
 

 

L E G I S L A T Í V N A   Z M E N A 

PSTRUH DÚHOVÝ 

 

     Na zasadnutí Rady SRZ dňa 7. marca 2020 bolo prijaté Uznesenie č. 41/2020 Rady SRZ, ktorá 

schválila vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV ods. 1 a 2 ustanovení 

Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. 

januára 2020 na všetkých vodách s účinnosťou od 1. apríla 2020. 

 

Aktuálne platné znenie dotknutých ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov 

a o vydávaní povolení na rybolov 

Článok X. 

Povolenie na rybolov so Známkou Miestne povolenia na kaprové vody alebo lipňové vody alebo 

pstruhové vody 

1. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody alebo lipňové vody alebo pstruhové vody 

nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na rybolov, oprávňuje držiteľa na rybolov vo 

vodách obhospodarovaných OZ SRZ, ktorá povolenie vydáva. Ak OZ SRZ uzavreli dohodu o 

spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov podľa § 11 ods. 15 Stanov SRZ, rozširuje sa 

rozsah Povolenia na rybolov aj na rybárske revíry podľa tejto dohody.  

 

2. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Tlačive 

„Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“  oprávňuje jeho držiteľa 

privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča 

veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha 

jazerného a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa 

ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie 

je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ 

môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie 

ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.   

 

3. Známka Miestne povolenia na lipňové vody alebo pstruhové vody nalepená v súlade s touto 

smernicou v Tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“  

oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks 

pstruha potočného, pstruha jazerného a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. 

Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na 

rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a 

pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva 

privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia 

rozhodne výbor OZ.   

 



4. Známka Miestne povolenia na pstruhové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Tlačive 

„Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“  oprávňuje jeho držiteľa 

privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha 

jazerného a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa 

ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie 

je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ 

môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie 

ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.   

 

5. V prípade, že loviaci vyplní celý  záznam o dochádzke k vode v Tlačive „Povolenie na rybolov a 

záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ , OZ SRZ v ktorej je člen mu vydá ďalšie Povolenie na 

rybolov bez známky, v ktorom vyznačí, že platí len s Povolením na rybolov č....(číslo z miestnej 

známky na vypísanom Povolení) Loviaci musí mať v takomto prípade obidve Povolenia na 

rybolov vždy pri sebe.  

 

Článok XIV.  

Povolenie na rybolov so Známkou zvláštne povolenie   

 

1. Známka zvláštne povolenie pre členov SRZ je vydaná v samostatnom tlačive „Povolenie na  

rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ – zvláštne povolenie a je platná na všetkých 

lovných revíroch Rady SRZ a môže byť vydané len členovi SRZ a nalepuje sa . Podmienkou 

vydania Známky zvláštne povolenie je potvrdenie OZ SRZ, ktorej je žiadateľ členom, že má 

splnené členské povinnosti pre príslušný kalendárny rok. Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa 

tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra 

rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha 

potočného, pstruha jazerného a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-

teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie 

je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže 

po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie Povolenie na 

rybolov.  

 

2. Známka zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ je vydaná v samostatnom tlačive „Povolenie na  

rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ – zvláštne povolenie a je platná na všetkých 

lovných revíroch SRZ. Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v 

jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, 

šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného a lipňa 

tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb 

platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou 

„chyť a pusť“. V prípade záujmu si nečlen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva 

privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie.  

      3.   Vydanie Povolenia na rybolov so Známkou zvláštne povolenie nie je nárokovateľné.  

 

 


