
1. 

Vymenujte povinnú výbavu rybára. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Keď niekto loví ryby nepovoleným spôsobom, 

napríklad v lososovom pstruhovom revíri loví na 

plavák dopúšťa sa : 

a) priestupku 

b) trestného činu pytliactva 

c) nedopúšťa sa ničoho pretože na pstruhových 

    vodách sa môže chytať na plavák 

3. 

Rybárstvo je: 

a) lov rýb, zdokonaľovanie v rybárskych 

    technikách a pretekanie 

b) lov rýb za účelom nadobudnutia rybacieho 

    mäsa 

c) činnosti zamerané na ochranu a zveľaďovanie 

    rybárskych revírov a ich využívanie k 

    športovému rybolovu  

4. 

Uveďte aspoň 4 druhy rýb, ktoré sa vyskytujú 

prevažne v kaprových vodách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Uveďte aspoň 4 druhy rýb ktoré sa vyskytujú 

prevažne v lososových pstruhových vodách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Rieka Kysuca od sútoku Bystrice a Kysuce v 

meste Krásno nad Kysucou po cestný most v 

Považskom Chlmci patrí medzi: 

a) kaprové vody 

b) lososové lipňové vody 

c) lososové pstruhové vody 

d) chovné rybárske revíry 

7. 

Vadičovský potok patrí medzi: 

a) kaprové vody 

b) lososové lipňové vody 

c) lososové pstruhové vody 

d) chovné rybárske revíry 

8. 

Vodná nádrž Neslušanka  patrí medzi: 

a) kaprové vody 

b) lososové lipňové vody 

c) lososové pstruhové vody 

d) chovné rybárske revíry 



9. 

Vodná nádrž Ochodnica patrí medzi: 

a) kaprové vody 

b) lososové lipňové vody 

c) lososové pstruhové vody 

d) chovné rybárske revíry 

10. 

Potok Snežničanka patrí medzi 

a) kaprové vody 

b) lososové lipňové vody 

c) lososové pstruhové vody 

d) chovné rybárske revíry 

11. 

Ktoré tri listiny je povinný mať počas lovu rybár 

pri sebe a na požiadanie predložiť členovi 

rybárskej stráže, členovi policajného zboru alebo 

mestskému policajtovi? 

 

 

 

 

 

 

12. 

Chránená rybárska oblasť je revír alebo časť 

revíru, v ktorej sa nesmie: 

a) klásť oheň 

b) loviť ryby bez povolenia 

c) loviť ryby keď sú chránené 

d) loviť ryby akýmkoľvek spôsobom 

13. 

Revír s režimom chyť a pusť je revír: 

a) kde sa chytajú ryby mokrými rukami 

b) kde je zakázané ulovenú rybu si privlastniť 

c) kde je zakázané privlastňovať si ryby ktoré 

    nedosahujú lovnú mieru 

d) kde sa nesmie pytliačiť 

14. 

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 ulovenú rybu si privlastniť 

d) kde sa nesmú loviť ryby bez povolenia 

15. 

Kedy sa nesmie loviť v pstruhových vodách? 

 

16. 

Kedy sa nesmie loviť v lipňových vodách? 

 

17. 

Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, ktoré 

niesu vodným tokom? (priehrady, jazerá) 

 

18. 

Čo to je lovná miera? 

 

19. 

Čo je potrebné zapísať pred začatím lovu? 

 

20. 

Napíš aspoň 4 zakázané spôsoby lovu. 

 

21. 

Môže sa v lososových pstruhových vodách loviť 

na 2 udice? 

a) áno 

b) nie 

22. 

Môže dospelý rybár loviť v kaprových  vodách 

na 2 udice? 

a) áno 

b) nie 



23. 

Môže sa v lososových pstruhových vodách loviť 

na živú rybku? 

a) áno 

b) nie 

24. 

Môže sa v lososových pstruhových vodách loviť 

na mŕtvu rybku? 

a) áno 

b) nie 

25. 

Môže sa v lososových pstruhových vodách loviť 

spôsobom na plávanú a na ťažko? 

a) áno 

b) nie 

26. 

Môže sa v lososových pstruhových vodách loviť 

na červíka alebo hmyz? 

a) áno 

b) nie 

27. 

Koľko krát za týždeň môžte loviť v lososových 

pstruhových vodách? 

 

28. 

Môže sa v lososových lipňových vodách loviť 

na červíka alebo hmyz? 

a) áno 

b) nie 

29. 

Môže sa v lososových lipňových vodách loviť 

na ťažko? 

a) áno 

b) nie 

30. 

Môže sa v lososových lipňových vodách loviť 

na tarhoňu alebo ikry napodobňujúce nástrahy? 

a) áno 

b) nie 

31.  

Koľko nadväzcov môžete mať na kaprovej vode 

keď chytáte na tažko? 

 

32. 

Keď lovíte na kaprovej vode spôsobom na 

prívlač, môžte mať ešte nahodenú udicu na 

ťažko alebo na plavák? 

a) áno 

b) nie 

33. 

Uveďte kde je na Kysuci revír chyť a pusť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

Kedy je na kaprových vodách zakázané loviť na 

rybku a prívlač? 

 

35. 

Keď lovíte muškárením môžte mať naviazané 

maximálne. 

a) 1 umelú mušku 

b) 2 umelé mušky 

c) 3 umelé mušky 

d) 4 umelé mušky 



36.- 

Čo je to čas individuálnej ochrany? 

 

 

 

 

 

 

37. 

Kedy sa nesmie loviť kapor? 

 

38. 

Kedy sa nesmie loviť pstruh potočný? 

 

39. 

Kedy sa nesmie loviť lipeň tymiánový? 

 

40. 

Kedy sa nesmie loviť mrena severná? 

 

41. 

Kedy sa nesmie loviť podustva severná? 

 

42. 

Môže sa používať vodný hmyz ako nástraha? 

 

43. 

Môžeme na všetkých rybárskych revíroch 

celolročne loviť počas celého dňa i noci? 

a) áno 

b) nie, v každom type vôd je stanovený denný 

    čas lovu rýb podľa mesiaca v roku 

44. 

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 

45. 

Koľko kusov kapra rybničného, zubáča 

veľkoústeho, šťuky severnej, sumca alebo lieňa 

alebo kombináciu týchto rýb si môže mladý 

rybár ponechať? 

a) 1 kus 

b) 2 kusy 

c) 3 kusy 

d) 4 kusy 

46. 

Koľko kusov lososovitých druhov rýb, lipňa 

tymiánového, mreny severenj a podustvy 

severnej alebo kombináciu týchto rýb si môže 

dospelý rybár ponechať? 

a) 1 kus 

b) 2 kusy 

c) 3 kusy 

d) 4 kusy 

47. 

Koľko kusov lososovitých druhov rýb vrátane 

lipňa tymiánového, alebo kombináciu týchto rýb 

si môže mladý rybár ponechať? 

a) 1 kus 

b) 2 kusy 

c) 3 kusy 

d) 4 kusy 

48. 

Koľko kusov mreny severnej a podustvy 

severnej alebo kombináciu týchto rýb si môže 

mladý rybár ponechať? 

a) 1 kus 

b) 2 kusy 

c) 3 kusy 

d) 4 kusy 

49. 

Koľko kilogramov rýb si môže ponechať 

dospelý rybár? 

 



50. 

Koľko kilogramov rýb si môže ponechať mladý 

rybár? 

 

51. 

Privlastnením si maximálneho povoleného počtu 

a hmotnosti rýb : 

a) denný lov končí 

b) denný lov nekončí pretože pokiaľ má rybár 

     povolenie môže chytať a privlastňovať ryby 

     koľko sa mu zachce 

c) končí lov iba na revíri v ktorom má zapísanú 

    vychádzku. Môže však prejsť na druhý revír a 

    tam chytať znovu. 

d) môže ísť loviť na iný typ vody, napríklad keď 

    odchytal na lososovej vode môže prejsť na 

    kaprovú a tam znovu chytať 

52. 

Aká je lovná miera jalca hlavatého na rieke 

Kysuca? 

 

53. 

Aká je horná miera kapra rybničného na VN 

Neslušanka? 

a) 60 cm. Teda môže si ponechať kapra od 40 do 

    59 cm. 

b) 70 cm. Teda môže si ponechať kapra od 40 do 

    69 cm. 

c) 80 cm. Teda môže si ponechať kapra od 40 do 

    79 cm. 

d) 90 cm. Teda môže si ponechať kapra od 40 do 

    89 cm. 

54. 

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 

b) ponechanú rybu zapísať keď ukončí alebo 

    presuší lov 

c) ponechanú rybu zapísať na konci sezóny 

d) ponechanú rybu netreba zapisovať nikam 

55. 

Mladý rybár od 6 do 15 rokov môže loviť: 

a) sám ako plnoletá osoba 

b) jedine v sprievode plnoletej osoby 

c) jedine v sprievode plonoletej osoby, ktorá má 

     platné povolenie na rybolov 

d) môže chytať sám iba v lete 

 


