
USMERNENIE PRE ČLENOV RYBÁRSKEJ STRÁŽE  
SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU 

 

Práva, oprávnenia a povinnosti členov rybárskej stráže, a taktiež podmienky lovu rýb na rybárskych 
revíroch SRZ upravuje Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších.  
 

Z dôvodu zjednotenia postupu členov rybárskej stráže SRZ vydávam usmernenie v ktorých 
prípadoch je možné odobrať loviacim rybárom povolenia na rybolov a rybárske lístky. 
 

 Odobratie povolenia na rybolov alebo rybárskeho lístka je možné, len za predpokladu, že 

osoba bola pristihnutá pri páchaní trestného činu pytliactva, ktorého skutková podstata je 
vymedzená v § 310 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, a to 

v nasledujúcich prípadoch: 

 

 lov rýb výbušninami, otravnými látkami, harpúnami, bodcami, udicami bez prútov, strieľať 
ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť na šnúry, podsekávaním udicou, do rúk a do ôk 

 zbierať ikry, lov elektrickým prúdom, omamnými látkami, lov za pomoci svetla, lov do 
lapadiel, čereňov s plochou väčšou ako 1 m2, vrší, košov, lov rýb v rybovode a vo 
vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používanie akéhokoľvek stáleho zariadenia na lov 
rýb alebo siete a zabraňovanie ťahu rýb proti vode 

 lov rýb na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, loviť ryby 
zhromaždené v čase neresu a na označených zimoviskách 

 lov rýb vypustením, odrazením, alebo odčerpaním vody 

 lov rýb v chránených rybárskych oblastiach, plavebných komorách, z cestných a 

železničných mostov, lávok pre peších a biokoridoroch 

 lov rýb na zaplavených pozemkoch a zabraňovanie návratu rýb do rybárskeho revíru 

 lov rýb v čase ich individuálnej ochrany  
 lov rýb v kaprových vodách na viac ako 2 udice 

 lov rýb v pstruhových a lipňových vodách na viac ako 1 udicu 

 lov rýb zakázanými spôsobmi § 14 až 17 Zákona o rybárstve 

 ulovenie a privlastnenie si podmierečných rýb a rýb nad ustanovený počet a hmotnosť 

 nezapísanie aktuálneho dátumu a čísla revíru 

 

 

V jednotlivých prípadoch, ak je podozrenie zo spáchania trestného činu pytliactva, odporúčam vždy 
privolať hliadku PZ SR, nakoľko na strane loviaceho rybára nemusí ísť o úmysel, ale len 

o nedbanlivosť (napr. nezapísanie miesta lovu). Konaním tak nie je naplnená skutková podstata 
trestného činu, a odobratie povolenia na rybolov sa tak stáva neoprávneným. 

V prípade, že na miesto previnenia je privolaná hliadka PZ SR, je v jej kompetencii rozhodnúť o 
odňatí vecí potrebných na zdokumentovanie previnenia. 
 

V prípade, že hliadka PZ SR nebude privolaná, a dôjde k odobratiu povolenia na rybolov alebo 

rybárskeho lístka, je nutné vo veci podať trestné oznámenie a odobraté veci odovzdať PZ SR. 
 

Ďalej odporúčam odnímať rybárske náradie len za prítomnosti príslušníkov PZ SR! 
 

V žiadnom prípadne loviacim neodnímať členské preukazy! 
 

Ostatné previnenia ako napr. neplatný rybársky lístok, neukončenie lovu a pod. riešiť spísaním 
„Záznamu o previnení“ s následným zaslaním príslušnej disciplinárnej komisii. 
 

 


