
Skúšobné testy z rybárskeho minima pre nových členov MO SRZ v Púchove 

 

Ktorý zákon je účinný od 1. 4. 2002 ?        

a.  Zákon o rybárstve č. 139 / 2002 Z.z. 

b. Zákon o rybárstve č. 138 / 2002 Z.z. 

c. Zákon o rybárstve č. 137 / 2002 Z.z. 

 

Aká je povinnosť odpracovania brigád na revíroch SRZ pre držiteľov miestneho 

kaprového povolenia ? 

a. musí odpracovať stanovený počet brigádnických hodín schválených členskou schôdzou 

b. musí odpracovať iba brigády v mieste bydliska 

c. nemusí vôbec 

 

Ktorá vykonávacia vyhláška je účinná od 15. 4. 2006 ? 

a. Vykonávacia vyhláška č. 185 / 2006 Ministerstva vnútra SR 

b. Vykonávacia vyhláška č. 185 / 2006 Ministerstva životného prostredia SR 

c. Vykonávacia vyhláška č. 185 / 2006 Ministerstva poľnohospodárstva SR 

 

Aká je povinnosť odpracovania brigád na revíroch SRZ pre držiteľov miestneho 

pstruhového a kaprového  povolenia ? 

a. musí odpracovať stanovený počet brigádnických hodín schválených členskou schôdzou 

b. musí odpracovať iba brigády v mieste bydliska 

c. nemusí vôbec 

 

Na akú dobu môže člen SRZ požiadať výbor MO SRZ o prerušenie členstva?      

a.  jeden rok 

b. dva roky 

c. tri roky 

 

Na ktorú skupinu členov MO SRZ sa nevzťahuje brigádnická povinnosť ? 

a. brigády nemusia odpracovať štátny zamestnanci 

b. brigády nemusia odpracovať zamestnanci okresného úradu 

c. ženy, deti a mládež do 15 rokov, členovia MO SRZ ktorý sú držiteľmi preukazu ZŤP 

s červeným pruhom na preukaze a dôchodcovia v starobnom dôchodku 



Pod pojmom RYBY zákon č. 139 / 2002 Z.z. rozumie : 

a. len ryby 

b. Len ryby a raky 

c. všetky vodné stavovce dýchajúce žiabrami – kruhoústnice, drsnokožce, lúčoplutvovce, 

vodné mäkkýše, kôrovce a iné planktonické bezstavovce žijúce vo vodách 

 

V kaprových vodách je zakázané : 

a. loviť z brehu a člnov ukotvených prenosnou kotvou  

b. loviť pred východom slnka stanoveného podľa astronomického kalendára 

c. loviť na viac ako dva nadväzce  na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom alebo na 

viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky 

pri použití muškárskej udice 

 

Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode:  

a. občania s platným občianskym preukazom po dovŕšení veku 18 rokov 

b. každý, kto dovŕšil vek 21 rokov a nebol súdne trestaný 

c. plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na rybolov 

 

Aké podmienky platia pre  občana, ktorý chce vstúpiť do SRZ ?      

a.  nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestné činu, za ktorý bol právoplatne 

odsúdený, nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve, čo potvrdí 

čestným prehlásením 

b. stačí uhradiť sumu za povolenie na rybolov a ročný rybársky lístok 

c. členstvo v SRZ je výhradne za odplatu, po zaplatení stanovených poplatkov 

 

Povinná výbava rybára pri love rýb je : 

a. rybárska sieťka, škrabka, ostrý nôž, váha 

b. rybársky podberák, sieťka, ostrý nôž a váha na určenie hmotnosti ulovenej ryby 

c. ročný rybársky lístok, záznam o úlovkoch, meter, uvoľňovač rybárskych háčikov, podberák 

 

Užívateľ rybárskeho revíru môže minimálnu lovnú mieru rýb: 

a. zvýšiť, musí to však uviesť v domácom rybolovnom poriadku 

b. znížiť, musí to však uviesť v domácom rybolovnom poriadku 

c. nemôže zvýšiť, ani znížiť minimálnu lovnú mieru rýb 



V chránenej rybej oblasti je zakázané : 

a. akýmkoľvek spôsobom loviť a privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo 

násady, zimovanie rýb a vykonávať ťažbu riečnych materiálov 

b. akýmkoľvek spôsobom privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo násady, 

zimovanie rýb, lov rýb je povolený 

c. akýmkoľvek spôsobom loviť a privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo 

násady, zimovanie rýb, lov rýb je povolený len od 16. 6. do 31.12. 

 

Je dovolené ulovené ryby predávať alebo vymieňať ? 

a. áno, len medzi členmi SRZ 

b. vymieňať nie, predávať len do vybraných predajní a reštaurácií  

c. nesmie sa predávať ani vymieňať  

 

Ktoré orgány sú oprávnené kontrolovať výkon rybárskeho práva ? 

a. polícia, rybárska stráž, mestská polícia 

b. polícia, pracovníci povodia a životného prostredia 

c. mestská polícia, pracovníci životného prostredia 

 

Akého charakteru je členstvo v SRZ ?  

a. členstvo v SRZ je za odplatu a vyhradené pre obyvateľov miest 

b. členstvo v SRZ je dobrovoľné 

c. členstvo v SRZ vzniká uhradením povolenia na rybolov 

 

Aká je denná doba lovu na pstruhových vodách v mesiaci máj  ? 

a. od 04,00 do 21,00 hod. 

b. od 05,00 do 19,00 hod. 

c. od 05,00 do 21,00 hod. 

 

Na lipňových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase : 

a. od 1. 10. do 31. 12. 

b. od 1. 9. do 15. 4. 

c. od 1 . 1. do 31. 5. 

 

 



Zákon č. 139 / 2002 Z.Z sa nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodách s výmerou : 

a. do 25 m2 

b. do 50 m2 

c. do 75 m2 

 

Na pstruhových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase : 

a. od 1. 10. do 15. 4. 

b. od 1. 9. do 15. 4. 

c. od 1 . 1. do 15. 4 

 

Aké sú hlavné rozpoznávacie znaky , ktorými odlíšime hlavátku podunajskú od pstruha 
dúhového ? 
 

a. hlavátka podunajská nemá na chvoste bodky a má iné sfarbenie tela 

b. pstruh dúhový má štyri páry hmatových fúzov, hlavátka podunajská má len dva 

c. hlavátka podunajská sa živí výhradne rastlinnou potravou 

 

V pstruhových vodách sa môže loviť : 

a. na ľubovoľný počet udíc nastražených v rybárskom stojane 

b. len na dve nastražené udice 

c. len na jednu udicu 

 

Aká je denná doba lovu na pstruhových vodách v mesiaci apríl ? 

a. od 04,00 do 21,00 hod. 

b. od 06,00 do 19,00 hod. 

c. od 06,00 do 20,00 hod. 

 

Aké sú hlavné rozpoznávacie znaky kapra rybničného od karasa striebristého ?  

a. kapor rybničný má dva páry hmatových fúzov, karas striebristý ich nemá 

b. kapor rybničný nemá hmatové fúzy, karas striebristý má dva páry 

c. kapor rybničný nemá tukovú plutvičku, karas striebristý má tukovú plutvičku 

 

 

 



Môžu loviaci používať pri love sonar ? 

a. áno, ak majú zakúpenie miestne hosťovacie povolenie 

b. nie, je to prísne zakázané 

c. áno, v prípade lovu organizovanej skupiny pod dozorom člena rybárskej stráže 

 

Rybár, ktorý je kontrolovaný členom rybárskej stráže je povinný umožniť kontrolu 

osobných vecí, batožiny a automobilu ? 

a. nie, ochrana súkromného majetku 

b. po vzájomnej dohode 

c. áno, musí strpieť výkon funkcie rybárskej stráže a spolupracovať s členom rybárskej stráže 

 

 

Ktoré orgány sú oprávnené kontrolovať výkon rybárskeho práva ? 

a. polícia, rybárska stráž, mestská polícia 

b. polícia, pracovníci povodia a životného prostredia 

c. mestská polícia, pracovníci životného prostredia 

 

V kaprových vodách sa zakazuje loviť :  

a.  na prívlač po západe slnka, ktorý je stanovený kalendárnym mesiacom  

b.  na prívlač pred východom slnka, ktorý je  stanovený  kalendárnym mesiacom 

c.  v čase od 22,00 do 04,00 hod bez osvetlenia miesta lovu 

 

V kaprových vodách sa môže loviť : 

a. na ľubovoľný počet udíc nastražených v rybárskom stojane 

b. len na dve nastražené udice 

c. na tri udice 

 

 

4. Rybársky revír je : 

a. ministerstvom určená a hranicami vymedzená vodná plocha 

b. všetky toky a rybníky 

c. priehrady a vodné diela 

 

 



Komu patrí rybárske právo ? 

a. obci 

b. štátu 

c. Správcovi povodia toku 

 

Kto môže loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch ? 

a. občania s platným občianskym preukazom po dovŕšení veku 18 rokov 

b. každý, kto dovŕšil vek 21 rokov a nebol súdne trestaný 

c. každý, kto vlastní platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov 

 

 

Podľa účelu využitia rybárskych revírov sa vody členia na : 

a. tečúce, stojaté, jazerá a rybníky 

b. rieky, potoky a chovné zariadenia 

c. kaprové a lososové 

 

Koľko najviac lososovitých rýb si môže loviaci ponechať v jednom dni aj 

 keď loví vo viacerých rybárskych revíroch ? 

a. 6 

b. 5 

c. 4 

 

Prechovávanie ulovených rýb v živom stave je možné : 

a. v dostatočne priestranných sieťkach, alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich 

minimálne poranenie 

b. iba v dostatočnom množstve čistej vody 

c. v živom stave sa nesmú prechovávať 

 

 

V koľkých základných organizáciach  SRZ môže byť člen organizovaný ? 

a. iba v mieste svojho bydliska 

b. v jednej 

c. v mieste svojho bydliska a v susedných organizáciach SRZ 

 



V chránenej rybárskej oblasti je zakázané : 

a. akýmkoľvek spôsobom loviť a privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo 

násady, zimovanie rýb a vykonávať ťažbu riečnych materiálov 

b. akýmkoľvek spôsobom privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo násady, 

zimovanie rýb, lov rýb je povolený 

c. akýmkoľvek spôsobom loviť a privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo 

násady, zimovanie rýb, lov rýb je povolený len od 16. 6. do 31.12. 

 

 

Na pstruhových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase : 

a. od 1. 10. do 15. 4. 

b. od 1. 9. do 15. 4. 

c. od 1 . 1. do 15. 4. 

 

 

 

V kaprových stojatých vodách, odstavných ramenách a povrchových vodách umelo 

vzdutých v koryte vodného toku  je všeobecný zákaz lovu : 

a. od 15. marca do 31. mája 

b. od 1. januára do 31. mája 

c. od 1. marca do 31. mája 

 

V lipňových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase : 

a. od 16. apríla do 31. augusta 

b. od 1. januára do 31. mája 

c. od 15. marca do 31. mája 

 

V akom čase je zákaz loviť v kaprových vodách na prívlač a rybku ? 

a. od 16. 4. do 31. 5. 

b. od 15. 3. do 31. 5. 

c. od 1. 2. do 15. 6. 

 

 

 



Loviaci si môže v jednom dni privlastniť najviac : 

a. neobmedzený počet rýb a druhov do hmotnosti 7 kg 

b. aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch najviac dva kusy kapra rybničného, zubáča 

veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu 

dvoch kusov týchto druhov rýb 

c. len ušľachtilé ryby do hmotnosti 7 kg 

 

Loviť na prinesenú nástražnú rybku z iného revíru je :  

a. zakázané 

b. dovolené ak dosahuje zákonom stanovenú lovnú mieru a nie je v období hájenia 

c. môžu sa používať len ryby z čelade kaprovitých 

 

Pri spôsobe lovu na prívlač musia loviaci medzi sebou dodržať vzdialenosť : 

a. min. 3m ak sa nedohodnú inak 

b. min. 15m ak sa nedohodnú inak 

c. min. 20m ak sa nedohodnú inak 

 

Na pstruhových vodách sa zakazuje používať ako nástrahu : 

a. umelé mušky 

b. umelé rybky a červy 

c. červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách 

 

V chránenej rybej oblasti je zakázané : 

a. akýmkoľvek spôsobom loviť a privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo 

násady, zimovanie rýb a vykonávať ťažbu riečnych materiálov 

b. akýmkoľvek spôsobom privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo násady, 

zimovanie rýb, lov rýb je povolený 

c. akýmkoľvek spôsobom loviť a privlastňovať ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika alebo 

násady, zimovanie rýb, lov rýb je povolený len od 16. 6. do 31.12. 

 

Môžu si loviaci vyhradzovať miesta na lov ? 

a. áno, ak majú zakúpenie miestne hosťovacie povolenie 

b. nie, je to prísne zakázané 

c. áno, v prípade lovu organizovanej skupiny pod dozorom člena rybárskej stráže 



 

Rybár, ktorý je kontrolovaný členom rybárskej stráže je povinný umožniť 

kontroluosobných vecí, batožiny a automobilu ? 

a. nie,  

b. po vzájomnej dohode 

c. áno, musí strpieť výkon funkcie rybárskej stráže a spolupracovať s členom rybárskej stráže 

 

Kedy si zapisujem do záznamu o úlovkoch dátum a číslo rybárskeho revíru ? 

a. po ulovení ryby, ktorú si chcem privlastniť 

b. po skončení lovu zapíšem dátum, revír a množstvo úlovkov v daný deň 

c. vždy po príchode na rybársky revír, pred začiatkom lovu 

 

Aká je vzdialenosť medzi rybármi loviacimi na položenú ? 

a. nie je určená 

b. 5 m a viac 

c. minimálne 3 m 

 

V kaprových stojatých vodách, odstavných ramenách a povrchových vodách umelo 

vzdutých v koryte vodného toku  je všeobecný zákaz lovu : 

a. od 15. marca do 31. mája 

b. od 1. januára do 31. mája 

c. od 1. marca do 31. mája 

 

Môžu si loviaci vyhradzovať miesta na lov ? 

a. áno, ak majú zakúpenie miestne hosťovacie povolenie 

b. nie, je to prísne zakázané 

c. áno, v prípade lovu organizovanej skupiny pod dozorom člena rybárskej stráže 

 

 

 

Na pstruhových vodách sa zakazuje používať ako nástrahu : 

a. živú nástražnú rybku 

b. wobler 

c. marmyšku 



Kde sa nachádzajú oznamy o zákaze lovu na danom revíry ( napr. po zarybnení  ) ? 

a. v dodatkových tabuľkách pod číslami revírov, v oznamoch na vývesnej tabuli, 

na internetovej stránke www. puchovskyrybar.wbl.sk 

b. na facebook-u a sociálnych sieťach 

c. v Púchovských novinách 

 

Počet vychádzok na pstruhové revíry v jednom kalendárnom týždni je : 

a.  4 

b.  3 

c.  3, môžu sa však nevyčerpané vychádzky z predchádzajúcich týždňov prenášať 

 

Lovná miera kapra rybni čného je:    

a. 35 cm 

b. 45 cm 

c. 40 cm 

 

Lovná miera mieňa sladovodného je : 

a. 35 cm 

b. 25 cm 

c. nemá zákonom stanovenú lovnú mieru 

 

Lovná miera plotice červenookej je : 

a. 20 cm 

b. 25 cm 

c. nemá zákonom stanovenú lovnú mieru 

 

Doba individuálnej ochrany zubáča veľkoústeho je : 

a. od 15. marca do 15. júna 

b. od 1.januára do 15. júna 

c. od 16. apríla do 31. mája 

 

 

 

 



Lovná miera lipňa tymiánového je :    

a. 25 cm 

b. 27 cm 

c. 30 cm 

 

Doba individuálnej ochrany pstruha potočného je : 

a. od 1. 9. do 15. 4. 

b. od 1. 10. do 31. 12. 

c. od 16. 3. do 31. 5. 

 

Lovná miera šťuky severnej je:    

a. 50 cm 

b. 55 cm 

c. 60 cm 

 

Lovná miera jalca hlavatého je : 

a. 27 cm 

b. 25 cm 

c. 20 cm 

 

Doba individuálnej ochrany pstruha potočného je : 

a. od 1. 9. do 15. 4. 

b. od 1. 10. do 31. 12. 

c. od 16. 3. do 31. 5. 

 

Lovná miera pleskáča vysokého je : 

a. 40 cm 

b. 30 cm 

c. 20 cm 

 

Doba individuálnej ochrany kapra rybničného je :  

a. od 1. 1. do 31. 5.  

b. od 1. 2. do 31. 5.  

c. od 15. 3. do 31. 5.  



 

Lovná miera úhora európskeho je : 

a. 35 cm 

b. 40 cm 

c. 45 cm 

 

Doba individuálnej ochrany ostrieža zelenkavého je : 

a. od 15. marca do 31. mája 

b. nemá individuálnu dobu ochrany 

c. od 1. januára do 31. mája 

 

Doba individuálnej ochrany zubáča veľkoústeho je : 

a. od 15. marca do 15. júna 

b. od 1.januára do 15. júna 

c. od 16. apríla do 31. mája 

 

 

Lovná miera pstruha potočného je : 

a. 25 cm 

b. 27 cm 

c. 30 cm 

 

 

23. Lovná miera boleňa dravého je : 

a. 40 cm 

b. 45 cm 

c. 50 cm 

 

 

Povolenie na rybolov a vyplnený celoročný sumár úlovkov je loviaci povinný odovzdať: 

a. netreba odovzdať 

b. odovzdať do 15.1. nasledujúceho roka organizácií , ktorá tento záznam vydala  

c. odovzdať do konca  nasledujúceho roka organizácií , ktorá tento záznam vydala  

 



Lovná miera tolstolobika pestrého je : 

a. 55 cm 

b. 50 cm 

c. 45 cm 

 

Doba individuálnej ochrany ostrieža zelenkavého je : 

a. od 15. marca do 31. mája 

b. nemá individuálnu dobu ochrany 

c. od 1. januára do 31. mája 

 

 

Lovná miera pleskáča vysokého je : 

a. 35 cm 

b. 30 cm 

c. 28 cm 

 

 

Na lovnom mieste je rybár povinný : 

a. udržiavať poriadok a čistotu, mať čisté lovné miesto už pred začatím lovu  

b. poriadok a čistotu nemusí dodržiavať 

c. záleží na tom o oký odpad ide 

 

 

Lovná miera pstruha dúhového je : 

a. 25 cm 

b. 27 cm 

c. 30 cm 

 

 

Doba individuálnej ochrany zubáča veľkoústeho je : 

a. od 15. marca do 15. júna 

b. od 1.januára do 15. júna 

c. od 16. apríla do 31. mája 

 



Aký druh ryby je na obrázku ? 

a. kapor rybničný 

b. karas striebristý  

c. lieň sliznatý 

 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku ? 

a. pstruh dúhový 

b. pstruh potočný 

c. sivoň potočný 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku ?  

a. kapor rybničný 

b. karas striebristý  

c. lieň sliznatý 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku ? 

a. pstruh potočný 

b. pstruh dúhový 

c. lipeň tymiánový 

 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku ? 

a. karas striebristý 

b. kapor rybničný 

c. lieň sliznatý 



Lovná miera ryby na obrázku je :

a. 25 cm 

b. 45 cm 

c. 70cm 

 

Doba individuálnej ochrany ryby na obrázku je :

a. od 15. marca do 15. júna    

b. od 1. januára do 31. mája 

c. od 1. januára do 31. októbra

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je :

a. 30 cm 

b. 35 cm 

c. 40 cm 

 

 

 

 

Doba individuálnej ochrany ryby na obrázku je :

a. od 15. marca do 30. júna 

b. od 16. apríla do 31. mája 

c. od 1. januára do 15. júna 

 

 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je :

a. 25 cm 

b. 27cm 

c. nemá lovnú mieru 

Lovná miera ryby na obrázku je :  

Doba individuálnej ochrany ryby na obrázku je : 

 

c. od 1. januára do 31. októbra 

Lovná miera ryby na obrázku je : 

Doba individuálnej ochrany ryby na obrázku je : 

Lovná miera ryby na obrázku je : 



Aký druh ryby je na obrázku ? 

a. červenica ostrobruchá 

b. pleskáč vysoký  

c. lieň sliznatý 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku :  

a. slíž severný 

b. hlaváč pásoplutvý 

c. hrúz škvrnitý 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je : 

a. 35 cm 

b. 40 cm 

c. 45 cm 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku ?  

a. pleskáč siný 

b. jalec tmavý 

c. nosáľ sťahovavý 

 

 

 

Doba individuálnej ochrany ryby na obrázku je : 

a. od 15. marca do 15. júna 

b. od 16. apríla do 31. mája 

c. od 1. januára do 15. júna 

 



 Aký druh ryby je na obrázku ?

a. kapor rybničný 

b. boleň dravý  

c. jalec hlavatý 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku ?

a. pstruh potočný 

b. pstruh dúhový 

c. lipeň tymiánový 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku :

a. ostriež zelenkavý 

b. hrebenačka pásavá 

c. zubáč veľkoústy 

 

 

 

Doba individuálnej ochrany ryby na obrázku j

a. od 15. marca do 30. júna 

b. od 16. apríla do 31. mája 

c. od 1. januára do 31. októbra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aký druh ryby je na obrázku ? 

Aký druh ryby je na obrázku ?  

Aký druh ryby je na obrázku :  

Doba individuálnej ochrany ryby na obrázku je :  

c. od 1. januára do 31. októbra 



Lovná miera ryby na obrázku je :

a. 40 cm 

b. 45 cm 

c. 50 cm 

 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je :

a. 20 cm 

b. 25 cm 

c. 30 cm 

 

 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je :

a. 45 cm 

b. 70 cm 

c. 25 cm 

 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je : 

Lovná miera ryby na obrázku je :  

obrázku je :  


