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Prípravné otázky ku testom z rybárskeho minima 2019 

        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 
 
        Právom člena SRZ je 
        Zúčastňovať sa na členských schôdzach organizovaných základnou organizáciou 
         
         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 
         
         Kto sa môže stať členom SRZ 
         Členom SRZ sa môže stať občan Slovenskej republiky ktorý dovŕšil 18. Rokov veku a spĺňa 
         stanovené podmienky 
          
        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 ZO SRZ 
 
        Kto vydáva rybársky lístok 
        Rybársky lístok vydáva obecný úrad na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je  spôsobilá 
        na právne úkony 
 
        V kaprových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase 
        Od 15. Marca do 31. Mája. To neplatí od 1.Mája do 31.Mája ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky                                                  
       alebo športové rybárske preteky 
 
        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 živú alebo mŕtvu rybku alebo jej časti 
        V čase od 15.marca do 31. mája 
      
        Loviť v kaprovom revíre na rybku menšiu ako 10 cm je 
        Zakázané 
 
        Do ktorého termínu je každý povinný odovzdať rybárskemu hospodárovi Záznam o dochádzke                     
        k vode a úlovkoch za predchádzajúci rok     
        Do  15. Januára 
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        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 revíry platí miestne povolenie vydané SRZ  MO  Prievidza 
        Pre revíry vyznačené v miestnom rybolovnom poriadku 
         
        Čas individuálnej ochrany mrena severná 
        Od  15. Marca  do  31. Mája 
 
        Dospelý člen SRZ, ktorý vykonáva dozor nad loviacim dieťaťom 
        zodpovedá za previnenie dieťaťa a môže byť disciplinárne stíhaný za previnenie dieťaťa 
 
        Lovná miera lieňa sliznatého 
       30 cm 
 
        Lovná miera pstruha potočného  
       27 cm 
       
        Lovná miera kapra rybničného 
       40 cm 
 
        Lovná miera zubáča veľkoústeho 
        50 cm 
   
        Lovná miera mreny severnej   
       40 cm 
 
        Lovná miera šťuky severnej  
        60 cm 
 
        Akým spôsobom si loviaci môže vyhradzovať lovné miesto 
        Lovné miesto sa nesmie vyhradzovať 
 
        Akú vzdialenosť je rybár povinný dodržať pri love na prívlač 
        20m 
 
        Akú vzdialenosť je rybár povinný dodržať pri  love na ťažko 
         5m 
 
        Koľko dní v týždni môže rybár loviť v pstruhových vodách   
        3 dni 
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        Koľko dní v týždni môže rybár loviť v kaprových vodách 
        7 dní 
 
       Má užívateľ rybárskeho revíru právo vstupovať na pobrežné pozemky 
       Má, v nevyhnutnom prípade 
 
      Čo je zakázané v chránenej rybárskej oblasti 
      Je zakázané loviť ryby akým koľ vek spôsobom  
 
      Na ktoré kaprové vody neplatí zákaz lovu rýb od 15.3 do 31.5   
      Zákaz lovu neplatí  na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, 
      mŕtvych a odstavných ramien 

             
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Loviť viac než jednou udicou. 
 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
Používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske 
náradie.                                                                                           
 
V pstruhových vodách sa zakazuje: 
V pstruhových vodách sa zakazuje pri  love  prívlačou používať  živú alebo mŕtvu rybku alebo jej časti 
 
V pstruhových vodách sa zakazuje:  
V pstruhových vodách sa zakazuje používať pri love prívlačou viac, ako jednu nástrahu 
 
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 je lov povolený:  
V lipňových vodách  je lov povolený len na jednu udicu. 
 
V lipňových vodách sa zakazuje:  
Loviť ryby pod ľadom. 
 
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 viac ako 5 dní v týždni 
 
V lipňových vodách sa zakazuje:  
V lipňových vodách sa zakazuje používať pri love na plávanú  iné nástrahy ako rastlinného pôvodu.                         
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V kaprových vodách sa zakazuje: 
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: 
V kaprových vodách sa zakazuje  pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s  jednou  nástrahou.  
     
 
V kaprových vodách sa zakazuje: 
Loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta 
lovu slnečným svetlom. 
 
Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 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: 
25 cm 
 
Lovná miera  jalec  maloústy: 
20 cm 
 
Lovná miera  jalec  tmavý: 
30 cm 
 
Lovná miera podustva severná: 
30 cm 
 
Lovná miera pstruh dúhový: 
27 cm 
 
Lovná miera pstruh jazerný: 
50 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  
rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia a to s jedným rybárskym prútom 
s navijakom alebo bez navijaku. 
 
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 
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Aký úlovok si loviaci vo veku 6 až 15 rokov môže privlastniť v jednom dni 
Loviaci vo veku 6 až 15 rokov si môže  privlastniť v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých  
celková hmotnosť nepresiahne 3kg  alebo jeden kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča 
veľkoústeho, 
šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymianového alebo lososovitých druhov rýb  
     
Aké podmienky musí splniť občan ktorý  chce vstúpiť do SRZ: 
Občan ktorý chce vstúpiť do SRZ  súhlasí so stanovami zväzu a zaväzuje sa nimi riadiť. 
 
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: 
Povinnosťou člena je chrániť zväzový a vlastný majetok organizácie, ako i iný majetok zverený do 
dočasného 
 užívania. 
 
Aké sú povinnosti  členov zväzu: 
Povinnosťou člena je  odpracovať brigádu v rozsahu stanovenou členskou schôdzou ZO SRZ. 

 
Aké sú povinnosti  členov zväzu:   
Povinnosťou člena je 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:     
Členovia SRZ majú právo   voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, toto právo sa netýka 
pridružených   členov SRZ. 
 
Aké práva majú členovia SRZ:                                                                                                                                                         
Členovia SRZ majú právo  zúčastňovať sa na rozhodovaní vo  všetkých  otázkach zväzu prostredníctvom 
volených zástupcov. 
 
Na   Ktorú skupinu  členov SRZ Prievidza sa nevzťahuje brigádnická povinnosť: 
Brigádnická povinnosť sa nevzťahuje na  ženy, deti a mládež  a dôchodcov nad 62 rokov. 

 
Zakazuje sa 
Používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom, alebo usmrcujúcim  prostriedkom, 
harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ich na šnúry, do rúk   a do ôk a akýmkoľvek 
spôsobom ich podsekávať.  
 
V kaprových vodách sa zakazuje 
Loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú 
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Lovná miera lieňa sliznatého: 
30 cm 
 
Lovná miera pstruha potočného: 
27 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 
       
Koniec denného lovu 
Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb, denný lov skončí v rámci povolenia na rybolov 
vydaného príslušným užívateľom. 
       
Prechovávanie ulovených rýb 
Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, 
prechovávacích vakoch, alebo iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb je možné aj 
pomocou prechovávacích spon a karabin, ktoré je potrebné viditeľne označiť.                                      
 
Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia  
Môže loviť ryby jako plnoletá osoba  
      
 
Zakazuje sa 
Privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúcu najväčšiu lovnú mieru 
a nad určený počet alebo hmotnosť 
   
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  
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 počas jedného dňa lovu 
Taký počet všetkých druhov rýb, kterých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg, celková hmotnosť  rýb 
privlastnených v jednom dni sa nevsťahuje na invazivne nepôvodné druhy rýb 
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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 
 
 
Od 1. Januára do 31. Mája platí čas individuálnej ochrany pre: 
Lipeň tymianový 
 
Od 15. Marca do 31 mája platí čas individuálnej ochrany pre: 
Lieň sliznatý 
 
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 päť metrov, ak sa nedohodnú na 
menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárení loviaci medzi sebou udržiavajú   vzdialenosť 20 
metrov 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 na plávanú alebo položenú: 
Odstráni akékoľvek označenie miesta  vnadenia  alebo nahadzovania 
    
Loviť ryby na plávanú alebo položenú môže loviaci vykonávať len vtedy: 
Ak počas lovu má rybársky prút na dohľad a môže s ním včas manipulovať. 
 
Dokedy je držiteľ povolenia povinný odovzdať vyplnený záznam o úlovkoch  
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka. Ak držiteľ 
povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci 
rok. 
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Loviaci pri love musí mať: 
Meradlo 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 chyť a pusť aj rybársku 
podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb 

     možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku ktorá je súčasťou záznamu o úlovkoch 
      

     Zakazuje sa 
     Loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb 

 
Rybárske revíry  sa podľa zastúpenia jednotlivými druhmi rýb členia na: 
Lososové vody a kaprové 
 
Po  ukončení  lovu 
Ak si loviaci neprivlastnil žiadny úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v 
zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy 
kontrolného orgánu. 
 
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  
 
Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktorého koľvek druhu, ktorej hmotnosť   
Je väčšia ako 5 kg obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby 
 
Lovné stanovište musí byť pri love osvetlené, a to v čase 
Po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom 
 


