
Prípravné otázky k skúškam z rybárskeho minima v MsO SRZ Prievidza. 
 
Ktorý zákon o rybárstve je účinný od 1. 4. 2002 
Zákon o rybárstve139/2002 
Ktorá vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve je účinná od 15. 4. 2006 
vykonávacia vyhláška č.185/2006 
Zákon o rybárstve č. 139/2002 sa nevzťahuje na  ochranu, chov a lov rýb vo vodách s výmerou 
25 m2 
Kto je užívateľom rybárskeho práva v rybárskom revíre 
užívateľom rybárskeho práva v rybárskom revíre je SRZ 
Podľa účelu využitia rybárskych revírov sa vody členia na 
vody lososové a kaprové 
Vody lososové sa členia na 
vody pstruhové a vody lipňove 
Pstruhové vody sú vody 
ktoré svojim charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha 
Komu patrí rybárske právo 
rybárske právo patrí štátu 
Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch pridelí ministerstvo  
správcovi príslušnej vodárenskej nádrže 
V chránenej rybárskej oblasti je zakázané 
loviť ryby akým koľ vek spôsobom, rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb, 
 vykonávať ťažbu riečnych materiálov 
Kto ustanovuje rybárskeho hospodára 
rybárskeho hospodára ustanovuje okresný úrad 
Kto môže loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch 
loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby ktoré sú držiteľmi  platného  
rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov 
Kto vydáva povolenie na rybolov 
povolenie na rybolov vydáva ZoSRZ 
Kto vydáva rybársky lístok 
rybársky lístok vydáva okresný úrad na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je  spôsobilá 
 na právne úkony 
Rybársky lístok sa vydáva 
trojročný, ročný, mesačný, týždenný 
V pstruhových vodách je všeobecný  zákaz lovu všetkých rýb v čase 
od 1. Októbra  do 15. Apríla 
V lipňových vodách je všeobecný  zákaz lovu všetkých rýb v čase 
od 1. Januára do 31. Mája 
V kaprových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase 
od 15. Marca do 31. Mája 
Na koľko udíc môže loviaci v kaprových vodách loviť 
v kaprových vodách je povolené loviť na dve udice 
V akom čase je v kaprových vodách  zákaz loviť na rybku alebo na prívlač 
v čase od 1. Februára do 15. Júna 
Loviť na rybku prinesenú s iného revíru je 
zakázané 
Na aké nástrahy je povolené loviť pri love na plávanú v lipňových vodách 
na rastlinné nástrahy 
Čiou povinnosťou je zabezpečenie ochrany rybárskeho práva v rybárskych revíroch 
ochranu rybárskeho práva zabezpečuje užívateľ 



 
Rybársku stráž ustanovuje a odvoláva 
na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého obvode  má užívateľ sídlo alebo trvalý pobyt  
Člen RS pri výkone svojej činnosti sa na požiadanie okrem služobného odznaku, ktorý nosí  na viditeľnom  
mieste  preukáže 
preukazom člena rybárskej stráže 
Do ktorého termínu je každý povinný odovzdať rybárskemu hospodárovi Záznam o dochádzke k vode 
a úlovkoch za predchádzajúci rok     
do  15. Januára 
Dokedy je člen SRZ povinný zaplatiť členský príspevok za príslušný rok 
do  31. Marca 
Ryby, ktoré sú ulovené v dobe ich hájenia  alebo nedosahujú predpísanú lovnú mieru je rybár 
povinný po ulovení šetrne vrátiť do vody 
Čo je loviaci povinný urobiť po ulovení kapra, ktorého si privlastnil 
je povinný si kapra zapísať hneď po privlastnení  a až potom pokračovať v love   
Čo rozumiete pod pojmom „čas individuálnej ochrany rýb“ 
je to čas ochrany  ktorý sa ustanovuje pre jednotlivé druhy rýb počas neresu 
Pre ktoré rybárske revíri platí miestne povolenie vydané SRZ  MO  Prievidza 
pre revíry vyznačené v miestnom rybolovnom poriadku 
Čas individuálnej ochrany mrena škvrnitá 
od  15. Marca  do  15. Júna 
Čas individuálnej ochrany sumec veľký 
od  15. Marca  do  15. Júna 
Čas individuálnej ochrany šťuky severnej 
od    1. Januára do  15. Júna 
Denný čas lovu na vodách pstruhových sa stanovuje v mesiaci apríl 
od 6.00 hod   do 19.00 hod 
Denný čas lovu na vodách pstruhových sa stanovuje v mesiaci máj 
od 5.00 hod  do  21.00 hod 
Denný čas lovu na vodách pstruhových sa stanovuje v mesiaci jún 
od  4.00 hod  do 22.00 hod 
Denný čas lovu na vodách lipňových sa stanovuje v mesiaci jún 
od  4.00 hod  do 20.00 hod 
Denný čas lovu na vodách lipňových sa stanovuje v mesiaci september 
od  5.00 hod  do 21.00 hod 
Denný čas lovu na vodách lipňových sa stanovuje v mesiaci december 
od  7.00 hod  do 19.00 hod 
Denný  čas lovu na vodách kaprových sa stanovuje v mesiaci jún 
od  4.00 hod  do 24.00 hod 
Denný čas lovu na vodách kaprových sa stanovuje v mesiaci september 
od 00.00 hod  do 24.00 hod 
Denný čas lovu na vodách kaprových sa stanovuje v mesiaci december 
od  7.00 hod  do 20.00 hod 
Akého charakteru je  členstvo v SRZ 
členstvo v SRZ je dobrovoľné 
V koľkých základných organizáciách SRZ môže byť člen organizovaný 
člen zväzu môže byť organizovaný len v jednej základnej organizácii zväzu 
Dospelý člen SRZ, ktorý vykonáva dozor nad loviacim dieťaťom, 
zodpovedá za previnenie dieťaťa a môže byť disciplinárne stíhaný za previnenie dieťaťa 
Kto sa môže stať členom SRZ 
členom SRZ sa môže stať občan Slovenskej republiky ktorý dovŕšil 18. Rokov veku a spĺňa 
 stanovené podmienky 



 
Čo je SRZ 
SRZ je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov 
Ktorých občanov združuje SRZ 
SRZ združuje tých občanov, ktorých spája  spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní  rekreačného, 
 športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve 
Povinnosťou člena SRZ je 
zúčastňovať sa na členských schôdzach organizovaných základnou organizáciou 
Rybársky revír 
je ministerstvom určená a hranicami  vymedzená vodná plocha 
Komu patrí rybárske právo 
rybárske právo patrí štátu 
Zakazuje sa 
používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať   ryby,  
loviť ryby pod ľadom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk a do ôk 
V pstruhových vodách sa zakazuje 
používať  ako nástrahu živú rybku 
V pstruhových vodách sa zakazuje 
loviť na plávanú a položenú 
V kaprových vodách sa zakazuje 
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 
V kaprových vodách sa zakazuje 
loviť v čase od 22.00 do 04. 00 hod  bez osvetlenia stanovišťa rybára pri love 
Čas individuálnej ochrany  pstruha  dúhového 
od 1. januára do 15. apríla 
Čas individuálnej ochrany kapra rybničného 
od 15. marca do 31. mája  
V lipňových vodách sa zakazuje 
loviť ryby na položenú 
Lovná miera lieňa sliznatého 
25 cm 
Lovná miera pstruha potočného 
25 cm 
Lovná miera kapra rybničného 
40 cm 
Lovná miera zubáča volžského 
35 cm 
Lovná miera mreny severnej   
40 cm 
Lovná miera šťuky severnej 
60 cm 
Úhor európsky je chránený v čase 
od 1. Septembra do 30. novembra 
Koniec denného lovu 
privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí 
Prechovávanie ulovených rýb 
privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v   iných  
zariadeniach,  ktoré zaručujú ich minimálne poranenie 
Lov rýb 
na plávanú a na položenú  môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym  prútom 
okamžite manipulovať 



 
Ak sa lov rýb 
vykonáva spôsobmi na plávanú,na položenú,prívlačou, čereňom alebo muškárením   miesto lovu  rýb  
musí byť osvetlené  po uplynutí  jednej hodiny od západu slnka  do času osvetlenia miesta  
lovu rýb  prirodzeným svetlom.Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov pomocou svetla                                     
Loviaci pred  začatím lovu rýb 
zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s  uvedením   dátumu a čísla 
rybárského revíru, v ktorom bude lov vykonávať 
Loviaci si môže privlastniť v jednom dni 
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 
Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do 
záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú hospodársky cennú rybu   
zapisuje  loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do 
záznamu po skončení,alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí  túto  
skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolóniek v zázname 
Na účely využitia rybárskych revírov sa  vody členíme na: 
tečúce, stojaté 
od 1. Januára do 15. Apríla platí čas individuálnej ochrany pre: 
pstruh dúhový 
od 15. Marca do 31. Mája platí čas individuálnej ochrany pre: 
mrena škvrnitá 
od 15. Marca do 15. Júna platí čas individuálnej ochrany pre: 
sumec  veľký 
od 1. Januára do 31. Decembra platí čas individuálnej ochrany pre: 
hrúz fúzatý 
denný čas lovu rýb  na vodách kaprových  v mesiaci január: 
od 7.00 hod.   do 17.00 hod. 
denný čas lovu rýb na vodách pstruhových v mesiaci máj: 
od 5.00 hod.   do 21.00 hod. 
denný čas lovu rýb na vodách lipňových v mesiaci november: 
od 7.00 hod.   do 19.00 hod. 
najmenšia lovná miera pre tento druh sa ustanovuje takto  amur  biely:    
60 cm 
najmenšia lovná miera pre tento druh sa ustanovuje takto  boleň dravý: 
40 cm 
dĺžku ulovenej ryby určíme: 
lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy. 
vzdialenosť medzi loviacimi 
loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej 
vzdialenosti. 
prechovávanie ulovených rýb v mŕtvom stave 
ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez              
 týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery 
zaobchádzanie so vzniknutým odpadom pri čistení usmrtenej ryby 
ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na 
mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov. 
loviaci po skončení lovu: 
loviaci po skončení lovu rýb na plávanú a položenú odstráni akékoľvek označenie miesta   vnadenia  
alebo nahadzovania 
 



Loviť ryby na plávanú alebo položenú je možné len vtedy: 
ak počas lovu môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať 
Loviaci pri love prívlačou alebo muškárením medzi sabou udržiavajú vzdialenosť: 
najmenej 20 m. ak sa nedohodnú inak  
Loviaci pri love musí mať: 
meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák 
Zakazuje sa 
loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb 
Zakazuje sa: 
privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet 
Po  ukončení  lovu 
ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname 
vyčiarknutím príslušných kolónok 
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch 
môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného  rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov 
Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu 
v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť  
Do záznamu o úlovkoch loviaci zapíše okamžite po ulovení a privlastnení  si, tieto druhy  rýb   
kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, lieň sliznatý  
Lovné stanovište musí byť pri love osvetlené, a to v čase 
od 22.00 – do 04.00 hod 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Loviť viac než jednou udicou. 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri. 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Pri love  prívlačou na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik. 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Používať pri love viac ako jednu nástrahu okrem lovu na umelé mušky. 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých  vývojových štádiách.  
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Loviť viac ako tri dni v týždni. 
V lipňových vodách sa zakazuje:  
Loviť viac než jednou udicou. 
V lipňových vodách sa zakazuje:  
Používať ako nástrahu živú rybku. 
V lipňových vodách sa zakazuje:  
Používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie.  
V lipňových vodách sa zakazuje:  
Loviť na mŕtvu rybku alebo prívlač od 1.júna  do 31.októbra. 
V lipňových vodách sa zakazuje:  
Používať pri love na plávanú  iné nástrahy ako rastlinného pôvodu. 
V kaprových vodách sa zakazuje: 
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. 
V kaprových vodách sa zakazuje: 
Pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednu  udicu s viac ako jednou nástrahou. 
V kaprových vodách sa zakazuje: 
Loviť v čase od  22.00 hod   do  04.00 hod. bez osvetlenia miesta lovu. 
Pri love hlavátky sa zakazuje: 
Používať ako nástrahu živú rybku. 



Pri love hlavátky sa zakazuje: 
Loviť hlavátku inak než prívlačou na umelé nástrahy, rybku  alebo muškárením. 
Pri love hlavátky sa zakazuje: 
Ponechať si v jednom kalendárnom roku  viac ako jednu hlavátku, aj keď  sa lov uskutočňuje vo viacerých 
revíroch. 
Čo sa rozumie podľa zákona o rybárstve pod pojmom  mimoriadna  situácia: 
Mimoriadnou situáciou  podľa zákona o rybárstve sa rozumejú najmä povodne, extrémne suchá,  
mimoriadne  ohrozenie  kvality vôd. 
Kto je povinný zabezpečiť opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách: 
Opatrenia na záchranu rýb zabezpečí užívateľ. 
Kto zodpovedá za mimoriadne zhoršenie kvality vôd: 
Ak dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd, za vzniknuté škody na rybách zodpovedá a v plnom  
rozsahu znáša dôsledky pôvodca tohto zhoršenia. 
Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg: 
Obmedzuje sa jeho denný  úlovok na tento jeden kus ryby. 
Loviaci po skončení lovu rýb na plávanú alebo položenú: 
Odstráni akékoľvek  označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania.  
Lovná miera  jalec hlavatý: 
20 cm 
Lovná miera  jalec  maloústy: 
20 cm 
Lovná miera  jalec  tmavý: 
20 cm 
Lovná miera podustva severná: 
30 cm 
Lovná miera pstruh dúhový: 
25 cm 
Lovná miera pstruh jazerný: 
45 cm 
Lovná miera zubáč veľkoústy: 
50 cm  
Ako môže loviť ryby  loviaci vo veku od 3 do 6 rokov: 
Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode dospelej osoby ktorá je držiteľom 
povolenia na rybolov a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. 
Aký úlovok si loviaci vo veku 3 až 6 rokov môže privlastniť v jednom dni: 
Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 
1 kg. 
Kto vedie záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov: 
Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia 
alebo osobitného povolenia. 
Ako môže loviť ryby  loviaci vo veku od 6 do 15 rokov: 
Loviaci od 6 do 15 rokov môže  loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom 
povolenia na rybolov. Lov je povolený s jedným prútom z navijakom alebo bez navijaku. 
Aký úlovok si loviaci vo veku 6 až 15 rokov môže privlastniť v jednom dni:                                                   
Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 
3 kg 
Alebo dva kusy kapra rybničného. 
Aké podmienky musí splniť občan ktorý  chce vstúpiť do SRZ: 
Súhlasí so stanovami zväzu a zaväzuje sa nimi riadiť. 
Aké podmienky musí splniť občan ktorý  chce vstúpiť do SRZ: 
Stotožňuje sa  s úlohami zväzu a aktívne sa zúčastňuje na ich realizácii.  
 



 
 
Aké podmienky musí splniť občan ktorý  chce vstúpiť do SRZ: 
Nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne 
odsúdený, nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve (pytliactvo a pod.) čo potvrdí 
čestným prehlásením. 
Čo môžu zriaďovať  ZO SRZ: 
Základné organizácie môžu zriaďovať krúžky detí  pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. 
Aké sú povinnosti  členov zväzu: 
Riadiť sa stanovami zväzu a plniť úlohy uložené zväzovými orgánmi. 
 Aké sú povinnosti  členov zväzu: 
Dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho 
práva. 
Aké sú povinnosti  členov zväzu: 
chrániť zväzový a vlastný majetok organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania. 
Aké sú povinnosti  členov zväzu: 
Aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu. 
Aké sú povinnosti  členov zväzu: 
Odpracovať brigádu v rozsahu stanovenou členskou schôdzou ZO SRZ. 
Aké sú povinnosti  členov zväzu: 
Pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce  
na lov rýb, členský preukaz z fotografiou a umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, úlovkov 
a plavidiel a pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu pytliactva umožniť prehľadanie 
dopravného prostriedku a obsahu vakov a tašiek. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť  rybárskej 
stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu. 
Aké práva majú členovia SRZ:     
Voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ. 
Aké práva majú členovia SRZ:     
Zúčastňovať sa na rozhodovaní vo  všetkých  otázkach zväzu prostredníctvom  volených zástupcov. 
Aké práva majú členovia SRZ:     
Podávať návrhy, podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na zväzové orgány. 
Aké práva majú členovia SRZ:     
Člen má právo byť informovaný o činnosti ZO a vyšších orgánoch zväzu. 
Aké práva majú členovia SRZ:     
Zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje zväz  a jeho organizačné zložky. 
Na   Ktorú skupinu  členov SRZ Prievidza sa nevzťahuje brigádnická povinnosť: 
Brigádnická povinnosť sa nevzťahuje na  ženy, deti a mládež.  
 
Testy budú zložené len z týchto otázok. Tkže páni a dámy učte sa. 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. / Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z.,   v znení   z.č.246/2003 Z.z.,  z.č.525/2003 Z.z., a z.č.587/2004 Z.z. 
2. / Stanový SRZ 
3. / Miestny rybársky poriadok MO SRZ Prievidza 

 
 
 
       
 
 
              
           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

          

 

 

 

         

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
        
 
         
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 


