
§ 2 ods. 2 písm. m) zákona 

 

Otázka (člen ZO SRZ): 

 § 2 Vymedzenie základných pojmov písmeno  l) loviaci je fyzická osoba oprávnená na lov, 

ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, a písmeno m) začiatok lovu 

je prvé použitie prostriedku určeného na lovenie rýb po zapísaní zámeru loviť ryby 

v povolení na rybolov   a písmeno  t) miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo 

rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu 

rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov 

vykonáva z rybárskeho člna 

 § 18 Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách písmeno l) loviť ryby z rybárskeho 

člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája 

Ako je to teraz s tým zákazom? Ak povedzme loviaci si zoberie so sebou udicu do člna, dopraví 

sa na vytíčené miesto spustí háčik aj s návnadou na lovné miesto a následne sa premiestni na 

breh - považuje sa to za lov z rybárskeho člna, alebo nie? Je to len zavážanie a zanášanie? Kedy 

sa presne začína lov? Ak si spustí cielene a vedome so zámerom uloviť rybu od za kŕmeného 

miesta je to už začiatok lovu, alebo ten nastane až vtedy keď príde na breh a uloží si udice do 

stojanu? 

 

Odpoveď: 

 Podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona sa za začiatok lovu považuje prvé použitie prostriedku 

určeného na lovenie rýb po zapísaní zámeru loviť ryby v povolení na rybolov. Z uvedeného 

ustanovenia možno odvodiť, že ak sa v rámci voľnočasových aktivít budeme člnkovať v 

rybárskom revíre, pričom budeme mať v rybárskom člne rybársky prút, ale napriek tomu našim 

zámerom nebude loviť ryby, čo potvrdí aj nezapísanie si príslušných údajov (dátumu a čísla 

revíru) do záznamu, nemožno takéto konanie považovať za lov rýb, resp. za začiatok lovu rýb.  

Pokiaľ sa rozhodneme zavážať nástrahu pomocou rybárskeho člna – pričom je celkom 

jedno, či sa v rybárskom člne nachádza rybársky prút s „montážou“ a nástrahou na háčiku, 

alebo rybársky prút ponecháme v stojane na brehu rybárskeho revíru a na nami vytýčené miesto 

na člne vezieme len „montáž“ s nástrahou na háčiku a svoj zámer loviť ryby zároveň potvrdíme 

zápisom do záznamu (dátum a číslo revíru), v takomto prípade jednoznačne ide o začiatok lovu.   

 

 


