Ministerstvo životného prostredia, ako ústredný orgán štátnej správy
na úseku rybárstva (s výnimkou hospodárskeho chovu rýb) plní
nasledovné
úlohy vyplývajúce z § 39 zákona č. 139/2002 Z. z.
o rybárstve v znení neskorších predpisov:
 riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku rybárstva, činnosť
jednotlivých uţívateľov na úseku rybárstva,
 rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva vo vodných
tokoch, v ostatných vodných plochách a vo vodárenských nádrţiach
a v ich prítokoch,
 rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o ostatnú vodnú plochu,
 vytvára, mení a zrušuje rybárske revíry, vedie ich evidenciu a určuje
účel ich vyuţitia,
 schvaľuje zarybňovacie plány,
 vyhlasuje a zrušuje chránenú rybársku oblasť, povoľuje a zrušuje
v chránenej rybárskej oblasti lov generačných rýb na účely umelého
výteru alebo lov takých rýb, ktoré sú na ujmu hospodárenia v tejto
oblasti, povoľuje uţívateľovi v chránenej rybárskej oblasti vykonanie
ichtyologického prieskumu,
 povoľuje výnimky z ustanovení zákona na hraničných vodách a vodách
vyhlásených za medzinárodné toky, na ktorých nie sú uzatvorené
medzinárodné dohody, ktorými je SR viazaná,
 vydáva osobitné povolenie na rybolov,
 vedie evidenciu ostatných vodných plôch vyuţívaných na účely
podnikania,
 eviduje rybníky, rybochovné zariadenia a malé vodné nádrţe osobitne
vhodné na chov rýb, v ktorých sa vykonáva hospodársky chov rýb,
v prípade, ţe tieto vodné plochy sú vyuţívané popri chove rýb aj na lov
rýb udicou,
 poveruje Slovenský rybársky zväz úlohami na úseku rybárstva
v zmysle zákona,
 povoľuje výnimky zo zákazu lovu.


Ďalšie úlohy:
 podieľa sa na tvorbe právnych predpisov na úseku rybárstva a ďalších
právnych noriem úzko súvisiacich s rybárstvom,
 vykonáva odborné práce na úseku rybárstva súvisiace so vstupom
Slovenska do EÚ,
 prešetruje sťaţnosti v spolupráci s odborom rezortnej kontroly,
 metodicky usmerňuje krajské a okresné úrady pri vykonávaní úloh
vyplývajúcich zo zákona č. 139/2002 Z. z.,
 úzko spolupracuje s viacerými uţívateľmi rybárskych revírov (SRZ
Ţilina, VLM, š.p. Kamenica nad Cirochou, SPU Nitra, VÚVŢ Nitra,
ZSPŠ Ivanka pri Dunaji atď),
 vykonáva koncepčné práce v oblasti rozvoja, riadenia a ochrany
rybárstva,
 zabezpečuje na základe medzinárodných zmlúv a dohôd spoluprácu na
hraničných vodách v oblasti rybárstva,
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 usmerňuje a poskytuje odborné poradenstvo jednotlivým uţívateľom
rybárskych revírov, členom SRZ, fyzickým a právnickým osobám
a pod.,
 v súčinnosti s odborom pre styk s verejnosťou poskytuje informácie
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám,
 vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov a k materiálom
predkladaným na poradu vedenia, na rokovania vlády, NR SR a pod.
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