Nová „rybárska vyhláška“.
S pribúdajúcimi dohadmi vyplývajúcimi z rôznych a často krát nesprávnych výkladov niektorých
ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o
rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), Ministerstvo životného prostredia
SR ako gestor predmetnej vyhlášky pripravilo pre osoby oprávnené na výkon rybárskeho práva
k dotknutým paragrafovým zneniam nasledovný výklad. V tejto súvislosti širokú rybársku
verejnosť určite zaujme informácia, že MŽP SR v spolupráci s expertmi podieľajúcimi sa na
vypracovaní „rybárskej vyhlášky“ v súčasnosti pripravuje jej podrobný výklad, s ktorým bude
hneď po jeho spracovaní oboznámená.

§ 17 ods. 5 vyhlášky
Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta
s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha
ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri
tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny,
sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových
vodách a lipňových vodách.
„Rozumiem tomu správne ak si myslím, že na kaprových vodách môžem loviť pomocou
sbirolina a akejkoľvek nástrahy s istotou, že sa nejedná o prívlač?“
Na pstruhových vodách a lipňových vodách sa podľa ustanovenia § 17 ods. 5 vyhlášky
lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok považuje automaticky len
za lov prívlačou.
Iná situácia je na kaprových vodách. Lov pomocou bubliny, sbirolina alebo iných
obdobných pomôcok uskutočňovaný na kaprových vodách možno podľa toho, akú techniku pri
love rýb s použitím uvedených technických rybárskych pomôcok zvolíme, považovať za
nasledovné spôsoby lovu, a to:
1. lov na plávanú podľa § 17 ods. 1 vyhlášky (napr. použitie vodou nenaplnenej, alebo len
čiastočne naplnenej bubliny, "povrchového" sbirolina určeného na lov rýb vo vrchnej
časti vodného stĺpca),
2. lov na položenú podľa § 17 ods. 2 vyhlášky (napr. použitie maximálne vodou naplnenej
bubliny, prípadne bubliny preváženej olovenou záťažou, alebo "potápavého" sbirolina
určeného na lov rýb v spodnej časti vodného stĺpca),
3. lov prívlačou podľa § 17 ods. 5 vyhlášky (napr. čiastočne naplnenej bubliny s
naviazaným strímrom na nadväzci, sbirolina určeného na lov vo všetkých vrstvách
vodného stĺpca s nadviazanými umelými muškami na nadväzci v maximálnom počte tri
kusy).

OPRAVA!!!
Vypúšťa sa celý bod 3., nakoľko podľa § 17 ods. 5 vyhlášky „Lov rýb pomocou bubliny,
sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových
vodách. Z tohto dôvodu sa v danom prípade osobitné zaoberanie sa otázkou použitia maximálne
jednej nástrahy pri love na prívlač na kaprových vodách, ktorá je upravená v § 16 písm. e) zákona
č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, stáva bezpredmetné.

§ 17 ods. 8 vyhlášky
Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad
a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel3) na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou
ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.
Na základe viacerých telefonátov som zistil, že rybárska stráž si znenie § 17 ods. 8 vyhlášky
vysvetľuje rôznymi spôsobmi. Ide najmä o koniec odseku „...okrem vodných útvarov trvalo
tečúcich povrchových vôd“. Napríklad som sa dozvedel, že na priehrade s trvalým prítokom a
odtokom väčšej ako 10 ha zobrali povolenky za zavážanie návnad. Jedni tvrdia, že oprávnene,
druhí, že nie. Jedna skupina dokonca tvrdí, že napríklad na Sĺňave by sa podľa tohto
ustanovenia nemalo loviť vôbec.
Preloženie tohto, ako vidno pre mnohých nejasného ustanovenia do jednoduchšej verzie
znie takto: Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad
a nástrah možno z malých plavidiel3) vykonávať len na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou
ako 10 ha. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na rybárske revíry, ktoré sú z hľadiska
vodohospodárskeho, ale samozrejme aj rybárskeho, považované za vodné útvary trvalo tečúcich
povrchových vôd. Pre lepšie vysvetlenie, vodným útvarom trvalo tečúcich povrchových vôd je
napríklad Dunaj, Váh, Hron, Poprad, Dunajec, Ipeľ atď. Na takéto rybárske revíry sa podmienka
rozlohy nad 10 ha, splnenie ktorej je nevyhnutné, aby bolo možné z malého plavidla loviť ryby
spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, n e v z ť a h u j e !
Pojem „vodné útvary trvalo tečúcich povrchových vôd“ je potrebné odlíšiť od významovo
širšieho pojmu „vodný tok“ (§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov). Za vodný tok sa okrem „vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových
vôd“ považujú aj „povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku“, ktoré rybári lepšie
poznajú pod termínom vodné nádrže.
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§ 2 písm. f) zákona č. 338/2000 Z. z o vnútrozemskej plavbe

