My, občania Slovenskej republiky, rybári združení v Slovenskom rybárskom zväze a ich
priaznivci, pre ktorých je zachovanie všeľudového rybárstva na Slovensku otázkou
budúcnosti rekreačného a športového rybárstva, udržania čistoty vôd a okolitej prírody,
ochrany životného prostredia a genofondu rýb pre nasledujúce generácie, žiadame vládu
Slovenskej republiky ako orgán zákonodarnej iniciatívy a Národnú radu Slovenskej
republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán, aby v súlade so záujmami
občanov tejto krajiny:
1. Zachovali v rámci novo navrhovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie
Slovenského rybárskeho zväzu a subjektov, ktorým štát pridelí výkon rybárskeho
práva a to v kontexte ustanovení § 4 ods. 3 až 6 zákona č. 139/2002 Z.z.
o rybárstve a pripomienok podaných v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Slovenským rybárskym zväzom, t.j. nasledovne:

(3) Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných
tokoch a vo vodných nádržiach. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu a organizácii
spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo
vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.
(4) Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch pridelí ministerstvo
správcovi danej vodárenskej nádrže.
(5) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie s piatym
stupňom ochrany prideliť výkon rybárskeho práva Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky.
(6) Ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva školám so študijným odborom rybárstvo
a vzdelávacím inštitúciám na výučbu a plnenie vedeckovýskumných úloh na úseku rybárstva.
2. Svojou legislatívnou činnosťou prispeli k urýchlenému prijatiu nového zákona
o rybárstve, ktorý svojim obsahom prispeje ku kvalitatívnemu posunu rybárstva na
Slovensku v prospech širokej verejnosti oprávnenej k výkonu rybárskeho práva vo
vodách určených ako rybárske revíry.

Petičný výbor:
Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ, Nitrianska 534, 925 51 Šintava, osoba poverená zastupovaním
RSDr. Rudolf Boroš – prezident SRZ, Písecká 10, 990 01 Veľký Krtíš
JUDr. Miloš Kabáč – viceprezident SRZ, Vojtaššákova 579/73, 027 44 Tvrdošín
MVDr. Štefan Bilik – viceprezident SRZ , P. Dobšinského 64, 048 01 Rožňava
Mgr. Marek Ondrejovič – člen KK SRZ, Borovce č.d. 247, 922 09 Borovce
Mgr. Barbora Roobová – právnička, Fatranská 3101/12, 010 08 Žilina
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Vyplnené petície doručte, prosím, na adresu: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina.
Hárky nečíslujte!
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