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VÝROČNÁ	ČLENSKÁ	SCHÔDZA	2019	
	

Všetkých	 členov	 MO	 SRZ	 Trstená	 srdečne	 pozývame	 na	 Výročnú	 členskú	
schôdzu	2019,	ktorá	sa	bude	konať	dňa	17.	marca	2019	v	Dome	Kultúry	Trstená	
o	8:30	hod.		

Program:	
1) Otvorenie	
2) Voľba	pracovného	predsedníctva,	mandátovej	a	návrhovej		komisie	
3) Kontrola	plnenia	uznesení	prijatých	na	predchádzajúcej	VČS	
4) Správa	o	činnosti	MO	SRZ		Trstená	za	rok	2018	
5) Správa	o	činnosti	disciplinárnej	komisie	za	rok	2018	
6) Správa	o	hospodárení	organizácie	v	roku	2018	a	návrh	rozpočtu	na	rok	2019	
7) Správa	kontrolnej	komisie	za	rok	2018	
8) Plán	hlavných	úloh	na	rok	2019	
9) Správa	mandátovej	komisie	
10) 	Odmenenie	jubilantov	
11) 	Diskusia	
12) 	Schválenie	návrhu	na	uznesenie	
13) 	Záver	
14) 	Občerstvenie	

	 Tento	spravodaj	si	prineste	na	členskú	schôdzu	so	sebou.	
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Plán	brigád	MO	SRZ	Trstená	na	rok	2019	
	

					Plán	brigád	bol	zostavený	hospodármi	jednotlivých	revírov	MO	SRZ	Trstená.	
Hospodár		Ľudovít	Kuráň		–	kontakt:	0904	850	364	
Jaroslav	Habovský	–	kontakt:	0907807403	
Revír	Oravica	č.	1	3-2750-4-1	Lovný	
07.04.2019	-	nedeľa	
Čistenie	toku	po	zime,	vyťahovanie	spadnutých	stromov,	vypiľovanie	zarybňovacích	
miest...	Stretnutie:	Rybársky		dom	Trstená		o	7:45	hod.	
28.04.2019	-	nedeľa	
Čistenie	toku	po	zime,	vyťahovanie	spadnutých	stromov,	vypiľovanie	zarybňovacích	
miest...	Stretnutie:	Rybársky		dom	Trstená		o	7:45	hod.	
Máj	-	jún	
Jarné	zarybnenie	-	roznášanie	násady	po	toku.	
	
Hospodár	Ľuboš	Špringeľ	-	kontakt:	0917	390	333	
Revír	Jelešňa	3-1470-4-1	Lovný	
Máj	-	jún	
Jarné	zarybnenie	-	roznášanie	násady	po	toku.	
	
Hospodár	Alojz	Tekeľ	–	kontakt:	0908	392	587			
Igor	Smatana	–	kontakt:	0908900647	
Revír	Studený	Potok	3-3940-4-1	Lovný	
27.04.2019	-	sobota	
Čistenie	toku	po	zime,	vyťahovanie	spadnutých	stromov,	vypiľovanie	zarybňovacích	
miest...	Stretnutie:	Podbiel		–	Rybníky	o	7:45	hod.	
04.05.2019	-	sobota	
Čistenie	toku	po	zime	vyťahovanie	spadnutých	stromov,	vypiľovanie	zarybňovacích	
miest.	Stretnutie:	pri	kostole	–	Oravský	Biely	Potok	o	7:45	hod.	
Máj	-	jún	
Jarné	zarybnenie	-	roznášanie	násady	po	toku.	
	
Hospodár		Suľa	Alfonz	–	kontakt:	0915	303	703,	0948	028	556	
Revír	Orava	č.	3	3-2730-4-1	Lovný	a	Orava	č.	4		3-2731-4-1	Lovný	
30.03.2019	-	sobota	
Čistenie	toku	po	zime,	vyťahovanie	spadnutých	stromov,	vypiľovanie	zarybňovacích	
miest...	Stretnutie:	Garáže	Krásna	Hôrka	o	7:45	hod.	
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06.04.2019	-	sobota	
Čistenie	toku	po	zime,	vyťahovanie	spadnutých	stromov,	vypiľovanie	zarybňovacích	
miest...	Stretnutie:	Plaváreň	-	Nižná	o	7:45	hod.	
Máj	-	jún	
Jarné	zarybnenie	-	roznášanie	násady	po	toku.	
	
Hospodár	Branislav	Precner	–	kontakt:	0908900647	
Revír	VVN	Tvrdošín	3-6050-1-1	Lovný	
18.05.2019	-	sobota	
Úprava	loviacich	miest	a	vyžínanie	trávy	pred	detskými	pretekmi.	
Stretnutie:	Pod	Vladinou	Tvrdošín	o	7:45	hod.	
13.07.2019	-	sobota	
Úprava	loviacich	miest	a	vyžínanie	trávy	pred	24	hod.	pretekmi.	
Stretnutie:	Pod	Vladinou	Tvrdošín	o	7:45	hod.	
september	–	október	
Jesenné	zarybnenie	-	roznášanie	násady	po	vodnej	nádrži.	
	
Ing.	Bernard	Adámus,	kontakt:	0907659680	
Revír	Orava	č.	3	3-2730-4-1	Lovný	a	Orava	č.	4		3-2731-4-1	Lovný	
január	–	marec,	október	-	december:			
Plašenie	a	odstrel	kormorána	veľkého	
	

Každý	člen	MO	SRZ	Trstená,	ktorý	nie	je	od	brigádnickej	povinnosti	oslobodený	je	
povinný	podľa	prijatého	uznesenia	členskej	schôdze	odpracovať	v	roku	2019	celkom	10	
brigádnických	hodín.	Člen,	ktorý	 sa	osobne	zúčastnil	na	výročnej	 členskej	 schôdzi,	má	
v	danom	 roku	 povinnosť	 odpracovať	 brigádu	 v	rozsahu	 6	 hodín.	 Brigády	 sa	 budú	
zabezpečovať	podľa	uvedeného	plánu	brigád.	Brigáda	začína	o	8:00	hod.	a	končí	sa	po	
odpracovaní	 6	hodín,	 t.j.	 o	 14:00	 hod.	 	 Každý	člen,	 ktorý	 sa	 chce	 zúčastniť	 brigády,	 je	
povinný	 prísť	 vo	 vhodnom	 oblečení	 podľa	 plánovanej	 práce,	poveternostných	
podmienok,	musí	mať	 na	 prácu	 vo	 vode	 vhodnú	 obuv.	 	 Na	 brigádu	 je	 každý	 povinný	
doniesť	 si	 so	 sebou	 brigádnicky	 preukaz,	 pracovný	 nástroj	 (pílka,	 sekera,	 mačeta,	
krompáč	vedro	atď.)	podľa	charakteru	práce.		Pokiaľ	nebude	mať	brigádnik	brigádnicky	
preukaz,	 vhodné	 oblečenie,	obuv	 a	 nebude	 mať	 potrebný	 nástroj,	 vedúci	 brigády	 mu	
neumožní	odpracovanie	brigády.	
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2%	z	dane	

Oznamujeme	členom,	že	v	roku	2019	je	možné	darovať	Slovenskému	rybárskemu	
zväzu	miestnej	organizácii	Trstená	2%	z	Vašej	dane.	Spôsob	poukázania	závisí	od	toho,	
či	ste	fyzická	osoba	resp.	zamestnanec	alebo	právnická	osoba.	

Fyzická	osoba	alebo	zamestnanec,	ale	aj	fyzické	osoby,	ktoré	si	samé	podávajú	
daňové	 priznanie,	 môžu	 poukázať	 2%	 zo	 zaplatenej	 dane	 v	 prospech	 1	 prijímateľa	 -	
organizácie,	 ktorá	 je	 uvedená	 v	 zozname	 prijímateľov	 2%	 na	 daný	 rok,	 pričom	
minimálna	výška	na	poukázanie	2%	je	3,32	€.	Postup	krokov,	ako	poukázať	2%	sa	 líši	
podľa	toho,	či	ide	o	FO,	ktoré	si	samé	podávajú		daňové	priznanie		alebo	o	zamestnancov,	
ktorým	 ročné	 zúčtovanie	 zaplatených	 preddavkov	 na	 daň	 robí	 zamestnávateľ.	 Ak	 ste	
zamestnanec,	 zamestnávateľ	 Vám	na	 požiadanie	 vyplní	 tlačivo	 s	 názvom	Potvrdenie	 o	
zaplatení	 dane	 z	 príjmov	 zo	 závislej	 činnosti.	 Ak	 zamestnávateľ	 toto	 tlačivo	 nemá,	
môžete	si	ho	vytlačiť	z	našej	stránky	srztrstena.sk	a	zamestnávateľ	Vám	ho	vyplní.	Toto	
tlačivo	 spolu	 s	 vyplneným	 tlačivom	 Vyhlásenie	 o	 poukázaní	 sumy	 do	 výšky	 2	 %	
zaplatenej	 dane	 z	 príjmov	 je	 potrebné	 doručiť	 daňovému	 úradu	 príslušnému	 podľa	
miesta	bydliska	najneskôr	do	30.	 apríla	2019.	Toto	 tlačivo	 si	 taktiež	môžete	vytlačiť	 z	
našej	stránky	srztrstena.sk.	

Právnické	 osoby	 môžu	 poukázať	 určité	 %	 z	 dane	 v	 prospech	 jedného	 alebo	
viacerých	 prijímateľov	 2%,	 ktorí	 sú	uvedení	 v	 zozname	prijímateľov	 2%	na	 daný	 rok,	
pričom	minimálna	výška	na	jedného	prijímateľa	musí	byť	aspoň	8,30	€.	Právnické	osoby	
%	zo	zaplatenej	dane	poukazujú	priamo	prostredníctvom	daňového	priznania,	kde	sú	na	
to	 uvedené	 špeciálne	 kolónky.	 Údaje	 o	 prijímateľovi	 (je	 potrebné	 v	 tlačivách	 vyplniť	
presne	takto):	

Obchodné	meno	alebo	názov:	Slovenský	rybársky	zväz	-	Miestna	organizácia	Trstená	
Sídlo:	Železničiarov	294/38,	028	01	Trstená	
Právna	forma:	občianske	združenie	
IČO:	37802771	

Výbor	MO	SRZ	Trstená	upozorňuje	na	dôležitý	termín	

Do	31.3.2019	sú	všetci	členovia	povinní	zaplatiť	členský	príspevok	v	minimálnej	
hodnote	 30,00	 EUR	 (29,00	 EUR	 členské	 a	1,00	 EUR	záznam	 o	úlovkoch,	 spoločný	
poriadok).	 Nezaplatením	 členského	 príspevku	 v	stanovenom	 termíne	 zaniká	 členstvo	
v	SRZ	 (Stanovy	 SRZ	 §	 10,	 odsek	 c).	 Prosíme	 členov,	 aby	 uprednostňovali	
bezhotovostné	 platby	 šekom	 alebo	 prevodom	 z	účtu	 (IBAN:	
SK9009000000000054180158).	
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Plán	športových	podujatí	na	rok	2019	
	

• Detské	rybárske	preteky	–	plávaná		
25.	mája		2019	–	VVN	Tvrdošín	

• Stretnutie	funkcionárov	MO	SRZ	Trstená	
25.		mája		2019	–	VVN	Tvrdošín	

• Divízia	B	LRU	mucha	–	jarné	kolo	
8.	–	9.	júna	2019	-	Orava	č.	3	

• 24	hodinové	preteky	–	položená	
20.	-	21.	júla	2019	–	VVN	Tvrdošín	

• Muškárske	preteky	„Oravský	lipeň	2019“	
3.	augusta	2019	-	Orava	č.	3		

• I.	liga	LRU	mucha	–	jesenné	kolo	
31.	augusta	–	1.	septembra	2019	-	Orava	č.	3	CHaP	a	Studený	potok	

	

Odišli	z	našich	radov	

Zmarzlák	Ľudovít,	65	rokov,	Trstená,	člen	od	r.	1994	
Prišegen	Jozef,	68	rokov,	Nižná,	člen	od	r.	1985	

Kaník	Vladimír,	45	rokov,	Brezovica,	člen	od	r.	1996	
Dedinský	Jaroslav,	62	rokov,	Nižná,	člen	od	r.	2015	

	
Česť	ich	pamiatke!	

	
Návštevnosť	a	úlovky	-	pstruhové	revíry	

	
	
	
	

	 	 Návšt.	 Jelešňa	 Návšt.	 Studený	potok	 Návšt.	 Oravica	 Návšt.	 Spolu	
		 		 227	 ks	 kg	 1	616	 ks	 kg	 775	 ks	 kg	 2	618	 ks	 kg	
Lipeň	tym.	 		 	 	 	 85	 28,09	 	 2	 0,74	 	 87	 28,83	
Ostriež	zel.	 		 99	 4,18	 	 2	 0,44	 	 5	 1,38	 	 106	 6,0	
Pstruh	dúh.	 		 3	 2,10	 	 51	 27,31	 	 12	 6,09	 	 66	 35,5	
Pstruh	pot.	 		 12	 4,95	 	 309	 104,89	 	 119	 38,72	 	 440	 148,56	
Jalec	h.	 		 7	 3,65	 	 	 	 	 4	 1,39	 	 11	 5,04	
Pstruh	jaz.	 	 1	 1	 	 	 	 	 	 	 	 1	 1	
Zubač	vel.	 	 	 	 	 	 	 	 1	 1,7	 	 1	 1,7	
Šťuka	s.	 	 3	 7	 	 	 	 	 	 	 	 3	 7	
Spolu	 227	 125	 22,88	 1	616	 447	 160,73	 775	 143	 50,02	 2	618	 715	 233,63	
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Návštevnosť	a	úlovky	-	kaprové	revíry	

	 	 Návšt.	 Orava	č.4	 Návšt.	 VVN	Tvrdošín	 Návšt.	 Spolu	
	 	 1	641	 ks	 kg	 5	759	 ks	 kg	 7	517	 ks	 kg	

Boleň	dravý	 	 	 	 	 5	 8,87	 	 5	 8,87	
Jalec	hlavatý	 	 304	 153,82	 	 16	 6,02	 	 320	 159,84	
Kapor	rybničný	 	 30	 77,19	 	 904	 2	388,0	 	 934	 2	465,19	
Karas	striebristý	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lieň	sliznatý	 	 	 	 	 2	 1,6	 	 2	 1,6	
Lipeň	tymianový	 	 2	 0,72	 	 	 	 	 2	 0,72	
Mrena	severná	 	 7	 7,91	 	 	 	 	 7	 7,91	
Podustva	severná	 	 8	 4,5	 	 	 	 	 8	 4,5	
Nosáľ	sťahovavý	 	 1	 0,15	 	 4	 1,10	 	 5	 1,25	
Ostatné	druhy	rýb	 	 543	 52,96	 	 410	 13,38	 	 953	 66,34	
Ostriež	zelenkavý	 	 277	 49,58	 	 62	 10,16	 	 339	 59,74	
Pleskáč	vysoký	 	 47	 16,20	 	 141	 86,72	 	 188	 102,92	
Pstruh	dúhový	 	 77	 30,59	 	 611	 270,72	 	 688	 301,31	
Pstruh	potočný	 	 1	 0,30	 	 	 	 	 1	 0,30	
Sivoň	potočný	 	 2	 1,10	 	 1	 0,30	 	 3	 1,4	
Šťuka	severná	 	 28	 80,53	 	 32	 92,97	 	 60	 173,5	
Úhor	európsky	 	 	 	 	 13	 13,78	 	 13	 13,78	
Zubáč	veľkoústy	 	 15	 25,75	 	 61	 102,33	 	 76	 128,08	
Spolu	 1	641	 1	342	 501,30	 5	759	 2	262	 2	995,95	 7	517	 3		604	 3	497,25	
	
	
	

Návštevnosť	a	úlovky	-	Lipňový	revír	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 Návšt.	 Orava	č.3	
	 	 1	268	 ks	 kg	
Hlavátka	podunajská	 		 1	 14,20	
Jalec	hlavatý	 		 14	 10,96	
Podustva	severná	 	 12	 12,10	
Lipeň	tymiánový	 		 125	 58,50	
Pstruh	dúhový	 		 39	 18,25	
Kapor	rybničný	 	 4	 9,21	
Pstruh	potočný	 		 11	 5,32	
Spolu	 	1	268	 206	 128,54	
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	 	 					Návštevnosť	a	úlovky	-	VN	Orava	
	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Zarybnenie	-	Chovné	potoky	

	 	 povinné	
plán	

doplnkové	
plán	

spolu	
plán	

spolu	
skutočnosť	

Bratkovčík	 Pp ¼ r /ks	 0	 15	000	 15	000	 19	755	
Priekov	 Pp	¼ r	/ks	 0	 15	000	 15	000	 19	755	

	

Zarybnenie	-	Pstruhové	revíry	

	 	 povinné	
plán	

doplnkové	
plán	

spolu	
plán	

spolu	
skutočnosť	

Oravica	
Pp1	/ks	 6 000 6 100 12 100 24 300 

Lipeň	1r/ks	 4 000 3 600 7 600  11 660 

Studený	
potok	

Pp1	/ks	 5 000 6 900 11 900 14 000 
Lipeň	1r/ks	 1 000 1 700 2 700  3 000 
Pp2/kg	  80 80 80 

Jelešňa	
Pp1		/ks	 1 500 2 500 4 000 5 000 

Lipeň	1r/ks	  500 500 700 

Celkom	
pstruhové	
revíry	

Pp1	 12 500 15 500 28 000 43 300 
Lipeň	1r	 5 000 5 800 10 800 15 360 
Pp2/kg	  80 80 80 

	

	 	 	 Návšt.	 VN	Orava	
	 	 	 15	707	 ks	 kg	
Boleň	dravý	 		 157	 290,03	
Jalec	hlavatý	 		 49	 9,51	
Kapor	rybničný	 		 4	412	 11	394,37	
Lieň	sliznatý	 		 41	 37,18	
Ostatné	druhy	rýb	 		 2	549	 102,98	
Ostriež	zelenkavý	 		 555	 138,20	
Pleskáč	vysoký	 		 2	218	 1501,94	
Nosáľ	 	 1	 1,6	
Jeseter	 	 1	 6	
Pstruh	dúhový	 		 6	 2,68	
Šťuka	severná	 		 370	 996,98	
Sumec	veľký	 	 3	 53,90	
Úhor	európsky	 		 20	 16,54	
Zubáč	veľkoústy	 		 537	 1038,88	
Spolu	 15	707	 10	919	 15590,79	
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Zarybnenie	-	Lipňový	revír	

	 	 povinné	
plán	

doplnkové	
plán	

spolu	
plán	

spolu	
skutočnosť	

Oravač.3	 Pp	1r/ks	 6 000 6 000 12 000 24 900 
Lipeň	1r	/ks	 6 000 6 000 12 000    9 400 
Podust.	1r/ks	 8 000  8 000  18 700 
H2	/kg	 10 10 20 42 
Pp2	  70 70 70 
Lipeň	2r/kg	  215 215 260 
Mrena	1r/ks	  2 000 2 000 0 

	

Zarybnenie	-	Kaprové	revíry	
	 	 povinné	

plán	
doplnkové	
plán	

spolu	
plán	

spolu	
skutočnosť	

VVN	
Tvrdošín	

Kapor	2r	/kg	 500 400 900 1 900 
Kapor	3r	/kg	 300 950 1 250 2 650 
Zubáč	1r/ks	 1 000 2 000 3 000 3 500 
Šťuka	2r/ks	 0 400 400 400 
Zubáč	2r/kg	  120 120 0 
Pd/kg	 300 300 600 632 
Nosáľ	1r/ks	 0 2 000 2 000 3 500 
Pleskáč	1r/ks	  1 000 1 000 0 

Orava	č.	4	 Pd/kg	 0 100 100 100 
Pp	1r/ks	  1 000 1 000 1 300 
Podust.	1r/ks	 1000   11 700 

	

Nové	predpisy	od	roku	2019	

	 Vážení	členovia	Slovenského	rybárskeho	zväzu,	dovoľujeme	si	Vám	pripomenúť,	
že	od	v	roku	2019	nadobudli	účinnosť	nové	predpisy:	

• Zákon	 č.	 216/2018	 Z.	 z.	 o	 rybárstve	 a	 o	 doplnení	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	 o	
živnostenskom	podnikaní	(živnostenský	zákon)	účinný	od	1.	januára	2019,	

• Vyhláška	 Ministerstva	 životného	 prostredia	 Slovenskej	 republiky,	 ktorou	 sa	
vykonáva	zákon	č.	216/2018	Z.	z.	o	rybárstve	účinná	od	1.	januára	2019,	

• Stanovy	 Slovenského	 rybárskeho	 zväzu	 prijaté	 na	 XII.	 Sneme	 SRZ	 dňa	
24.11.2018,	registrované	MV	SR	dňa	10.01.2019.		
Vyzývame	 členov	 SRZ,	 aby	 si	 vo	 vlastnom	 záujme	 naštudovali	 nové	 predpisy	 a	

výkon	rybárskeho	 práva	 uskutočňovali	 v	súlade	 s	novou	 legislatívou.	 Úplné	 znenie	
týchto	predpisov	nájdete	na	stránke	www.srztrstena.sk.	
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Množstvo	úlovkov	a	ich	evidencia	
V	 súvislosti	 s	 množstvom	 nedorozumení	 a	 debát	 rybárskej	 verejnosti	 k	spornému						

§	14	novej	vyhlášky,	Ministerstvo	životného	prostredia	vydalo	oficiálnu	záväznú	pomôcku	s	
grafickým	znázornením	privlastňovania	rýb:	

	
Vysvetlivky	ku	grafickému	znázorneniu	privlastňovania	si	rýb	

1. Kombinácia	 medzi	 rybami	 uvedenými	 v	 modrom	 poli	 a	 v	 zelenom	 poli	 je	
NEDOVOLENÁ.		

2. Ak	si	loviaci	privlastní	1	ks	ryby	uvedenej	v	modrom	poli,	môže	v	love	pokračovať,	
ale	svoj	úlovok	môže	kombinovať	už	 iba	s	maximálne	3	ks	rýb	uvedenými	v	žltom	
poli,	t.	j.	celkový	úlovok	nesmie	presiahnuť	počet	4	ks;	privlastnenou	rybou,	ktorou	
loviaci	 prekročí	 hmotnostný	 limit	 úlovku	 5	 kg,	 denný	 lov	 v	 rámci	 povolenia	 na	
rybolov	vydaného	príslušným	užívateľom	končí.		
Príklad:	1	ks	jeseter	malý	a	3	ks	podustva	severná.	

3. Ak	si	loviaci	privlastní	1	ks	ryby	uvedenej	v	zelenom	poli,	môže	v	love	pokračovať	a	
svoj	úlovok	doplniť	o	maximálne	3	ks	rýb	uvedených	v	žltom	poli,	pričom	celkový	
počet	 rýb	 v	 úlovku	 nesmie	 presiahnuť	 4	 ks;	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	
prekročí	 hmotnostný	 limit	 úlovku	 5	 kg,	 denný	 lov	 v	 rámci	 povolenia	 na	 rybolov	
vydaného	príslušným	užívateľom	končí.	
Príklad:	1	ks	kapor	rybničný,	1	ks	sivoň	potočný	a	2	ks	pstruh	dúhový.	

4. Ak	 si	 loviaci	 privlastní	 2	 ks	 rýb	 uvedených	 v	 zelenom	 poli,	 ktoré	 sa	 môžu	medzi	
sebou	vzájomne	kombinovať,	môže	v	love	pokračovať	a	svoj	úlovok	doplniť	o	ryby	
uvedené	v	žltom	poli	v	maximálnom	počte	2ks,	pričom	celkový	počet	rýb	v	úlovku	
nesmie	 presiahnuť	 4ks;	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	 prekročí	 hmotnostný	
limit	 úlovku	 5	 kg,	 denný	 lov	 v	 rámci	 povolenia	 na	 rybolov	 vydaného	 príslušným	
užívateľom	končí.	
Príklad:	2	ks	mrena	severná,	1	ks	nosáľ	sťahovavý	a	1	ks	podustva	severná.	

5. Ak	sa	 loviaci	rozhodne	úlovok	pozostávajúci	z	rýb	taxatívne	vymenovaných	v	§	14	
ods.2	písm.	a)	vyhlášky,	t.	j.	rýb	uvedených	v	modrom,	zelenom	a	žltom	poli	doplniť	
o	ostatné	druhy	rýb,	na	ktoré	sa	pri	ich	privlastňovaní	nevzťahuje	početný	limit	(§	
14	ods.	2	písm.	b)	vyhlášky),	môže	využiť	viacero	kombinácií	ako	napríklad:		
a) úlovok	 pozostávajúci	 z	 1	 ks	 ryby	 z	 modrého	 poľa	 môže	 doplniť	 rybami	 z	
kategórie	 „ostatné";	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	 prekročí	 hmotnostný	
limit	úlovku	5	kg,	denný	lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	vydaného	príslušným	
užívateľom	končí.		
Príklad:	1	ks	jeseter	malý	a	8	ks	karas	striebristý.	
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b) úlovok	 pozostávajúci	 z	 1	 ks	 ryby	 zo	 zeleného	 poľa	 môže	 doplniť	 rybami	 z	
kategórie	 „ostatné";	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	 prekročí	 hmotnostný	
limit	úlovku	5	kg,	denný	lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	vydaného	príslušným	
užívateľom	končí.	
Príklad:	1	ks	kapor	rybničný	a	5	ks	karas	striebristý.	

c) úlovok	 pozostávajúci	 z	 2	 ks	 rýb	 zo	 zeleného	 poľa	 môže	 doplniť	 rybami	 z	
kategórie	 „ostatné";	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	 prekročí	 hmotnostný	
limit	úlovku	5	kg,	denný	lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	vydaného	príslušným	
užívateľom	končí.	
Príklad:	1	ks	kapor	rybničný,	1	ks	šťuka	severná	a	3	ks	pleskáč	zelenkavý	

d) úlovok	pozostávajúci	z	1	ks	ryby	z	modrého	poľa	a	2	ks	rýb	zo	žltého	poľa	môže	
doplniť	 rybami	 z	 kategórie	 „ostatné";	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	
prekročí	hmotnostný	limit	úlovku	5	kg,	denný	lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	
vydaného	príslušným	užívateľom	končí.		
Príklad:	 1	 ks	 jeseter	malý,	 2	 ks	 podustva	 severná,	 1	 ks	 pleskáč	 vysoký	 a	 1	 ks	
pleskáč	siný.	

e) úlovok	pozostávajúci	z	1	ks	ryby	zo	zeleného	poľa	a	2	ks	rýb	zo	žltého	poľa	môže	
doplniť	 rybami	 z	 kategórie	 „ostatné";	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	
prekročí	hmotnostný	limit	úlovku	5	kg,	denný	lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	
vydaného	príslušným	užívateľom	končí.		
Príklad:	1	ks	zubáč	veľkoústy,	2	ks	nosáľ	sťahovavý,	1	ks	pleskáč	vysoký	a	1	ks	
pleskáč	siný.	

f) úlovok	pozostávajúci	z	2	ks	rýb	zo	zeleného	poľa	a	1	ks	ryby	zo	žltého	poľa	môže	
doplniť	 rybami	 z	 kategórie	 „ostatné";	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	
prekročí	hmotnostný	limit	úlovku	5	kg,	denný	lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	
vydaného	príslušným	užívateľom	končí.		
Príklad:	 2	 ks	 lieň	 sliznatý,	 1	 ks	 pstruh	 dúhový,	 2	 ks	 jalec	 tmavý	 a	 1	 ks	 jalec	
hlavatý.	

g) v	 prípadoch,	 kedy	 privlastnením	 si	 určitého	 počtu	 rýb	 z	 kategórie	 „ostatné"	
úlovok	 nepresiahne,	 resp.	 nedosiahne	 hmotnosť	 5kg,	 loviaci	 si	 ešte	 môže	
privlastniť	buď	maximálne	1	ks	ryby	z	modrého	poľa	s	prípadnou	kombináciou	
rýb	zo	žltého	poľa	v	maximálnom	počte	3	ks,	alebo	1	ks,	resp.	maximálne	2	ks	rýb	
zo	zeleného	poľa	s	prípadnou	kombináciou	rýb	zo	žltého	poľa	v	počte	3	ks,	resp.	2	
ks,	alebo	maximálne	4	ks	rýb	zo	žltého	poľa;	privlastnenou	rybou,	ktorou	loviaci	
prekročí	hmotnostný	limit	úlovku	5	kg,	denný	lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	
vydaného	príslušným	užívateľom	končí.	
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h) v	 prípadoch,	 kedy	 privlastnením	 si	 maximálne	 1	 ks	 ryby	 z	 modrého	 poľa	 a	
určitého	 počtu	 rýb	 z	 kategórie	 „ostatné"	 úlovok	 nepresiahne,	 resp.	 nedosiahne	
hmotnosť	5kg,	loviaci	si	ešte	môže	privlastniť	maximálne	3	ks	rýb	zo	žltého	poľa;	
ak	si	 loviaci	privlastní	1	ks	resp.	2	ks	rýb	zo	zeleného	poľa	a	určitý	počet	rýb	z	
kategórie	„ostatné"	a	úlovok	nepresiahne,	resp.	nedosiahne	hmotnosť	5kg,	môže	
si	ešte	privlastniť	3	ks	resp.	2	ks	rýb	zo	žltého	poľa;	privlastnenou	rybou,	ktorou	
loviaci	 prekročí	 hmotnostný	 limit	 úlovku	 5	 kg,	 denný	 lov	 v	 rámci	 povolenia	 na	
rybolov	vydaného	príslušným	užívateľom	končí.	

	
Pri	uplatňovaní	si	uvedených	kombinácii	je	obzvlášť	dôležité	poradie	privlastňovania	si	
jednotlivých	druhov	rýb	a	taktiež	je	nevyhnutné	dodržať	zásadu,	že	privlastnený	úlovok	
v	počte	4	ks	pozostávajúci	z	kombinácie	rýb	z	modrého	a	žltého	poľa	alebo	zo	zeleného	a	
žltého	poľa,	už	nie	je	možné	doplniť	rybami	z	kategórie	„ostatné".	

6. Ak	sa	loviaci	rozhodne	loviť	a	privlastňovať	si	výlučne	ostatné	druhy	rýb,	ktoré	nie	
sú	 taxatívne	 vymenované	 v	 §	 14	 ods.2	 písm.	 a)	 vyhlášky	 a	 na	 ktoré	 sa	 pri	 ich	
privlastňovaní	 nevzťahuje	 početný	 limit	 (§	 14	 ods.	 2	 písm.	 b)	 vyhlášky),	 celkový	
úlovok	 takýchto	 rýb	 bez	 ohľadu	 na	 ich	 počet	musí	 spĺňať	 hmotnostný	 limit	 5	 kg;	
privlastnenou	 rybou,	ktorou	 loviaci	prekročí	hmotnostný	 limit	úlovku	5	kg,	denný	
lov	v	rámci	povolenia	na	rybolov	vydaného	príslušným	užívateľom	končí.	
Príklad:	5	ks	karas	striebristý,	1	ks	pleskáč	vysoký	a	1	ks	jalec	hlavatý.	

	
UPOZORNENIE!	

Pre	všetky	možnosti	uvedené	v	bodoch	2.	až	5.	v	rámci	privlastňovania	si	rýb	platí	
pri	parametroch	počtu	a	hmotnosti	zásada	priority	hmotnosti,	 t.	 j.	najskôr	sa	prihliada	
na	 hmotnosť	 a	 potom	 na	 počet	 privlastnených	 rýb.	 V	 praxi	 to	 znamená,	 že	 ak	 prvá	
privlastnená	 ryba	 presahuje	 hmotnosť	 5	 kg,	 obmedzuje	 sa	 denný	 úlovok	 len	 na	 tento	
jeden	 kus;	 a	 rovnako	 aj*	 v	 iných	 prípadoch	 ak	 druhou,	 treťou	 alebo	 až	 štvrtou,	
privlastnenou	rybou	dôjde	k	presiahnutiu	celkového	privlastneného	úlovku	(max.	5	kg)	
o	akúkoľvek	hmotnosť,	loviaci	si	môže	okrem	predchádzajúcich	rýb	privlastniť	aj	tento	
úlovok	 a	 denný	 lov	 v	 rámci	 povolenia	 na	 rybolov	 vydaného	 príslušným	 užívateľom	
končí.	

Pri	možnosti	privlastňovania	si	rýb	uvedenej	v	bode	6.	sa	berie	do	úvahy	výlučne	
parameter	 hmotnosti,	 t.	 j.	 pri	 lovení	 a	 privlastňovaní	 si	 rýb	 ktoré	 nie	 sú	 taxatívne	
vymenované	 v	 §	 14	 ods.	 2	 písm.	 a)	 vyhlášky	 a	 na	 ktoré	 sa	 pri	 ich	 privlastňovaní	
nevzťahuje	početný	 limit	 (§	14	ods.	2	písm.	b)	vyhlášky),	 celkový	úlovok	 takýchto	rýb	
bez	 ohľadu	 musí	 spĺňať	 hmotnostný	 limit	 5	 kg;	 privlastnenou	 rybou,	 ktorou	 loviaci	
prekročí	 hmotnostný	 limit	 úlovku	 5	 kg,	 denný	 lov	 v	 rámci	 povolenia	 na	 rybolov	
vydaného	príslušným	užívateľom	končí.	


