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Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

Vec 

Usmernenie k problematike vydávania preukazov a odznakov členom rybárskej stráţe (1) 

 V nadväznosti na čoraz početnejšie ţiadosti zamestnancov krajských a obvodných úradov 

ţivotného prostredia o usmernenie v súvislosti s povinnou výmenou preukazov členov rybárskej stráţe 

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 vyhlášky MŢP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, Vám k predmetnej veci predkladáme 

nasledovné usmernenie. 

 Dňa 2. augusta 2006 sa na Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív, a. s. v Bratislave 

(ŠEVT) uskutočnilo pracovné rokovanie medzi zástupcami Ministerstva ţivotného prostredia SR Ing. 

Dobiašom a Ing. Fábrym a výrobným námestníkom ŠEVT-u Ing. Pávom ohľadom dojednania 

podmienok tlače nových preukazov rybárskej stráţe. Výsledkom tohto stretnutia je, ţe predmetné 

preukazy z dôvodu dodrţania ich nevyhnutnej uniformity na celom území SR budú tlačené v ŠEVT-e 

na základe konkrétnej objednávky jednotlivých krajských úradov ţivotného prostredia. Na zmienenom 

stretnutí sa zároveň dohodlo na drobnej, legislatívne prípustnej vecnej korekcii vzoru preukazu člena 

rybárskej stráţe, ktorý je v grafickej podobe zobrazený v prílohe č. 10 citovanej vyhlášky. Korekcia 

spočíva v tom, ţe na zadnej strane preukazu za text „Pôsobnosť rybárskej stráţe sa vzťahuje na 

rybárske revíry uţívateľa“ sa vloţí „vybodkovaná čiara“ (...........), nad ktorú príslušný zamestnanec 

obvodného úradu ţivotného prostredia napíše konkrétneho uţívateľa v zmysle nášho usmernenia, 

ktoré sme Vám zaslali listom č. 6203/2006-5.1 z 22. mája 2006. Pre zdôraznenie uvádzame, ţe ide o 

niektorého z deviatich uţívateľov, ktorými v zmysle § 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súčasnosti môţu byť výlučne Slovenský rybársky zväz, 

Rada Ţilina, Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská 

Štiavnica, Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce, Štátne lesy TANAP-u, Zdruţená stredná škola 

poľnohospodárska Ivanka pri Dunaji, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenské centrum 

poľnohospodárskeho výskumu Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra.  

 V záujme bezproblémového postupu pri vydávaní preukazov rybárskej stráţe Vás ţiadame, 

aby ste aj vo Vašom záujme v čo moţno najkratšom čase urobili sumarizáciu počtu nových preukazov 

rybárskej stráţe, ktoré budete v rámci svojho kraja, resp. obvodných úradov ţivotného prostredia 

spadajúcich do Vašej pôsobnosti potrebovať na výmenu za staré, do 31. decembra 2006 platné 

preukazy rybárskej stráţe. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme, ţe do avizovanej objednávky je 

potrebné započítať aj preukazy, ktoré budú vydané novým členom rybárskej stráţe, ktorí v nedávnom 

období úspešne absolvovali skúšku člena rybárskej stráţe (celkom cca 280 ks), ako aj rezervu 

v prípade napr. poškodenia, straty, nesprávneho vypísania preukazu a pod. Najmä s ohľadom na 

časovú tieseň vymenovania nových členov rybárskej stráţe poberajúcej v zmysle Trestného zákona 
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štatút verejného činiteľa je potrebné, aby ste sa k spracovaniu a následne aj k zaslaniu objednávok na 

tlač nových preukazov ŠEVT-u pristupovali promptne. Podľa našich dostupných informácií je 

v súčasnosti 3 200 členov rybárskej stráţe v rámci Slovenského rybárskeho zväzu, 100 členov 

rybárskej stráţe pripadá na ostatných uţívateľov a adeptov na vymenovanie za nových členov 

rybárskej stráţe je takmer 300. Celkový počet nových preukazov rybárskej stráţe v rámci celého 

Slovenska, vrátane rezervy, ktoré bude potrebné krajskými úradmi ţivotného prostredia objednať a 

zakúpiť v súvislosti s povinnou výmenou preukazov rybárskej stráţe v zmysle § 18 ods. 2 citovanej 

vyhlášky, ako aj vymenovaním nových členov rybárskej stráţe, je 4 000 ks. Podľa kalkulácie nákladov 

na tlač uvedeného objemu preukazov, obdrţanej od ŠEVT-u, je cena 1 preukazu stanovená na 3,50 Sk 

bez DPH, ktorú moţno povaţovať za akceptovateľnú aj zo strany KÚŢP, disponujúcich 

s obmedzeným objemom finančných prostriedkov.  

 Objednávky na tlač nových preukazov rybárskej stráţe adresujte na ŠEVT, a. s., Plynárenská 

6, P. O. BOX 179, 830 00 Bratislava, e-mail: info@sevt.sk, fax: 02/53 41 61 80. V zmysle 

poţiadavky ŠEVT-u musí objednávka obsahovať nasledovné údaje: pridelené skladové číslo – 55 354, 

názov tlačiva, t.j. „Preukaz rybárskej stráţe“ a samozrejme presný počet preukazov, ktoré je potrebné 

vytlačiť a zaslať objednávateľovi. Dodanie preukazov bude zabezpečované formou dobierky, za 

poštovné a balné bude účtované 64 Sk. Kontaktná osoba objednávania a dodania je Zuzana Tatranská, 

zodpovedná osoba objednávania a dodania je Mgr. Henrieta Bogdalíková a zodpovedná osoba 

realizácie a technického vyhotovenia je Edita Hlinická. 

 V tejto súvislosti dodávame, ţe výmena preukazov rybárskej stráţe v zmysle § 18 ods. 2 

citovanej vyhlášky, ako aj ich vydanie novým členom rybárskej stráţe podľa zákona NR SR č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nepodlieha spoplatneniu. 

 Čo sa týka odznakov členov rybárskej stráţe, ich výrobu v Kremnickej mincovni a distribúciu 

jednotlivým krajským úradom, resp. okresným úradom - odborom poľnohospodárstva, potravinárstva, 

lesného a vodného hospodárstva v minulosti zabezpečil Slovenský rybársky zväz, Rada Ţilina v počte 

5 000 ks (viď príloha). Novelou tzv. kompetenčného zákona v roku 2003 prešli kompetencie na úseku 

vodného hospodárstva a rybárstva, s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu, z Ministerstva 

pôdohospodárstva SR na Ministerstvo ţivotného prostredia SR. Súčasne prešli kompetencie v danej 

oblasti aj na novovytvorené špecializované útvary štátnej správy, t. j. na krajské a obvodné úrady 

ţivotného prostredia. Tieto úrady presunom kompetencií, resp. prebratím problematiky súvisiacej s 

evidenciou členov rybárskej stráţe, ako aj s vydávaním preukazov a odznakov členov rybárskej stráţe, 

mali prebrať v zmysle preberacích protokolov aj zvyšné preukazy a odznaky rybárskej stráţe 

a samozrejme aj evidenciu (zoznamy) do funkcie vymenovaných členov rybárskej stráţe, evidenciu 

o zrušených členoch rybárskej stráţe, evidenciu o vydaných preukazoch a odznakoch rybárskej stráţe 

s uvedením ich evidenčných a sluţobných čísiel a pod.   

 Na základe uvedeného predpokladáme, ţe krajské, resp. obvodné úrady ţivotného prostredia 

by v súčasnom období mali disponovať s dostatočným počtom odznakov člena rybárskej stráţe, ktorý 

v plnom rozsahu pokryje potrebu jednotlivých obvodných úradov ţivotného prostredia, ktoré by 

v najbliţšom období podľa § 21 ods. 2 a § 37 písm. c) zákona mali ustanoviť do funkcie nových 

členov rybárskej stráţe.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Eva Ondrejčáková 

                                                                                                   riaditeľka odboru 

 

 

 

 

 
Vypracovali: Ing. Dobiaš, Ing. Fábry  
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Rozdeľovník: 

 

 

 

1. KÚŢP Bratislava  6. KÚŢP Banská Bystrica 

   OÚŢP Bratislava                                                                     

   

  OÚŢP Banská Bystrica 

  OÚŢP Malacky                                                                             OÚŢP Brezno 

  OÚŢP Pezinok                                                                              OÚŢP Lučenec 

  OÚŢP Senec                                                                              

  

  OÚŢP Rimavská Sobota  

  OÚŢP Senica                                                                                 OÚŢP – DP Revúca   

  OÚŢP – DP Skalica                                                                    OÚŢP – DP Poltár 

 2. KÚŢP Trnava                                                                               OÚŢP Veľký Krtíš    

  OÚŢP Trnava                                                                                 OÚŢP Zvolen 

  OÚŢP – DP Hlohovec                                                                   OÚŢP – DP Detva 

  OÚŢP Dunajská Streda                                                                  OÚŢP – DP Krupina 

  OÚŢP Galanta                                                                                OÚŢP Banská Štiavnica 

  OÚŢP Piešťany                                                                              OÚŢP – DP Ţiar nad Hronom 

 3. KÚŢP Trenčín                                                                             OÚŢP – DP Ţarnovica 

  OÚŢP Trenčín                                                                               7. KÚŢP Prešov 
  OÚŢP – DP Ilava                                                                           OÚŢP Prešov 

  OÚŢP – DP Bánovce nad Bebravou 

bBBBeBebravou                                            

  OÚŢP – DP Sabinov 

  OÚŢP Nové Mesto nad Váhom                                                     OÚŢP Bardejov 

  OÚŢP – DP Myjava                                                                       OÚŢP Humenné 

  OÚŢP Povaţská Bystrica                                                               OÚŢP – DP Medzilaborce 

  OÚŢP – DP Púchov                                                                        OÚŢP – DP Snina 

  OÚŢP Prievidza                                                                              OÚŢP Keţmarok 

  OÚŢP – DP Partizánske                                                                 OÚŢP Poprad 

 4. KÚŢP Nitra                                                                                   OÚŢP – DP Levoča 

  OÚŢP Nitra                                                                                    OÚŢP Stará Ľubovňa 

  OÚŢP – DP Zlaté Moravce                                                            OÚŢP Stropkov 

  OÚŢP Levice                                                                                 OÚŢP – DP Svidník 

  OÚŢP Nové Zámky                                                                       OÚŢP Vranov nad Topľou 

  OÚŢP Komárno                                                                            8. KUŢP Košice 
  OÚŢP Šaľa                                                                                    OÚŢP Košice 

  OÚŢP Topoľčany                                                                          OÚŢP Košice okolie 

 5. KÚŢP Ţilina                                                                                 OÚŢP Michalovce 

  OÚŢP Ţilina    

    

  

  OÚŢP – DP Sobrance 

 OÚŢP – DP Bytča   OÚŢP Roţňava 

  OÚŢP – DP Kysucké Nové  Mesto    

Mesto 

  OÚŢP Spišská Nová Ves 

  OÚŢP Čadca 

 

  OÚŢP – DP Gelnica 

  OÚŢP Dolný Kubín 

 

  OÚŢP Trebišov 

  OÚŢP – DP Tvrdošín 

 

   

 OÚŢP – DP Námestovo 

 

   

 OÚŢP Liptovský Mikuláš 

 

   

 OÚŢP Martin 

 

   

 OÚŢP – DP Turčianske Teplice    

 OÚŢP Ruţomberok 

 

   

 


