Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva

Bratislava 21. novembra 2019
Číslo: 62715/2019-4.1.1

Rozhodnutie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 36 písm. o) zákona
č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe žiadosti
Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO 00
178 209 č. 859/1601/19-OTV zo dňa 30. 9. 2019 žiadosť o zrušenie výnimky povolenej
rozhodnutím MŽP SR č. 8947/2009-8.1 zo dňa 9. 10. 2009 umožňujúcej lov na rybku
a prívlač od 1. apríla do 31. januára v rybárskych revíroch č. 2-0480-1-1 Dunaj č. 1, č. 20500-1-1 Dunaj č. 2, č. 2-0770-1-1 Ipeľ č. 1, č. 2-0780-1-1 Ipeľ č. 2, č. 2-0790-1-1 Ipeľ č. 3,
č. 3-1250-1-1 Ipeľ č. 4 a č. 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5

povoľuje
podľa § 36 písm. o) zákona Slovenskému rybárskemu zväzu na úsekoch hraničných tokov
s Maďarskou republikou – v rybárskych revíroch č. 4-0140-1-1 Bodrog, č. 4-0630-1-1 Hornád
č. 1a, č. 4-2800-1-1 Tisa a č. 4-3880-1-1 Karcsa, výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 18
písm. f) a h) zákona, ktorá pre držiteľov príslušných platných povolení na rybolov
v uvedených rybárskych revíroch umožní lov na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti
a loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky v čase od
15. marca do 31. mája.
Toto rozhodnutie je účinné po nadobudnutí právoplatnosti podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a do dojednania
medzinárodnej dohody s Maďarskou republikou podľa § 44 zákona, ustanovujúcej
podmienky výkonu rybárskeho práva na hraničných vodách a vodách vyhlásených za
medzinárodné toky.
Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie MŽP
SR č. 8947/2009-8.1 zo dňa 9. 10. 2009 vydané v zmysle zákona č. 139/2002 Z. z.
o rybárstve v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina (ďalej len ,,SRZ“), IČO 00 178 209 listom
č. 859/1601/19-OTV zo dňa 30. 9. 2019 zaslal Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej
len ,,ministerstvo“) žiadosť o zrušenie výnimky povolenej rozhodnutím MŽP SR
č. 8947/2009-8.1 zo dňa 9. 10. 2009 umožňujúcej lov na rybku a prívlač od 1. apríla do
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31. januára v rybárskych revíroch č. 2-0480-1.1 Dunaj č. 1, č. 2-0500-1-1 Dunaj č. 2,
č. 2-0770-1-1 Ipeľ č. 1, č. 2-0780-1-1 Ipeľ č. 2, č. 2-0790-1-1 Ipeľ č. 3 a č. 3-1250-1-1 Ipeľ
č. 4, ktoré sú na MŽP SR podľa § 36 písm. e) zákona vedené v databáze rybárskych revírov
ako kaprové vody. Dňom 30. 9. 2019 začalo správne konanie.
V súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok) správny orgán listom č. 53010/2019 zo dňa 9. 10. 2019
upovedomil účastníkov konania o začatí správneho konania v danej veci. Správny orgán
zároveň upozornil účastníkov konania podľa § 21 ods. 2 citovaného zákona v spojení s § 41
ods. 3 zákona, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa
neprihliadne. Správny orgán súčasne s týmto oznámením podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) nariadil ústne
pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2019 o 10,00 h na Ministerstve životného
prostredia SR v priestoroch vysunutého pracoviska - budova VÚVH, Nábr. Ľ. Svobodu 5, 812
49 Bratislava, 2 poschodie, zasadačka č. 2 -13.
Ústne pojednávanie viedol Ing. Dobiaš, vedúci oddelenia štátnej správy rybárstva.
Uviedol, že ministerstvo rozhodnutím č. 8947/2009-8.1 z 9. 10. 2009 vydalo výnimku zo
zákazu lovu uvedeného v § 16 písm. d) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov v rybárskych revíroch č. 2-0480-1-1 Dunaj č. 1, časti revíru č. 2-04901-1 Dunaj č. 2 (od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne po železničný most v Komárne - rkm
1770,3), č. 2-0770-1-1 Ipeľ č. 1, č. 2-0780-1-1 Ipeľ č. 2, č. 2-0790-1-1 Ipeľ č. 3, č. 3-1250-1-1
Ipeľ č. 4, č. 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5, č. 4-0140-1-1 Bodrog, č. 4-0630-1-1 Hornád č. 1, č. 4-28001-1 Tisa a č. 4-3880-1-1 Karcsa, ktorá pre držiteľov príslušných platných povolení na rybolov
v uvedených rybárskych revíroch umožňuje lov na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára,
a ktorú možno v upravenom znení vydať aj podľa platného zákona (č. 216/2018 Z. z.
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov) do nadobudnutia právoplatnosti medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovujúcej podmienky výkonu rybárskeho práva na
hraničných vodách a vodách vyhlásených za medzinárodné toky. Uvedenou výnimkou
ministerstvo sleduje zosúladenie zásad výkonu rybárskeho práva medzi dotknutými štátmi.
Pri medzinárodných rokovaniach, ktoré majú viesť k uzatvoreniu medzinárodnej zmluvy platí
zásada, podľa ktorej by tá ktorá dotknutá strana mala akceptovať prísnenejšie zásady
rybárskeho práva upravené v legislatíve daného štátu. Z tohto dôvodu po predchádzajúcich
rokovaniach so zástupcami dotknutého ministerstva Maďarskej republiky, ktorých cieľom
bolo pripraviť návrh dohody o rybárstve na hraničných vodách a jej vykonávacieho protokolu,
nastala patová situácia, nakoľko zástupcovia Maďarskej strany neakceptovali požiadavku
Slovenskej strany zakázať v Dunaji na území Maďarskej republiky hospodársku ťažbu rýb
pomocou sietí. V súvislosti s vyššie uvedeným ministerstvu nebolo pri odôvodnení
predloženej žiadosti SRZ zrejmé, či nastal taký posun v Maďarskej národnej legislatíve pri
zmenách dôb ochrany rýb, ktorý by bolo v rámci požadovanej výnimky potrebné zosúladiť.
Pán Farský, predseda MO SRZ Štúrovo, sa na pojednávaní k vzniknutej otázke
vyjadril, že ministerstvom udelená a stále platná výnimka umožňujúca loviť dravé druhy rýb
na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára v uvedených rybárskych revíroch spôsobuje
problém pri individuálnej ochrane rýb. Napriek tomu, že uvedená výnimka v zmienenom čase
síce neumožňuje „privlastnenie“ rýb s individuálnou ochranou (predovšetkým dravé druhy),
avšak povoľuje spôsoby lovu na rybku a prívlač, ktoré sú určené výlučne na lov dravých
druhov rýb. Ďalej doplnil, že ďalší problém nastáva pri dobe ochrany. V prípade, že loviaci by
si mohol uloveného dravca ponechať, by to nespôsobovalo také značné problémy. Z dôvodu,
že ulovenú rybu v čase ochrany si loviaci nemôže ponechať a musí ju pustiť späť do vody,
dochádza mnohokrát k neúmyselnému poškodzovaniu rýb, jej rušeniu a vysiľovaniu pri
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zdolávaní a taktiež mnoho rybárov rybu poškodzuje vedome. V Maďarskej republike
v zmysle platného osobitného právneho predpisu si však tieto ulovené ryby môžu ponechať,
v čom nastáva istá kolízia. Pán Farský predložil neoficiálny preklad ,,Podmienok
a požiadaviek týkajúcich sa rybolovu – Rybársky poriadok na Ipli“, ktorým potvrdzuje
predchádzajúce tvrdenie, že na Maďarskej strane si ulovené dravce v inkriminovanom čase
rybári môžu ponechať.
Pán Seemann, prezident SRZ, doplnil, že aj keď uvedená výnimka v rámci Dunaja
platí len na rybárske revíry č. 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 a č. 2-0500-1-1 Dunaj č. 2, teda
nevzťahuje sa na rybárske revíry č. 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 a č. 2-0620-1-1 Dunaj č. 4, v praxi
to spôsobuje nemalé problémy, nakoľko viacerí rybári si výnimku vyplývajúcu z predmetného
rozhodnutia uplatňujú aj na Dunaj č. 3 a Dunaj č. 4. Čo sa týka ochrany dravcov spomenul
hlavne pokles populácie zubáča veľkoústeho. V tej súvislosti sa zmienil o poznatkoch SRZ
zistených z ichtyologických prieskumov Dunaja, pričom dodal, že na pokles stavov zubáča
veľkoústeho v Dunaji vplývajú aj iné faktory, ako sú globálne oteplenie, zanášanie dna
sedimentami a pod. Zdôraznil, že lovenie na prívlač a živú rybku v čase udelenej výnimky
negatívne vplýva na populáciu dravých druhov rýb a z pochopiteľných dôvodov tento
problém zasahuje aj do rybárskych revírov č. 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 a č. 2-0620-1-1 Dunaj
č. 4.
Ministerstvo sa chcelo v tejto súvislosti utvrdiť, či sa rozhodnutie MŽP SR
č. 8947/2009-8.1 z 9. 10. 2009 má zrušiť iba v časti uvedenej v žiadosti, t. j. zrušenie lovu na
rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára iba v rybárskych revíroch č. 2-0480-1-1 Dunaj č. 1,
č. 2-0500-1-1 Dunaj č. 2, č. 2-0770-1-1 Ipeľ č. 1, č. 2-0780-1-1 Ipeľ č. 2, č 2-0790-1-1 Ipeľ
č. 3 a č. 3-1250-1-1 Ipeľ č. 4, pričom uvedená výnimka bude naďalej platiť pre rybárske
revíry č. 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5, č. 4-0140-1-1 Bodrog, č. 4-0630-1-1 Hornád č. 1, č. 4-2800-1-1
Tisa a č. 4-3880-1-1 Karcsa.
Pán Farský uviedol, že dotknuté organizácie SRZ sa mali k uvedenému zrušeniu
výnimky vzťahujúcej sa na jednotlivé rybárske revíry vyjadriť, ale do stanoveného termínu
tak niektoré základné organizácie SRZ neurobili. Zároveň dodal, že k žiadosti SRZ o zrušenie
výnimky sa uskutočnilo rokovanie zástupcov dotknutých organizácii SRZ obhospodarujúcich
rybárske revíry Ipeľ č. 1 až Ipeľ č. 4, ktorí z uvedených dôvodov požadovali zrušenie
zmienenej výnimky v týchto revíroch. Napriek tomu, že rokovania sa nezúčastnili zástupcovia
MsO SRZ Lučenec, ktorá obhospodaruje rybársky revír č. 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5, táto základná
organizácia SRZ dodatočne požiadala SRZ – Rada Žilina o zrušenie výnimky aj v tomto revíri
aj napriek tomu, že uvedený revír sa v predmetnej žiadosti SRZ nenachádza. Z uvedeného
vyplýva, že rozhodnutie sa bude vzťahovať okrem časti uvedenej v žiadosti aj na rybársky
revír č. 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5, pričom výnimka vzťahujúca sa na ostatné revíry zostáva
v platnosti.
Pán Seemann doplnil, že bolo zvolané aj samostatné zasadnutie k oblasti Dunaja
(Dunaj č. 1, Dunaj č. 2, Dunaj č. 3 a Dunaj č. 4) na ktoré bol pozvaný aj pán Farský, ktorý
zastupoval oblasť Ipľa. Na uvedenom zasadnutí sa zjednotila požiadavka zrušenie výnimky
vzťahujúcej sa na rybárske revíry č. 2-0480-1-1 Dunaj č. 1, č. 2-0500-1-1 Dunaj č. 2, č. 20770-1-1 Ipeľ č. 1, č. 2-0780-1-1 Ipeľ č. 2, č 2-0790-1-1 Ipeľ č. 3 a č. 3-1250-1-1 Ipeľ č. 4
a č. 3-1260-1-1 Ipeľ č. 5.
Na základe účinnosti nového zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov účinného od 1. 1. 2019 a berúc do úvahy ministerstvom udelenú a stále platnú
výnimku umožňujúcu lov rýb na rybku a prívlač od 1. apríla do 31. januára v uvedených
rybárskych revíroch, ktorá v zmysle platného právneho predpisu stratila pôvodný účel, bolo
potrebné rozhodnúť – povoliť výnimku tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
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rozhodnutia. Pri zmene zákona prišlo k úprave zákazu lovu rýb na kaprových vodách podľa
§ 16 písm. d) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, ktorý
ustanovil zákaz loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna. V zmysle platnej
právnej úpravy podľa § 18 písm. f) zákona sa zakazuje lov rýb v kaprových vodách na živú
rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája a podľa § 18 písm. h) zákaz lovu
rýb na kaprových vodách prívlačou muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny
rybky od 15. marca do 31. mája. Pri uvedených spôsoboch lovu je loviaci povinný dodržiavať
§ 10 ods. 1 zákona, t. j. čas individuálnej ochrany rýb.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať rozklad v lehote do 15 dní od
jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava.
Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Ing. Anna Gaálová
riaditeľka odboru

Doručuje sa
1. SRZ - Rada Žilina, ul. A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
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