
 

Okruhy otázok z rybárskeho minima 

Pribrežný pozemok je: 
 
a.) Na brehu vodnej plochy rybárskeho revíru, rozmery 5 x5m, slúži na postavenie bivaku, prostriedkov 

určených na lov a parkovanie osobného motorového vozidla. 
 
b.)  Časť vodnej plochy, ktorá je nevyhnutná na výkon rybárskeho práva. 

 
c.) Časť pozemku na hranici brehu a vodnej plochy rybárskeho revíru, ktorý je nevyhnutný na výkon 

rybárskeho práva. 
 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
 
a.) Používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku ale jej časti sa používať môžu. 
 
b.) Používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. 

 
c.) Používať ako nástrahu živú rybku s menšiu ako 10 cm. 
 
Loviaci nesmie: 
 
a.) Predzačiatkomlovu,počaslovu,priprerušenílovua poukončenílovuznečisťovať 

akýmkoľvekspôsobommiestolovua jehookolie;loviacizodpovedázačistotumiestalovu 
a jehookolia.Akloviacirybuv miestelovuvyčistia zbavívnútorností,jejzvyškynesmievhodiť 
dovodyaninechaťnamiestelovu. 

 
b.) Predzačiatkomlovu,počaslovu,priprerušenílovua poukončenílovuznečisťovať 

akýmkoľvekspôsobommiestolovua jehookolie;loviaci nezodpovedázačistotumiestalovu a jehookolia. 
 
c.)Počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho 

okolie; loviaci nezodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí 
zbaví vnútorností, jej zvyšky môže vhodiť do vody, alebo zanechať na mieste lovu. 
 

Za kaprové vody sa považujú: 

a.) Za kaprovévodysapovažujúnajmävodnétokynížinnejzóny,nížinnéúsekyriek,vodné 
nádrže, jazeráa ostatnévodnéplochy,ktorésvojímcharakteroma kvalitouvytvárajúprostredienajmä naživot 
pstruha potočného – diváforma, pstruha dúhového, lipňa tymianového, sivoňa potočného; 
významnésprievodné druhyrýbsú hlavátka podunajská, čerebľa pestrá. 
 

b.) Za kaprovévodysapovažujúnajmävodnétokynížinnejzóny,nížinnéúsekyriek,vodnénádrže, 
jazeráa ostatnévodnéplochy,ktorésvojímcharakteroma kvalitouvytvárajúprostredienajmä 
naživotkaprasazana – diváforma,kaprarybničného,šťuky severnej, zubáčaveľkoústeho, 
sumcaveľkého,boleňadravéhoa úhoraeurópskeho; významnésprievodné druhyrýbsúpleskáčvysoký, 
mrenaseverná,podustva severná, nosáľsťahovavýa jalechlavatý. 

 



c.) Za kaprovévodysapovažujúnajmä podhorské úseky riek,vodnénádrže, jazeráa plesá, 
ktorésvojímcharakteroma kvalitouvytvárajúprostredienajmä naživot lipňa tymianového  - diváforma, 
hlavátky podunajskej, čereble pestrej, hlaváča bieloplutvého; významnésprievodné 
druhyrýbsúpleskáčvysokýa jalechlavatý. 

 
Loviaci musí mať pri sebe: 
 
a.) Meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov nemusí mať, primeraný podberák 

alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na 
položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť 
a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu 
tabuľku,ktorá je súčasťou záznamu.  

 
b.) Meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby v dĺžke minimálne 200 cm, uvoľňovač háčikov, 

primeraný podberák  o rozmere min 70 x 70 cm alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte 
a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú,muškárením a prívlačou so stanovenou 
najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na 
stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku,ktorá je súčasťou záznamu.  

 
c.) Loviaci pri love musí maťmeradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, 

primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových 
vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových 
vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu 
alebo prepočítavaciu tabuľku,ktorá je súčasťou záznamu.  

 

Rybársky čln je: 

a.) Akékoľvek plavidlo slúžiace na výkon rybárskeho práva. 
 
b.) Bezmotorové plavidlo slúžiace na výkon rybárskeho práva; za rybársky čln sa nepovažuje hausbót, belly 

boat. 
 
c.) Plavidlo ovládané manuálnym pohonom alebo motorovým pohonomslúžiace na výkon rybárskeho práva; 

za rybársky čln sa považuje najmä čln, hausbót,pramica, nafukovací čln, kajak, kanoe alebo belly boat. 
 
V chránenej rybej oblasti je zakázané: 
 

a.) Rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,  lov rýb je možný po skončení 
individuálnej ochrany. 
 

b.) Loviť ryby bez zvláštneho povolenia,  vykonávať ťažbu riečnych materiálov je možné po skončení 
individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb, vysádzať nepôvodné druhy rýb. 
 

c.) Loviť ryby, rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,  vykonávať ťažbu riečnych 
materiálov, vysádzať nepôvodné druhy rýb. 

 
 
Prerušenie lovu je: 



 
a.) Časový úsek medzi povolenou dennou dobou lovu, v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční 

prostriedky určené na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu. 
 
b.) Časový úsek medzi príchodom k vode a odchodom z revíru, v ktorom loviaci nevyberie z vody 

prostriedky určené na lov rýb. 
 

c.) Časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční 
prostriedky určené na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu. 

 
 
Rybárske revíry sa podľa zastúpenia jednotlivých druhov rýb členia na: 
 
a) Lipňové vody a kaprové vody. 
 
b) Lososové vody a kaprové vody. 
 
c.) Hlavátkové a mrenové vody. 
 
Loviaci je povinný pred začiatkom lovu: 
 
a.) Zapísať do záznamu hodinu  začiatku lovu, bez možnosti vymazania. 

 
b.) Zapisuje dátum a prvé šesťčíslie revíru len ak si chce privlastniť ulovenú rybu. 

 
c.) Zapisuje do záznamu čitateľne, bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla 

rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. 
 
 
Vodná nádrž je: 
 
a.) Je priestor s využitím akejkoľvek  priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody. 
 
b.) Je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej 

priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku. 
 

c.) Je priestor vytvorený na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku. 
 

Ktorý zákon o rybárstve vstúpil do platnosti od 1. januára 2019? 

a.) Zákon č. 215 / 2018 Z. z  

b.) Zákon č. 216 / 2018 Z. z 

c.) Zákon č. 216 / 2019 Z. z 

 
 
V kaprových vodách sa zakazuje: 



 
a.) Loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 16. marca do 31. mája. 
 
b.) Loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája. 
 
c.) Loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. februára do 31. mája. 
 

Ktorá vykonávacia vyhláška dopĺňa zákon o rybárstve? 

a.) Vyhláška MŽP SR č. 381 / 2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216 / 2018 Z. z., o rybárstve 
o doplnení zákona č. 455 / 1991 Zb. 

b.) Vyhláška MŽP SR č. 381 / 2019 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 217 / 2019 Z. z., o rybárstve 
o doplnení zákona č. 455 / 1991 Zb. 

c.) Vyhláška MŽP SR č. 381 / 2019 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 218 / 2018 Z. z., o rybárstve 
o doplnení zákona č. 455 / 1991 Zb. 

Ryby definujeme ako: 

a.) Ryby sú vodné živočíchy dýchajúce pľúcami a kruhoústnice vo všetkých vývojovýchštádiách a 
planktonické stavovce alebo bentické stavovce žijúce vo vode. 

 
b.) Ryby sú vodné bezstavovce dýchajúce žiabrami a kruhoústnice vo všetkých vývojových 

štádiách a planktonické stavovce alebo bentické stavovce žijúce vo vode. 
 

c.) Ryby sú vodné stavovce dýchajúce žiabrami a kruhoústnice vo všetkých vývojových 
štádiách a planktonické bezstavovce alebo bentické bezstavovce žijúce vo vode. 

Vodný tok definujeme ako: 

a.) Vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu 
prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou a ktorý jenapájaný z vlastného povodia 
alebo z iného vodného útvaru; vodným tokom sú aj vodyumelo vzduté v koryte vodného toku, vody v 
slepých ramenách, mŕtvych ramenách a vodstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým 
režimom vodného toku, ako ajpovrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými 
úsekmi. 

b.) vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich podzemných vôd, v prirodzenom koryte alebo v   
umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou a ktorý jenapájaný z vlastného vodovodného potrubia alebo z iného 
vodného útvaru; vodným tokom sú aj vodyumelo vzduté v koryte vodného toku, vody v slepých ramenách, 
mŕtvych ramenách a vodstavených ramenách, ak sú ovplyvňované biologickým režimom vodného toku, ako 
ajpovrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo jaskyňami. 

c.) vodný tok je prírodný  útvar trvalo alebo občasne tečúcich kanalizačných vôd po zemskompovrchu v 
 prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou a ktorý jenapájaný z vlastného 
zdroja, alebo z iného vodného útvaru; vodným tokom nie sú vodyumelo vzduté v koryte vodného toku, 
vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a vodstavených ramenách, ak sú ovplyvňované  
hydrologickým režimom vodného toku, ako ajpovrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským  
povrchom alebo zakrytými úsekmi. 
Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany: 



 
a.) Ryby ulovenév časeichindividuálnejochrany,ryby,ktorénedosahujúnajmenšiulovnú 

mieru alebopresahujúnajväčšiulovnúmieru,a rybyulovenév revírochs režimomchyťa pusťloviaci 
s náležitouopatrnosťouv čonajkratšomčasepustíspäťdovody,a toajvtedy,aksúakokoľvek 
poranené.Aknemožnotakejtoulovenejrybeuvoľniťháčikbezjejporanenia,loviaciprestrihne 
nadväzeca rybupustíspäťdovodyi s háčikom. 

 
b.) Ryby ulovenév časeichindividuálnejochrany,ryby,ktorénedosahujúnajmenšiulovnú 

mieru alebopresahujúnajväčšiulovnúmieru,a rybyulovenév revírochs režimomchyťa pusťloviaci 
s náležitouopatrnosťouv čonajkratšomčasepustíspäťdovody,aksúakokoľvek poranené môže si loviaci 
takúto rybu ponechať a musí ju zapísať do záznamu o úlovkoch. 

 
c.) Ryby ulovenév časeichindividuálnejochrany,ryby,ktorénedosahujúnajmenšiulovnú 

mieru alebopresahujúnajväčšiulovnúmieru,a rybyulovenév revírochs režimomchyťa pusťloviaci 
s náležitouopatrnosťou usmrtí a ich lovnú mieru zapíše do záznamu o úlovkoch. 
 
Rybník je: 
 

a.)Rybník je údolná nádrž vybudovaná na lov rýb bez manipulačnejmožnosti s vodnou hladinoua bez 
možnostivykonávania pravidelných intenzifikačných opatrení a melioračných opatrení, tvorenáhrádzou, 
loviskom, brehmi, nápustnými objektami a výpustnými objektami. 

 
b.) Rybník je vodná nádrž určená na intenzívny lov rýb, tvorenáhrádzou, loviskom, brehmi, nápustnými 

objektami a výpustnými objektami. 
 
c.) Rybník je vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou manipulácie s vodnou hladinoua 

vykonávania pravidelných intenzifikačných opatrení a melioračných opatrení, tvorenáhrádzou, loviskom, 
brehmi, nápustnými objektami a výpustnými objektami. 

 
Lov definujeme ako: 
 
a.) Lov je vedomá ľudská činnosť smerujúca k uloveniu ryby všetkými dostupnými prostriedkami určenými 

na lovenie rýb. 
 
b.) Lov je vedomá ľudská činnosť smerujúca k uloveniu ryby prostriedkami určenými na lovenie rýb. 
 
c.) Lov je uvedomelá ľudská zábava smerujúca k uloveniu ryby všetkými prostriedkami. 
 
Loviaci je: 
 
a.)  Loviaci je fyzická osoba oprávnená na lov, ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovu 

a ukončením lovu. 
 
b.) Loviaci je každý človek vybavený na lov, ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovu 

a ukončením lovu. 
 
c.) Loviaci je právnická osoba pripravená na lov, ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovua ukončením 

lovu. 



 
Začiatok lovu je: 
 
a.) Začiatok lovu je posledné použitie prostriedku určeného na lovenie rýb po zapísaní rodného čísla v 

povolení na rybolov. 
 
b.) Začiatok lovu je príchod k revíru určeného na lovenie rýb po zapísaní zámeru púšťať ryby v povolení na 

rybolov. 
 
c.) Začiatok lovu je prvé použitie prostriedku určeného na lovenie rýb po zapísaní zámeru 

loviť ryby v povolení na rybolov. 
 
Miesto lovu je: 
 
a.) Miesto lovu je ľubovoľné pohyblivé miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého 

loviaci nemôže vykonávať lov rýb, najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; 
miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna. 

b.) Miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci 
bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, miestezabrodenia; miestom 
lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna. 

 
c.) Miesto lovu je miesto v intraviláne obce alebo mesta  mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci 

bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; za 
miestom lovu sa nepovažuje rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna. 

 
Komu patrí rybárske právo:  
 
a.) Rybárske právo patrí štátu. 
 
b.) Rybárske právo patrí obci v ktorej sa daný revír nachádza. 
 
c.) Rybárske právo nepatrí nikomu. 
 
Rybárske právo je: 
 
a.) Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených akorybárske revíry a 

ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnejmiere pribrežné pozemky. 
 
b.) Rybárske právo je možnosťloviť ryby vo vodách určených akorybárske revíry a ulovené ryby si 

privlastňovať, neplatí pre držiteľov zvláštneho povolenia na lov. 
 
c.) Rybárske právo je oprávnenie používať pri love rybárske náčinie  vo vodách určených akorybárske revíry 

a ulovené ryby si privlastňovať. 
 
 
 
V lovnom rybárskom revíry je povolené: 
 



a.) V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci nesmie loviť a privlastňovať si ryby. 
 
b.) V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci môže loviť a privlastňovať si ryby. 
 
c.) V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci musí loviť, ale privlastňovať si ryby nesmie. 
 
V rybárskom revíri s režimom „Chyť a pusť“ sa zakazuje: 
 
a.) Používať ako nástrahu wobler a sbirolino. 
 
b.) Používať ako nástrahu rotačný blyskáč v menšej veľkosti ako č. 3. 
 
c.) Používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. 
 
Počas lovu je prísne zakázané: 
 
a.) Vyhradzovať miesto lovu a za týmto účelom zriaďovať napozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho 

revíru podľa § 3 ods. 6 akékoľvek prístrešky,dočasné stavby ale mobilné zariadenia môžu byť postavené. 
 
b.) Vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a za týmto účelom zriaďovať na 

pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 6 akékoľvek prístrešky, 
dočasné stavby alebo mobilné zariadenia. 
 

c.)Vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu. Za týmto účelom môžeme zriaďovať na pozemkoch, 
ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru rybárske prístrešky s certifikátom.  

 
Počas lovu rýb je osoba povinná mať pri sebe: 
 
a.) Počas lovu rýb je osoba povinná maťpri sebe rybársky lístok, povolenie na rybolov aleboosobitné 

povolenie na rybolov a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníkaPolicajného zboru, príslušníka 
obecnej polície alebo člena rybárskej stráže. 

 
b.) Počas lovu rýb je osoba povinná mať povolenie na rybolov. Musí predložiť doklady na kontrolu Polícii 

a Rybárskej stráži. 
 
c.) Počas lovu rýb je osoba povinná mať rybársky lístok, povolenie na rybolov pri sebe mať nemusí. Musí 

však rešpektovať pokyny príslušníka Policajného zboru a členov Rybárskej stráže. 
 
V lipňových vodách sa zakazuje: 
 
a.) Loviť inak ako muškárením a na plávanú sa môže loviť len na udicu s najmenšou dĺžkou 400 cm. 
 
      b.) Loviť inak ako muškárením a prívlačou. 
 
      c.) Loviť inak ako muškárením a na plávanú. 
 

Rybárstvo je súhrn činností: 



a.) Zameraných na lov, výlov, všetkých druhov rýb s výnimkou zákonom chránených rýb a optimálne 
využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. 

 
b.) Zameraných na lov, všetkých  druhov rýb. 

 
c.) Zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a 

optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. 
 
V kaprových vodách sa zakazuje: 
 
a.) Loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času 

osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom. 
 

b.) Loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí pol hodiny od západu slnka do časuosvetlenia miesta lovu 
slnečným svetlom. 

 
c.) Loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí 45 minút od západu slnka do časuosvetlenia miesta lovu 

slnečným svetlom. 
 
Počas rybárskeho preteku alebo športového rybárskeho preteku užívateľ revíru môže: 
 
a.) Loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskychpretekov alebo športových rybárskych 

pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lovrýb obmedziť alebo zakázať. 
 
b.) Loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskychpretekov alebo športových rybárskych 

pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru, lovrýb nesmie obmedziť alebo zakázať. 
 
c.) Loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskychpretekov alebo športových rybárskych 

pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lovrýb obmedziť,ale zakázať nesmie. 
 
Denný čas lovu v mesiaci apríl na pstruhových vodách je: 
 
a.) od 6,00 – 19,00 hod. 
 
b.) od 7,00 – 20,00 hod. 
 
c.) od 6,00 – 20,00 hod. 
 
Denný čas lovu v mesiaci júl na pstruhových vodách je: 
 
a.) od 4,00 – 22,00 hod. 
 
b.) od 4,00 – 23,00 hod. 
 
c.) od 4,00 – 24,00 hod. 
 
 
Denný čas lovu v mesiaci júl na kaprových vodách je: 



 
a.) od 4,00 – do 24,00 hod. 
 
b.) od 5,00 – do 24,00 hod. 
 
c.) od 00,00 – do 24,00 hod. 
 
Denný čas lovu v mesiaci máj na lipňových vodách je: 
 
a.) od 5,00 – 21,00 hod. 
 
b.) Je lov zakázaný. 
 
c.) od 5,00 – do 22,00 hod. 
 
Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví na viacerých rybárskych revíroch 

najviac: 
 
a.) Dva kusy jeseteramaléhoalebo dva kusjeseterasibírskeho,alebo dva kusy sumcaveľkého,alebo štyri 

kusyúhoraeurópskeho,alebo štyri kusykaprarybničného,alebo tri kusymieňasladkovodného, alebo štyri 
kusyzubáčaveľkoústeho,alebodvakusyzubáčavolžského,alebo tri kusyšťukysevernej,alebo štyri 
kusylieňasliznatého,alebo štyri kusymrenysevernej,alebo tri kusypstruhajazerného,alebo štyri 
kusypstruhapotočného,alebo štyri kusylipňatymianového; 
k týmtoúlovkomsimôžeprivlastniťtakýpočetpstruhadúhového,sivoňapotočného, 
podustvysevernejalebonosáľasťahovavéhoabycelkovýpočetprivlastnenýchrýbneprekročil 
početštyrikusya celkováhmotnosť nepresiahla 7 kg. 

 
b.) 4 ks ušľachtilých rýb v kombinácii 2 ks kapra rybničného a 2 ks pstruha potočného. 
 
c.) Jeden kusjeseteramaléhoalebojedenkusjeseterasibírskeho,alebojedenkussumcaveľkého,alebo 

dvakusyúhoraeurópskeho,alebodvakusykaprarybničného,alebodvakusymieňasladkovodného, 
alebodvakusyzubáčaveľkoústeho,alebodvakusyzubáčavolžského,alebodva 
kusyšťukysevernej,alebodvakusylieňasliznatého,alebodvakusymrenysevernej,alebodva 
kusypstruhajazerného,alebodvakusypstruhapotočného,alebodvakusylipňatymianového; 
k týmtoúlovkomsimôžeprivlastniťtakýpočetpstruhadúhového,sivoňapotočného, 
podustvysevernejalebonosáľasťahovavéhoabycelkovýpočetprivlastnenýchrýbneprekročil 
početštyrikusya celkováhmotnosť nepresiahla 5 kg. 

 
Zapisovanie privlastnených rýb:  
 
a.) Loviaci zapisujekaždúprivlastnenúrybu,ktorámápodľa § 12 ods. 1ustanovenúnajmenšiu lovnú 

mieru, dosamostatnéhoriadkuzáznamu,s uvedenímdruhuryby,jejdĺžkya hmotnosti,pričompri 
pokračovanílovuopätovnezaznačídátuma číslorybárskehorevírudoďalšiehoriadkazáznamu. 
 

b.) Loviaci zapisujeprivlastnenúrybu, až po skončení lovu.  
 
c.) Loviaci môže zapísať privlastnenú rybu, ktorá má ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku 

záznamu. Hmotnosť a dĺžku zapíše po príchode do miesta trvalého pobytu. 



 
Vzdialenosť medzi loviacimi je: 
 
a.) Loviaci pri loverýbmedzisebouudržiavajúvzdialenosťnajmenej5metrov,aksanedohodnú 

namenšejvzdialenosti.Priloveprívlačoualebomuškárenímloviacimedzisebouudržiavajú 
vzdialenosťnajmenej20metrov,aksanedohodnúnamenšejvzdialenosti. 

 
b.)Loviaci sa musia dohodnúť na vzdialenosti a túto dohodnutú vzdialenosť sú povinný vyznačiť. Pri love 

muškárením a prívlačou je vzdialenosť minimálne na dĺžku muškárskej šnúry loviaceho vľavo v smere 
prúdenia vodného toku. 

 
c.)  Loviaci si nesmie určovať vzdialenosť od druhého loviaceho. 
 
Lov rýb prívla čou je: 
 
a.) Spôsoblovurýbjednouudicou,ktorásaskladáz rybárskehoprútas navijakom, 

vlascaalebosplietanejšnúrya jednejvláčenejnástrahy,priktoromjenástrahaťahaná 
prerušovanýmalebosúvislýmpohyboms cieľompodnietiťrybyk záberu.Pritomtospôsobe 
lovunemôžebyťsúčasnepoužívanánalovďalšiaudica.Lovrýbpomocoububliny,sbirolina 
aleboinýchobdobnýchpomôcoksa nepovažujezalovprívlačou. 

 
b.) Spôsoblovurýbjednouudicou,ktorásaskladáz rybárskehoprútas navijakom, 

vlascaalebosplietanejšnúrya jednejvláčenejnástrahy,priktoromjenástrahaťahaná 
prerušovanýmalebosúvislýmpohyboms cieľompodnietiťrybyk záberu.Pritomtospôsobe 
lovunemôžebyťsúčasnepoužívanánalovďalšiaudica.Lovrýbpomocoububliny,sbirolina 
aleboinýchobdobnýchpomôcoksapovažujezalovprívlačou. 

 
c.) Spôsoblovurýbjednouudicou,ktorásaskladáz rybárskehoprútas navijakom, 

vlascaalebosplietanejšnúrya jednejvláčenejnástrahy,priktoromjenástrahaťahaná 
prerušovanýmalebosúvislýmpohyboms cieľompodnietiťrybyk záberu.Pritomtospôsobe 
lovumôžebyťsúčasnepoužívanánalovďalšiaudica.Lovrýbpomocoububliny,sbirolina 
aleboinýchobdobnýchpomôcoksa nepovažujezalovprívlačou. 

 
Užívateľ rybárskeho revíru je: 

a.) Fyzická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva vrybárskom revíri. 
 
b.) Každý kto má platný rybársky lístok. 
 
c.) Právnická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva vrybárskom revíri. 
 
Osvetlenie miesta lovu je: 
 
a.) Osvetlenie pomocou zdroja o svietivosti 50 luxov, ktorý umožní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. 

Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna osvetlenie miesta lovu nemú byť. 
 
b.) Osvetlenie pomocou prirodzeného svetla mesiaca, ktoré počas jasných nocí umožní jednoznačné 

rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna, sazaosvetleniemiestalovupovažuje 
osvetlenie pomocou zrkadielka ktoré je umiestnené na odeve loviaceho. 



 
c.) Osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožní jednoznačné 

rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna, sazaosvetleniemiestalovupovažuje 
osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne. 

 

Ostatná vodná plocha je: 

a.) Najmä baňa, priepasť, pieskovisko, hlinisko, rašelinisko a  nádrž lokálneho významu nachádzajúca sa 
napríklad v parkoch, sadoch, viniciach,chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarna nádrž a 
priemyselná nádrž s možnosťourybárskeho využitia. 

 
b.) Najmä štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko a bočnávodná nádrž lokálneho významu 

nachádzajúca sa napríklad v parkoch, sadoch, viniciach,chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, 
požiarna nádrž a priemyselná nádrž s možnosťourybárskeho využitia. 

 
c.) Najmä bazény, prírodné kúpaliská, sauny a nádrž lokálneho významu nachádzajúca sa napríklad v 

parkoch, sadoch, viniciach,chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarna nádrž a priemyselná 
nádrž s možnosťourybárskeho využitia. 

 
Záznam o dochádzke k vode je člen SRZ povinný odovzdať: 

 
a.) Do 15. apríla nasledujúceho roku. 

 
b.) Do 31. marca nasledujúceho roku. 

 
c.) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do15.januára nasledujúceho roka po skončení jeho 

platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie 
vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ 
munevydápovolenienanasledujúcirok. 

 
Bočná vodná nádrž je: 
 
a.) Priestor vytvorený vzdúvacou stavbou mimo vodného toku využitímprírodnej priehlbne alebo umelej 

priehlbne na zemskom povrchu vytvorený spravidlaohradzovaním časti územia, ktorý slúži na trvalú 
akumuláciu vody a na riadenie odtokuokrem priestorov vytvorených na dočasné zaplavenie vodou. 

 
b.) Priestor vytvorený na zemskom povrchu, ktorý slúži na trvalú akumuláciu vody, okrem priestorov 

vytvorených na dočasné zaplavenie vodou. 
 
c.) Priestor vytvorený ľudskou činnosťou na hlavnom vodnom toku, sem patrí aj územie dočasne zaplavené 

vodou. 
 

Členenie vôd podľa vyhlášky č. 381/2018 Z.z. 

a.) Kaprové, pstruhové, lipňové. 

b.) Kaprové, mrenové, hlavátkové. 



c.) Kaprové, lososové, pleskáčové. 

Doba lovu ryby na obrázku je od : 

a.) 1. januára do 15. apríla 

b.)1. septembra do 31. decembra 

c.) 16. apríla do 31. augusta 

 

Lovná miera ryby na obrázku je: 

a.) 35 cm 

b.) 40 cm 

c.) 45 cm 

 

 

Doba hájenia ryby na obrázku je: 

a.) Od 1. januára do 31. mája. 

b.) Od 1. februára do 31. mája. 

c.) Od 15. marca do 31. mája. 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je: 

a.) 27 cm 

b.) 30 cm 

c.) 33 cm 

 

 

 

Doba lovu ryby na obrázku je: 

a.) Od 16. júna do 31. decembra. 

b.) Od 15. marca do 31. mája. 

c.) Od 1. júna do 31. decembra. 

 



 

Doba hájenia ryby na obrázku je: 

a.) Od 15. marca do 31. mája. 

b.) Od 1. januára do 15. júna. 

c.) Od 1. februára do 31. mája. 

 

 

Doba hájenia ryby na obrázku je: 

a.) Od 15. marca do 31. mája. 

b.) Od 1. januára do 31. mája. 

c.) Od 1. februára do 31.mája. 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je: 

a.) 50 cm 

b.) 60 cm 

c.) 70 cm 

 
 
 
Doba lovu ryby na obrázku je: 
 

a.) Od 1. januára do 31. decembra. 
 

b.) Od 1. júna do 31. decembra. 
 

c.) Od 16. apríla do 31. augusta. 
 
 
Lovná miera ryby na obrázku je: 
 

a.) 40 cm 
 

b.) 35 cm 
 

c.) 30 cm 



 
Doba hájenia ryby na obrázku je: 
 
a.) Od 1. januára do 31. mája. 

 
b.) Od 15. marca do 31. mája. 
 
c.) Od 1. septembra do 15. apríla. 

 
 
 
 
Doba hájenia ryby na obrázku je: 
 

a.) Nemá dobu hájenia. 
 

b.) Od 1. januára do 31. mája. 
 

c.) Od 15. marca do 31. mája. 
 
 
Lovná miera ryby na obrázku je: 
 

a.) 30cm 
 

b.) 35cm 
 

c.) 40cm 
 

 

Lovná miera ryby na obrázku je: 

a.) 50cm 

b.) 60cm 

c.) 70cm 

 

 

Doba hájenia ryby na obrázku je: 

a.) Od 1. januára do 31. mája. 

b.) Od 1. februára do 31. mája.  

c.) Od 15. marca do 31. mája. 

 



Doba hájenia ryby na obrázku je: 

a.) Od 1. januára do 31. mája. 

b.) Od 1. februára do 31. mája. 

c.) Od 16. apríla do 31. mája. 

 
 
 
Lovná miera ryby na obrázku v je: 

a.) 30 cm 

b.) 32 cm 

c.) 35 cm 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je: 

a.) 45 cm 

b.) 50 cm 

c.) 55 cm 

 

 

 

Lovná miera ryby na obrázku je: 

a.) 35 cm 

b.) 30 cm 

c.) 25 cm 


