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Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Ochranu výkonu rybárskeho práva rybárskou strážou upravuje zákon č. 139/2002 Z.z.  

o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve“) a vyhláška MŽP 

SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov. 
 
2. Rada SRZ v súlade s § 21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ pre zjednotenie postupu 

organizačných zložiek a orgánov SRZ pri aplikácii všetkých zákonných 

a vnútroorganizačných predpisov v praxi, pre zosúladenie postupu rybárskej stráže pri 

výkone jej činnosti a v záujme odstránenia nejasností vydáva túto smernicu. 
 

Článok II.  
Ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže 

 
1. Rybársku stráž ustanovuje a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, v ktorého obvode má užívateľ sídlo alebo trvalý pobyt. 
 
2. Základné organizácie SRZ, ako obhospodarovatelia rybárskych revírov, sú oprávnené 

podávať návrh na ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže vo svojom sídle, v ktorom 
pôsobia. 

 
3. Členom rybárskej stráže sa môže stať osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 

3 zákona o rybárstve. 
 
4. O návrhu na ustanovenie alebo odvolanie člena rybárskej stráže rozhoduje výbor 

základnej organizácie SRZ. 
 

5. Výbor ZO SRZ vedie evidenciu členov rybárskej stráže v rozsahu: 
a) priezvisko a meno, 
b) bydlisko, 
c) dátum narodenia a rodné číslo, 
d) dátum vydania a číslo preukazu rybárskej stráže, 
e) evidenčné číslo odznaku rybárskej stráže, ktoré je zároveň evidenčným číslom člena 

rybárskej stráže v tejto evidencii,  
f) rybársky/e/ revír/y/ pre ktorý/é/ je ustanovený, 
g) údaje o povinnom poistení, 
h) vydané donucovacie prostriedky, pomôcky a písomnosti, 
i) dátum vydania a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 
j) výsledky pravidelného preskúšania.  
 

6. Výbor ZO SRZ z ustanovených členov rybárskej stráže zvolí vedúceho rybárskej stráže. 
 

7. Rada SRZ môže navrhnúť na rybárske revíry v jej užívaní členov rybárskej stráže z radov 
ZO SRZ. 

 
8. Člen rybárskej stráže, ktorý bol odvolaný je povinný bezodkladne vrátiť okresnému 

úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie preukaz a odznak rybárskej stráže 

a výboru donucovacie prostriedky, pomôcky a písomnosti, ktoré mu výbor vydal. 
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9. Po ustanovení, odvolaní, vzdaní sa funkcie alebo úmrtí člena rybárskej stráže výbor túto 
skutočnosť zaznamená v evidencii rybárskej stráže a uzatvorí alebo zruší povinné 

poistenie tohto člena. 
 

10. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú na ustanovenie a odvolanie rybárskej 
stráže pre rybárske revíry, ktorých užívateľom je Rada SRZ s tým, že úlohy výboru plní 

Rada SRZ a úlohy vedúceho rybárskej stráže plní zamestnanec Sekretariátu Rady SRZ. 
 

11. Rada SRZ ako ústredný orgán je oprávnená dať návrh na ustanovenie alebo odvolanie 

člena rybárskej stráže v ZO SRZ. 
 

Článok III. 
Náklady na činnosť rybárskej  stráže 

 
1. Náklady spojené s: 
a) odbornou prípravou členov rybárskej stráže,  
b) vykonaním skúšok a vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti člena rybárskej stráže 

vzdelávacou ustanovizňou, 
c) zistením bezúhonnosti člena rybárskej stráže, 
d) ustanovením rybárskej stráže okresným úradom, 
e) povinným poistením rybárskej stráže, 
f) vybavením rybárskej stráže donucovacími prostriedkami, pomôckami a písomnosťami, 
g) výkonom činnosti rybárskej stráže, 
h) odvolaním rybárskej stráže 

     znáša ZO SRZ, v ktorej člen rybárskej stráže pôsobí. 
 

2. Náklady spojené s výkonom činnosti rybárskej stráže na rybárskych revíroch v užívaní 

Rady SRZ znáša Rada SRZ. Rada SRZ znáša náklady aj na činnosť rybárskej stráže 

vykonávanú na revíroch v jej užívaní členmi rybárskej stráže, ktorí túto činnosť 

vykonávajú v súlade čl. II. bod 7. 
 

Článok IV. 
Povinnosti rybárskej stráže a ich výklad 

 
1. Povinnosti rybárskej stráže sú ustanovené v § 22 zákona o rybárstve. Akékoľvek konanie 

v rozpore s týmito povinnosťami je protiprávne a môže napĺňať skutkovú podstatu 

trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. 
 
2. Povinnosť „nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste služobný odznak a na 

požiadanie sa  preukázať preukazom člena rybárskej stráže“  
 
  – každý člen RS musí mať služobný odznak na takom mieste, aby bolo osobe, 
ktorá má byť kontrolovaná, dostatočne zrejmé, že ide o člena RS; v prípade, že osoba nemá 

odznak RS, nie je oprávnená na výkon kontroly. 
 
3. Povinnosť – „spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, najmä oznamovať im 

všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu a odovzdávať 

im odňaté rybárske náradie a povolenie na rybolov“ 
 
  - v prípade, že člen RS odoberie rybárske náradie, rybársky lístok alebo povolenie 
na rybolov, je povinný ho vždy odovzdať príslušnému policajnému zboru; za žiadnych 
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okolností nie je oprávnený takto odobraté veci a doklady odovzdať ZO SRZ, ktorej je 

kontrolovaný členom, na disciplinárne konanie alebo odobraté veci a doklady odovzdať na 

Sekretariát Rady SRZ 
 
4. Povinnosť – „spisovať o odňatí rybárskeho náradia, rybárskeho lístka a povolenia na 
rybolov písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe“ 
 
  - člen RS je povinný spísať osobitne záznam o odňatí rybárskeho náradia, o odňatí 

rybárskeho lístka a povolenia na rybolov a záznam o previnení; v žiadnom prípade nesmie 

člen RS spísať len záznam o previnení a odňať rybárske náradie, rybársky lístok alebo 

povolenie na rybolov bez záznamu; bez spísania záznamu ide o neoprávnený zásah do práv 
kontrolovanej osoby 
  - člen RS je zároveň povinný v prípade spísania vyššie uvedeného záznamu, 

odovzdať jeho odpis, kópiu kontrolovanej osobe 
 
5. Povinnosť – „zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú 

ako aj osôb, proti ktorým zasahuje“ 
 
  - člen RS je povinný pri vykonávaní kontroly zachovávať dôstojnosť a vážnosť, 

má sa vyhýbať akýmkoľvek slovným urážkam, hrubému vyjadrovaniu, nesmie odchádzať 

z miesta kontroly a robiť si zvukové alebo obrazové záznamy bez súhlasu kontrolovanej 
osoby alebo v rozpore s ochranou osobných údajov; na obrazový alebo zvukový záznam 
vytvorený nezákonne sa nemusí prihliadať ako na dôkazový prostriedok 
 

Článok V. 
Práva rybárskej stráže a ich výklad 

 
1. Práva rybárskej stráže sú ustanovené v § 23 zákona o rybárstve. Akékoľvek konanie 

v rozpore s týmito právami je protiprávne a môže napĺňať skutkovú podstatu trestného 

činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. 
 
2. Právo – „kontrolovať, či osoby loviace ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, 

prezerať im rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby“ 
 

  - rybárska stráž je oprávnená kontrolovať len osoby loviace ryby; nie je oprávnená 
kontrolovať osoby, ktoré nie sú loviacimi, takáto kontrola je možná len so súhlasom osoby, 

ktorá by mala byť kontrolovaná 
 
3. Právo - „vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné 

podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok“ 
 
  - rybárska stráž je oprávnená vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho 

konania, ak je podozrenie, že pácha akýkoľvek trestný čin alebo priestupok; ak ide 
o podozrenie, že pácha trestný čin alebo priestupok na úseku rybárstva, rybárska stráž je 

oprávnená spísať záznam o previnení 
 
4. Právo – „obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu 

pytliactva, zisťovať jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na 

útvar policajného zboru“ 
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  - obmedziť osobnú slobodu je možné, len ak je osoba pristihnutá pri páchaní 

trestného činu pytliactva, nestačí teda len podozrenie, a preto je vhodné toto právo 
uplatňovať len výnimočne a v odôvodnených prípadoch 

 
5. Právo – „osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva prehľadať dopravný 

prostriedok a obsah vakov a tašiek, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich prepravujú 
neoprávnene nadobudnuté ryby, odnímať rybárske náradie, povolenie na lov rýb, 
rybársky lístok a úlovky“ 

 
  - odnímanie rybárskeho náradia, povolenia na lov rýb, rybárskych lístok 
a úlovkoch je možné, len ako bola osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu pytliactva; 

v danom musí byť splnený predpoklad, že bola naplnená skutková podstata trestného činu 

pytliactva; inak dochádza k neoprávnenému zásahu do práv kontrolovanej osoby 
  - odnímať vyššie uvedené veci je vhodné len za prítomnosti príslušníkov 

Policajného zboru, a zároveň takto odňaté veci odovzdať orgánom činným v trestnom 
konaní; v žiadnom prípade nie je možné, aby boli odobraté veci zasielané na SRZ, či už Radu 

SRZ alebo ZO SRZ 
  - prehľadávať dopravný prostriedok a obsah vakov a tašiek je možné len 

v prípade, že osoba bola pristihnutá pri páchaní trestného činu pytliactva a je podozrenie, že 

v nich neoprávnene prechováva nadobudnuté ryby 
 
6. Právo – „použiť donucovanie prostriedky“ 
 
  - použitie donucovacích prostriedkov je možné len v súvislosti s § 24 zákona 
o rybárstve 
 
7. Právo – „požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže 

splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami“ 
 
  - požadovať pomoc je najvhodnejšie v prípadoch, kedy je osoba pristihnutá pri 
páchaní trestného činu pytliactva a rybárska stráž postupuje podľa bodu 5 
 
8. Právo – „požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života 

a zdravia alebo majetku; kto bol o takúto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak 

by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné 

dôležité okolnosti“ 
 
  - rybárska stráž je oprávnená požiadať o pomoc, ak je bezprostredne ohrozený 
život a zdravie alebo majetok; 
  - ak sa rybárska stráž domnieva, že môže byť ohrozený život a zdravie alebo 
majetok, nemôže prísť na kontrolu s osobou, ktorá nie je členom rybárskej stráže alebo 

príslušníkom Policajného zboru a žiadať ju, aby sa podieľala na kontrole 
 
9. „Každý je povinný v rybárskom revíri uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku 

člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho oprávnení.“  
 
  - ide o povinnosť kontrolovanej osoby, ktorú je nutné dodržať v prípade, že 

rybárska stráž koná v súlade so zákonom o rybárstve a vyhláškou, ktorou sa vykonáva zákon 

o rybárstve; ak rybárska stráž prekročí rámec svojich oprávnení, najmä vyžaduje kontrolu 

osoby, ktorá nie je loviaca alebo chce skontrolovať dopravný prostriedok a odobrať 
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povolenie osobe, ktorá sa nedopustila trestného činu pytliactva, osoba nie je povinná takúto 
výzvu uposlúchnuť 
  - rybárska stráž, ktorá koná nad rámec oprávnení sa dopúšťa protiprávneho 
konania, ktorým môže byť naplnená skutková podstata trestného činu zneužívania právomoci 

verejného činiteľa 
  - bod 9 je možné aplikovať len v spojitosti s predchádzajúcimi bodmi, nakoľko 

rybárska stráž je oprávnená dať výzvu alebo príkaz len na základe jej oprávnení 
 

Článok VI. 
Trestné činy v súvislosti s výkonom rybárskeho práva 

 
1. Za trestný čin pytliactva na úseku rybárstva sa považuje také konanie, ktorého sa dopustí 

osoba tým, že neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva tým, že: 
  - bez povolenia loví ryby ( osoba, ktorá nemá rybársky lístok a povolenie na 
rybolov) 
  - loví ryby v čase ich ochrany (§ 11 a § 12 zákona o rybárstve) 
  - loví ryby zakázaným spôsobom (§ 13 až § 17 zákona o rybárstve) alebo 
  - ukryje, prechováva alebo na seba alebo na iného prevedie ryby neoprávnene 
ulovené alebo nájdené. 
 
2. Trestného činu útoku na verejného činiteľa sa dopustí ten, kto použije násilie alebo, kto 

sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody: 
  a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo 
  b) pre výkon právomoci verejného činiteľa. 
 
3. Trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa sa dopustí člen rybárskej 

stráže, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému 

neoprávnený prospech: 
  a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, 
  b) prekročí svoju právomoc, alebo 
  c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu. 
 
4. Trestného činu marenia úlohy verejného činiteľa sa dopustí člen rybárskej stráže, ktorý pri 

výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej 

úlohy. 
 

Článok VII. 
Vedúci rybárskej stráže 

 
1. Vedúci rybárskej stráže zabezpečuje vybavenie ustanoveného člena rybárskej stráže 

donucovacími prostriedkami v rozsahu podľa rozhodnutia okresného úradu, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, pomôckami a potrebnými písomnosťami podľa tejto 

smernice. 
 
2. Vedúci rybárskej stráže koordinuje činnosť jednotlivých členov rybárskej stráže. Plánuje 

a organizačne zabezpečuje kontrolné akcie. 
 

3. Vedúci rybárskej stráže koordinuje súčinnosť s policajným zborom a mestskou (obecnou) 
políciou, vo veciach rybárskej stráže spolupracuje s okresným úradom, odborom 
starostlivosti o životné prostredie. 
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4. Vedúci rybárskej stráže vedie evidenciu: 
  a) členov rybárskej stráže, 
  b) trestných oznámení, oznámení rybárskej stráže o spáchaní správneho deliktu 
alebo priestupku a záznamov o disciplinárnych previneniach, 
  c) úradných záznamov o použití donucovacích prostriedkov, 
  d) záznamov o odňatí rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb. 
 
5. Vedúci rybárskej stráže organizačne pripravuje pravidelné školenia a preskúšanie členov 

rybárskej stráže. Pravidelne hodnotí činnosť jednotlivých členov rybárskej stráže 
a hodnotenia predkladá výboru. 

 
6. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú na ustanovenie rybárskej stráže pre 

rybárske revíry, ktorých užívateľom je Rada SRZ s tým, že úlohy vedúceho rybárskej 
stráže plní zamestnanec Sekretariátu Rady SRZ. 

 
Článok VIII. 

Evidencia 
 

1. Výbor je povinný viesť evidenciu trestných oznámení, oznámení rybárskej stráže 

o spáchaní správneho deliktu a priestupku, záznamov o disciplinárnych previneniach 
a vždy do 15.decembra príslušného kalendárneho roka zaslať tento kompletný zoznam na 

Sekretariát Rady SRZ. 
 
2. Výbor je povinný každú zmenu v evidencii členov rybárskej stráže v zmysle čl. II. bod 9 

bezodkladne oznámiť na Sekretariát Rady SRZ, vedúcemu rybárskej stráže Rady SRZ.  
   

Článok IX. 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SRZ a účinnosť od 01. januára 

2017. 
 
2. Touto smernicou sa zrušuje Smernica č. 1518/331/12-OO pre ustanovenie a činnosť 

rybárskej stráže platnej od 01.08.2012. 
 

3. Touto smernicou sa zrušujú všetky uznesenia Rady SRZ, uznesenia Prezídia Rady SRZ 
a iné usmernenia, ktoré sú v rozpore s touto smernicou. 

 
 
 
 
        Slovenský rybársky zväz  
              Rada 
 
 
 
 
 
 ......................................    ...................................... 
      Ing. Ľuboš Javor        RSDr. Rudolf Boroš 
              tajomník SRZ             prezident SRZ 
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Príloha č. 1   
V Z O R     

Trestné oznámenie rybárskej stráže 
 
 

Slovenský rybársky zväz – Základná organizácia v ................................................................. 
 
Obvodné oddelenie  
 
Policajného zboru – SR 
 
v ....................................     V ................ dňa .......................... 
 
 
 
Vec : Oznámenie o trestnom čine pytliactva podľa § 310 Tr. zák. 
 
 
 
 Podľa § 196 ods.1  Tr. por. podávame trestné oznámenie na  
 
...................................................................................................................................................... 
1. Meno, priezvisko, nar., bytom, 
2. Skutok : Dňa ...................... o ................ hod. v rybárskom revíri SRZ č. ................. v katastri 

obce .................................. lovil bez povolenia ryby (ako člen ZO SRZ ..................... 

v s povolením č. .............. a rybárskym lístkom č. ...............) do zrkadlovej siete, pričom 

ulovil .............. kusov kapra, ............ kusov šťuky, ......... kusov pleskáča a tieto ryby mal 
uložené vo vlastnej sieťke, ktorá bola nájdená pri kontrole rybárskou strážou. 

3. Dôkazy : 
- zrkadlová sieť rozmerov ................., pieskovej farby, 
- sieťka na prechovávanie rýb dĺžky ...... cm, zelenej farby vlákna, tromi obrúčkami z čiernej 

umelej hmoty, 
- fotografia ulovených rýb, 
- mená svedkov. 
4. Zaistené vecné dôkazy boli odovzdané na OO PZ ................., prevzal službukonajúci 

(hodnosť, meno, priezvisko, alt. identifikačné číslo). 
5. Ulovené ryby boli po prehliadke pustené na mieste späť do vody (alt. utratené a zakopané). 
 

Žiadame, aby sme boli o výsledku konania o tomto oznámení písomne upovedomení. 
 

 
Člen rybárskej stráže________________________ identifikačné číslo _______________ 
          priezvisko a meno      
 
 
Na vedomie: 
- policajné oddelenie  
- ZO SRZ, ktorej je menovaný členom 
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        Príloha č. 2 
V Z O R   

 
Úradný záznam o použití donucovacieho prostriedku 

 
 
Slovenský rybársky zväz, základná organizácia v ........................................................... 
 

Úradný záznam 
o použití donucovacieho prostriedku 

 
Dňa ......................... o ................ hod. pri vykonávaní kontroly v revíri Slovenského rybárskeho 
zväzu č. ............ (názov lokality), bol slovne a fyzicky napadnutý kontrolovanou osobou : 
 
Meno a priezvisko (nacionálie) .................................................................................................... 
 
K útoku menovaného prišlo potom (napríklad : čo som ho požiadal, aby mi ukázal ulovené ryby 

v sieťke. Po upozornení na nezákonnosť jeho konania a výstrahe, že v prípade pretrvávania 
útoku použijem proti nemu donucovacie prostriedky, menovaný vstal, prišiel ku mne a dva razy 
ma udrel do tváre otvorenou dlaňou. 
V dôsledku pretrvávajúceho útoku som (napríklad : proti menovanému použil služobný obušok, 

ktorým som ho udrel  po chrbte a potom som mu nasadil služobné putá. Následne som privolal 

hliadku OO PZ v ..........................., ktorej som ho v spútanom stave odovzdal). 
K zraneniu, ktoré by si vyžadovalo lekárske ošetrenie, nedošlo. (alternatívne – došlo, opísať ako   
sa to stalo, potom som mu pomohol zranenie ošetriť a policajná hliadka odviezla páchateľa na 

ošetrenie). 
 
Svedok (ovia) : ............................................................................................................. ............... 
 
 
 
 
V .................... dňa ...................    Spracoval člen RS 
        ZO SRZ .................. 
        Meno, priezvisko 
        Identifikačné číslo 
 
 
Vyjadrenie okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie: 
Schvaľujem : 
Neschvaľujem : 
 
Na vedomie: 
- okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie  
- ZO SRZ, ktorej je menovaný členom 
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Príloha č. 3  
V Z O R 

 
Záznam o odňatí vecí použitých na spáchanie trestného činu 

 
Slovenský rybársky zväz – Základná organizácia v .................................................................. 
 
 

Z Á Z N A M 
 
 

     V .......................... dňa ............................. 
 
 
Podľa § 22 písm. c) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, týmto potvrdzujem, že dňa .........., boli 
 
Meno a priezvisko (nacionálie) .................................................................................................... 
 
 
 
podozrivému zo spáchania trestného činu pytliactva podľa § 310 Trestného zákona odňaté 

nasledovné veci : 
 
 
Napríklad : 
 
1. Udica zn. Esox . Carbon, čiernej farby, dĺžky 380 cm, korková rukoväť 
2. Navijak zn. Byron 600, striebornej metalízy, s vlascom hnedej farby na cievke 
3. Sieť – žiabrovka, dĺžky 30 m, výšky 3 m, silonová, veľkosť očiek 3x3 cm 
4. Povolenie na lov rýb č. ................, vydané ZO SRZ v .................................., rybársky lístok č. 

................, vydaný Obecným / Mestským/ úradom v ......................................... 
5. ................................................................................................................................................. 
6. ................................................................................................................................................. 
Odobrané veci sú v dobrom (zlom, nepoužiteľnom) technickom stave a pre potreby trestného 
konania boli odovzdané policajnému orgánu OO PZ v ............................................................... 
 
 
Rybárska stráž : ________________________  evidenčné číslo _________________ 
 
Policajný orgán :_______________________ 
 
 
Na vedomie: 
- príslušné policajné oddelenie 
- podozrivý z trestného činu pytliactva 
- ZO SRZ, ktorej je podozrivý členom 
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Príloha č. 4  
V Z O R 

 
Záznam o odňatí rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb 

 
Slovenský rybársky zväz – Základná organizácia v .................................................................. 
 
 

Z Á Z N A M 
 
 

     V .......................... dňa ............................. 
 
 
Podľa § 22 písm. c) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve týmto potvrdzujem, že dňa ..........., boli 
 
Meno a priezvisko (nacionálie) .................................................................................................... 
 
 
 
podozrivému zo spáchania trestného činu pytliactva odňaté: 
 
rybársky lístok číslo _____________ vydaný dňa _____________ ObÚ v ________________ 
 
povolenie na lov rýb číslo ________________ vydané dňa ____________ druh ___________ 
 
užívateľom (obhospodarovateľom) rybárskeho revíru _________________________________ 
 
za skutok popísaný v Trestnom oznámení a Zázname o disciplinárnom previnení číslo 

_________________ spísaný na rybárskom   
 
revíri číslo ________ názov _____________________________  
 
 
Rybárska stráž : _________________________ evidenčné číslo ___________________  
    
 
Na vedomie: 
- príslušné policajné oddelenie 
- podozrivý z trestného činu pytliactva 
- ZO SRZ, ktorej je podozrivý členom 
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Príloha č. 5  
V Z O R 

Záznam o disciplinárnom previnení 
 
 
 

Meno a priezvisko:............................................................................................................................. 

Dátum narodenia: ..............................................Bydlisko:................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

Číslo OP alebo členského preukazu:................................................................................................. 

Číslo povolenia na rybolov: .............................................................................................................. 

Organizácia ktorá ho vydala: ............................................................................................................ 

Člen ZO SRZ: ................................................................................................................................... 

Dátum a hodina previnenia: .............................................................................................................. 

Číslo a názov revíru: ......................................................................................................................... 

Stručný popis previnenia: ................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Správanie previneného: ...................................................................................................... ............... 

Meno a adresa svedkov: .................................................................................................................... 

Vyjadrenie previneného:.................................................................................................................... 

................................................................................................................................ ........................... 

Identifikačné číslo RS: ...................................................................................................................... 

 

V................................................................dňa................................................................................... 

Podpis kontrolovaného rybára:    Podpis kontrolujúceho orgánu: 
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Pečiatka ZO SRZ 
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