
§ 10 ods. 1 písm. d) vyhlášky 

 

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): 

 

§ 10 ods. 1 písm. d) vyhlášky – čas ochrany v rozpore s iným právnym predpisom 

V zmysle § 10 ods. 1 písm. d) vyhlášky je stanovený čas individuálnej ochrany pre 

hlavátku podunajskú od 1. januára do 31. októbra a na hraničných vodách od 1. januára 

do 31. augusta. 

V zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z.z. podľa prílohy č. 9 bod 5 je v období od 1. januára 

do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať hlavátku 

podunajskú na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec a v období od 1. januára do 31. 

októbra na ostatných tokoch. 

Otázka: Môže loviaca osoba loviť hlavátku podunajskú na hraničných vodách, okrem rieky 

Poprad a Dunajec, od 1. septembra do 30. októbra v zmysle vyhlášky, aj keď je to v rozpore 

s vyhláškou č. 24/2003 Z.z.? 

 

Odpoveď: 

 V prípade, že dôjde pri tvorbe právnych predpisov k situácii na ktorú poukazujete, 

uplatňujú sa kolízne pravidlá v zmysle zásady „Lex posterior derogat legi priori“, čo znamená 

že neskorší, resp. neskôr účinný právny predpis má prednosť pred skorším (starším) právnym 

predpisom. 

 Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti s časom individuálnej ochrany rýb, počas ktorého 

je ryby zakázané chytať (loviť) alebo usmrcovať (privlastňovať si ich), v danom prípade ide 

o individuálnu ochranu hlavátky podunajskej, je loviaca osoba povinná riadiť sa ustanovením 

§ 10 ods. 1 písm. d) vyhlášky, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2019, a nie bodom 5. prílohy č. 9 

vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

v znení a krajiny neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.2.2003 a jej ostatná 

novelizácia 1.1.2015. 

 Z vyššie uvedeného taktiež vyplýva, že loviaca osoba môže podľa § 10 ods. 1 písm. d) 

vyhlášky od 1. septembra do 30. októbra loviť hlavátku podunajskú aj na iných hraničných 

vodách akými sú rieky Poprad a Dunajec. 

Zároveň je potrebné uviesť, že vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov v tabuľke 

prílohy č. 1 okrem iných uvádza aj parameter – úsek [km] v ktorom je ten ktorý 

vodohospodársky významný vodný tok „hraničný“. K takýmto tokom, pri ktorých pripadá do 

úvahy výskyt hlavátky podunajskej patria Dunaj, Poprad, Dunajec, pričom v prípade vodného 

toku Morava je jej výskyt diskutabilný. Užívateľom všetkých uvedených vodných tokov – 

rybárskych revírov je Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, pričom vo všetkých prípadoch, 

okrem Dunaja, poveril ich „obhospodarovaním“ svoje organizačné zložky (ZO SRZ). K 

pravidelnému vysadzovaniu hlavátkou podunajskou v zmysle ministerstvom schváleného 

zarybňovacieho plánu dochádza len v prípade riek Dunaj, Poprad a Dunajec. Jednou z 

nevyhnutných podmienok pre možný lov hlavátky podunajskej je povolenie na lov hlavátky (§ 



19 písm. e) zákona). V tejto súvislosti poznamenávame, že SRZ – Rada Žilina z troch uvedených 

hraničných riek do ktorých sa hlavátka reálne vysadzuje, vydáva v obmedzenom množstve 

povolenia na lov hlavátky vzťahujúce sa len na hraničné toky Poprad a Dunajec a na ktoré sa 

taktiež vzťahuje výnimka udelená ministerstvom, cieľom ktorej je zjednotenie zásad výkonu 

rybárskeho práva upravených osobitným právnym predpisom toho ktorého dotknutého štátu. 

Napriek tomu, že ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d) vyhlášky zakladá možnosť oprávneným 

osobám loviť v čase od 1. septembra do 30. októbra hlavátku podunajskú aj na iných 

hraničných vodách akými sú Poprad a Dunajec, v praxi sa takáto možnosť zatiaľ neuplatňuje, 

t. j. SRZ – Rada Žilina povolenia na lov hlavátky na rieku Dunaj v minulosti nevydával 

a v blízkej budúcnosti vydávať neplánuje.  

 


