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1. Vymenujte povinnú výbavu rybára. Meter, 
uvoľňovač háčikov, 
podberák. 

2. Ktoré tri doklady musí mať člen SRZ pri 
sebe počas lovu a na požiadanie predložiť 
členom rybárskej stráže, policajného zboru, 
obecnej polície alebo mestskej polície? 

Rybársky lístok, 
povolenie na rybolov, 
členský preukaz. 

3. Chránená rybárska oblasť je revír alebo 
časť revíru, v ktorej sa nesmie: 

a) Klásť oheň. 
b) Loviť ryby bez povolenia. 
c) Loviť ryby v období, keď sú chránené. 
d) Loviť ryby akýmkoľvek spôsobom. 

4. Revír s režimom chyť a pusť je revír: a) Kde sa chytajú ryby iba počas súťaže. 
b) Kde je zakázané ulovenú rybu si 
privlastniť. 
c) Kde je zakázané privlastňovať si ryby, ktoré 
nedosahujú lovnú mieru. 
d) Kde sa ryby nesmú chytať na elektrinu. 

5. Chovný rybársky revír je revír: a) Kde sa chytajú iba malé ryby. 
b) Kde sa nesmú loviť ryby, odlov môže 
vykonávať iba užívateľ za účelom chovu rýb. 
c) Kde je zakázané chytať ryby na červíky. 
d) Kde sa nesmú loviť ryby bez povolenia. 

6. Kedy sa nesmie loviť v pstruhových 
vodách? 

1.10. – 15.4. 

7. Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, 
ktoré nie sú vodným tokom (priehrady, 
jazerá)? 

15.3. – 31.5. 

8. Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, 
ktoré sú vodným tokom (napr. Hron)? 

V kaprových vodách, ktoré sú vodným 
tokom, sa môže loviť celoročne. 

9. Napíšte, čo je lovná miera. Minimálna dĺžka ryby od začiatku hlavy po 
koniec chvosta, ktorú musí konkrétny druh 
ryby dosahovať, aby si ju mohol rybár 
privlastniť. 

10. Čo je potrebné zapísať do záznamu 
o úlovkoch pred začatím lovu? 

Dátum a číslo revíru. 

11. Môže sa v lososových pstruhových 
vodách loviť na 2 udice? 

a) Áno. 
b) Nie. 

12. Môže dospelý rybár loviť v kaprových 
vodách na 2 udice? 

a) Áno. 
b) Nie. 

13. Môže sa v lososových pstruhových 
vodách loviť na živú rybku? 

a) Áno. 
b) Nie. 

14. Môže sa v lososových pstruhových 
vodách loviť na mŕtvu rybku? 

a) Áno. 
b) Nie. 

15. Môže sa v lososových pstruhových 
vodách loviť spôsobom na plávanú a na 
ťažko? 

a) Áno. 
b) Nie. 

16. Môže sa v lososových pstruhových 
vodách loviť na červíka alebo hmyz? 

a) Áno. 
b) Nie. 

17. Môže sa v lososových lipňových vodách 
loviť na červíka alebo hmyz? 

a) Áno. 
b) Nie. 



18. Koľkokrát za týždeň môžete loviť v 
lososových pstruhových vodách? 

3 krát. 

19. Môže sa v lososových lipňových vodách 
loviť na ťažko? 

a) Áno. 
b) Nie. 

20. Môže sa v lososových lipňových vodách 
loviť na tarhoňu alebo ikry napodobňujúce 
nástrahy? 

a) Áno. 
b) Nie. 

21. Koľko nadväzcov môžete mať na 
kaprovej vode keď chytáte na ťažko? 
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22. Keď lovíte na kaprovej vode spôsobom na 
prívlač, môžete mať ešte nahodenú udicu na 
ťažko alebo na plavák? 

a) Áno. 
b) Nie. 

23. Kedy je na kaprových vodách zakázané 
loviť na rybku alebo prívlač? 

1.2. – 15.6. 

24. Keď lovíte muškárením môžete mať 
naviazané maximálne. 

a) 1 umelú mušku. 
b) 2 umelé mušky. 
c) 3 umelé mušky. 
d) 4 umelé mušky. 

25. Čo je to čas individuálnej ochrany? Obdobie v roku, kedy je zakázané loviť určitý 
druh rýb. 

26. Kedy sa nesmie privlastňovať kapor? 15.3. – 31.5. 

27. Kedy sa nesmie privlastňovať pstruh 
potočný? 

1.9. – 15.4. 

28. Môže sa používať vodný hmyz 
(potočníky, pošvatky a podenky) ako 
nástraha? 

a) Áno. 
b) Nie. 

29. Môžeme na všetkých rybárskych revíroch 
celoročne loviť počas celého dňa i noci? 

a) Áno. 
b) Nie, v každom type vôd je stanovený 
denný čas lovu rýb podľa mesiaca v roku. 

30. Koľko kusov kapra rybničného, zubáča 
veľkoústeho, šťuky severnej, sumca alebo 
lieňa alebo kombináciu týchto rýb si môže 
dospelý rybár ponechať? 

a) 1 kus. 
b) 2 kusy. 
c) 3 kusy. 
d) 4 kusy. 

31. Koľko kusov kapra rybničného, zubáča 
veľkoústeho, šťuky severnej, sumca alebo 
lieňa alebo kombináciu týchto rýb si môže 
mladý rybár vo veku od 6 do 15 rokov 
ponechať? 

a) 1 kus. 
b) 2 kusy. 
c) 3 kusy. 
d) 4 kusy. 

32. Koľko kusov lososovitých druhov rýb, 
lipňa tymianového, mreny severnej a podustvy 
severnej alebo kombináciu týchto rýb si môže 
dospelý rybár ponechať? 

a) 1 kus. 
b) 2 kusy. 
c) 3 kusy. 
d) 4 kusy. 

33. Koľko kusov lososovitých druhov rýb a 
lipňa tymianového, alebo kombináciu týchto 
rýb si môže mladý rybár vo veku od 6 do 15 
rokov ponechať? 

a) 1 kus. 
b) 2 kusy. 
c) 3 kusy. 
d) 4 kusy. 

34. Koľko kusov mreny severnej a podustvy 
severnej alebo kombináciu týchto rýb si môže 
mladý rybár vo veku od 6 do 15 rokov 
ponechať? 

a) 1 kus. 
b) 2 kusy. 
c) 3 kusy. 
d) 4 kusy. 



35. Koľko kilogramov rýb si môže ponechať 
dospelý rybár? 

7 kg (ak privlastnením si poslednej ulovenej 
ryby hmotnosť úlovku presiahne 7 kg, loviaci 
si môže privlastniť túto poslednú ulovenú 
rybu) 

36. Koľko kilogramov rýb si môže ponechať 
mladý rybár vo veku od 6 do 15 rokov? 

3 kg (ak privlastnením si poslednej ulovenej 
ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, loviaci 
si môže privlastniť túto poslednú ulovenú 
rybu) 

37. Privlastnením si maximálneho povoleného 
počtu alebo hmotnosti rýb: 

a) Denný lov končí. 
b) Denný lov nekončí pretože pokiaľ má 
rybár povolenie môže chytať a privlastňovať 
ryby, koľko sa mu zachce. 

38. Pri ulovení kapra, zubáča, šťuky, sumca, 
lieňa, lososovitej ryby, lipňa, mreny alebo 
podustvy je loviaci povinný: 

a) Ponechanú rybu ihneď zapísať do 
prehľadu o úlovkoch a zapísať do ďalšieho 
riadku dátum a číslo revíru. 
b) Ponechanú rybu zapísať, keď ukončí alebo 
presuší lov. 
c) Ponechanú rybu zapísať na konci sezóny. 
d) Ponechanú rybu netreba zapisovať nikam. 

39. Mladý rybár od 6 do 15 rokov môže loviť: a) Sám ako plnoletá osoba. 
b) Jedine v sprievode plnoletej osoby. 
c) Jedine v sprievode plnoletej osoby, ktorá 
má platné povolenie na rybolov. 
d) Môže chytať sám iba v lete. 

40. Koľko kusov hlavátky podunajskej si 
môže rybár ponechať? 

a) 4 kusy. 
b) 2kusy. 
c) Žiadnu, ak nemá špeciálne povolenie na lov 
hlavátky. 

41. Dokedy je potrebné odovzdať záznam o 
úlovkoch s vypísaným celoročným sumárom? 

do 15. 1. nasledujúceho kalendárneho roka 

42. Aké nástrahové rybky je možné použiť pri 
love na rybku? 

a) Akékoľvek. 
b) Iba tie druhy, ktoré nie sú celoročne 
chránené, nie sú v tom čase chránené, a ktoré 
dosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo ju 
nemajú stanovenú. 
c) Žiadne, na rybky je zakázané chytať. 

43. Musia sa nástrahové rybky zapisovať do 
záznamu o úlovkoch? 

a) Nemusia. 
b) Treba ich zapísať okamžite pri ulovení. 
c) Treba ich zapísať po skončení alebo 
prerušení lovu, alebo na konci dňa. Do 
políčka druh ryby ich zapíšeme slovom 
„ostatné“. 

44. Pri zapisovaní čísla revíru pred začatím 
lovu musí rybár uviesť prvé: 

a) 5-číslie revíru, na ktorom chce loviť. 
b) 6-číslie revíru, na ktorom chce loviť. 

45. Ak si rybár počas lovu neprivlastnil žiadnu 
rybu: 

a) Treba prázdne políčka vedľa dátumu a čísla 
revíru na konci lovu alebo jeho prerušení, 
alebo na konci dňa vyškrtnúť súvislou čiarou. 
b) Nechá políčka vedľa dátumu prázdne. 
c) Zapíše ryby, ktoré pustil späť do vody. 

46. Kedy je potrebné zabezpečiť osvetlenie 
miesta lovu? 

a) Miesto lovu nie je treba osvetliť. 



b) V kaprových vodách treba zabezpečiť 
osvetlenie miesta lovu vždy od 22.00 do 4.00 
hodiny a vo všetkých vodách (vrátane 
kaprových) treba osvetlenie miesta lovu 
zabezpečiť po uplynutí jednej hodiny od 
západu slnka. 

47. Ak mladý rybár vo veku od 6 do 15 rokov 
loví ryby do čereňa: 

a) Môže mať nahodenú udicu na plavák alebo 
na položenú. 
b) Nemôže súčasne loviť na udicu, pretože 
lov čereňom je považovaný za lov na jednu 
udicu. 

48. Čím sa v letnom období prevažne živí 
podustva severná? 

a) Je to dravec, živí sa rybkami. 
b) Živí sa prevažne rastlinnou potravou. 

49. Do akej čeľade patrí pstruh potočný? a) Kaprovité. 
b) Lososovité. 
c) Šťukovité. 
d) Úhorovité. 

50. Do akej čeľade patrí zubáč veľkoústy? a) Kaprovité. 
b) Lososovité. 
c) Šťukovité. 
d) Ostriežovité. 

51. Do akej čeľade patrí mieň sladkovodný? a) Kaprovité. 
b) Treskovité. 
c) Sumcovité. 
d) Ostriežovité. 

52. Do akej čeľade patrí boleň dravý? a) Kaprovité. 
b) Lososovité. 
c) Šťukovité. 
d) Ostriežovité. 

53. Ktorý z uvedených druhov rýb sa 
rozmnožuje iba jedenkrát v živote? 

a) Pstruh dúhový. 
b) Šťuka severná. 
c) Úhor európsky. 

54. Akým orgánom vníma ryba zvuk? a) Žiabrami. 
b) Vnútorným uchom. 
c) Očami. 

55. Na čo slúži rybám bočná čiara? Vďaka nej dokážu ryby vnímať veľmi jemné 
vlnenie vody spôsobené inými rybami, 
predmetmi alebo prekážkami. Umožňuje rybe 
orientáciu vo vode aj za zlých svetelných 
podmienok, napr. za tmy alebo v zakalenej 
vode. 

56. Na čo slúži rybám plynový mechúr? Umožňuje vyrovnávať tlak plynov v tele ryby 
s vonkajším tlakom vodného prostredia a 
prekonávať tak väčšie hĺbkové rozdiely. 
Zároveň umožňuje rybe udržať rovnováhu. 

57. Na čo slúžia rybám žiabre? Slúžia na okysličenie krvi a vylučovanie 
metabolických látok. 

58. Čím sa živí šťuka severná? a) Je to dravec, živí sa rybkami. 
b) Živí sa prevažne rastlinnou potravou. 

 


