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Intenzívny chov rýb – usmernenie
V nadväznosti na Vašu ţiadosť poznamenávame, ţe v predmetnej otázke sa
v nedávnej minulosti na nás telefonicky obrátili viaceré obvodné úrady ŢP, ktoré sme
usmerňovali v nasledujúcich intenciách.
Operačný program „Rybné hospodárstvo“ je určený výlučne na podporu
hospodárskeho (intenzívneho) chovu rýb, resp. akvakultúry. Základným predpokladom pre
prevádzkovanie takejto činnosti je rybník, alebo rybochovné zariadenie. Podľa Slovenskej
technickej normy 75 0120 – Vodné hospodárstvo, Hydrotechnika, Terminológia sa za rybník
povaţuje „umelá vodná nádrţ určená predovšetkým na chov rýb, s moţnosťou úplného
a pravidelného vypúšťania; vyhotovenie a technické vybavenie, ako aj vlastná prevádzka
zodpovedá potrebám rybného hospodárstva“. Pre komplexnosť dodávame, ţe technickým
vybavením sa okrem nápustného a výpustného objektu celkom iste myslí aj lovisko, čo je
akási priehlbina (komora) – najniţší bod rybníka pri výpustnom objekte, kde sa ryby v rámci
ich výlovu po celkovom spustení hladiny sústredia na jednom mieste. Nevyhnutné pri
akvakultúre je moţnosť pravidelného prikrmovania rýb (kukurica, obiloviny, strukoviny,
pečivárenské zvyšky) a vykonávania intenzifikačných zásahov, čo predstavuje hnojenie
rybníka (pre tvorbu planktónu, ako prirodzeného potravného reťazca, pričom sa voda zároveň
obohacuje najmä o dusík, fosfor, vápnik a draslík), vápnenie (dezinfekcia proti chorobám),
letnenie alebo zimovanie (z času na čas sa rybníky počas leta alebo zimy nenapustia vodou,
aby sa urýchlili hnilobné procesy v bahne, ktoré inak zniţujú kvalitu vody; pri letnení
rybníkov sa robí umelé vysychanie dna aj z dôvodu likvidácie rybích parazitov) a pod.
Zmienená činnosť je povaţovaná za intenzívny chov rýb a to bez ohľadu na to, či sú
vychované ryby určené priamo na trh, alebo ako násada na zarybnenie rybárskych revírov,
prípadne ako generačné ryby pre potreby ich ďalšej reprodukcie.
Z uvedeného je zrejmé, ţe povaţovať za rybníky aj také vodné plochy, ktoré vznikli
po vyťaţení štrku, tak ako to v liste uvádzate, je veľmi nesprávne. Takéto vodné plochy, ktoré
podľa zákona o vodách povaţujeme za odkryté podzemné vody a podľa zákona o rybárstve za
ostatné vodné plochy, v ţiadnom prípade nespĺňajú vyššie uvedené podmienky pre intenzívny
chov rýb. Nemoţno ich totiţ povaţovať za rybníky len preto, ţe v nich ţijú ryby.
V prípadoch kedy sú ryby vysadzované do akýchkoľvek typov vodných plôch (vrátane
rybníkov), bez toho aby boli pravidelne prikrmované, bez vykonávania intenzifikačných
zásahov a ktoré ţijú len na základe prirodzenej potravy, hovoríme o extenzívnom chove rýb.

Ako príklad môţu poslúţiť rybárske revíry s reţimom vyuţitia – lovný, chránená rybárska
oblasť (CHRO) a bez privlastnenia si úlovku, ktoré sú v uţívaní napr. Slovenského
rybárskeho zväzu a v ktorých môţu oprávnené osoby, s výnimkou CHRO, loviť ryby na
udicu. Na takýto „chov“ rýb sa finančná podpora z Operačného programu „Rybné
hospodárstvo“ nevzťahuje.
Za najlepšiu pomôcku pre obvodné úrady ţivotného prostredia pri zisťovaní či ide
o intenzívny, alebo extenzívny chov rýb povaţujeme skutočnosť, ţe subjekt prevádzkujúci
intenzívny chov rýb musí disponovať „Osvedčením na výkon chovu rýb“, ktoré mu v zmysle
kompetenčného zákona a po predchádzajúcom posúdení rybníka alebo rybochovného
zariadenia „Uznávaciou komisiou pre ryby“, vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Bez uvedeného osvedčenia stráca ţiadateľ nárok na poskytnutie finančných
prostriedkov zo zmieneného Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
V závere listu si Vás dovoľujeme poţiadať, aby ste predmetné usmernenie zasielané
jednotlivým obvodným, resp. krajským úradom ţivotného prostredia zaslali na vedomie aj
odboru štátnej vodnej správy MŢP SR.

S pozdravom

Ing. Ladislav Nagy
riaditeľ odboru
v zastúpení JUDr. Jarmila Zigová

2

