
§ 43 ods. 6 zákona 

 

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): 

 

§ 43 ods. 6 zákona o rybárstve – povinnosť splniť podmienky rybárskymi hospodármi 

a členmi rybárskej stráže 

V zmysle § 43 ods. 6 zákona o rybárstve členovia rybárskej stráže a rybárski 

hospodári ustanovení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinní splniť 

podmienky ustanovené týmto zákonom do 31. decembra 2023 okrem podmienky upravenej v 

§ 23 ods. 3 písm. c). 

 V zmysle § 23 ods. 3 písm. c) zákona o rybárstve za člena rybárskej stráže okresný úrad 

vymenuje fyzickú osobu, ktorá má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Otázka č. 1: Je člen rybárskej stráže povinný mať splnenú podmienku ustanovenú v § 23 ods. 3 

písm. c) zákona o rybárstve k 1. januáru 2019, keď z dikcie zákona vyplýva, že z časového 

hľadiska majú byť všetky podmienky splnené do 31. decembra 2023 s výnimkou stredoškolského 

vzdelania? 

Otázka č. 2: Je rybársky hospodár povinný mať splnenú podmienku ustanovenú v § 23 ods. 3 

písm. c) zákona o rybárstve k 1. januáru 2019, keď z dikcie zákona vyplýva, že z časového 

hľadiska majú byť všetky podmienky splnené do 31. decembra 2023 s výnimkou stredoškolského 

vzdelania, a zároveň v rámci daného ustanovenia je odkaz len na § 23, nie na § 6 zákona 

o rybárstve? 

 

Odpoveď: 

 Podmienka vyplývajúca z § 23 ods. 3 písm. c) zákona, podľa ktorej okresný úrad za 

člena rybárskej stráže vymenuje osobu, ktorá má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

sa vzťahuje výlučne na osoby užívateľom navrhované na ustanovenie v období od nadobudnutia 

účinnosti zákona, t. j. od 1. januára 2019 a neskôr. Uvedené tvrdenie opierame o prechodné 

ustanovenie § 43 ods. 6 zákona, v ktorom je okrem iného uvedené, že členovia rybárskej stráže 

podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, sú povinní splniť podmienky týmto zákonom 

do 31. decembra 2023 okrem podmienky upravenej v § 23 ods. 3 písm. c) zákona. Zjednodušene 

povedané, členovia rybárskej stráže vymenovaní do funkcie podľa zákona č. 139/2002 Z. z. 

o rybárstve v znení neskorších predpisov, ktorí neabsolvovali stredoškolské štúdium ukončené 

maturitou, nie sú podľa § 43 ods. 6 zákona povinní do 31. decembra 2023 preukázať sa 

maturitným vysvedčením. 

 Pre komplexnosť dodávame, že práve SRZ v čase prerokovania návrhu zákona v NR SR 

predložil tento návrh, s ktorým ministerstvo súhlasilo. Uvedený návrh bol zapracovaný do 

„generálneho pozmeňovacieho návrhu zmien a doplnkov“ a následne bol odsúhlasený aj 

odborom legislatívy a aproximácie práva NR SR. 

 Čo sa rybárskeho hospodára týka, pokiaľ by sme pristupovali pri „výklade“ 

ustanovenia § 43 ods. 6 zákona len z hľadiska jeho textu, mohlo by sa zdať, že aj rybárski 

hospodári podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, ktorí sú povinní splniť podmienky 

týmto zákonom do 31. decembra 2023, sú oslobodení od splnenia podmienky upravenej v § 23 



ods. 3 písm. c) zákona. Pokiaľ sa však budeme riadiť zásadou vyplývajúcou z nálezu Ústavného 

súdu SR z 23. mája 2013, č. k. IV. ÚS 71/2013-36 podľa ktorej „K výkladu právnych predpisov 

a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text 

môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona“, 

dospejeme k záveru, že oslobodenie od splnenia podmienky upravenej v § 23 ods. 3 písm. c) 

zákona sa vťahuje výlučne na rybársku stráž a nie na rybárskeho hospodára. Naše tvrdenie 

opierame o zmysel dotknutého ustanovenia v spojení s ustanoveniami § 6 ods. 4 a § 21 ods. 3 

zákona č. 139/2002 Z. z. z ktorých vyplýva, že predchádzajúci zákon o rybárstve pri rybárskom 

hospodárovi v rámci jeho navrhovania okresnému úradu na ustanovenie ukladal povinnosť 

preukázať sa absolvovaním skúšky rybárskeho hospodára alebo potvrdením o príslušnom 

vzdelaní a pri rybárskej stráži nie. Naďalej teda platí, že rybársky hospodár musí spĺňať 

podmienku príslušného vzdelania aj v prechodnom období, t. j. do 31.12.2023 a aj po jeho 

uplynutí t. j. od 1.1.2024. 

Zhrnuté na záver, na rybárskeho hospodára sa ustanovenie § 23 ods. 3 písm. c.) zákona 

nevzťahuje a preto podľa prechodného ustanovenia § 43 ods. 6 zákona je tento povinný splniť 

všetky podmienky podľa zákona do 31. decembra 2023, pochopiteľne iba v rozsahu, ktorý sa 

ho priamo dotýka (ide o ustanovenie § 6 ods. 8 a 9 zákona).  

 


