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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Dátum 

855/1593/19-OTVaV 12259/2019-4.1.1 Ing. Marek Hausman 19.11.2019 

 60480/2019 02/ 5956 3115 

    
 

Vec 

Aktualizácia databázy „Rybárske revíry SR“ - stanovisko 

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), je 

ako ústredný 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 poverený 

v zmysle § 36 písm. e) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozhodovaním o vytvorení rybárskych revírov 

z vodných tokov, vodných nádrží, vodárenských nádrží a ostatných vodných plôch, vedením 

ich evidencie a určovaním účelu ich využitia, dostalo od Slovenského rybárskeho zväzu – 

Rada Žilina (ďalej len „SRZ“) list č. 855/1593/19-OTVaV, ktorým žiada o aktualizáciu 

evidencie rybárskych revírov. Požiadavky SRZ na zmenu evidencie v rybárskych revíroch 

tvoria prílohu uvedeného listu a sú rozdelené podľa jednotlivých oblastí (Bratislavská, 

Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská). 

Pred podaním žiadosti SRZ a tiež po jej doručení ministerstvu, sa uskutočnilo 

niekoľko rokovaní medzi zástupcami oddelenia štátnej správy rybárstva ministerstva 

a zástupcami SRZ (vedenie SRZ - Rada Žilina, zainteresovaní zamestnanci a oblastní 

ichtyológovia SRZ). V priebehu jednotlivých rokovaní sa postupne podarilo odstrániť viacero 

nezrovnalostí.  

Ministerstvo predložené návrhy na zmenu v evidencii rybárskych revírov posúdilo a  

zapracovalo do databázy rybárskych revírov a taktiež do tabuľkového vyhodnotenia zmien 

v evidencii rybárskych revírov, ktoré tvorí prílohu tohto listu. V záujme väčšieho prehľadu 

o uskutočnených zmenách, je v tabuľke doplnený text  zvýraznený červenou farbou, text 

ktorý sa vypúšťa je prečiarknutý a v stĺpci „zmeny“ je stručne uvedené, čoho sa daná zmena 

týka, resp. v ktorej časti bola vykonaná.  

SRZ sa na ministerstvo obrátil aj so žiadosťou o identifikáciu vybraných vodných 

útvarov a ich zaradenie v zmysle vymedzenia základných pojmov podľa § 2 zákona, ktoré sú 

zároveň rybárskymi revírmi. Ministerstvo v tejto súvislosti požiadalo o zaujatie stanoviska 

odbornú organizáciu Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica (ďalej len 

„SVP, š.p.“), ako správcu vodných tokov. V nadväznosti na stanovisko SVP, š.p., CS SVP PR 
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146/2019/56 vykonalo zmienenú úpravu názvu a popisu rybárskych revírov, ktoré boli 

predmetom identifikácie vodných útvarov. 

V tejto súvislosti boli do tabuľkového vyhodnotenia zmien v revírovaní okrem zmien 

v doktnutých rybárskych revíroch zapracované aj zmeny, ktoré boli predmetom určenia 

vodného útvaru SVP, š.p.  

Ministerstvo k rybárskym revírom, ktoré vznikli odčlenením, resp. rozdelením z iných 

rybárskych revírov a pri ktorých SRZ v rámci zaslaného návrhu zmien neuviedol číslo 

rybárskeho revíru, k jednotlivým rybárskym revírom príslušné čísla, ktoré sú uvedené v 

tabuľkovom vyhodnotení zmien v evidencii rybárskych revírov. 

Ďalej poznamenávame, že rozhodnutím ministerstva, odboru štátnej vodnej správy 

a rybárstva č. 59235/2019-4.1.1 bol vytvorený rybársky revír Malý bikáš  č. 2-2441-1-1, ktorý 

bol zapracovaný do evidencie rybárskych revírov na rok 2020. V súlade so zákonom 

a správnym poriadkom boli v druhej polovici roka 2019 na základe žiadostí SRZ 

ministerstvom zrušené (vyradené z evidencie) nasledovné rybárske revíry: 

č. 2-3820-1-1 Štrkovisko Orechová Potôň č. 1 

č. 2-2970-1-1 Štrkovisko Blažov 

č. 2-3880-1-1 Štrkovisko Podšomoď 

č. 2-2800-1-1 Štrkoviská Vinohradské 

č. 2-2021-4-1 Orechovský potok 

č. 2-1042-4-1 Potok Kľúčové 

č. 2-5591-4-2 Zlatovský potok 

č. 2-1041-4-2 Kochanovsky potok 

Vo všetkých prípadoch zatiaľ prebieha správne konanie, t. j. žiadne z rozhodnutí 

doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. 

Zároveň upozorňujeme, že požiadavky na zmenu v evidencii rybárskych revírov, 

týkajúce sa doplnenia ich popisu o informáciu napr., „lov rýb povolený celoročne s dodržaním 

individuálnej doby ochrany“, ministerstvo neakceptovalo nakoľko takéto zmeny nemôžu byť 

predmetom evidencie rybárskych revírov, ale majú byť zapracované do rybárskych 

poriadkov. Pre komplexnosť dodávame, že ministerstvo eviduje aj požiadavku SRZ na 

zapracovanie nasledovného textu do popisu dvoch rybárskych revírov: „Lov rýb povolený 

z belly boatu“ a „Lov rýb povolený pomocou zavážacej loďky“. V tejto súvislosti 

poznamenávame, že ministerstvo neudelilo výnimku z § 15 ods. 2 písm. f) zákona  na 

predmetné rybárske revíry, resp. SRZ ministerstvu nedoručil žiadosť o udelenie takejto 

výnimky, pričom aj v tomto prípade platí, že takýto text má byť zapracovaný do rybárskeho 

poriadku. 

V nadväznosti na vyššie uvedené Vás dôrazne upozorňujeme, že všetky zmeny ktoré 

zasielame v tabuľkovej prílohe, sú predmetom aktualizácie evidencie rybárskych revírov, 

ktorú ministerstvo vedie podľa § 36 písm. e) zákona a sú záväzné. Je preto nevyhnutné, aby 

ste pri spracúvaní rybárskych poriadkov vychádzali z priloženej tabuľkovej prílohy. 
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Na záver dodávame, že databáza „Rybárske revíry SR“ účinná od 1. januára 2020, 

bude na prehliadanie sprístupnená na webovom sídle ministerstva na adrese 

www.enviro.gov.sk v časti „Užitočné odkazy - Rybárstvo“.  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 Ing. Vladimír Novák 

 generálny riaditeľ  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: podľa textu 
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