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

328/599/21/-OIERR 11168/2021-4.1 Ing. Marek Hausman 06.08.2021 

13.05.2021 42676/2021 02/ 59 56 3115 

    
 

 

Vec: 

Predloženie zarybňovacích plánov na roky 2021-2023 - odpoveď   

  

 Listom č. 405/204/21-OIERR zo dňa 30.3.2021, ktorý bol na Ministerstve životného 

prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zaevidovaný dňa 01.04.2021, ste v 

zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) predložili 

ministerstvu zarybňovacie plány v elektronickej podobe pre rybárske revíry v užívaní 

Slovenského rybárskeho zväzu pre obdobie 2021 - 2023.  

Listom č. 328/599/21/OIERR zo dňa 13.05.2021, ktorý bol na ministerstve 

zaevidovaný dňa 14.05.2021 ste predložili doplnené a v zmysle požiadavky ministerstva       

(č. 19763/2021 zo dňa 14.04.2021) prepracované zarybňovacie plány na roky 2021 – 2023. 

 Dňa 19.07.2021 bolo na ministerstvo doručené stanovisko Štátnej ochrany prírody SR     

č. ŠOP SR/948-005/2021 k zarybňovacím plánom pre rybárske revíry nachádzajúce s v 4. a 5. 

stupni územnej ochrany vypracované v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené k predloženým zarybňovacím plánom poznamenávame 

nasledovné: 

 Ministerstvo v zmysle § 36 písm. j) zákona schvaľuje predložené zarybňovacie plány 

na roky 2021 – 2023 pre rybárske revíry v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu za 

dodržania všeobecných podmienok a s výnimkou zarybňovacích plánov k nižšie uvedeným 

rybárskym revírom. 

Všeobecné podmienky: 

 Vysádzanie násad, resp. zarybnenie realizovať mimo 5. stupňa územnej ochrany. 

 Zarybnenie násadami nepôvodných druhov rýb v rybárskych revíroch, alebo ich 

častiach nachádzajúcich sa v 3. a 4. stupni územnej ochrany realizovať výlučne na 
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základe udelenej výnimky v zmysle § 29 ods. 3. zákona 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny. 

Ministerstvo aj s ohľadom na odborné stanovisko ŠOP SR neschvaľuje zarybňovacie 

plány pre nižšie uvedené rybárske revíry.  

- 3-1010-4-1 Hradnianka – neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 10 kg, 

- 3-1140-4-1 Hron č. 12 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 600 kg, 

- 2-0290-4-1 Chvojnica 2 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 150 kg, 

- 3-2350-1-1 Muráň č. 1 – neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 50 kg, 

neschvaľuje zarybnenie šťukou severnou Š0 200 000 ks (zmena minimálneho 

zarybnenia), žiadame nahradiť stanovištne vhodnejšími pôvodnými druhmi rýb napr. 

jalec hlavatý, podustva severná, mrena severná, lipeň tymiánový, mieň sladkovodný, 

- 3-2360-4-1 Muráň č. 2 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 350 kg, 

- 3-2400-4-1 Mútňanka - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 70 kg, 

- 2-1720-1-1 OR Lipa - neschvaľuje zarybnenie kaprom rybničným K3 700 kg (zmena 

minimálneho zarybnenia), žiadame navýšiť počty pre lieňa sliznatého, šťuku severnú 

a zubáča veľkoústeho, 

- 2-0850-1-3 Jazero Lion - neschvaľuje zarybnenie kaprom rybničným Kr 5000 ks 

(zmena minimálneho zarybnenia),  

- 2-1940-1-1 OR Šuranské -  neschvaľuje zarybnenie kaprom rybničným K3 500 kg 

(navrhujeme navýšiť zarybnenie lieňom sliznatým a štukou severnou), 

- 3-2710-6-1 Orava č. 1a - neschvaľuje plánované množstvo zarybnenia pstruhom 

dúhovým Pd2, 

- 4-2010-4-1 Poprad č. 8 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 50 kg, 

- 4-2020-4-1 Poprad č. 9 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 500 kg, 

- 3-3180-1-1 Rašelinisko Dvorec - neschvaľuje zarybnenie amurom bielym A2-3 30 kg, 

- 3-3290-4-1 Rimava č. 5 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 400 kg, 

- 2-4413-1-1 Rimplerova važina - Rašelinisko Dvorec - neschvaľuje zarybnenie 

amurom bielym A1 400 kg, 

- 4-2350-4-1 Slovinský potok - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 20 kg, 

- 3-3930-4-1 Studenec - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 75 kg 

a sivoňom potočným Si2 75 kg, 

- 1-0851-4-1 Stupavský potok č. 2 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 

100 kg, 

- 3-4480-6-1 Turiec č. 2 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd1 300 ks 

(nahradiť násadou pstruha potočného), 

- 3-4730-4-1 Váh č. 22 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 400 kg,  
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- 3-4870-4-1 Veselianka - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 50 kg, 

- 3-0350-4-1 Bystrica - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 100 kg, 

- 2-0500-1-1 Dunaj č. 2 OR spodná inundácia - neschvaľuje plánované množstvo 

zarybnenia kapra rybničného K2 (zarybnenie kaprom rybničným vykonávať mimo 

prietočného ramená Veľký Lél), 

- 3-3260-1-1 Rimava č. 2 – neschvaľuje, potreba úpravy minimálneho zarybnenia K2 

aspoň na polovicu, doplnenie do plánu zarybnenia reofilné druhy napr. jalec hlavatý 

a mrena severná, 

- 1-1460-4-1 Vydrica - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 100 kg, 

- 1-0331-4-1 Javorinka – neschvaľuje, nakoľko sa nejedná o rybársky revír!, 

- 1-0601-4-1 Rudava č. 1b - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 250 kg 

(zmena minimálneho zarybnenia) a sivoňom potočným Si2 13 kg, 

- 4-3210-4-1 VN Beliansky č. 3 - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 200 

kg (zmena minimálneho zarybnenia), 

- 4-0640-4-1 Hornád 2a - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 1000 kg 

(prípustné plánované množstvo pstruha dúhového 500 kg), 

- 4-0640-4-4 Hornád č. 2b - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 500 kg 

(prípustné plánované množstvo pstruha dúhového 300 kg), 

- 4-0670-4-1 Hornád č. 5a - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 500 kg, 

- 4-0810-4-1 Jakuboviansky potok - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým 

Pd1 2000 ks a sivoňom potočným Sir 1000 ks (zmena minimálneho zarybnenia 

v rámci druhového zloženia, t. j. podpora pôvodných druhov rýb), 

- 2-1920-1-1 OR Starý les - neschvaľuje zarybnenie amurom bielym A1 100 kg, 

- 4-0560-4-1 Hnilec č. 2 - neschvaľuje zarybnenie sivoňom potočným Si2 25 kg, 

- 3-3730-1-1 Slaná č. 1 - neschvaľuje zarybnenie amurom bielym A2-3 100 kg, 

- 4-3950-4-2 Vrbov č. 3 - neschvaľuje zarybnenie kaprom rybničným K3 500 kg 

(zmena minimálneho zarybnenia s ohľadom na charakter revíru lososový – 

pstruhový), 

- 3-2710-6-1 Orava č. 1a - neschvaľuje zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 (zmena 

minimálneho zarybnenia). 

Snahou ministerstva je posilnenie ochrany pôvodných druhov rýb, ich početnosti a 

výskytu, zabezpečenie ochrany území so 4. a 5. stupňom územnej ochrany a predmetu 

ochrany v týchto územiach, ochranou mokraďových ekosystémov, vodných biocenóz, 

ohrozených druhov fauny a flóry. 

Zarybňovacie plány pre vyššie uvedené rybárske revíry požadujeme prepracovať 

v zmysle našich požiadaviek a následne predložiť ministerstvu na schválenie. 
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V predložených zarybňovacích plánoch absentujú zarybňovacie plány pre nižšie 

uvedené rybárske revíry. V tejto súvislosti Vás vyzývame na operatívne predloženie 

zarybňovacích plánov pre dotknuté rybárske revíry na dodatočné posúdenie.  

- 3-0140-4-2 Biely potok, 

- 3-0260-4-2 Borovský potok, 

- 3-0910-4-1 Havraník, 

- 4-0740-4-2 Hučava, 

- 3-1710-4-1 Kozí potok č. 1, 

- 3-28304-1 Petríkovo, 

- 2-2260-1-1 Rašelinisko Plavecký Peter II., 

- 3-4460-6-1 Turiec č. 3, 

- 3-4470-4-2 Turiec č. 3 chovné potoky, 

- 3-4630-1-1 Váh č. 14, 

- 3-4640-6-1 Váh č. 15, 

- 3-4650-6-1 Váh č. 16, 

- 4-3190-5-2 VN Belianský č. 1, 

- 3-3140-4-1 Rajčanka č. 2, 

- 3-3120-4-2 Rajčanka – chovné potoky, 

- 3-4790-4-2 Varínka – chovné potoky, 

- 1-0311-4-1 Modranská Malina, 

- 2-1900-1-1 OR Stará Žitava, 

- 4-3830-4-2 VN Stráne pod Tatrami, 

- 4-3600-1-2 Mlynčeky č. I. 

Ministerstvo odporúča v rámci zarybnenia rybárskych revíroch, alebo ich častí  

nachádzajúcich sa v 4. a 5. stupni územnej ochrany postupovať v zmysle všeobecných 

požiadaviek ŠOP SR: 

- na zarybnenie dotknutých rybárskych revírov použiť násady pôvodných druhov rýb 

pre dané povodie a zarybnenie realizovať mimo častí území spadajúcich do 5. stupňa 

územnej ochrany,  

- „dodržiavať ustanovenia zákona platné v príslušnom stupni ochrany, zakázané 

činnosti a tiež ostatné činnosti vyžadujúce súhlas v 4. stupni územnej ochrany, ktoré 

nie sú predmetom riešenej žiadosti žiadateľa o vydanie súhlasu (§ 15 ods. 1 a 2 

zákona o ochrane prírody a krajiny)“, 

- „oznámiť čas a miesto zarybnenia územne príslušnému organizačnému útvaru alebo 

na riaditeľstvo ŠOP SR aspoň dva pracovné dni vopred. Žiadateľ bude akceptovať 

prípadné usmernenia zo strany ŠOP SR, spojené so vstupom do územia alebo časovým 
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obmedzením činnosti, ak by táto činnosť kolidovala s inými záujmami ochrany prírody 

(v prípade odôvodnenej skutočnosti napr. z dôvodu zaznamenaného výskytu 

chránených druhov a pod.).“ 

Ďalej poznamenávame, že v predložených zarybňovacích plánoch sa nachádzajú 

duplicitne zarybňovacie plány pre rybárske revíry v obhospodarovaní MsO SRZ Trnava, 

pričom zarybňovacie plány pre dotknutú organizačnú zložku obsahujúce druh ryby „Ostatné 

ryby“ ministerstvo neposudzovalo, a z tohto dôvodu sa na predmetné zarybňovacie plány 

nevzťahuje schválenie. Predmetom schválenia, sú zarybňovacie plány MsO SRZ Trnava, 

ktoré boli upravené v zmysle požiadavky ministerstva, t. j. druh „ostatné ryby“ boli nahradené 

konkrétnymi druhmi rýb.   

V rámci zarybňovacích plánov sa pri niektorých rybárskych revíroch vyskytuje druh 

ryby jeseter s označením „Jes“. Ministerstvo predmetný druh v zarybňovacích plánoch 

schvaľuje za predpokladu, že ide o jesetera malého (Acipenser ruthenus). 

Zároveň Vám nižšie zasielame zoznam rybárskych revírov, ktorých časti nachádzajú 

sa v 4. alebo 5. stupni územnej ochrany navrhuje ŠOP SR (viď. stanovisko ŠOP SR) vyhlásiť 

za Chránenú rybiu oblasť (CHRO). V tejto súvislosti Vás žiadame o zaslanie stanoviska 

k danej problematike, resp. v prípade súhlasu s vyhlásením CHRO o zaslanie upraveného 

popisu príslušného rybárskeho revíru. 

- 3-0640-4-1 Demänovka č. 1, 

- 2-0380-4-1 Drietomica,  

- 3-0140-4-2 Biely potok, 

Na záver dodávame, že v zmysle § 6 ods. 2 zákona je užívateľ povinný zarybňovať 

rybársky revír podľa ministerstvom schváleného zarybňovacieho plánu. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 Ing. Roman Havlíček 

 generálny riaditeľ  

 v z. Ing. Anna Gaálová 

 

 

 
 

 

Prílohy: 

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky č. ŠOP SR/948-005/2021 zo dňa 19.07.2021 

 

Na vedomie: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 974 01 Banská Bystrica 


