
From: XXXXX XXXXXXXX [mailto:xxxxx.xxxxxxxx@tasr.sk]  
Sent: Friday, January 04, 2019 6:05 PM 
To: hovorca 
Subject: žiadosť o informáciu - TASR 
 
Dobrý deň, vzhľadom na množiace sa otázky rybárskych organizácií i samotných rybárov a rôzny 
pohľad na množstvo privlastnených úlovkov Vás chcem poprosiť o spresnenie ustanovenia 
Vykonávacej vyhlášky k novému zákonu o rybárstve platného od 1. 1. 2019.  
  
Polemiku vyvolal najmä nasledovný odsek vyhlášky: 
  
Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych 
revíroch, najviac 
a) 
jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, 
alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa 
sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo 
dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo 
dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa 
tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa 
potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb 
neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg, 
b) 
taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť 
rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa 
  
Chcem Vás preto požiadať o odpovede na nasledovné otázky: 

 

1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého 
(každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú 
rybu? 
2. Je možné kombinovať privlastnenie si „ušľachtilých“ druhov rýb medzi sebou? Napríklad 
kapor + šťuka, kapor + zubáč... atď? 
3. Je možné po privlastnení si napríklad dvoch kaprov pokračovať v love a privlastniť si 
napríklad ďalšie dva kusy pstruhy dúhového? Alebo ulovením povoleného počtu 
ušľachtilých rýb končí lov? 
  
Vopred ďakujem za odpoveď a teším sa na ďalšiu spoluprácu! 
  
S pozdravom 
  
Ing. XXXXX XXXXXXXX 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 
Regionálna pobočka Trenčín 
Tel.: 0908 XXX XXX 
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From: Cákoci Michal  
Sent: Monday, January 07, 2019 8:51 AM 
To: Novák Vladimír <Vladimir.Novak@enviro.gov.sk>; Dobiaš Tibor <Tibor.Dobias@enviro.gov.sk> 
Cc: Bieliková Beáta <Beata.Bielikova@enviro.gov.sk> Zb. o živnostenskom podnikaní (ž 
Subject: Novinarske otazky: žiadosť o informáciu - TASR 

 
Pekný deň a všetko dobré v novom roku Vám želám,  
 
preposielame novinárske otázky a poprosíme o stručné odpovede – ak to bude možné počas 
dnešného dňa. Veľmi pekne ďakujem a želám všetko dobré.  
 

1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého 
(každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú 
rybu? 
2. Je možné kombinovať privlastnenie si „ušľachtilých“ druhov rýb medzi sebou? Napríklad 
kapor + šťuka, kapor + zubáč... atď? 
3. Je možné po privlastnení si napríklad dvoch kaprov pokračovať v love a privlastniť si 
napríklad ďalšie dva kusy pstruhy dúhového? Alebo ulovením povoleného počtu 
ušľachtilých rýb končí lov? 
 
S pozdravom 
 
Michal Cákoci 
odbor komunikácie | kancelária ministra 
 

 
 
Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 
tel.: +421 2 5956 2471 
e-mail: michal.cakoci@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 
 

 
From: Ferenčák Tomáš <Tomas.Ferencak@enviro.gov.sk>  
Sent: Tuesday, January 08, 2019 11:27 AM 
To:  xxxxx.xxxxxxxx@tasr.sk 
Cc: hovorca <hovorca@enviro.gov.sk> 
Subject: FW: Odpoved: Novinarske otazky: žiadosť o informáciu - TASR 

 
No žiaľ pre túto chvíľu Vám vieme povedať len toľko, že pre konkrétne ustanovenie vykonávacej 
vyhlášky k novému zákonu o rybárstve pripravujeme odborné vysvetlenie. V tejto záležitosti totiž 
odborníci ministerstva evidujú niekoľko podnetov najmä zainteresovanej verejnosti. Predpokladáme, 
že odborné vysvetlenie by mohlo byť hotové počas budúceho týždňa.  
 
S pozdravom  

 

Tomáš Ferenčák 

hovorca | odbor komunikácie 
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Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

mob.: +421 905 886 769 

tel.: +421 2 5956 2714 

e-mail: tomas.ferencak@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

 

 

 

Vysvetlivka: 

 

Nadväzne na vyššie uvedenú komunikáciu vecne príslušná sekcia vôd vypracovala návrh 

odpovede na predmetné otázky a v súlade s Príkazom ministra ŽP SR č. 7/2012-4.3 

z 10.10.2012 požiadala sekciu legislatívy a práva o posúdenie návrhu odpovede. V zmysle 

pripomienok sekcie legislatívy a práva bol komentár sekciou vôd upravený, hovorcom MŽP 

SR dorečený novinárovi z TASR a odborom komunikácie následne zavesený na webové sídlo 

MŽP SR v časti Užitočné odkazy – Rybárstvo – Komentár k niektorým ustanoveniam Vyhlášky 

MŽP SR č. 383/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 216/2019 Z. z. o rybárstve a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov.  
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