
§ 15 ods. 1 písm. f) zákona  

 

Otázka: 

• Poruším zákon § 15 ods. 1 písm. f)  keď použijem čln na označenie si lovného miesta 

tyčovou bójkou po zapísaní si príchodu do prehľadu o úlovkoch? 

• Poruším zákon § 15 ods. 1 písm. f) keď použijem čln na označenie si lovného miesta 

tyčovou bójkou pred zapísaním si príchodu do prehľadu o úlovkoch? 

• Na revíry 2-2820-1-1 ktorý pozostáva z niekoľkých jazier, ktoré majú spolu nad 10 ha avšak 

každé jedno jazero ma pod 10 ha môžem na takomto revíry použiť čln na lov rýb z člna? 

 

Odpoveď:  

• Podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona                        

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) 

sa  zakazuje "loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah    

a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem 

vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd". V tejto súvislosti poznamenávame, že          

z predmetného ustanovenia nevyplýva zákaz použiť napr. rybársky čln na vyznačenie miesta 

lovu, napr. osadením bójky, alebo preskúmanie reliéfu dna použitím sonaru. Pokiaľ sa 

skutočne chystáme loviť ryby, t. j. mienime si uplatniť rybárske právo, odporúčame zapísať si 

potrebné údaje do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch ešte pred označovaním si miesta 

lovu, aby tak zbytočne nevznikali podozrenia zo špekulatívneho konania, resp.  z porušovania 

výkonu rybárskeho práva. 

• Predmetná otázka bola zodpovedaná vyššie. 

• Príslušným ustanovením § 15 ods. 1 písm. f) zákona sa sleduje zamedzenie používania 

rybárskeho člna a zavážacej loďky v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha, aby 

tak nedochádzalo k obmedzovaniu rybárov loviacich z brehu. Z uvedeného je zrejmé, že pokiaľ 

ide o rybársky revír pozostávajúci napr. z piatich samostatných vodných plôch o výmere á 3 

ha a s celkovou výmerou 15 ha, na žiadnej z týchto vodných plôch rybársky čln používať 

nemožno. Dlhodobou snahou ministerstva je aby rybárske revíry pozostávali zo samostatných 

revírnych celkov, čo má dôležitý význam aj pri hospodárení rybárskych revírov a s tým 

spojenou evidenciou ulovených rýb. Pri najbližšej aktualizácii rybárskych revírov, ktorú 

predpokladáme na jeseň tohto roka, bude ministerstvo apelovať na SRZ a ostatných 

užívateľov, aby postupovali v zmysle uvedeného. 


