
Dôvodová správa 
 
 
1. Všeobecná časť 
 
 Zákon o rybárstve upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných 
vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb 
nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov  a k ohrozeniu genofondu rýb.  
Zároveň upravuje aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri 
využívaní vôd, ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku 
rybárstva, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. 
   
     Niektoré ustanovenia zákona sú z pohľadu  účelu zbytočne prísne a preto 
navrhujeme ich zosúladenie s reálnym stavom aj v porovnaní s podmienkami 
v okolitých krajinách. Cieľom je dosiahnuť konkurencieschopnosť slovenského 
rybárstva a zvýšenie jeho príťažlivosti pre turistický ruch na Slovensku. 
   
     V § 11 zákona sú stanovené časové úseky, kedy je zakázané   loviť ryby v 
jednotlivých vodách.  Dĺžka všeobecnej ochrany rýb, keď je všeobecný zákaz lovu je 
od začiatku zimy do 15. marca, keď sú hladiny vôd pod ľadom  vrátane osobitného 
zákazu podľa odseku 3 od 15. marca do 31. mája je zbytočne dlhým a zároveň 
v súčasnosti existuje niekoľko desiatok výnimiek, vydaných ministerstvom, podľa 
ktorých sa tento zákaz skracuje do 14. mája.  Následne sa musela upraviť 
individuálna doba ochrany kapra rybničného tiež do 14. mája. Okrem toho zákon 
uvádza aj ďalšiu výnimku pre prípad uskutočňovania športových pretekov od 1. mája 
do 15. mája. Navrhujeme zrovnoprávnenie   všetkých revírov bez výnimiek. Trvanie 
výnimiek pre preteky do 15. mája by malo logické ukončenie. 
 
     Tým, že revíry s režimom chyť a pusť sú určené len na športový rybolov a z 
komerčného hľadiska sú pre rybárske organizácie, ktoré ich spravujú, určitým 
príjmom, ktorý je v ďalšom kroku použitý na zarybnenie ostatných revírov, sú tieto 
organizácie znevýhodnené v porovnaní s majiteľmi súkromných revírov, na ktorých 
sa toto časové obmedzenie nevzťahuje. V období najväčšieho "rybárskeho hladu," 
teda pred začiatkom hlavnej rybárskej sezóny je lov na týchto kaprových revíroch 
 podľa § 11 zákona o rybárstve zakázaný a teda celý rybársky tlak je tým 
presmerovaný na privátne vody. Postavením revírov s režimom bez privlastnenia 
úlovkov mimo toto časové obmedzenie by došlo k zrovnoprávneniu podmienok medzi 
miestnymi rybárskymi organizáciami spravujúcimi tieto vody a vlastníkmi privátnych 
revírov.  
 
     K úprave § 16 ods. b) nás vedie prax používaná pri love väčších sumcov na živú 
rybku, ktorý sa bežne vykonáva tak, že návnadová rybka sa upevní k náväzcu 
sústavou dvoch navzájom šnúrou spojených háčikov v kombinácii jednohák a trojhák, 
alebo trojhák a trojhák spojených s náväzcom karabínkou.  Tak sa  lovia sumce 
napríklad v Maďarsku, Španielsku a Taliansku.  
 
     Vzhľadom na neresenie rýb, kedy ich treba chrániť, nemá terajší termín ochrany 
do 15. júna logiku. Navrhujeme ho zmeniť na 31. máj.  Dravé ryby, pri ktorých je lov 
na rybku alebo prívlač najpoužívanejším spôsobom lovu, sa neresia nasledovne :  
 



Mieň sladkovodný                        január 
Zubáč veľkoústy a volžský          apríl až prvá polovica mája 
Šťuka severná                             marec až apríl 
Boleň dravý                                 apríl až máj 
Jalec maloústy a tmavý              polovica apríla až máj 
Ostriež zelenkavý                        marec až apríl 
Sumec veľký                               druhá polovica júna až júl. 
 
 Okrem toho doba zákazu lovu na rybku alebo prívlač od 1. februára  do  31. 
mája t.j. štyri mesiace v roku nepretržite je pre ich ochranu pred lovom dostatočne 
dlhá. Následne na túto zmenu navrhujeme aj zmeniť individuálnu ochranu 
jednotlivých druhov dravých rýb, ktorá je uvedená vo vykonávacej vyhláške 
ministerstva tak, aby pri rybách štuka severská, zubáč veľkoústy a zubáč volžský, bol 
koniec individuálnej ochrany stanovený na 31. mája namiesto doterajšieho 
obmedzenia  do  15. júna 
  

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty 
obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily 
a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny 
vplyv a ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie, preto sa doložka 
vplyvov nevyhotovuje. 
 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a inými zákonmi 
a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je 
Slovenská republika viazaná. 
 
 
 
 

 Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestananosť a podnikateľské prostredie. 

 
Návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, vrátane štátneho rozpočtu, 
rozpočtu sociálnych a zdravotných poisťovní, rozpočtu samosprávnych krajov a obcí. 
 
Návrh zákona nebude mať environmentálny dopad. 
 
Návrh zákona nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, ani zamestnanosť. 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 



 
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

Právneho predpisu 
S právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie 

 
 

1. Predkladateľ právneho predpisu :   Poslankyne Národnej rady Slovenskej  
                                                                           republiky  Tatiana  Rosová a Jarmila   
                                                                           Tkáčová  
 
2.  Názov návrhu právneho predpisu:   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa   
                                                                           zákon Národnej  rady Slovenskej                
                                                                           republiky  č. 139/2002 Z.z. o  
                                                                           rybárstve v znení neskorších   
                                                                           predpisov 
 
3. Problematika návrhu právneho predpisu: 
 
 
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev 
  
b) nie je upravená v práve Európskej únie 
 
c) nie je obsiahnutá v judikatúre  Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo  
súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev 
 
 
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám 
a Európskej únii. 
a) bezpredmetné 
b) V danej oblasti sa proti Slovenskej republike nevedie žiadne konanie o porušení 
Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev   
c) bezpredmetné (návrhom zákona sa nepreberá smernica ani rámcové rozhodnutia) 
 
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev 
a právom Európskej únie: úplný 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 2. Osobitná časť: 

 
K Čl. I 
 
Bod 1: 
Navrhuje sa zrovnoprávnenie všetkých revírov s tým, že zákaz lovu v kaprových 
vodách sa stanovuje na obdobie od 15. marca do 15. mája v súlade s individuálnou 
dobou ochrany kapra rybničného do 14. mája. 
 
Bod 2: 
Navrhuje sa vyňatie rybárskych  revírov s režimom chyť a pusť z režimu zákazu 
lovenia, čím sa dosiahne ich zrovnoprávnenie v porovnaní so súkromnými revírmi. 
  
  
Bod 3. 
Navrhuje sa upraviť spôsob kombinovania háčikov  pri love v kaprových vodách 
 
Bod 4: 
Navrhuje sa skrátiť dobu zákazu na rybku alebo prívlač z 15. júna na 31. mája 
 
Body 5 a 6: 
Navrhuje sa vyjadrenie  sankcií  v eurách s tým, že sa prepočítaná suma zaokrúhľuje 
smerom nadol na celé stovky  eur.  
 
Bod 7: 
Navrhuje sa vyjadrenie  sankcie  v eurách s tým, že sa prepočítaná suma 
zaokrúhľuje smerom nadol na celé desiatky  eur.  
 
 
  
K Čl. II: 
 

Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. januáru   2010. 
 
 
 
 

 


