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O-10  
Povolenie výnimky zo zákazu lovu kapra 

Slovenský rybársky zväz - Rada požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva SR o udelenie výnimky na skorší termín 

lovu kapra v kaprových revíroch Slovenského rybárskeho zväzu. 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, rozhodnutím ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

zo dňa 29. apríla 2002, číslo 1235/2002-100, na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu-Rady, povolilo 

výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zák.č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, ktorá umožní držiteľom 

príslušných platných povolení na rybolov lov kapra od 15. mája 2002 na všetkých kaprových rybárskych revíroch 

obhospodarovaných Slovenským rybárskym zväzom. 

Zdôrazňujeme, že od 1.4.2002 je platný Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a od 15. mája 2002 platí vykonávacia 

vyhláška k tomuto zákonu. Je predpoklad, že vyhláška k zákonu o rybárstve bude publikovaná v 19. týždni v Zbierke 

zákonov. Z toho dôvodu je potrebné pri rybolove dodržiavať tieto zákonné ustanovenia. 

V súvislosti s výnimkou zo zákazu lovu upozorňujeme, že rybárske preteky, ako i výnimka na skorší lov kapra sa 

vzťahuje len na kapra a ryby, ktoré nemajú stanovenú individuálnu ochranu rýb (§ 9 vykonávacej vyhlášky k zákonu o 

rybárstve), t.j. na základe udelenej výnimky, kaprová sezóna sa začína dňom 15. mája 2002 o 04.00 hod. ráno. 

Prajeme všetkým rybárom veľa úspechov pri rybolove. Petrov zdar! 

O-11  
Pokyny pre členov rybárskej stráže 

Zdôrazňujeme, aby členovia výboru ZO SRZ upozornili členov rybárskej stráže, aby pri vykonávaných kontrolách 

pôsobili výchovne, nie represívne, t.j., upozorňovali rybárov na chyby a nedostatky pri rybolove. Na druhej strane, 

rybári, ktorí opakovane porušujú tie isté ustanovenia zákona o rybárstve a vyhlášky k zákonu, je potrebné postihovať 

v plnom rozsahu. 

Výchovné pôsobenie členmi rybárskej stráže je potrebné predovšetkým z dôvodu novej legislatívy ako i skutočnosti, 

že rok 2002 je prechodným rokom, kedy sa lov rýb vykonáva na pôvodných revíroch za pôsobenia nového zákona o 

rybárstve a novej vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu. Nové revírovanie bude platné až od 1.1.2003. V každom 

prípade je potrebná vzájomná tolerancia, pochopenie a ústretovosť. Veríme, že rybári sa tak budú správať. 

http://www.srzrada.sk/


O-12  
Vydanie Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a vykonávacej vyhlášky k 
zákonu 

Slovenský rybársky zväz - Rada zabezpečí tlač brožúry Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z., účinného od 1. apríla 

2002 a vykonávacej vyhlášky zo dňa 17. apríla 2002, účinnej od 15. mája 2002. 

Počnúc dňom 6. mája 2002 si môžu ZO SRZ u p. Mašlonkovej (č.tel.: 041/5623 193) objednať, resp. prevziať 

dostatočné množstvo výtlačkov, potrebných pre jednotlivú ZO SRZ, s tým, že ho doručia každému držiteľovi povolenia 

na rybolov (vrátane detí a mládeže), za cenu 10,- Sk. 

Nakoľko kaprová sezóna začína dňom 15. mája 2002, je potrebné túto brožúru urýchlene doručiť každému držiteľovi 

povolenia na rybolov, aby sa týmto zákonom a vyhláškou mohli riadiť pri rybolove. 

O-13  
Záznam o úlovkoch 

Nový zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve priniesli požiadavku na viac riadkov v zázname 

o úlovkoch. 

Pokiaľ má držiteľ povolenia na rybolov vyplnený záznam o úlovkoch, hospodár ZO SRZ mu vydá nové nevyplnené 

tlačivo bez známky (na miesto známky uvedie číslo známky z pôvodného povolenia na rybolov) a vyznačí na ňom " 

Dodatok č. 1 ", prípadne č. 2, atď. Toto vyznačí aj na pôvodnom povolení na rybolov, aby hospodár ZO SRZ vedel, 

koľko čistých povolení na rybolov vydal a tým, koľko tlačív držiteľ povolenia do 15.1.2003 musí vrátiť hospodárovi s 

vyplneným sumárom na pôvodnom povolení na rybolov. 

Pre rok 2003 budeme uvažovať s väčším počtom riadkov na zázname o úlovkoch tak, aby sa predišlo vydávaniu 

ďalších tlačív záznamov o úlovkoch. 
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