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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Bratislave 
899/1524/22-OIERR 73064/2022 Ing. Marek Hausman 12. decembra 2022 
933/1553/22-OIERR  

Vec 
Žiadosť o úpravu lovných mier na obdobie rokov 2023 – 2025 – doplnené znenie - vyjadrenie 

 Listom č. 899/1524/22-OIERR a 933/1553/22 zo dňa 23.11.2022 a 30.11.2022, ktorý bol na 

Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zaevidovaný dňa 

28.11.2022 a 12.12.2022 ste v zmysle § 12 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

v znení neskorších predpisov predložili ministerstvu doplnené žiadosti o úpravu lovným mier na 

obdobie rokov 2023 – 2025.  

 Vyššie uvedené ste doložili aj na základe listu ministerstva č. 63310/2022 zo dňa 2.11.2022. 

 V nadväznosti na vyššie uvedené a po posúdení navrhovaných úprav lovných mier 

poznamenávame nasledovné: 

Ministerstvo v zmysle § 36 písm. r) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona     

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  vydáva súhlas na zvýšenie 

najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb na obdobie rokov 2023 - 2025 pre 

druh ryby: amur biely (Ctenopharyngodon idella), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) a sivoň 

potočný (Salvelinus fontinalis) v rybárskych revíroch predložených listom č. 899/1524/22-OIERR 

a zvýšenie najmenšej lovnej miery pre kapra rybničného v revíroch č. 2-2110-1-1 Perec č.2, č. 2-2650-

1-1 Sikenica č.1 a zavedenie najväčšej lovnej miery pre kapra rybničného v rybárskom revíri č. VN 

Mikšová. 

 Ministerstvo nevydáva súhlas na zavedenie najväčšej lovnej miery rýb pre jesetera sibírskeho 

(Acipenser baeri) v rybárskom revíri č. 3-5460-1-1 VN Nesluša z dôvodu, že ide o nepôvodný druh ryby 

a priložené zdôvodnenie nepreukázalo iný dôvod na zavedenie najväčšej lovnej miery ako zvýšenie 

atraktivity a druhovej pestrosti rybárskeho revíru. V tejto súvislosti konštatujeme, že zvyšovanie 

druhovej diverzity nepôvodnými druhmi rýb nie je cieľom ministerstva, predmetný druh ryby nie je 

súčasťou schválených zarybňovacích plánov a zavedenie najväčšej lovnej miery nebude mať pre 

hospodársku činnosť iný prínos (napr. biomelioračný).  

 

S pozdravom 
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