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1. 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. 

2. Ako sa meria dĺžka ryby? Od predného konca hlavy po 
koniec najdlhšieho lúča chvostovej 
plutvy. 

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

Dátum a číslo revíru. 

4. Čo treba urobiť po ukončení 
lovu? 

Označiť ukončenie lovu 
v zázname o úlovkoch 
vodorovnou čiarou. 

5. Môže sa v pstruhových vodách 
loviť spôsobom na plávanú a na 
položenú (na ťažko)? 

a) Áno. 
b) Nie. 

6. Môže sa v kaprových vodách 
loviť na prívlač? 

a) Áno celoročne. 
b) Áno, okrem obdobia od 15. 
marca do 31. mája. 
c) Nie. 

7. Môže sa v pstruhových vodách 
loviť na živú alebo mŕtvu rybku? 

a) Áno. 
b) Nie. 

8. Môže sa v kaprových vodách 
loviť na živú alebo mŕtvu rybku? 

a) Áno celoročne. 
b) Nie. 
c) Áno, okrem obdobia od 15. 
marca do 31. mája. 

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

a) Áno. 
b) Nie. 



   

 

10. Najviac koľko nadväzcov 
opatrených jednoháčikom môžete 
mať na kaprovej vode keď chytáte 
na ťažko? 

a) 2 
b) 3 
c) 4 

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

do 15. 1. nasledujúceho 
kalendárneho roka 

12. Ak si rybár počas lovu 
neprivlastnil žiadnu rybu: 

a) Prázdne políčka vedľa dátumu a 
čísla revíru na konci lovu alebo na 
konci dňa vyškrtne. 
b) Nechá políčka vedľa dátumu 
prázdne. 
c) Zapíše ryby, ktoré pustil späť 
do vody. 

13. Môže loviaci počas lovu 
hádzať odpadky na zem? 

a) Môže, pokiaľ si ich po sebe 
uprace na konci lovu. 
b) Nesmie pred začiatkom, počas 
lovu ani po jeho ukončení 
akýmkoľvek spôsobom 
znečisťovať miesto lovu. 
c) Môže, ale iba pokiaľ sú to 
vnútornosti rýb, pretože je to 
odpad biologického pôvodu. 

14. Vymenuj povinnú výbavu 
rybára. 

Meradlo na zistenie dĺžky, 
váhu alebo prepočítavaciu 
tabuľku, 
uvoľňovač háčikov, 
dostatočne veľký podberák alebo 
kliešte na dravce, 
v kaprových revíroch pri love na 
položenú a plávanú podložku na 
ryby. 



   

 

15. Popíš ako treba používať 
podložku na ryby? 

Ulovenú rybu podobrať 
dostatočne veľkým podberákom 
a položiť na pred tým navlhčenú 
rybársku podložku. 

16. Popíš ako treba postupovať 
pri uvoľňovaní háčika rybe, ktorú 
si nechceme alebo nemôžeme 
privlastniť. 

V čo najkratšom čase opatrne 
uvoľniť háčik a pustiť rybu späť 
do vody.  

17. Čo treba urobiť keď nemožno 
rybe vybrať háčik bez poranenia? 

Prestrihnúť nadväzec a pustiť 
rybu späť do vody aj s háčikom. 

18. Ako zisťujeme hmotnosť 
ulovených rýb? 

Môžeme použiť váhu alebo 
prepočítavaciu tabuľku, ktorá je 
súčasťou záznamu. 

19. Čo treba urobiť pred tým ako 
uchopíme rybu do rúk? 

Namočiť si ruky do vody aby sme 
rybu neporanili suchými rukami. 

20. Čím sa živí šťuka severná? a) Je to dravec, živí sa rybami, 
obojživelníkmi a hlodavcami. 
b) Živí sa prevažne rastlinnou 
potravou. 
c) Je to všežravec. 

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

a) Je to dravec, živí sa rybami, 
obojživelníkmi a hlodavcami. 
b) Živí sa prevažne rastlinnou 
potravou. 
c) Je to všežravec. 

22. Čím sa živí kapor rybničný? a) Je to dravec, živí sa rybami, 
obojživelníkmi a hlodavcami. 
b) Živí sa prevažne rastlinnou 
potravou. 
c) Je to všežravec. 



   

 

23. Čím sa živí jalec hlavatý? a) Je to dravec, živí sa rybami, 
obojživelníkmi a hlodavcami. 
b) Živí sa prevažne rastlinnou 
potravou. 
c) Je to všežravec. 
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