
VÝSTUP Z KONTROLY RYBÁRSKYCH PORIADKOV 

 

 Na základe kontroly rybárskych poriadkov, ktorú vykonalo Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, a ktorou boli zistené nedostatky v rybárskych poriadkoch 

základných organizácií, bola opätovne vykonaná kontrola za účelom zistenia odstránenia 

týchto nedostatkov. V rámci kontroly boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

 

MO SRZ Čadca   - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

MO SRZ Sládkovičovo - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ (zmenu potrebné vykonať aj na webovej stránke) 

MO SRZ Kolárovo   - v poriadku je uvedené na str. 6, že pre členov sú pripravené výmenné 

hosťovacie povolenia – tieto povolenia boli zrušené uznesením č. 88/2015; tento odsek je potrebné 

vymazať   - na str. 7 v bode 9 je uvedené, že súčasťou povinnej výbavy je aj 

sieťka na zachovanie rýb; v rozpore s § 14 ods. 15 vyhlášky; povinnou výbavou je meradlo, 

uvoľňovač háčikov a podberák; potrebné opraviť 

    - na str. 8 v bode 14 je uvedené, že za neodovzdanie povolenia je 

možné vyrubiť pokutu 10 EUR; v rozpore s § 14 ods. 16 – ak držiteľ neodovzdá povolenie do 15. 

januára, užívateľ nevydá povolenie na nasledujúci rok, neustanovuje možnosť uloženia pokuty; 

sankcia nad rámec zákona 

    - na str. 12 v bode 9 je uvedený zákaz lovu rýb prívlačou na 

rybárskych revíroch Štrkovisko Čergov a OR Kolárovské a na OR Kolárovské je obmedzenie lovu 

na dni streda, sobota a nedeľa – obmedzenie nad rámec zákona; lov na prívlač na kaprových vodách 

je zakázaná iba v období od 1. februára do 15. júna; rovnako aj obmedzenie na dni v týždni je nad 

rámec zákona; ustanovenie je potrebné z rybárskeho poriadku vylúčiť alebo je potrebné dopísať, že 

sa „odporúča“ dodržiavať dané obmedzenie; zákaz nemôže byť daný striktne 

    - chyby a ustanovenia v rozpore boli odstránené – potrebné 

informovať členskú základňu organizácie 

MO SRZ Sabinov  - na str. 4 je uvedená povinnosť vrátiť uloveného kapra dĺžky nad 60 

cm späť do štrkoviska, v ktorom bol ulovený – dané obmedzenie nemôže byť ako povinnosť, ide 

o obmedzenie nad rámec zákona; môže mať len odporúčací charakter (ako príklad uvádzame 

ustanovenie v rybárskom poriadku MsO SRZ Levice: „Výbor SRZ MsO Levice doporučuje 

rybárom, aby z dôvodu možnosti ulovenia kapitálnych úlovkov púšťali späť do vody ulovené kapry, 

ktorých miera je 70 cm a nad 70 cm.“) 



MO SRZ Stará Ľubovňa - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

    - na webovej stránke je uvedené, že „kapor nad 65 cm a jeseter sa 

vracajú po ulovení späť do vody“ – je potrebné uviesť, že sa odporúča vrátiť ulovené ryby späť do 

vody; nie je možné to ustanoviť vo forme príkazu, ktorý je nad rámec zákona 

    - na webovej stránke je ďalej uvedené: lov rýb na prívlač v mesiacoch 

november a december je povolený iba držiteľom povolenia na lov hlavátky – obmedzenie nad 

rámec zákona; potrebné zrušiť; lov rýb na prívlač je zakázaný od 1. júna do 31. októbra v lipňových 

vodách a od 1. februára do 15. júna na kaprových vodách, potrebné opraviť 

    - na webovej stránke je ďalej uvedené: zákaz používať sonar na 

všetkých miestnych revíroch, ide o obmedzenie nad rámec zákona, § 17 ods. 10 vyhlášky povoľuje 

použiť sonar len pred začatím lovu rýb, potrebné opraviť 

    - na webovej stránke je ďalej uvedené: na vyzvanie rybárskej stráže 

umožniť kontrolu v osobných dopravných prostriedkoch, vakoch a taškách – táto kontrola je možná  

iba pri pristihnutí osoby pri páchaní trestného činu pytliactva, potrebné opraviť 

MO SRZ Stará Turá - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

MO SRZ Brodské  - oprávnenie rybárskej stráže - umožniť kontrolu v osobných 

dopravných prostriedkoch, vakoch a taškách – táto kontrola je možná  iba pri pristihnutí osoby pri 

páchaní trestného činu pytliactva, potrebné opraviť 

    - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

MO SRZ Tisovec  - vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve v platnom znení bola 

vydaná pod číslom 185/2006 Z.z., uvádzané č. 238/2002 Z.z. je neplatné; potrebné opraviť, na 

chybu bola organizácia upozornená aj MŽP SR 

    - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

MO SRZ Snina  - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

MO SRZ Veľký Meder - v článku I preklep – zákonom č. 139/2002 Z.z. sa nevykonávajú 

niektoré ustanovenia o rybárstve, vykonávacím predpisom je vyhláška č. 185/2006 Z.z. 

    - v článku II – držiteľ zväzového povolenia musí mať zakúpené aj 

miestne povolenie nakoľko zväzové povolenie je len doplnkové a neplatí na všetky vody 

organizácie, ale len na tie, ktoré sú vo zväzovom povolení uvedené, potrebné opraviť 



    - čl. IV. ods. 11 – sieťka nie je povinná výbava rybára, nad rámec § 14 

ods. 15 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, potrebné opraviť 

    - v čl. VII – denný limit rýb – privlastnením povoleného množstva rýb 

je možné loviť spôsobom „chyť a pusť“; denný lov nekončí – výklad MŽP SR a záväzný výklad 

schválený Radou SRZ, potrebné opraviť 

    - všetky zmeny je potrebné vykonať aj na webovej stránke 

    - na webovej stránke je uvedený zákaz pitvania a čistenia rýb pri 

všetkých rybárskych revíroch MO SRZ Veľký Meder – zákaz je v rozpore s § 14 ods. 13 zákona 

o rybárstve – loviaci sa môže rozhodnúť, či ulovenú rybu vyčistí alebo nie 

MO SRZ Šoporňa  - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

    - zmenu ohľadom hornej miery kapra je potrebné vykonať aj na 

webovej stránke 

MO SRZ Tornaľa  - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

    - zmenu ohľadom hornej miery kapra je potrebné vykonať aj na 

webovej stránke 

MsO SRZ Komárno  - v čl. IX. je uvedený zákaz pitvania a čistenia rýb na všetkých 

rybárskych revíroch MsO SRZ Komárno – zákaz je v rozpore s § 14 ods. 13 zákona o rybárstve – 

loviaci sa môže rozhodnúť, či ulovenú rybu vyčistí alebo nie 

    - v čl. IX. je uvedené, že v prípade neodovzdania povolenia do 15. 

januára bude začaté disciplinárne konanie alebo nebude vydané povolenie – v § 14 ods. 16 vyhlášky 

je ustanovené, že neodovzdaním povolenia nebude vydané povolenie na ďalší rok, nehovorí sa 

o možnosti disciplinárneho konania – konanie a prípadná sankcia je nad rámec vyhlášky – potrebné 

odstrániť    

MO SRZ Krupina  - odporúčanie hornej miery kapra na 70 cm je potrebné zmeniť aj na 

webovej stránke  - VN Sebechleby má rozlohu 9,5 ha – v zmysle § 17 ods. 8 vyhlášky 

je možné zavážanie a zanášanie návnad a nástrah z plavidiel nedosahujúcich dĺžku trupu 2,5 m; 

uvedený zákaz je v rozpore s vyhláškou, potrebné zrušiť alebo upraviť ako odporúčanie 

v rybárskom poriadku aj na webovej stránke 

MO SRZ Topoľčany - medzi zákazmi v kaprových vodách je uvedený zákaz loviť ryby 

otvormi umelo vytvorenými v ľade – ani zákon ani vyhláška takýto zákaz neupravuje – potrebné 

zrušiť alebo dať ako odporúčanie – zmeniť aj na webovej stránke 

    - horná miera kapra a obmedzenie rybolovu po zarybnení – aj napriek 

tomu, že ide o uznesenia schválené VČS, je potrebné v rybárskom poriadku uviesť, že ide 



o odporúčanie, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, že za porušenie je možné uložiť disciplinárne 

opatrenie; z uvedeného znenia nie je jasné, či dané obmedzenia majú direktívny alebo odporúčací 

charakter (odsúhlasenie VČS ešte neznamená, že ide o odporúčanie) – zmeniť na webovej stránke 

MO SRZ Spišská Stará Ves -  medzi zakázanými spôsobmi lovu na lipňových vodách sú uvedené 

dve obmedzenia – používať pri love iné ako umelé mušky v počte 2ks; druhé obmedzenie sa týka 

lovu na mŕtvu rybku – ide o hraničné vody, a preto nejde o obmedzenie nad rámec zákona; rybársky 

poriadok je v súlade s predpismi 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom – dodatok k rybárskemu poriadku je v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ; dodatok č. 1/2016 je 

potrebné uverejniť aj na webovej stránke 

     - rybársky poriadok uvedený na webovej stránke je v rozpore 

so zákonom – VN Prejta-horná je revír s rozlohou 8,5 ha, čiže je pod 10 ha; v zmysle § 17 ods. 8 

vyhlášky je možné na revíroch pod 10 ha používať plavidlá menšie ako 2,5 m; brodenie teda 

nemôže byť považované za zanášanie návnady a nástrahy a nemôže byť ani zakázané; potrebné 

odstrániť alebo uviesť ako odporúčanie 

MO SRZ Moldava nad Bodvou – uvedený zákaz akéhokoľvek zavážania, zanášania návnad 

a nástrah je v rozpore so zákonom; v zmysle § 17 ods. 8 vyhlášky je možné na revíroch pod 10 ha 

používať plavidlá menšie ako 2,5 m; potrebné odstrániť alebo uviesť ako odporúčanie 

MsO SRZ Nové Zámky - organizácia odmietla zmenu rybárskeho poriadku s odôvodnením, že 

rešpektujú demokratickú vôľu väčšiny svojich rybárov – rybársky poriadok je naďalej v rozpore so 

zákonom a inými právnymi predpismi aj napriek upozorneniu zo strany ministerstva a Rady SRZ; 

členská schôdza ako najvyšší orgán nemôže prijímať uznesenia, ktoré sú v rozpore s predpismi a nie 

je možné takéto uznesenia ani rešpektovať 

    - zavedenie hornej miery kapra na 65 cm – nedodržanie je 

sankcionované nevydaním povolenia – v rozpore s právnymi predpismi 

    - zvýšenie najmenšej lovnej miery lieňa – je potrebné oznámiť 

ministerstvu; nepostačuje schválenie členskou schôdzou; ak je iba schválenie, ide len o odporúčanie 

    - na základe čoho je zakázaný lov kapra v čase od 16.10. do 14.11 

uvedený v bode 2 

MO SRZ Šaštín-Stráže - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ; potrebné opraviť aj na webovej stránke 

MsO SRZ Michalovce - na str. 2 medzi Dôležitými upozorneniami je uvedený zákaz loviť 

z člna na všetkých vodných nádržiach, ktoré obhospodaruje organizácia – daný zákaz je v rozpore s 

§ 17 ods. 8 vyhlášky – na rybárskych revíroch s rozlohou menšou ako 10 ha môže rybár zavážať 

a zanášať nástrahy v rámci intencií zákona a vyhlášky, t.j. plavidlami nedosahujúcimi dĺžku trupu 



2,5 m – zákaz je potrebné odstrániť alebo ho nahradiť odporúčaním; potrebné opraviť aj na webovej 

stránke – rozpor bol odstránený na webovej stránke; rybársky poriadok je v súlade s predpismi 

 

Základné organizácie Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom, Senica, 

Sereď, Trnava, Zvolen, Bardejov, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Revúca, Šamorín boli 

opätovne požiadané o predloženie rybárskych poriadkov na Sekretariát Rady SRZ, nakoľko 

tak nebolo urobené v stanovenom termíne. 

 

MO SRZ Šamorín  - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ, nesprávne uvedenie ministerstva potrebné 

opraviť aj na webovej stránke 

MO SRZ Nové Mesto nad Váhom - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ; opravu hornej miery kapra je potrebné 

opraviť aj na webovej stránke 

MO SRZ Dolný Kubín - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

MO SRZ Vranov nad Topľou - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ; zákaz zavážania a zanášania nástrah potrebné 

zmeniť aj na webovej stránke na odporúčanie 

MO SRZ Kysucké Nové Mesto - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ; zmenu hornej miery kapra potrebné opraviť aj 

na webovej stránke 

MO SRZ Revúca  - rybársky poriadok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi aj záväznými internými predpismi SRZ 

    - potrebné zaradiť Hlinisko medzi rybárske revíry, nemá pridelené 

revírne číslo, pričom situáciu sa snažia riešiť už niekoľko rokov, zatiaľ bezvýsledne 

MsO SRZ Sereď  - v poriadku je ustanovená horná miera kapra; obmedzenie lovu po 

jesennom zarybnení, zákaz zavážania a zanášania návnad na vodných plochách menších ako 10 ha, 

podložka pod ryby ako povinná výbava – všetky tieto ustanovenia môžu mať len odporúčací 

charakter; aj napriek tomu, že sa členovia dobrovoľne rozhodli rešpektovať tieto ustanovenia, 

neznamená to, že môžu byť disciplinárne stíhaní alebo nútení ich dodržiavať; potrebné o tom členov 

organizácie informovať - nárok len na jedno povolenie – v rozpore so Smernicou o platení 

zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, v ktorej je ustanovené, že  

v prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb 

zakúpiť ďalšie povolenie 



MsO SRZ Trnava  - aj napriek niekoľkým výzvam, majú naďalej v rybárskom poriadku 

ustanovenia v rozpore s predpismi; členská schôdza sa konala po zasadnutí Rady, na ktorom bol 

prijatý všeobecný výklad pojmov a organizácia bola upozornená na porušenia aj cez PaedDr. 

Čerešňáka – napriek tomu rozpory neboli odstránené 

    - obmedzenie platnosti miestneho povolenia na 25 kusov rýb s tým, že 

platnosť povolenia končí a nie je možný ďalší lov 

    - obmedzenie platnosti zväzového povolenia na 25 kusov na vodách 

organizácie a na 25 kusov na ostatných vodách – ponechali 50 kusov rýb, s tým, že určili kde je 

možné koľko chytiť 

    - ustanovenie, že prekročenie rozsahu povolenia (25 kusov) sa 

považuje za lov rýb bez povolenia, to znamená, že je to vnímané ako disciplinárny priestupok 

    - ustanovená lehota 15 dní na vrátenie povolenia po skončení jeho 

platnosti – v rozpore s § 14 ods. 16 vyhlášky, kde je ustanovená lehota do 15. januára 

    - obmedzenie lovu po jesennom zarybnení 

    - v poriadku je uvedené, že obmedzenia boli prijaté v súlade s § 8 ods. 

2 písm. c) vyhlášky, ktorý ustanovuje, že údaje o platnosti a rozsahu určuje užívateľ – opätovne 

upozorňujeme na to, že užívateľom je Slovenský rybársky zväz, tak ako to je uvedené aj v 

záväznom výklade pojmov – organizácie sú jeho organizačnými zložkami, ktorým sú revíry 

prideľované dekrétmi a tieto revíry im môžu byť kedykoľvek odobraté – z toho vyplýva, že sú 

obhospodarovateľom revírov a sú povinní sa podriadiť ústrednému orgánu, ktorým je Rada SRZ 

a ostatné ústredné orgány - na členskej schôdzi dňa 14.2.2016 bolo prijaté uznesenie „členská 

schôdza splnomocňuje výbor MsO SRZ nevydať povolenie na lov rýb v nasledujúcom roku tým 

členom MsO SRZ, ktorí vedome nerešpektujú a ignorujú uznesenia prijaté členskou schôdzou MsO 

SRZ Trnava“ – organizácia hrozí disciplinárnymi opatreniami za porušovanie uznesení, ktoré sú 

v rozpore s predpismi  - na členskej schôdzi bolo prítomných 242 ľudí ako vyplýva zo 

zápisnice; problematika obmedzení v rozpore s predpismi nebola ani prerokovávaná, pričom 

v pracovnom predsedníctve sedeli PaedDr. Čerešňák a Ing. Martin Farský; v zápisnici nie je nikde 

uvedené, že členská schôdza splnomocnila výbor na nevydanie povolenia tým, ktorí nedodržujú 

uznesenia, pričom v uznesení členskej schôdze to majú ustanovené 

 

Základné organizácie Dunajská Streda, Senica, Zvolen, Bardejov boli opätovne požiadané 

o predloženie rybárskych poriadkov na Sekretariát Rady SRZ, nakoľko tak nebolo urobené 

v druhom stanovenom termíne. 

MsO SRZ Dunajská Streda - v článku IV. medzi právami a povinnosťami v bode 2 písm. k) je 

uvedené, že za neplnenie povinností sa môže uložiť finančná sankcia alebo zastavenie členstva 



podľa § 14 ods. 16 vyhlášky na základe rozhodnutia predsedníctva výboru – v rozpore so 

Stanovami a vyhláškou – takéto opatrenia môže uložiť disciplinárna komisia v rámci disciplinárne 

konania; § 14 ods. 16 sa vzťahuje iba na neodovzdanie povolenia do 15. januára, kedy sa však 

nezastavuje členstvo; nevydaním povolenia si člen naďalej musí plniť svoje členské povinnosti – 

potrebné opraviť  - horná miera kapra nad 70 cm a pleskáča vysokého nad 60 cm je 

uvedená ako príkaz, nie ako odporúčanie – v rozpore s platnými predpismi; dať ako odporúčanie, 

opraviť aj na webovej stránke 

    - zákaz privlastňovania si kaprov, ktoré sú označené visačkami na 

chrbte – potrebné odstrániť; dať ako odporúčanie, opraviť aj na webovej stránke 

    - zavedená miera rýb – jeseter sibírsky a veslonos americký – nad 

rámec vyhlášky; potrebné odstrániť alebo uviesť len ako odporúčanie 

MsO SRZ Senica  - zavedenie hornej miery kapra na 60 cm; ustanovené ako direktívum, 

potrebné opraviť na odporúčanie 

    - nevydanie povolenia po skončení platnosti povolenia privlastnením 

si 50 kusov rýb – v rozpore so Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 

povolení na rybolov, v ktorej je ustanovené, že v prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní 

takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie; potrebné zrušiť 

    - oba rozpory je potrebné odstrániť aj na webovej stránke 

MO SRZ Bardejov  - zákaz lovu rýb počas brigád a pretekov – ustanoviť len ako 

odporúčanie; upraviť aj na webovej stránke 

 

Kontrola rybárskeho poriadku organizácie MsO SRZ Zvolen bola vykonaná len na webovej 

stránke, nakoľko rybársky poriadok nebol v termíne, aj opakovanom, predložený na 

kontrolu. 

 

MsO SRZ Zvolen  - organizácia odmietla zosúladiť rybársky poriadok s právnymi 

predpismi s odôvodnením, že sú to ich vody a tiež, že vyjadrenie MŽP SR nemá pre nich žiadnu 

právnu silu   - horná miera kapra 60 cm je ustanovená ako odporúčanie, iba na VN 

Dobrá Niva ide o príkaz – potrebné dať tiež ako odporúčanie 

    - zákaz lovu prívlačou vo vymedzenom úseku od 16.6. do 30.9. – 

potrebné dať len ako odporúčanie 

    - povinnosť mať igelitové vrece na odpad – rybár je povinný udržiavať 

čistotu, akým spôsobom to robí je už na ňom; možné len odporučiť 



    - na VN Dobrá Niva je zakázaný lov z lode a povolené len vyvážanie, 

kŕmenie a vylovovanie z lode – v rozpore s § 17 ods. 8 vyhlášky; z malých plavidiel je možný lov 

na vodných plochách väčších ako 10 ha; potrebné zrušiť alebo dať ako odporúčanie 

 

 Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že mnohé organizácie neodstránili nedostatky 

a porušenia, na ktoré boli upozornené aj MŽP SR a naďalej porušujú všeobecne záväzné 

právne predpisy (zákon o rybárstve, vyhláška) a vnútorné predpisy vydávané ústrednými 

orgánmi SRZ. V mnohých prípadoch štatutárni zástupcovia odôvodňujú prijaté uznesenia 

ako vôľu ich členskej základne. Štatutárni zástupcovia sú však povinní zakaždým upozorniť 

svojich členov, ktoré uznesenia je možné prijímať, a ktoré nie. Ak tak nekonajú, tak svojou 

nečinnosťou porušujú ustanovenia vnútorných predpisov, najmä Stanov SRZ. 

 Na základe vyššie uvedeného odporúčame, aby Rada SRZ ako ústredný orgán prijala 

opatrenia na nápravu trvajúceho protiprávneho stavu. 

 

 

         

 

 


