
Vedomostný test Zlatý blyskáč 2017 

kategória 6-10 rokov 

 

 

 

  



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

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

Dátum a číslo revíru. 

5. Koľko nadväzcov opatrených jednoháčikom 
môžete mať na kaprovej vode keď chytáte na 
ťažko?  
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6. 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  

7. 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.  

8. 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) 

9. 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 ak chce ďalej loviť ryby, musí do 
ďalšieho riadku zapísať 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. 

10. 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. 

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



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

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

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

 


