

DOBA
LOVU

pstruhový (P)

lososový - pstruhový

16.4. - 30.9.

pstruhový (P) s výskytom
lipňa

lososový - pstruhový

16.4. - 30.9.

nepstruhový (N)
(uzatvorené vodné plochy)

kaprový
(slepé, mŕtve a odstavené ramená, povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku - vodné
nádrže, štrkoviská, prepadliny, hliniská, rašeliniská a ďalšie uzatvorené vodné plochy)

*15.5. - 14.3.

nepstruhový (N)
(hlavný tok nepstruhový,
prítoky nepstruhové)

kaprový
(hlavný tok rieky - nepstruhový (napr. Dunaj, Morava, Vážsky Dunaj a pod., alebo jeho prítoky nepstruhové, alebo napr. dunajská ramenná sústava, ktorá má vlastný vtok a ústie do pôvodného
toku)

celoročne

zmiešaný (PN) s výskytom
lipňa
(hlavný tok nepstruhový,
prítoky pstruhové)

lososový - lipňový
(hlavný tok rieky)

1.6. - 31.12

lososový - pstruhový
(prítoky hlavného toku)

16.4. - 30.9.

zmiešaný (PN) s výskytom
lipňa a hlavátky
(hlavný tok nepstruhový,
prítoky pstruhové)

lososový - lipňový s výskytom hlavátky**
(hlavný tok rieky)

1.6. - 31.12

lososový - pstruhový
(prítoky hlavného toku)

16.4. - 30.9.

zmiešaný (PN)
(hlavný tok nepstruhový,
prítoky pstruhové)

kaprový
(hlavný tok rieky - nepstruhový( napr. Hron od Zvolena po Novú Baňu, Váh od Bytče po Trenčín,
a pod.)

celoročne

lososový - pstruhový
(prítoky hlavného toku)

16.4. - 30.9

* - skorší začiatok na základe platnej výnimky MP SR pre r. 2002!
** - lov hlavátky len na zvláštne povolenie!

V súvislosti s povoleniami na rybolov odporúčame, aby:



na všetky lososové - pstruhové vody platili doterajšie miestne povolenia pre vody pstruhové, príslušné
hosťovacie povolenia a osobitné povolenie,



na príslušné lososové - lipňové vody a lososové - lipňové vody s výskytom hlavátky platili príslušné
miestne povolenia pre vody nepstruhové, zväzové povolenia, príslušné hosťovacie povolenia a osobitné
povolenie,



na príslušné vody kaprové platili príslušné miestne povolenia pre vody nepstruhové, zväzové
povolenia, príslušné hosťovacie povolenia a osobitné povolenie.

V poslednom období sme taktiež zaznamenali viacero sťažností zo strany rybárov, ktorí nás upozorňujú na rôzne
obmedzenia pri výkone rybárskeho práva Vašimi organizačnými zložkami - užívateľmi rybárskych revírov (ZO SRZ).
Jedná sa najmä o:



znižovanie počtu vychádzok na kaprových vodách

§ 16 zákona neupravuje počet vychádzok na kaprových vodách, tzn. umožňuje loviť 7 dní v týždni a nevyhradzuje
užívateľovi právo tento počet znižovať,



úpravu lovných mier rýb

Úpravu lovných mier rýb si užívateľ v priebehu tohtoročnej rybárskej sezóny svojvoľne vykonávať nemôže( takúto
úpravu môže podľa § 12 ods. 5 vyhlášky vykonať na obdobie tri roky a to aj opakovane, pričom ju predloží
ministerstvu najneskôr v termíne predkladania zarybňovacieho plánu, t. j. v zmysle § 6 ods. 1 zákona do 31. marca
kalendárneho roka,



zakazovanie zanášať a zavážať návnady a nástrahy, loviť ryby z rybárskych člnov a loviť z
ostrovov

Zákon ani vyhláška v žiadnej svojej časti nezakazujú zanášať a zavážať návnady a nástrahy a loviť z ostrovov, tzn. že
vykonávať tieto činnosti je osobám s platným povolením na rybolov a rybárskym lístkom povolené. Taktiež nie je
zakázané loviť ryby z rybárskeho člna, naopak, podrobnosti lovu rýb z rybárskeho člna sú upravené v § 16 ods. 6
vyhlášky.
Upozorňujeme Vás, že vyššie uvedené, ako i iné obmedzenia výkonu rybárskeho práva neupravené v zákone
o rybárstve sú jeho hrubým porušením a Ministerstvo pôdohospodárstva SR bude pri opakovaných
porušeniach zákona odoberať Slovenskému rybárskemu zväzu na dotknutých revíroch výkon rybárskeho
práva.
V súvislosti s úpravou lovných mier Vás upozorňujeme, že z dôvodu nutnosti vydania rybárskeho poriadku je
potrebné, aby všetky organizácie predložili svoje požiadavky na sprísnenie lovných mier príslušným ichtyológom a to
do 31.augusta 2002. Ichtyológovia musia požiadavky spracovať a predložiť ich na schválenie Rade SRZ v mesiaci
september 2002. Uvedený termín je potrebné dodržať, nakoľko rybárske poriadky je potrebné vytlačiť na 3- ročné
obdobie tak, aby boli pripravené na vydávanie s povoleniami na rybolov na rok 2003.
Rybárske poriadky budú obsahovať len:



názov rybárskeho revíru



číslo rybárskeho revíru



hranice rybárskeho revíru



úpravu (sprísnenie) lovných mier



iné obmedzenia v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny (napr. Liptovská Mara - vtáčí ostrov zákaz lovu)

O-15
Povolenia na rybolov pre deti do 10 rokov
Na Sekretariáte Rady SRZ sú k dispozícii povolenia na rybolov pre deti do 10 rokov v cene 100,- Sk. Uvedené
povolenia si môžu organizácie objednať u p. Mašlonkovej.
Z kapacitných dôvodov je pre rok 2002 potrebné predávať takéto povolenia len deťom resp. vnukom členov SRZ.
Ostatných záujemcov treba upozorniť na to, aby si v predstihu predložili na ZO SRZ žiadosť o vydanie detského
povolenia na rybolov na rok 2003.

O-16
Rybárska stráž - upozornenie
Upozorňujeme základné organizácie, že členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári ustanovení podľa doterajších
predpisov vykonávajú činnosť bezo zmeny do 31.12.2002.
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