
 

 
                                                                                                                                 Príloha č. 17 

k vyhláške č. 381/2018 Z. z. 
Prijaté dňa: 

 
Žiadosť 

o vydanie osobitného povolenia na rybolov na rok 2020 
 
 
Meno a priezvisko žiadateľa:  

Adresa - ulica:  Obec:  PSČ:  

Osobitné povolenie na rybolov sa žiada podľa § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky  č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o zmene a doplnení zákona     
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: 

□ pre potreby diplomatických zastupiteľstiev *) 
□ vo verejnom záujme **) 
□ na vedeckovýskumné a prieskumné účely ***) 

 
Poznámka: Krížikom označte účel, na ktorý má byť osobitné povolenie na rybolov vydané 
Zdôvodnenie: 
 

Dátum a podpis žiadateľa:  

Vyjadrenie (odporúčanie) štatutárneho zástupcu organizácie:****)  
 
 
 
 
 
 
Dátum                                     ................................                               ...........................................          
                                          odtlačok úradnej pečiatky                           meno a priezvisko, funkcia 
                                                                                                                               podpis 

*) Časť Zdôvodnenie sa nevypĺňa  

**) V časti Zdôvodnenie sa uvedú dôvody na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme.  

***) V časti Zdôvodnenie štatutárny zástupca uvedie meno a priezvisko zamestnanca, ktorému sa má osobitné povolenie na rybolov vydať, 
rybárske revíry, na ktoré sa má osobitné povolenie vzťahovať, a názov vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy, na ktorej plnenie 
sa má osobitné povolenie na rybolov vydať. 

****) Štatutárny zástupca organizácie sa k žiadosti o vydanie osobitného povolenia vyjadruje, ak je žiadateľom o vydanie osobitného 
povolenia vrcholový športovec, umelec a vedecký pracovník alebo výskumný pracovník. Ak je žiadateľom o vydanie osobitného povolenia 
člen Slovenského rybárskeho zväzu, ktorému sa osobitné povolenia vydáva za zásluhy na rozvoji rybárstva, k žiadosti o vydanie osobitného 
povolenia sa vyjadruje vrcholný orgán Slovenského rybárskeho zväzu. K žiadosti o vydanie osobitného povolenia pre potreby diplomatického 
zastupiteľstva sa vyjadruje vedúci tohto zastupiteľstva (vedúci zastupiteľského úradu). 



 

 

Vyplní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Informácia o žiadateľovi alebo  osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre 
potreby diplomatických zastupiteľstiev alebo vo verejnom záujme o tom, či: 

a) sa dopustil priestupku alebo spáchal trestný čin pytliactva na úseku rybárstva na území Slovenskej republiky 
□ áno 
□ nie    

b) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára 
□ áno 
□ nie    

c) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch po 15. januári  
□ áno 
□ nie 

Dátum                                                     .................................................. 
                                                                        Ing. Vladimír Novák 
                                                                   generálny riaditeľ sekcie vôd 

Vyjadrenie k žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre potreby diplomatických zastupiteľstiev alebo 
vo verejnom záujme:  

□ súhlasím 
□ nesúhlasím                                           

Dátum                                                     .................................................. 
Ján Budaj 

minister životného prostredia 

 

Informácia o osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre plnenie 
vedeckovýskumných úloh a prieskumných úloh o tom, či: 

a)  sa dopustil priestupku alebo spáchal trestný čin pytliactva na úseku rybárstva na území Slovenskej republiky 
□ áno  
□ nie          

b) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch v termíne a správu o priebežnom plnení alebo splnil úlohy    
t. j. do 15. januára nasledujúceho roka  
□ áno 
□ nie    

c) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch a správu o priebežnom plnení alebo splnil úlohy   
     po 15. januári  nasledujúceho roka 
□ áno 
□ nie 

Dátum                                                       ............................................... 
                                                                           Ing. Anna Gaálová 
                                                     riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva 

Vyjadrenie k žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov, na plnenie vedeckovýskumných úloh 
a prieskumných úloh: 

□ súhlasím 
□ nesúhlasím                                           

 
                                 
Dátum                                                     .................................................... 
                                                                         Ing. Vladimír Novák 
                                                                     generálny riaditeľ sekcie vôd  

 


