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Slovenský rybársky zväz –Rada 
Ing. Magdaléna Janoušová 
Ul. A. Kmeťa 20 
010  55   Žilina 
 
 
 
Vec: 
  

Smernica – výhrada k jej spracovaniu, návrh na úpravu.  

 
     Mestská organizácia – Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi, vyjadruje výhradu voči 
spracovaniu Smernice na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na 
rybolov do zarybňovacích fondov, platnej od: 14 júna 2014. Konkrétna výhrada sa dotýka 
bodu č. IV. Zásady a kritéria pre zaraďovanie revírov do zväzových povolení., ods. 2) 
Uzavreté vody.  
Text v znení :„ Do zväzového povolenia môže každá ZO SRZ zaradiť kaprový revír“, ktorý 
u uzavretej vodnej plochy  resp. vodného toku spĺňa nasledovné kritéria: 

• uzavretá vodná plocha by mala mať minimálnu výmeru 10 ha 
• zaradenie resp. vyňatie príslušného rybárskeho revíru do/zo Zväzového kaprového 

povolenia posudzuje príslušný ichtiológ a na základe odporúčania schvaľuje Rada 
SRZ. Na základe odporúčania a objektívneho zdôvodnenia môže byť do zväzového 
kaprového povolenia zaradený aj revír s menšou výmerou ako je uvedené 
v predchádzajúcom bode.   

     Uvedenie znenie (v slovíčku „môže“) vyjadruje dobrovoľnú vôľu zaradiť, prípadne 
nezaradiť do zväzového povolenia kaprový revír. V takom prípade je podľa nášho názoru 
neprípustné, aby o vyňatí takéhoto revíru rozhodovala, schvaľovala jeho vyňatie Rada SRZ.   
     V takomto prípade nikdy nebude nastolený správny systém v zaraďovaní a vynímaní 
kaprových revírov, ktorý by stanovoval jednotné podmienky pre všetky organizácie. Vieme 
veľmi dobre, že k dnešnému dňu bolo značné množstvo  revírov zo Zväzového kaprového 
povolenia vyňatých a až boli náhodou nahradené tak revírmi nespĺňajúcimi danú podmienku. 
Jednoducho povedané, niektoré ZO SRZ majú tú vymoženosť, privilégium uspieť a iné aj 
napriek niekoľkonásobným žiadostiam a aj napriek splneniu podmienok rozlohy náhradnej 
vodnej nádrže nemajú šancu uspieť nikdy. 
     Sme presvedčení, že správne a jednotné stanovenie podmienok je možné keď slovíčko 
môže  bude nahradené slovom je povinná, prípadne musí. V tom prípade bude znenie: „Do 
zväzového povolenia je povinná každá ZO SRZ zaradiť kaprový revír“ ktorý u uzavretej 
vodnej plochy resp. vodného toku spĺňa nasledovné kritéria:     

• uzavretá vodná plocha musí mať minimálnu výmeru 10 ha  a ak organizácia nemá 
vodnú plochu v takej rozlohe, tak je povinná zaradiť vodnú plochu najbližšiu 
rozlohovo k danej podmienke.  

• zaradenie resp. vyňatie príslušného rybárskeho revíru do/zo Zväzového kaprového 
povolenia posudzuje príslušný ichtiológ a na základe odporúčania schvaľuje Rada 
SRZ. Na základe odporúčania a objektívneho zdôvodnenia môže byť do zväzového 



kaprového povolenia zaradený aj revír s menšou výmerou ako je uvedené 
v predchádzajúcom bode.   
 
 

Uvedené je potrebné vykonať z dôvodu, aby organizácie umelo neznižovali rozlohu svojich 
vodných plôch z dôvodu možnosti tým pádom ich nezaradiť do Zväzového kaprového 
povolenia.  

 
Veríme, že členovia Rady SRZ sa našou výhradou budú seriózne zaoberať a upravia 
vzniknuté nedostatky. 
 
     S pozdravom.  
 
 
 
                                                                                                 Bc. Ivan Orth 
                                                                                              tajomník MsO SRZ  
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