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Č. 879/221/10 - 00 

Smernica 
 
upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré 

obhospodaruje Slovenský rybársky zväz 
 
Súvisiace ustanovenia zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve (ďalej len ,,zákon o rybárstve“) 

 
(1) Podľa § 13 ods. 1 písm. b) sa zakazuje používať na lov rýb elektrický prúd. 
(2) Podľa § 13 ods. 2 lov rýb elektrickým agregátom sa nevzťahuje na osoby, ktoré na 

základe osobitného povolenia na rybolov plnia vedeckovýskumné úlohy, a na užívateľa, 
ktorý vykonáva: 

a) záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách (§ 20), 
b) hospodársky odlov rýb, 
c) ichtyologický prieskum. 

 
Článok I. 

Vymedzenie základných pojmov 
 
1. Lov rýb elektrickým agregátom – je zakázaný spôsob lovu, ktorý možno použiť len podľa 

zákona o rybárstve a tejto smernice. 
2. Oprávnene osoby – sú osoby, ktoré sú vyškolené a disponujú osvedčením o absolvovaní 

školenia na obsluhu elektrického agregátu. 
3. Elektrický agregát – zariadenie, ktoré slúži na lov rýb pomocou elektrického prúdu. 

Elektrické agregáty rozdeľujeme na: batériové a motorové. 
a) Batériové agregáty 

Ide o ľahké prenosné zariadenia umiestnené v plastovej skrinke, ktoré umožňujú 
lov rýb na malých tokoch. Pri love je nosené v brašni cez rameno alebo na chrbte. 
Všetky ovládacie a indikačné prvky (displej) sú dobre viditeľné a prístupné, v 
priebehu lovu je možné regulovať frekvenciu pulzov napätia. 

b) Motorové agregáty 
Sú zariadenia skladajúce sa z nosného rámu a spaľovacieho motora s generátorom 
poháňajúcim elektrickú jednotku ovládacej skrinky s elektronikou (rôzne typy – 
BMA, BMA PLUS, B160 a pod.). Táto jednotka dodáva jednosmerný alebo 
striedavý prúd, ktorý je v ovládacej skrinke upravovaný (spravidla na pulzný) tak, 
aby vyhovoval podmienkam elektrolovu. U rôznych typov motorových agregátov 
je možné ovládať rozsah napätia, frekvencie pulzov či výkon. 

4. PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTRICKÝM AGREGÁTOM 
- Anóda – k elektrickým agregátom sa dodávajú lovné anódy v tvare obruče rôzneho tvaru s 

priemerom 300 až 500 mm, a to s výpletom (sieťovinou) alebo bez neho. 
- Katóda – používa sa spletaný medený pás, u prenosných elektrických agregátov v dĺžke 2 m, 

u stacionárnych 2 a viac metrov; dodáva sa s káblom alebo bez neho, pričom dĺžka kábla 
býva pri prenosných elektrických agregátoch 5 m a u stacionárnych 5 a viac metrov; v 
prípade, ak je elektrický agregát umiestnený na lodi, môže sa použiť plávajúca katóda. 

- Lovná tyč – k prenosným elektrickým agregátom je štandardne dodávaná 2 m lovná tyč s 1 
alebo 2 tlačidlami, u stacionárnych agregátov býva veľkosť lovnej tyče 2,5 m; dodáva sa s 
káblom alebo bez neho, u prenosných elektrických agregátov s dĺžkou 5 m. 

- Spínač – býva ručný alebo nožný (u stacionárnych elektrických agregátov umiestnených na 
lodi). 

- Cievka s prívodným vedením – je súčasťou stacionárnych prístrojov, pričom dĺžka vodiča 
dosahuje až 1000 metrov. Lovná tyč je dodávaná k motorovým elektrickým agregátom. 
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Článok II. 
Možnosti použitia elektrického agregátu 

 
1. Záchrana rýb pri mimoriadnych situáciách 

Mimoriadnu situáciu vyhlasuje prevažne Obvodný úrad životného prostredia (ďalej len ,,OÚ 
ŽP“). Napriek tomu, ak je potrebné vykonať záchranné opatrenia na ochranu rýb, nie je táto 
činnosť podmienená vydaním súhlasu či povolenia. Užívateľ rybárskeho revíru je v zmysle 
zákona o rybárstve povinný vykonať príslušné opatrenia. V prevažnej miere je na túto 
činnosť predurčený rybársky hospodár, prípadne iná kompetentná osoba spĺňajúca všetky 
požiadavky na vykonanie lovu elektrickým agregátom. Hlavnou úlohou je ryby v čo 
najkratšom čase premiestniť do vhodného prostredia. Jednou z dôležitých podmienok tiež je, 
aby boli ryby odlovované šetrne, tzn. neboli zbytočne dlho vystavované pôsobeniu 
elektrického prúdu ako aj iných stresových faktorov (manipulácia, prechovávanie, preprava a 
pod.). Všetky premiestnené ryby je potrebné zaznamenať do denného pracovného výkazu, 
spolu s uvedením rybárskeho revíru, kde boli ryby vysadené. Z hľadiska prevencie 
zavlečenia inváznych druhov rýb je pritom dôležité zabrániť vysadeniu takýchto druhov. V 
prípade, že náhradná lokalita predstavuje vodnú plochu so zvláštnym režimom ochrany 
(napr. chránená rybárska oblasť, územie európskeho významu z hľadiska ochrany vodných 
organizmov), je potrebné, aby bol vopred informovaný užívateľ rybárskeho revíru, v druhom 
prípade OÚ ŽP, orgán ochrany prírody. 

2. V prípade mimoriadneho sucha odlovujeme z lokality, kde zostali ryby „uväznené“, všetky 
druhy a ich vekové kategórie. Ryby náročnejšie na kyslík je potrebné odloviť ako prvé a 
zároveň pre ne vopred vytipovať vhodnú náhradnú lokalitu, podľa možnosti v čo najkratšej 
vzdialenosti od daného miesta lovu. Týmto spôsobom je možné do značnej miery eliminovať 
straty. 

3. Pri povodniach sa jedná prevažne o vyplavenie rýb z koryta vodného toku, pričom ich 
prirodzený návrat nie je možný. Odlovujú sa všetky ryby s dodržaním rovnakých pravidiel 
ako pri mimoriadnom suchu. Prácu často komplikuje veľké množstvo juvenilných štádií 
(mladých rýb), a to najmä na jar po vybrežení vody z koryta toku, keď ryby v novom 
prostredí nachádzajú vhodné podmienky pre reprodukciu. Odlov v takomto prípade je veľmi 
časovo, ale aj fyzicky náročný. 

4. Odlov rýb pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd (MZV) je vždy veľmi problematický, 
najmä z dôvodu, že nie vždy sa podarí včas zachytiť informáciu o znečistení. Pre tento účel 
slúžia tzv. havarijné plány všetkých potencionálnych znečisťovateľov v danom povodí. V 
prípade odlovu ohrozených rýb zo zasiahnutých lokalít je potrebné konať rýchlo a zároveň 
okamžite upovedomiť OÚ ŽP, orgán ochrany vôd, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 
resp. políciu alebo integrovaný záchranný systém (č.tel. 112). Užívateľ však musí vopred 
zvážiť vynaložené úsilie, množstvo potenciálne odlovených rýb a celkový efekt odlovu 
vzhľadom k jeho náročnosti. To platí najmä na veľkých, ťažko loviteľných tokoch. Postup 
samotných prác je obdobný ako v prípade predchádzajúcich mimoriadnych situácií. 

5. Hospodársky odlov rýb 
Napriek chýbajúcej definícii „hospodárskeho odlovu“ v slovenskej rybárskej legislatíve v 
súčasnosti pod týmto pojmom vo vzťahu k elektrolovu rozumieme najmä odlov násad v 
rámci odchovu pstruha potočného v prirodzených podmienkach, ako i odlov generačných rýb 
pre potreby umelého chovu, prípadne selektívny odlov nežiadúcich rýb predovšetkým z 
chovných potokov. Ďalšou možnosťou je odlov niektorých, hlavne ohrozených druhov rýb, 
za účelom reintrodukcie do náhradných, najmä pôvodných lokalít ich výskytu. V minulosti 
sa odlov generačných rýb často využíval na získavanie generačného materiálu najmä pstruha 
potočného z prirodzeného prostredia. Od tohto spôsobu sa však postupne ustúpilo po 
vybudovaní liahní s uzavretým cyklom chovu. Pre tzv. „osvieženie krvi“ sa ojedinele 
tdopĺňajú generačné ryby z vodných tokov aj dnes. Odlov generačných rýb však zostáva aj 
naďalej nevyhnutnou podmienkou pri odchove podustvy, mreny či iných druhov rýb. 
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6. Ichtyologické prieskumy 
Pri tomto spôsobe využitia elektrického agregátu sú používané samostatné metodické 
postupy, ktoré umožňujú zistiť a vyhodnotiť stav prítomných rybích spoločenstiev. V 
súčasnosti sa ichtyologické prieskumy za účelom zisťovania druhového zloženia a štruktúry 
ichtyocenóz vykonávajú v rybárskych revíroch najmä po ekologickej havárii alebo pred 
realizáciou väčšieho zásahu do koryta vodného toku (zdokladovanie pôvodného stavu pre 
ďalšie posudzovanie). Na základe takto získaných výsledkov je tiež možné zmeniť spôsob 
obhospodarovania rybárskeho revíru. 

 
Článok III. 

Použitie elektrického agregátu  
 
1. V lovnom rybárskom revíri: 

Užívateľ, ktorý hospodári v lovnom rybárskom revíri môže použiť elektrický agregát len za 
účelom hospodárskeho odlovu, ak sú dodržané nasledovné podmienky: 
 disponuje oprávnenou osobou spôsobilou používať elektrický agregát, 
 disponuje písomným súhlasom od ichtyológa. 

2. V chovnom rybárskom revíri: 
Užívateľ, ktorý hospodári v chovnom rybárskom revíri môže použiť elektrický agregát, ak 
spĺňa nasledovnú podmienku: 
 disponuje oprávnenou osobou spôsobilou používať elektrický agregát, 
 použitie elektrického agregátu vopred oznámi ichtyológovi. 

3. Pri mimoriadnych situáciách 
Užívateľ, ktorý hospodári v rybárskom revíri môže použiť elektrický agregát pri 
mimoriadnych situáciách, ak spĺňa nasledovnú podmienku: 
 disponuje oprávnenou osobou spôsobilou používať elektrický agregát, 
 použitie elektrického agregátu oznámi ichtyológovi. 

4. Pracovníkmi Sekretariátu SRZ – Rada Žilina 
V chovných rybárskych revíroch a ostatných rybochovných zariadeniach určených na 
produkciu násadových rýb za účelom kontroly zdravotného stavu rýb, kondície, 
hospodárskeho odlovu a pri záchranných opatreniach môže použiť elektrický agregát 
oprávnená osoba – zamestnanec výrobného strediska na základe súhlasu vedúceho Odboru 
výroby Sekretariátu SRZ – Rada Žilina (ďalej len ,,Sekretariát SRZ“). 
Oprávnená osoba – zamestnanec výrobného strediska Sekretariátu SRZ, ktorý disponuje 
oprávnením na používanie elektrického agregátu môže použiť elektrický agregát v lovnom 
rybárskom revíri, len na účely hospodárskeho odlovu, ak sú dodržané nasledovné 
podmienky: 
 disponuje plnomocenstvom tajomníka SRZ a písomným súhlasom príslušnej ZO SRZ, 

ktorá obhospodaruje predmetný rybársky revír, 
 je zabezpečená účasť ichtyológa alebo povereného pracovníka Odboru tečúcich vôd 

Sekretariátu SRZ, ktorý rozhoduje o spôsobe vykonania hospodárskeho odlovu. 
V prípade, že nebude možné zabezpečiť účasť ichtyológa alebo ním povereného odborného 
pracovníka, oprávnená osoba – zamestnanec výrobného strediska zodpovedá za priebeh 
hospodárskeho odlovu. 
Ichtyológovia a odborní pracovnici, ktorí disponujú oprávnením na používanie elektrického 
agregátu a osobitným povolením na vedeckovýskumné účely môžu použiť elektrický agregát 
za účelom vykonania ichtyologického prieskumu v rybárskych revíroch, pričom musia 
vopred oznámiť termín konania ichtyologického prieskumu príslušnej ZO SRZ. 
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Článok IV. 
Evidencia elektrických agregátov v podmienkach Slovenského rybárskeho zväzu 

 
Evidencia elektrického lovného agregátu obsahuje: 
- označenie typu stroja, 
- výrobné číslo, 
- technické údaje o agregáte a jeho príslušenstve, 
- údaje o výrobcovi a majiteľovi, 
- záznam o revíziách stroja (STN 33 15 00) a o jeho opravách, 
- údaje o jeho prípadnom zapožičaní medzi organizáciami 
- prevádzkový denník. 
Uvedená evidencia je súčasťou Prevádzkovej knihy elektrického agregátu. Po použití 
elektrického agregátu sa musí vykonať zápis do denného pracovného výkazu, ktorý slúži na 
kontrolu. Vyplnený pracovný výkaz ZO SRZ zasiela príslušnému ichtyológovi. 
Evidencia preškolených pracovníkov obsahuje najmä: 
- meno a priezvisko, 
- dátum narodenia, 
- trvalé bydlisko, 
- dátum a miesto posledného preškolenia. 
Evidenciu elektrických lovných agregátov vedie v každej ZO SRZ výborom poverená osoba. 
Jej úlohou je okrem vlastnej evidencie tiež sledovať platnosť revízií o technickom stave 
prístroja ako aj oprávnení členov lovnej skupiny na lov elektrickým agregátom. 

 
Článok V. 

Školenie na obsluhu elektrického agregátu 
 
Školenie na obsluhu elektrického agregátu zabezpečuje Sekretariát SRZ prostredníctvom Odboru 
tečúcich vôd. Po oboznámení a zaškolení musia byť znalosti týchto osôb overené skúškou. 
Overovanie znalosti oprávnených osôb na obsluhu elektrického agregátu sa odporúča vykonávať 
jedenkrát za dva roky. 
 

Článok VI. 
Kontrola 

Kontrolu dodržiavania tejto smernice vykonáva Kontrolná komisia SRZ a vo vzťahu k ZO SRZ 
aj ichtyológovia. 
 

Článok VII. 
Platnosť a účinnosť smernice 

 
Túto smernicu vydáva Slovenský rybárske zväz – Rada Žilina. Smernica nadobúda platnosť a 
účinnosť jej prerokovaním a schválením na jej zasadnutí, konanom dňa 18. júna 2010. 
 
 
 
        Slovenský rybársky zväz 
               Rada 
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Príloha: 
Prehlásenie členov lovnej skupiny 
Denný pracovný výkaz (Denník) 
 

Prehlásenie členov lovnej skupiny 
 
 

Prehlasujem, že som bol oboznámený s bezpečnosťou práce pri love rýb elektrickým 
agregátom, o používaní bezpečnostných a ochranných pomôcok, o ochrane seba a ostatných 
členov lovnej skupiny a zároveň som bol oboznámený riadiť sa vlastnou pozornosťou a pokynmi 
vedúceho lovnej skupiny alebo jeho zástupcu pri love elektrickým agregátom. Každý lov 
elektrickým agregátom uskutočňujem na vlastnú zodpovednosť a dobrovoľne. Toto potvrdzujem 
svojim vlastnoručným podpisom. 
 
Členovia LS: 
 
 
 
......................................................, vedúci lovnej skupiny  ............................................. 
 
 
 

..................................................., zástupca vedúceho lovnej skupiny ................................. 
 
 
 
...........................................................................   ............................................. 
 
 
 
..........................................................................   ............................................ 
 
 
 
...........................................................................   ............................................. 
 
 
 
.......................................................................   ............................................. 
 
 
 
........................................................................   ............................................. 
 
 
 
 
 
V ............................................., dňa .............................................. 
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