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Vážený kandidát na členstvo v Slovenskom rybárskom zväze,  
 

práve sa usilujete získať členstvo v najväčšom dobrovoľnom 
občianskom združení v našej krajine. Slovenský rybársky zväz disponuje 
jedným z najdôležitejších slovenských bohatstiev a to nádhernými 
rybárskymi revírmi s celoeurópskym významom. Fakt, že rybárstvo má 
u nás rozsiahlu minulosť a hlbokú tradíciu potvrdzuje aj približne 120 000 
registrovaných rybárov, ktorí aktívne navštevujú tisíce našich nádherných 
lokalít. 

 
Skôr ako prejdete k pravidlám a podmienkam rybolovu je absolútne 

nevyhnutné sa zamyslieť nad dôvodmi vstupu do rybárskeho zväzu. 
Moderné rybárstvo nie je len určitý druh športového či hobby odvetvia, ale 
je to predovšetkým poslanie a životný štýl človeka, podobne ako je tomu 
u poľovníkov. Moderné rybárstvo v prvom rade predstavuje komplexnú 
starostlivosť o prírodu, starostlivosť o revíry, starostlivosť o ryby a vodné 
živočíchy a až na poslednom mieste sa nachádza samotný rybolov. Naše 
spoločné prírodné bohatstvo v podobe nádherných rybárskych revírov si 
preto musíme v maximálnej miere chrániť a to nie len pred rôznymi 
škodlivými zásahmi, ale aj pred bezohľadnými ľuďmi, ktorí ničia úsilie nás 
všetkých. Základným predpokladom pre rozvoj našich revírov je vzájomná 
úcta medzi rybármi, spoločenská zodpovednosť za kvalitu prostredia, 
spoločný záujem o rybárstvo a záujem o dianie okolo nás. 

 
Rybárstvo prináša nezabudnuteľné zážitky, na ktoré my všetci 

budeme spomínať celý život. Nádherné večerné západy slnka, nočné 
ticho doplnené jemnými zvukmi nočných živočíchov, ešte krajšie 
brieždenie ranných lúčov slnka predstavujú silné impulzy a zážitky nie len 
pre dospelých, ale najmä pre deti a mládež. Práve deťom budú tieto 
zážitky závidieť všetci spolužiaci v škole či kamaráti na ihrisku. Ešte hlbšie 
zážitky, emócie a napätie prináša samotné čakanie na záber na brehu. 
Keď rybár pozorne sleduje pomalé popoťahovanie policajta na prúte či 
pomalé potápanie plaváčika na hladine, rybárovi v tom momente až tuhne 
krv v žilách a nastupuje obrovský adrenalín, ktorý všetci milujeme 
a nevymenili by sme ho za nič iné.  

 
So zážitkami pri čakaní na záber alebo adrenalín zo zdolávania 

nášho úlovku úzko súvisí aj naša úcta a starostlivosť o zdolaného 
protivníka. Ryba nie je len tichá vec, ktorú vytiahneme z vody. Ryba 
predstavuje živý organizmus so všetkými svojimi zmyslami, 
s individuálnym správaním a s vnímaním svojho okolia podobne ako 
napríklad naši domáci miláčikovia, ktorých často vychovávame v našich 
bytoch či domoch. Práve preto si aj ulovená ryba zaslúži našu úctu, 
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zaslúži si šetrné a opatrné zaobchádzanie či prípadné darovanie života. 
Platí stará pravda odveká, že len rybu, ktorú pustíme naspäť do vody, 
môžeme ešte niekedy opäť chytiť. Preto nebuďme ľahostajní ani v tomto 
smere a pokiaľ je to možné, používajme pomôcky, pomocou ktorých 
dokážme zmierniť pre ryby nepríjemný pobyt mimo ich vodného 
prostredia, používajme priestranné podberáky, používajme peany a kliešte 
na vyberanie háčikov z tlamy rýb, používajme vlhké rybárske podložky aby 
sme nezničili rybám ich ochranný sliz na pokožke, snažme sa s rybou 
mimo vodného prostredia manipulovať čo najmenej a najkratšie a skrátiť 
jej tak stresujúci a vyčerpávajúci pobyt na vzduchu. Aj tieto často 
zabúdané maličkosti určujú veľkosť charakteru rybára a jeho úctu 
k prírode. 

 
Ako sme sa vám pokúsili vysvetliť, tak rybárstvo so sebou prináša 

veľkú zodpovednosť a zmenu doterajšieho chápania lovu rýb. Vstup medzi 
rybárov znamená aj vstup medzi ochrancov prírody, vstup medzi zberačov 
odpadkov na brehoch našich revírov, vstup medzi chovateľov rýb, vstup 
medzi ochrancov rýb a vodných živočíchov či vstup medzi pomocníkov 
napríklad pri rybárskych výlovoch. V neposlednej rade nesmieme 
zabudnúť ani na znalosť základných pravidiel, povinností a rybárskej 
legislatívy, ktorú musí každý rybár ovládať. Tieto všetky aktivity ako aj 
mnohé ďalšie sú skryté pod spoločným názvom - rybárstvo! 

 
Prajeme vám mnoho nádherných chvíľ stráveným pri vode, veľa 

nezabudnuteľných okamihov a zážitkov ako aj trofejné úlovky, ktorým opäť 
darujete život aby podobné pocity a radosť mohli prežiť aj ďalší rybári. 
 

            MsO SRZ Trnava 
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I. O Slovenskom rybárskom zväze (SRZ) 

1. Aký je charakter rybárskej organizácie? 

Slovenský rybársky zväz /SRZ/ je občianske 
združenie občanov v súlade so zákonom 83/90 
Z.z. o združovaní občanov. SRZ združuje občanov, 
ktorých spája spoločný záujem v podobe ochrany 
rýb a rybárskych revírov, v rozvoji a uplatňovaní 
rekreačného, športového rybárstva, využívaní 
rybárskeho práva v súlade so zákonom 
o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného 
prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu  
vôd a okolitej prírody. 

2. Čo sú stanovy SRZ a aký majú význam? 

Stanovy SRZ sú základným predpisom ktorý upravuje pôsobenie SRZ, 
jeho organizácií a orgánov. Sú záväzné pre všetkých jeho členov, 
organizačné zložky a všetky orgány. 

3. Čím sa zaväzuje každý člen SRZ riadiť? 

Nikto nesmie byť nútení združiť sa v SRZ, každý môže z neho kedykoľvek 
vystúpiť. Každý člen SRZ však svojim vstupom za člena zároveň 
potvrdzuje, že sa bude záväzne riadiť ako stanovami SRZ tak aj všetkými 
ostatnými vnútroorganizačnými predpismi, smernicami SRZ, miestnym 
rybárskym poriadkom svojej organizácie, miestnymi úpravami 
a predovšetkým zákonom o rybárstve a jeho vykonávacou vyhláškou. 

4. Aké sú hlavné úlohy zväzu? 

Zväz prostredníctvom svojich organizácií a prostredníctvom každého 
jedného člena plní najmä tieto úlohy: 
- zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných živočíchov a ochranu výkonu 
rybárskeho práva v rybárskych revíroch, 
- stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v revíroch, 
- sleduje nepriaznivé situácie a zásahy do revírov vrátane znečisťovania 
a nahlasuje ich hospodárovi či príslušnému úradu. 

5. Aká je štruktúra SRZ? 

Zväz tvoria jeho členovia združení v základných mestských a miestnych 
organizáciách zväzu (ďalej ,,ZO“). Najvyšším orgánom základnej 
organizácie je členská schôdza, na ktorej si členovia volia výbor základnej 
organizácie. Výbor riadi činnosť základnej organizácie v období medzi 
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členskými schôdzami. Výbor si volí svoje predsedníctvo, ktoré riadi 
činnosť základnej organizácie medzi schôdzami výboru. /Stanovy/ 
V mestskej organizácii Trnava sa členská schôdza koná raz ročne a to 
zvyčajne počas druhého víkendu v mesiaci február. 

6. Aké sú orgány SRZ? 

Ústrednými orgánmi zväzu sú Snem, Rada, Prezídium rady a Kontrolná 
komisia zväzu. Orgánmi zväzu sú aj členské schôdze základných 
organizácií, výbory, predsedníctva výborov a kontrolné komisie 
základných organizácií. /Stanovy SRZ/ 

7. Kto prijíma členov SRZ a ako vzniká členstvo? 

Za člena SRZ prijíma výbor základnej organizácie záujemcu na základe 
písomnej prihlášky a úspešného absolvovania rybárskej skúšky. Členstvo 
vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku. Proti 
neprijatiu za člena zväzu sa môže záujemca odvolať na členskú schôdzu 
základnej organizácie. Nárok na prijatie za člena nie je vynútiteľný ani pri 
splnení všetkých podmienok. /Stanovy SRZ/ 

8. Kto sa môže stať členom SRZ? 

Členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky: 
- súhlasí so stanovami a zaväzuje sa riadiť sa nimi, 
- stotožňuje sa s úlohami zväzu a zúčastní sa na ich realizácii, 
- absolvuje školenie a skúšky čím preukáže dostatočné znalosti, 
- nedopustil sa v posledných troch rokoch trestného činu na úseku 
rybárstva a proti životnému prostrediu.  /Stanovy SRZ/ 

9. Aké sú práva člena SRZ? 

 Voliť a byť volený. 
 Zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu 

prostredníctvom volených zástupcov. 
 Podávať návrhy, podnety a sťažnosti a požadovať informácie. 
 Zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje zväz. 
 Zúčastňovať sa na členských schôdzí, školení, a iných akcií. 

10. Aké sú povinnosti člena SRZ? 

 Platiť členské príspevky v termíne do 31.3. kalendárneho roka. 
 Riadiť sa stanovami zväzu a plniť úlohy uložené orgánmi zväzu. 
 Dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy 

súvisiace s výkonom rybárskeho práva. 
 Aktívne sa zapájať do práce ZO SRZ pri plnení úloh zväzu. 
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 Odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom organizáciou. 
 Predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský 

preukaz s fotografiou a tiež umožniť kontrolu rybárskeho náradia,  
nádrží na ryby, zariadení na prechovávanie úlovkov a plavidiel a to aj 
po ukončení lovu a odchodu z miesta lovu. 

11. Ako zaniká členstvo v SRZ? 

 Dobrovoľným vystúpením. 
 Vylúčením prostredníctvom disciplinárneho opatrenia. 
 Nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne do 31.3. 

kalendárneho roka ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. 
 Úmrtím. 

12. Aké disciplinárne opatrenia za previnenie možno uložiť 
členovi SRZ? 

 Verejné pokarhanie na členskej schôdzi. 
 Peňažnú pokutu. 
 Odňatie, alebo nevydanie povolenia na lov rýb. 

13. Je každý člen SRZ povinný zakúpiť si povolenie na lov 
rýb? 

Člen, ktorý nemá záujem o lov rýb v revíroch svojej organizácie nie je 
povinný si zakúpiť povolenie na lov rýb. Musí si však riadne splniť svoje 
členské povinnosti a to zaplatiť členský príspevok do 31.3. kalendárneho 
roka. Povolenie na lov rýb je možné zakúpiť aj v neskoršom termíne až do 
konca júla kalendárneho roka. 
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II. O rybárskom práve  

1. Čo je rybárske právo a komu patrí? 

Rybárskym právom sa rozumie oprávnenie 
chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených 
za rybárske revíry a ulovené ryby si 
privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v 
nevyhnutnej miere pobrežné pozemky. 
Rybárske právo patrí štátu a možno ho 
vykonávať len v rybárskych revíroch.  

2. Čo je rybársky revír? 

Rybárskym revírom je ministerstvom určená a hranicami vymedzená 
vodná plocha. Ministerstvo rozhodnutím vytvára z vodných tokov, vodných 
nádrží, malých vodných nádrží, rybníkov a ostatných vodných plôch 
rybárske revíry, vedie ich evidenciu a určuje účel ich využitia.  

3. Ako delíme rybárske revíry z hľadiska lovu rýb? 

Rybárske revíry delíme z hľadiska lovu rýb na revíry chovné so zákazom 
lovu rýb, na revíry lovné a na revíry lovné s režimom chyť a pusť. 
 

4. Ako loviť na revíroch s režimom chyť a pusť? 
V rybárskom revíri s režimom "chyť a pusť" je zakázané ulovenú rybu si 
privlastniť okrem inváznych druhov. Všetky ulovené ryby je potrebné 
s opatrnosťou vrátiť naspäť do revíru. V rámci ochrany rýb je povinnosťou 
rybára používať pri love v takomto revíri rybársku položku. V revíri „chyť 
a pusť“ je zakázané loviť na živú či mŕtvu rybku alebo jej časti.  

5. Ako delíme rybárske revíry na účely ich využitia? 

Na účely využitia rybárskych revírov sa revíry členia na lososové a 
kaprové. Revíry lososové sa členia na vody pstruhové a lipňové. Podľa 
toho sa členia aj povolenia na lov rýb. 

6. Ako vstupovať na pobrežné pozemky? 

Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo 
nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v 
nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa 
osobitných predpisov. 
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7. Čo sú to chránené rybie oblasti? 

Chránené rybie oblasti sú také úseky rybárskych revírov alebo celé 
rybárske revíry, kde v  záujme ochrany genofondu rýb a skvalitňovania 
stavu pôvodných druhov rýb je zakázaný lov rýb. V MsO SRZ Trnava je na 
každej vodnej nádrži vyčlenená takáto chránená rybia oblasť pre ochranu 
a rozmnožovanie rýb. 

8. Ako musia byť označené rybárske revíry? 

Rybársky revír sa označuje tabuľou s označením rybárskeho revíru, ktorá 
sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná najmä z 
prístupových ciest k rybárskemu revíru a vymedzovala hranice rybárskeho 
revíru. Užívateľ na tabuli uvedie číslo a názov rybárskeho revíru, charakter 
a účel rybárskeho revíru, rozlohu rybárskeho revíru, okrem vodného 
útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd, názov užívateľa. Doplnková 
tabuľa obsahuje informácie o presných hraniciach časti revíru, kde sa ryby 
nahromadili pri mimoriadnych situáciách, nerese či zimovaní, časové 
obmedzenie lovu rýb a jeho dôvod a druhy vysadených rýb s časovým 
obmedzením ich lovu. 

9. Kto je oprávnený loviť ryby? 

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré 
sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. 

10. Čo je rybársky lístok a kto vydáva rybárske lístky? 

Rybársky lístok predstavuje akúsi daň štátu za možnosť lovu rýb. 
Rybársky lístok vydáva obec (mesto) fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na 
právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže 
vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.   

11. Kto vydáva povolenia na lov rýb? 

Povolenie na lov rýb vydáva užívateľ rybárskeho revíru (v prípade SRZ sú 
to základné organizácie SRZ) v limitovanom počte podľa analýz 
rybárskych revírov danej organizácie. 

12. Aké doklady musí mať pri sebe rybár, keď loví ryby? 

Každý kto loví ryby, musí mať pri sebe: 
 Rybársky lístok. 
 Povolenie na lov rýb. 
 Prehľad o úlovkoch alebo záznam o dochádzke k vode. 
 Členský preukaz SRZ. 
 Preukaz totožnosti. 
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13. Komu je povinný loviaci predložiť doklady? 

Loviaci je povinný predložiť doklady pri kontrole na požiadanie 
príslušníkovi policajného zboru, obecnej polície alebo členovi rybárskej 
stráže. 

14. Čo sú nástrahové ryby? 

Nástrahové ryby slúžia ako nástraha pri love dravých rýb. Ako nástrahové 
ryby môžeme použiť len tie druhy rýb, ktoré v dobe ich lovu nespadajú pod 
individuálnu ochranu rýb, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru, alebo 
ktoré lovnú mieru nemajú stanovenú. Ako nástrahovú rybu nie je možné 
použiť nepôvodné invázne druhy rýb. 

15. Ako loviť a používať nástrahové ryby? 

Nástrahové ryby je povolené loviť do čereňov. Lov rýb čereňom je spôsob 
lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1m

2
 a 

s veľkosťou ôk siete najviac 1 cm x1 cm uchytenej na konštrukcii.  
Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu a môže sa 
vykonávať len na kaprových vodách. 
Zakazuje sa loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti 
s celkovou dĺžkou menšou ako 10cm. 

16. Načo a ako evidovať úlovky? 

Evidencia úlovkov do záznamu o úlovkoch je dôležitý dokument na 
základe ktorého sa vypracováva štatistika o úlovkoch z konkrétneho 
rybárskeho revíru a na základe toho plán zarybňovania. Rybár je povinný 
viesť presné a úplné záznamy o úlovkoch.  

17. Ako zapisovať dátum do záznamu o dochádzke k vode 
a úlovkoch? 

Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti 
vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, 
v ktorom bude lov vykonávať. Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby 
do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Hmotnosť 
ryby určí loviaci pomocou vlastnej váhy alebo pomocou prepočítavacej 
tabuľky, ktorá je umiestnená na konci záznamu o úlovkoch. 
 
Každú ulovenú rybu uvedenú rybu (kapor rybničný, zubáč veľkoústy, 
šťuka severná, sumec veľký, lieň sliznatý, lipeň tymiánový, podustva 
severná, mrena severná a lososovité druhy rýb) zapisuje loviaci do 
záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje 
do záznamu po skončení alebo prerušení lovu.  
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Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po 
skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok. Je 
zakázané začať lov bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončiť lov bez 
zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu. 

18. Kedy a komu treba odovzdať povolenie na lov rýb? 

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam o úlovkoch do 15. januára 
nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; 
záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, 
ryby nelovil alebo nemal privlastnený žiadny úlovok. Ak držiteľ povolenia 
do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá 
povolenie na nasledujúci rok. 

19. Ako sa správame pri love rýb? 

Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 
metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo 
muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 
metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

20. Ako sa správame na lovnom mieste? 

Loviaci si nesmie vyhradzovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na 
tento účel zriaďovať na týchto pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho 
revíru akékoľvek prístrešky, dočasné stavby či mobilné zariadenia. 

21. Ako sa staráme o lovné miesto? 

Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po 
ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho 
okolie. Loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia.  

22. Čo je súčasťou základnej výbavy loviaceho? 

Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej 
ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravcov 
vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú 
a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a na vodách chyť 
a pusť aj rybársku podložku. 

23. Ako sa meria lovná miera rýb? 

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec 
najdlhšieho lúča chvostovej plutvy (teda nie cez telo ryby čo môže 
skutočnú dĺžku ryby navýšiť). 
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III. O spôsobe lovu rýb  

1. Ako treba zaobchádzať s rybami? 

Privlastnené ryby v živom stave sa 
prechovávajú v dostatočne  priestranných 
sieťkach, prechovávacích vakoch alebo v 
iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich 
minimálne poranenie. Dravé ryby je 
možné prechovať aj pomocou spon 
a karabín, ktoré je potrebné viditeľne 
označiť. 
 
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. 
Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie 
vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.  

2. Môžu sa ryby loviť bez ohľadu na veľkosť? 

Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru 
alebo ktoré zároveň nepresahujú najväčšiu lovnú mieru.  
Užívateľ (miestna organizácia) môže zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb 
alebo stanoviť najväčšiu lovnú mieru podľa miestnych podmienok vždy na 
obdobie troch rokov, a to aj opakovane, pričom úpravu lovných mier rýb 
schvaľuje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Tieto 
úpravy zverejní organizácia v rybárskom poriadku, ktorý sa vydáva spolu 
s povolením na rybolov. 

3. Ako zaobchádzať s rybami ktoré sú ulovené v čase 
individuálnej ochrany alebo nedosahujú najmenšiu lovnú 
mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru ale 
s rybami na revíroch chyť a pusť? 

Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré 
nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, alebo ryby presahujúce najväčšiu 
lovnú mieru alebo ryby v revíroch chyť a pusť musí loviaci s náležitou 
opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek 
poranené; platí to aj pri ostatných vodných organizmoch.  
 
Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci 
prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.  
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Ak loviaci nevie jednoznačne určiť druh ulovenej ryby, vráti ju s náležitou 
opatrnosťou späť do vody. 

4. Čo je rybársky poriadok a na čo slúži? 

Rybársky poriadok je predpis, v ktorom užívateľ upravuje hranice revírov, 
lovné miery rýb, chránené rybárske oblasti a iné úpravy v rybárskych 
revíroch. Rybársky poriadok sa vydáva s povolením na rybolov. 

5. Musí byť loviaci prítomný na lovnom mieste? 

Lov rýb na plávanú a položenú môže loviaci vykonávať len vtedy, ak 
počas lovu ma rybársky prút nadohľad a môže s ním včas manipulovať.  

6. Ako je to s lovom za pomoci svetla a osvetlením miesta 
lovu? 

Je zakázané loviť ryby v noci za pomoci svetla. V kaprových vodách sa 
zakazuje loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od 
západu slnka do času osvetlenia miesta lovu rýb slnečným svetlom.  
 
Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného 
zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožní jednoznačné rozpoznanie 
miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna,  sa za osvetlenie 
miesta lovu považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo 
osvetlenie umiestnené na rybárskom člne. 

7. Aké sú spôsoby lovu rýb? 

Povolené spôsoby lovu rýb dospelou osobou sú: 
 Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch 
udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, 
vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa 
používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa 
nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom. 
       Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch 
udíc, ktoré sa skladajú z rybárskych prútov s navijakom alebo bez 
navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý umožňuje 
nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto.  
       Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá 
z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej 
vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo 
súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe 
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lovu nemôže byť používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, 
sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou. 
       Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa 
skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a 
nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek 
musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená 
ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím 
strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri 
love hlavátky. 

8. Ako si označím lovné miesto? 

Loviaci pri love na položenú a pri love na plávanú môže na označenie 
lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb 
toto označenie odstráni. 

9. Ako môžu loviť deti od 3 do 6 rokov? 

Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej 
osoby, ktorá je držiteľom povolenia alebo rybárskeho lístka, a to s jedným 
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Záznam za loviaceho 
od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom 
povolenia alebo rybárskeho lístka.  

10. Ako môžu loviť deti od 6 do 15 rokov? 

Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej 
osoby, ktorá je držiteľom povolenia alebo rybárskeho lístka, a to s jedným 
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Záznam za loviaceho 
od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom 
povolenia alebo rybárskeho lístka. 

11. Ako môže loviť mládež? 

Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba. 

12. A čo sonar? 

Používanie sonaru je možné pred začatím, počas aj po ukončení lovu rýb. 

13. Čo je nástraha? 

Nástraha je všetko čo je pripevnené na háčiku či náväzci za účelom 
zaujatia a vydráždenia ryby k záberu. Môže to byť živá, mŕtva rybka alebo 
jej časť, červy, hmyz, umelé mušky, napodobeniny hmyzu a červov, 
blyskáče, woblery a iné umelé či rastlinné nástrahy. 
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14. Čo je návnada? 

Je to zmes krmovín, ktorou sa ryby lákajú na miesto lovu (krmivo, pelety, 
boilies,....). 
 

IV. O ochrane rýb  

1. Aký je denný čas lovu vo vodách 
pstruhových? 

Denný čas lovu rýb v pstruhových vodách 
sa ustanovuje v mesiacoch 
1. apríl a september od 6.00 do 20.00 
hod., 
2. máj a august od 5.00 do 21.00 hod., 
3. jún a júl od 4.00 do 22.00 hod. 
4. november a december od 7.00 do 19.00 
pri love hlavátky 

2. Aký je denný čas lovu vo vodách lipňových? 

Denný čas lovu rýb v lipňových vodách sa ustanovuje v mesiacoch 
1. jún, júl a august od 4.00 do 22.00 hod., 
2. september a október od 5.00 do 21.00 hod., 
3. november a december od 7.00 do 19.00 hod., 

3. Aký je denný čas lovu vo vodách kaprových? 

Denný čas lovu rýb v kaprových vodách sa ustanovuje v mesiacoch 
1. január až apríl, november a december od 6.00 do 21.00 hod., 
2. máj od 4.00 do 24.00 hod., 
3. jún až október od 00.00 do 24.00 hod., 

4. Aký je čas individuálnej ochrany rýb? 

Čas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené a teda nie je možné 
ich privlastňovať ani cielene loviť, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb: 
 
a) od 1.januára do 15.marca – mieň sladkovodný (Lota lota), 
b) od 1.januára do 31.mája 
1. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), 
2. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), 
3. šťuka severná (Esox lucius), 
c) od 1.januára do 15.júna 
1. sumec veľký (Silurus glanis), 
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2. zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), 
3. zubáč volžský (Sander volgensis), 
d) od 1.januára do 31.októbra – hlavátka podunajská (Hucho hucho); 
v hraničných vodách od 1.januára do 31.augusta, 
e) od 15.marca do 31.mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio) 
v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1.mája do 
31.mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych 
pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné 
plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 
31.decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona, 
f) od 15.marca do 31.mája 
1. boleň dravý (Leuciscus aspius), 
2. jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus], 
3. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), 
4. jalec tmavý (Leuciscus idus), 
5. jeseter malý (Acipenser ruthenus), 
6. jeseter sibírsky (Acipenser baeri), 
7. lieň sliznatý (Tinca tinca), 
8. mrena severná (Barbus barbus), 
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), 
10. pleskáč siný (Ballerus ballerus), 
11. pleskáč tuponosý (Ballerus sapa), 
12. pleskáč vysoký (Abramis brama), 
13. podustva severná (Chondrostoma nasus), 
g) od 1.septembra do15.apríla 
1. pstruh potočný (Salmo truttam.fario), 
2. pstruh jazerný (Salmo truttam.lacustris), 
h) od 1.septembra do 28.februára – sih peleď (Coregonus peled), 
 
i) od 1.januára do 31.decembra – celoročne chránené 
1. blatniak tmavý (Umbra krameri), 
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris), 
3. čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), 
4. čík európsky (Misgurnus fossilis), 
5. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), 
6. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), 
7. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser), 
8. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), 
9. hrúz Belingov (Romanogobio belingi), 
10. hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus), 
11. hrúz karpatský (Gobio carpathicus), 
12. hrúz Kesslerov (Romanogobio kesslerii), 
13. hrúz tuponosý (Gobio obtusorostris), 
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14. hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi), 
15. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), 
16. kapor sazan – divá forma (Cyprinus carpio), 
17. karas zlatistý (Carassius carassius), 
18. kolok veľký (Zingel zingel), 
19. kolok vretenovitý (Zingel streber), 
20. lopatka dúhová (Rhodeus amarus), 
21. mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), 
22. mihuľa potočná (Lampetra planeri), 
23. mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae), 
24. mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi), 
25. mrena karpatská (Barbus carpathicus), 
26. mrena poľská (Barbus waleckii), 
27. mrena škvrnitá (Barbus petenyi), 
28. ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus), 
29. plotica lesklá (Rutilus virgo), 
30. plotica perleťová (Rutilus meidingeri), 
31. pĺž baltický (Sabanejewia baltica), 
32. pĺž bulharský (Sabanejewia bulgarica), 
33. pĺž krymský (Cobitis tanaitica), 
34. pĺž podunajský (Cobitis elongatoides), 
35. pĺž severný (Cobitis taenia), 
36. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica), 
37. sih maréna (Coregonus maraena), 
38. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus). 

5. Ktoré ryby nemajú čas individuálnej ochrany? 

Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany rýb a teda 
je možné ich loviť a privlastňovať počas celého roka (okrem všeobecného 
zákazu lovu na vodných nádržiach): 
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella), 
b) amur čierny (Mylopharyngodon piceus), 
c) belička európska (Alburnus alburnus), 
d) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus), 
e) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua), 
f) hrúz škvrnitý (Gobio gobio), 
g) karas pruský (Carassius gibelio), 
h) karas striebristý (Carassius auratus), 
i) klárius panafrický (Clarias gariepinus), 
j) mečovka zelená (Xiphophorus helleri), 
k) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis), 
l) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna), 
m) plotica červenooká (Rutilus rutilus), 
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n) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), 
o) sivoň potočný (Salvelinus fontinalis), 
p) slíž severný (Barbatula barbatula), 
q) tilapia mozambická (Oreochromis mossambicus), 
r) tilapia nílska (Oreochromis niloticus), 
s) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), 
t) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis), 
u) úhor európsky (Anguilla anguilla), 
v) veslonos americký (Polyodon spathula), 
w) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops), 
x) živorodka pestrá (Poecilia reticulata). 

6. Existujú aj nepôvodné tzv. invázne druhy rýb? 

Na našom území sa vyskytujú aj nepôvodné druhy rýb s dokázateľne 
negatívnym vplyvom na prírodné ekosystémy. Tieto druhy rýb nie je 
možné ani vysádzať do rybárskych revírov a nie je možné ich alebo ich 
časti používať ako nástrahovú rybku. 
Ich lov je povolený počas celého roka (okrem všeobecného zákazu lovu 
na vodných nádržiach) a ich privlastnenie nie je obmedzené množstvom: 
 
a) býčko čiernoústy(Neogobius melanostomus), 
b) býčko hlavatý(Ponticola kessleri), 
c) býčko nahotemenný(Ponticola gymnotrachelus), 
d) býčko piesočný(Neogobius fluviatilis), 
e) býčkovec amurský(Perccottus glenii), 
f) hrúzovec sieťovaný(Pseudorasbora parva), 
g) pichľavka siná(Gasterosteus aculeatus), 
h) slnečnica pestrá(Lepomis gibbosus), 
i) sumček čierny(Ameiurus melas), 
j) sumček hnedý(Ameiurus nebulosus), 
 

7. Koľko a akých rýb  si loviaci môže privlastniť? 

Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých 
rybárskych revíroch, najviac: 
- jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo 
jeden kus sumca veľkého (po ich ulovení a presiahnutí 5kg musí okamžite 
ukončiť lov), alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra 
rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného,  alebo dva kusy 
zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy 
šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny 
severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha 
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potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového alebo dva kusy ich 
kombinácie pričom celková hmotnosť nepresiahne 5kg. 
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.  

8. Koľko a akých rýb  si dieťa od 3 do 6 rokov môže 
privlastniť? 

Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých 
celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej 
ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne kg alebo 1 kus kapra 
rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, 
šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého,podustvy severnej, 
nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo 
lososovitých druhov rýb.  
Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, 
obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. 

9. Koľko a akých rýb  si dieťa od 6 do 15 rokov môže 
privlastniť? 

Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých 
celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného,lieňa 
sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca 
veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny 
severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov 
rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku 
presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu.  
 
Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je 
väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. 

10. Aké sú najmenšie lovné miery najznámejších druhov rýb? 

amur biely     60 cm 
boleň dravý     40 cm 
hlavátka podunajská    80 cm 
jalec hlavatý                       25 cm 
kapor rybničný                               40 cm 
kapor rybničný - v MsO SRZ Trnava        45 cm 
lieň sliznatý     30 cm 
lipeň tymiánový     33 cm 
mieň sladkovodný    35 cm 
mrena severná     40 cm 
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nosáľ sťahovavý    30 cm 
pleskáč siný, tuponosý    25 cm 
pleskáč vysoký     30 cm 
podustva severná                                                30 cm 
pstruh dúhový, potočný    27 cm 
pstruh jazerný     50 cm 
sumec veľký     70 cm 
šťuka severná     60 cm 
tolstolobik biely, tolstolobik pestrý                       45 cm 
úhor európsky     45 cm 
zubáč veľkoústy    50 cm 
zubáč veľkoústy    50 cm 

11. Čo je to najväčšia lovná miera? 

Užívateľ môže zaviesť najväčšiu lovnú mieru pre viaceré druhy rýb v rámci 
ochrany genofondu. Najväčšia lovná miera predstavuje maximálnu hornú 
hranicu, po ktorú si loviaci môže daný druh ryby privlastniť.  
Napríklad v MsO SRZ Trnava je najmenšia lovná miera kapra stanovená 
na 45cm, najväčšia lovná miera kapra je stanovená na 70cm – teda loviaci 
si môže privlastniť kapra rybničného v rozmedzí od 45cm do 70cm. 

12. Najväčšia lovná miera v MsO SRZ Trnava? 

kapor rybničný                               70 cm 
lieň sliznatý     40 cm 

13. Aké sú hlavné druhy lososovitých rýb? 

Sú to: pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, hlavátka, sivoň 
americký, sih veľký, sih peleď. 

14. Aké sú hlavné druhy kaprovitých rýb? 

Sú to: kapor, amur, pleskáče všetkých druhov, boleň, nosáľ, podustva, 
jalec, lieň a mrena. 

15. Ako rozlíšiť kapra od karasa striebristého? 

Najvýraznejším rozlišovacím znakom je, že kapor má na hornej čeľusti 
štyri fúzy, ktoré u karasa chýbajú. Taktiež kapor má zvyčajne väčšiu 
a masívnejšiu hlavovú časť, kým karas má menší podiel hlavovej časti ku 
celému telu. 
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16. Ako rozlíšiť zubáča veľkoústeho od zubáča volžského? 

Najviditeľnejšie znaky sú chýbajúce (psie) predné zuby u volžského 
zubáča. Najspoľahlivejším rozlišovacím znakom je však hladká časť kože 
pod okom (líčko) zubáča veľkoústeho, pretože zubáč volžský má na líčku 
typicky drsné šupiny. 

17. Ktoré vodné organizmy sú chránené? 

Celoročne sú chránené ulitníky, lastúrniky, obrúčkavce, kôrovce, podenky, 
vážky, pošvatky, potočníky, chrobáky, kruhoústnice a obojživelníky.  

18. Ako je možné loviť z rybárskeho člna? 

Lov na plávanú, položenú, prívlač či muškárenie, vrátane zavážania a 
zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z člna a zavážacej loďky 
na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha. 
Na vodných nádržiach sa zakazuje loviť z člna v období 1.1. – 31.5. 
kalendárneho roka.   

19. Ako je to s ochranou násad rýb pri zarybňovaní? 

Pri zarybňovaní rybárskych revírov organizácia môže určiť všeobecný 
zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb 
dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 
dní. 
 

V. O zákazoch  

1. Čo je zakázané v chránených 
rybárskych oblastiach? 

V chránenej rybárskej oblasti je zakázané loviť 
ryby akýmkoľvek spôsobom, rušiť neres rýb, vývoj 
plôdika a násady alebo zimovanie rýb, vykonávať 
ťažbu riečnych materiálov.Vysádzať nepôvodné 
druhy rýb   /Zák.č. 216/2018 Z.z. §7 odst. (4)/ 

2. Čo je zakázané v čase individuálnej 
ochrany rýb? 

Zakazuje sa:  
 Loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb, s 

výnimkou lovu generačných rýb za účelom ich reprodukcie 
vykonávaného užívateľom.  
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 Loviť ryby mimo ustanoveného denného času lovu rýb.  
 Privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru alebo 

najväčšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet.  
 Začať lov bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončiť lov bez 

zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu. 

3. Aká je doba ochrany v jednotlivých druhoch vôd? 

 V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 
15. apríla. 

 V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. 
mája. 

 V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. 
mája. To neplatí v čase od 1. mája do 31. mája, v prípade že 
užívateľ uskutočňuje rybárske preteky. 

  Zákaz lovu rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré 
sú vodným tokom okrem vodných nádrží, slepých ramien,mŕtvych 
ramien a odstavných ramien, na kaprové vody ktoré sú ostatnými 
vodnými plochami  /Zák.č. 381/2018 Z.z. §13/ 

4. Čo je zakázané v kaprových vodách? 

V kaprových vodách sa zakazuje:                                                         
a) loviť na viac ako dve udice, 
b) loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri 

love na plávanú, 
c) loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na 

prívlač, 
d) loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri, 
e) pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom 

než tri a iné ako muškárske náradie, 
f) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája, 
g)loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou 

menšou ako 10 cm, 
h) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej 

napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája, 
i) pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou 

nástrahou, 
j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu 

slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 
k) loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti, 
l) loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. 

mája, 
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m) loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé 
ramená, mŕtve ramená alebo odstavené ramená. 

5. Čo je zakázané v lipňových vodách? 

V lipňových vodách sa zakazuje:  
a) loviť viac než jednou udicou, 
b) loviť inak ako muškárením alebo na plávanú, 
c) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom 

ako tri a iné ako muškárske náradie,  
d) používať pri love muškárením iné ako umelé muškárske nástrahy s 

veľkosťou viac ako 10cm, 
e) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti, 
f) používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu, 
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, 

červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových 
štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier, 

h) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich 
napodobeniny s rovnakou funkciou, 

i) vnadenie a zakrmovanie rýb inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného 
pôvodu, 

j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu 
slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 

k) loviť viac ako päť dní v týždni, 
l) loviť ryby pod ľadom 

6. Čo je zakázané v pstruhových vodách? 

V pstruhových vodách sa zakazuje:  
a) loviť viac než jednou udicou, 
b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou, 
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti, 
d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom 

než tri a iné ako muškárske náradie, 
e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu, 
f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich 

napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných 
vodných plôch, 

g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, 
červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových 
štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier, 

h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb, 
i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu 

slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 
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j) loviť viac ako tri dni v týždni, 
k) loviť ryby pod ľadom. 

7. Čo je zakázané pri love hlavátky? 

Pri love hlavátky sa zakazuje 
a) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti, 
b) loviť hlavátku inak než prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy 

menšie ako 15 cm, 
c) privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac ako jednu hlavátku, aj keď 

sa lov uskutočňuje vo viacerých revíroch, 
d) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu 

slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom, 
e) loviť hlavátku na pstruhových vodách alebo lipňových vodách od 1. 

Novembra do 31. decembra bez povolenia na lov hlavátky. 

8. Aké sú zakázané spôsoby lovu vo všetkých vodách? 

Zakazuje sa:                                                                                         
a) používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo 

s umŕtvujúcim prostriedkom, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj 
strieľať ryby, loviť ich na šnúry, do rúk a do ôk a akýmkoľvek spôsobom 
ich podsekávať, 

b) zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, 
omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, 
čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše, používať akékoľvek 
stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti 
vode, 

c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, 
ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách, 

d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody, 
e) loviť ryby pri vodných stavbách a odvodňovanie pozemkov a na 

ochranu pozemkov pred vodnou eróziou,vo vzdialenosti vyznačenej 
tabuľou, určenej dohodou užívateľa so správcom vodného toku od 
telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích 
staníc, od technologických zariadení, plavebných kanálov a 
plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich 
zariadení okrem hausbótu,v plavebných komorách, z cestných mostov, 
železničných mostov a lávok pre peších, v rybovodoch a vo 
vyznačenom úseku nad nimi a pod nimi, 

f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a 
nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou 
menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových 
vôd, 
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g) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám 
vrátiť sa do rybárskeho revíru, 

h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a za týmto účelom 
zriaďovať napozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 
3 ods. 6 akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné 
zariadenia. 

Zák.č. 381/2018 Z.z. §15 odst. (1)/ 

9. Ako je to s chovnými rybárskymi revírmi? 

(1) Užívateľ môže rybársky revír určiť na chov rýb. Taký revír slúži na 
odchov generačných rýb a násadových rýb využívaných na zarybňovanie 
rybárskych revírov. 
(3) Na zarybňovanie chovných rybárskych revírov musí užívateľ používať 
násady rýb s veterinárnym osvedčením a z evidovaných chovov. 
(4) Užívateľ je povinný chovný rybársky revír označiť tabuľou s nápisom 
„Chovný rybársky revír". 
(5) V chovnom rybárskom revíri sa zakazuje lov okrem odlovu rýb najmä 
na chovný účel, pri mimoriadnej udalosti alebo cieleného lovu inváznych 
nepôvodných druhov rýb vykonávaného užívateľom.                       

Zák.č. 381/2018 Z.z. §10/ 

10. Čo sú to mimoriadne situácie? 

Mimoriadnou situáciou sa podľa tohto zákona rozumejú najmä povodne, 
extrémne suchá a mimoriadne zhoršenie alebo mimoriadne ohrozenie 
kvality vôd. Pri mimoriadnych situáciách je zakázané loviť a privlastňovať 
si ryby. Pri povodniach je zakázané zabraňovať rybám vrátiť sa do 
pôvodného toku. /Zák. 381/2018 Z.z. §22 odst. (1)/ 

11. Aké sú opatrenia pri mimoriadnych situáciách? 

Užívateľ rybárskeho revíru v čase povodní, extrémneho sucha, 
mimoriadneho zhoršenia kvality vody vykonáva: 
 Opatrenia smerujúce k navráteniu rýb späť do pôvodného toku. 
 Odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality, 

alebo vykoná iné vhodné opatrenia smerujúce k záchrane rýb. 
 Opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia príslušnej havarijnej komisie, 

ktorú určuje príslušný orgán štátnej vodnej správy. 
 Pri hromadnom úhyne rýb opatrenia smerujúce na likvidáciu 

uhynutých rýb v asanačnom zariadení. 
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VI. O ochrane rybárstva  

1. Aké oprávnenia má rybárska stráž? 

(1) Člen rybárskej stráže je v rybárskom revíri 
pred začiatkom lovu, počas lovu, počas 
prerušenia lovu a po ukončení lovu 
oprávnený 

a) kontrolovať, či osoba, ktorá loví ryby v 
rybárskom revíri je na lov oprávnená, 
prezerať jej prostriedky určené na lov rýb, 
úlovky, rybársky čln a nádrže na ryby, 

b) použiť donucovacie prostriedky, 
c) požadovať súčinnosť Policajného zboru 

alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie 
svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami, 

d) požiadať každého o pomoc pri bezprostrednom ohrození života, zdravia 
alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, 
ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby, alebo 
ak tomu bráni iná dôležitá okolnosť,                               

e) vstupovať pri výkone funkcie rybárskej stráže na pozemky, stavby a iné 
zariadenia v nevyhnutnom rozsahu a užívať na tento účel v 
nevyhnutnej miere existujúce prístupové komunikácie. 

 
(2) Kontrola podľa odseku 1 písm. a) nesmie sledovať iný záujem, ako 

zistenie neoprávnene privlastnených rýb. 
(3) Každý, kto loví v rybárskom revíri, je povinný uposlúchnuť výzvu, 

pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže alebo strpieť výkon 
jeho zákonom ustanovených oprávnení. 

/Zák.č. 381/2018 Z.z. §25 / 

2. Aké sú povinnosti člena rybárskej stráže vo vzťahu ku 
kontrolovaným osobám?   

Člen rybárskej stráže je povinný: 

a) nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste odznak a na 
požiadanie sa preukázať preukazom člena rybárskej stráže, 

b) spolupracovať s Policajným zborom, najmä oznamovať mu všetky 
skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu a 
bezodkladne mu odovzdávať věci súvisiace so zistenou protiprávnou 
činnosťou, 

c) spisovať písomné záznamy o zistených podozreniach zo spáchania 
priestupkov a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe, 
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d) oznámiť bezodkladne zistené nedostatky, príznaky ochorenia a úhyn 
rýb užívateľovi a orgánom štátnej správy podľa osobitných predpisov a 
vykonať opatrenia na zabránenie šírenia choroby alebo úhynu rýb, ak 
je to možné, 

e) sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, 
zisťovať zdroje znečistenia vôd a technické zásahy do tokov a zistené 
nedostatky oznámiť príslušným orgánom štátnej správy, 

f) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak v súvislosti s použitím 
donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, ak to okolnosti 
dovolia, 

g) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný 
záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov 
okresnému úradu. 

/Zák.č. 381/2018 Z.z. §24/ 

3. Aké donucovacie prostriedky je oprávnený použiť člen 
rybárskej stráže a kedy? 

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy 
sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok s cieľom: 
a) zabrániť úmyselnému poškodzovaniu majetku užívateľa, 
b) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa 
po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo 
vzhľadom na okolnosti bude pokračovať, 
c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor. 

/Zák. 381/2018 Z.z. §27/ 

4. Musia osoby loviace v rybárskom revíri rešpektovať 
rybársku stráž? 

Každý kto loví v rybárskom revíri je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, 
príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho  
zákonom ustanovených oprávnení.  

/Zák.č. 381/2018 Z.z. §25 odst. (3)/ 

5. Čo je trestný čin? 

Trestným činom je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom 
zákone. Teda akékoľvek protiprávne konanie loviaceho t.j. porušenie 
zákazov uvedených v zákone o rybárstve sa posudzuje ako trestný čin. 

6. Čo je správny delikt? 

Správneho deliktu sa podľa zákona o rybárstve môže dopustiť iba 
podnikateľ alebo iná právnická osoba, nie loviaci. 
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7. Čo je priestupok? 

Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem 
spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v priestupkovom zákone 
alebo v inom zákone, ak nejde o delikt postihnuteľný podľa zákona 
o rybárstve ako trestný čin. 

8. Čo je disciplinárne previnenie? 

1. Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen SRZ, ktorý úmyselne alebo z 
nedbanlivosti poruší: 

a) zväzovú disciplínu, Stanovy SRZ a vnútrozväzové predpisy SRZ 
vydané ústrednými orgánmi SRZ alebo orgánmi organizačných 
zložiek SRZ, 

b) všeobecne záväzné právne predpisy o rybárstve a týkajúce sa výkonu 
rybárskeho práva, alebo 

c) všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť SRZ a 
jeho organizačných zložiek. 

2. Disciplinárne previnenie je spáchané úmyselne, ak člen SRZ 
a) sa chcel dopustiť protiprávneho konania uvedeného v odseku 1, alebo 
b) vedel, že svojím konaním sa môže takéhoto protiprávneho konania 

dopustiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený. 
3. Disciplinárne previnenie je spáchané z nedbanlivosti, ak člen SRZ 

a) vedel, že svojím konaním sa môže dopustiť protiprávneho konania 
uvedeného v odseku 1, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že 
takéhoto konania sa nedopustí, alebo 

b) nevedel, že svojím konaním sa môže dopustiť protiprávneho konania, 
hoci vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery o tom vedieť 
mal a mohol. 

4. Disciplinárneho previnenia sa dopustí tiež člen SRZ, ktorý vedome 
obíde, marí alebo zmarí výkon predchádzajúceho disciplinárneho 
opatrenia. 
5. Disciplinárneho previnenia sa dopustí tiež člen SRZ alebo funkcionár 
SRZ, ktorý svojím konaním alebo opomenutím marí výkon kontrolnej 
činnosti Kontrolnej komisie ZO SRZ alebo Kontrolnej komisie SRZ, a to 
najmä nerešpektovaním stanoveného termínu a miesta kontroly, 
neposkytnutím súčinnosti, dokladov a iných požadovaných vecí, ktoré sú 
potrebné na splnenie účelu kontroly. Disciplinárneho previnenia sa dopustí 
aj člen SRZ alebo funkcionár SRZ v prípade nesplnenia kontrolnou 
komisiou uloženej povinnosti alebo opatrenia. 

/disciplinárny poriadok SRZ §3/ 
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VII. Na záver 

1. Čo je pytliactvo? 

Trestný čin pytliactva definuje Trestný zákon v § 310 (1) Pytliactvo. 

2. Ako je definované pytliactvo v trestnom zákone a aké sú 
tresty? 

(1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do 
výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo 
loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, 
alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver 
alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím 
slobody až na dva roky. 
 
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 
a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,  
b) v malom rozsahu, alebo 
c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné 
prostredie. 
 
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 
a) a už bol za taký čin odsúdený,  
b) vo väčšom rozsahu, alebo 
c) závažnejším spôsobom konania. 
 
(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu. 
 
(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
/Trestný zákon §310/ 

3. Aké je postavenie a zákonná ochrana rybárskej stráže? 

Rybárska stráž má podľa §128 ods.1 Trestného zákona postavenie 
verejného činiteľa. /Trestný zákon §128/ 

4. Aké sú následky útoku na rybársku stráž? 

(1) Kto použije násilie 
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo 
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b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,  
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 
 
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,  
b) a spôsobí ním väčšiu škodu,  
c) závažnejším spôsobom konania, alebo 
d) proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu. 
 
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo 
b) a spôsobí ním značnú škodu. 
 
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom 
odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 
v odseku 1 
a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo 
b) za krízovej situácie.   
/Trestný zákon §323/ 

5. Je vyhrážanie sa rybárskej stráži trestným činom? 

(1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo 
spôsobením malej škody 
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo 
b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,  
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
 
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania. 
/Trestný zákon §324/ 

6. Aká je ochrana osôb, ktoré pomáhajú rybárskej stráži? 

Ochrana podľa § 321 až 324 sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na 
podporu alebo ochranu verejného činiteľa. 
/Trestný zákon §325/ 

7. Čo sa však stane v prípade, ak rybárska stráž nekoná 
v súlade so zákonom a prekročí svoju právomoc? 

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť 
sebe alebo inému neoprávnený prospech,  
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a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,  
b) prekročí svoju právomoc, alebo 
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia 
súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov. 
 
(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 
a) závažnejším spôsobom konania,  
b) na chránenej osobe, alebo 
c) z osobitného motívu. 
 
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,  
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo 
c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a 
slobôd. 
 
(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť 
viacerých osôb,  
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
c) za krízovej situácie. 

/Trestný zákon §326/ 
 

8. Ako sa mám zachovať, ak som svedkom páchania trestného 
činu pytliactva? 

Ak ste svedkom páchania trestného činu, vašou povinnosťou je o tom 
neodkladne informovať rybársku stráž alebo privolať políciu. Treba mať na 
pamäti, že podľa Trestného zákona, neoznámenie páchania trestného 
činu je takisto trestný čin. 
 
(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý 
tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej 
desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom 
diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi 
bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, 
alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo 
služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody 
alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, 
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
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(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol 
oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do 
nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo 
trestného stíhania. 
 
(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením 
trestného činu porušil: 
a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená 
ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej 
pastoračnou činnosťou, alebo 
b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti. 

/Trestný zákon §340/ 
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