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Prípravné testové otázky k skúškam záujemcov o členstvo v MsO SRZ Senica  
1) Ktorý zákon o rybárstve je účinný od 1. 4. 2002?  
2) Ktorá vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve je účinná od 15. 04. 2006?  
3) Ktorý trestný zákon a v ktorom ustanovení opäť upravil kritériá trestného činu 

pytliactva?  
4) Podľa účelu využitia rybárskych revírov sa členia vody na:  
5) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby:  
6) Kto vydáva povolenie na rybolov?  
7) V pstruhových vodách je zakázaný lov všetkých rýb v čase: 
8) V kaprových vodách je zakázaný lov všetkých rýb v čase:  
9) Všeobecný zákaz lovu rýb v kaprových vodách sa nevzťahuje na:  
10) Na koľko udíc môže loviaci v kaprových vodách loviť?  
11) Koľko naväzcov s jednoduchým háčikom môže použiť loviaci v kaprových 

vodách na, jednej udici?  
12) Kedy je zakázané v kaprových vodách loviť na rybku alebo prívlač?  
13) Loviť na prinesenú rybku z iného revíru je:  
14) Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je 

povinnosťou:  
15) Člen rybárskej stráže pri výkone svojej činnosti sa na požiadanie okrem 

služobného odznaku, ktorý nosí na viditeľnom mieste preukáže:  
16) Kto vydáva štátny rybársky lístok?  
17) Do ktorého termínu je každý povinný odovzdať rybárskemu hospodárovi 

„Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ za predchádzajúci rok?  
18) Ryby, ktoré sú ulovené v dobe ich hájenia alebo nedosahujú predpísanú 

minimálnu mieru je rybár: 
19) Čo je loviaci povinný urobiť po ulovení ryby, ktorú si privlastnil?  
20) Dokedy je člen SRZ povinný zaplatiť členský príspevok za príslušný rok?  
21) Čo rozumieme pod pojmom: „Čas individuálnej ochrany rýb.“  
22) Pre ktoré rybárske revíry platí miestne povolenie vydané MsO SRZ Senica?  
23) Pri love na prívlač v kaprových vodách sa zakazuje loviť:  
24) Čas individuálnej ochrany kapra:  
25) Kedy je chránený kapor v kaprových vodách okrem času individuálnej ochrany?  
26) Pri akej príležitosti sa môže loviť kapor v čase hájenia?  
27) Čas individuálnej ochrany šťuky severnej je:  
28) Ktoré druhy rýb možno loviť v kaprových vodách po celý rok v revíroch, kde 

neplatí všeobecný zákaz lovu? 
29) Čas individuálnej ochrany zubáča veľkoústeho je:  
30) Čas individuálnej ochrany sumca je:  
31) Denný čas lovu rýb v kaprových vodách v mesiacoch : január, február, 

november, december je: 
32) Letný čas lovu rýb v kaprových vodách v mesiacoch: máj a jún je:  
33) Denný čas lovu rýb v kaprových vodách v mesiacoch: júl a august je:  
34) Denný čas lovu rýb v kaprových vodách – na hraničných vodách v mesiacoch: 

november a december je:  
35) Najmenšia lovná miera kapra je:  
36) Najmenšia lovná miera šťuky severnej je:  
37) Najmenšia lovná miera zubáča veľkoústeho je:  
38) Najmenšia lovná miera sumca veľkého je:  
39) Najmenšia lovná miera karasa striebristého je:  
40) Najmenšia lovná miera ostrieža zelenkavého je:  
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41) Najmenšia lovná miera úhora európskeho je:  
42) Najmenšia lovná miera kapra v rybárskych revíroch MsO SRZ Senica podľa 

miestneho rybárskeho poriadku je:  
43) Najmenšia lovná miera šťuky severnej v rybárskych revíroch MsO SRZ Senica 

podľa miestneho poriadku je:  
44) Najmenšia lovná miera zubáča veľkoústeho v rybárskych revíroch MsO SRZ 

Senica podľa miestneho poriadku je:  
45) Čo je povinný loviaci urobiť pred začatím lovu?  
46) V kaprových vodách si môže loviaci privlastniť v jednom dni lovu po dva kusy 

kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa 
sliznatého prípadne kombináciu dvoch kusov a lov musí ukončiť:  

47) Aký počet všetkých druhov rýb si môže dospelý loviaci privlastniť?  
48) V kaprových vodách si môže dospelý loviaci privlastniť v jednom dni lovu 4 ks 

lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej, mreny severnej, 
alebo ich kombináciu a musí ukončiť lov:  

49) Aký spôsob lovu môžu vykonávať deti od 6 do 14 r. s platným povolením na 
rybolov?  

50) Akým spôsobom môže loviť ryby mládež vo veku od 15 – 18 rokov s platným 
povolením?  

51) Čo je povinnou súčasťou základnej výbavy loviaceh?  
52) Lov na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím:  
53) Lov na položenú a plávanú sa nesmie vykonávať ak:  
54) Lov na položenú je spôsob lovu rýb s použitím:  
55) Použitie sonaru pri love rýb je možné:  
56) Slovenský rybársky zväz je:  
57) Členstvo vo zväze je dobrovoľné a členom sa môže stať občan:  
58) Práva členov zväzu sú:  
59) Povinnosti členov zväzu sú:  
60) Kto prijíma nových členov do MsO SRZ Senica:  
61) Disciplinárna komisia výboru MsO SRZ Senica prejednáva a rozhoduje o:  
62) Členstvo vo zväze zaniká keď:  
63) Orgány MsO SRZ Senica sú:  
64) Najvyšší orgán základnej organizácie je:  
65) Pri love nástražných rybiek sa môže použiť čereň o rozmeroch maximálne:  
66) Ktoré druhy rýb je možné použiť ako nástrahu pri love dravcov?  
67) Ktorým orgánom je rybár povinný predložiť na požiadanie rybársky lístok a 

povolenie na rybolov?  
68) Akú vzdialenosť je povinný rybár dodržiavať od svojho suseda?  
69) Ktoré druhy rýb sú bez času individuálnej ochrany?  
70) Medzi zakázané spôsoby lovu rýb nepatrí:  
71) Medzi zakázané spôsoby lovu rýb patrí:  
72) Akú vzdialenosť treba dodržiavať medzi loviacimi na prívlač?  
73) Postavenie člena rybárskej stráže je:  
74) Kto je povinný v rybárskom revíri uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a 

požiadavku člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho oprávnení?  
75) Donucovacími prostriedkami, ktoré môže člen rybárskej stráže použiť sú:  
76) V pstruhových vodách sa môže loviť na živú rybku?  
77) Akým spôsobom si môže loviaci lovné miesto vyhradzovať?  
78) Kedy je dovolené používanie sonaru?  
79) Koľko dní v týždni môže rybár loviť v pstruhových vodách?  
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80) Koľko dní v týždni môže rybár loviť v kaprovitých vodách?  
81) Ktoré ryby si môžeme privlastňovať a nemajú ustanovenú lovnú mieru?  
82) Aké sú to lososové vody?  
83) Čo je to rybársky revír?  
84) Aké sú to kaprové vody?  
85) Čo je to rybárske právo?  
86) Čo je zakázané v chránenej rybárskej oblasti?  
87) Čo je zakázané v ryb. revíri s režimom „Lovenie rýb a ich púšťanie“?  
88) Čo je neoddeliteľnou súčasťou povolenia na rybolov? 
89) Na ktoré kaprové vody neplatí zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 31. 5.?  
90) Zakázané spôsoby lovu rýb sú:  
91) V kaprových vodách sa zakazuje: 
92) Čo rozumieme pod mimoriadnou situáciou v rybárskom revír?  
93) Čo je zakázané pri mimoriadnej situácii v rybárskom revíri?  
94) Čo je člen rybárskej stráže oprávnený kontrolovať? 
95) Čo je člen rybárskej stráže oprávnený kontrolovanej osobe prehľadať?  
96) Od 1. 10. do 15. 4. sú chránené tieto ryby:  
97) Bez času individuálnej ochrany sú tieto ryby:  
98) Ktoré ryby si môže loviaci privlastniť? 
99) Lovná miera rýb sa meria od – po:  
100) Čo urobím s rybou, ktorá nedosiahla stanovenú mieru, alebo je v čase 

individuálnej ochrany?  
101) Čo nesmie urobiť užívateľ revíru ak rybár neodovzdá do 15. 1. záznam o 

úlovkoch?  
102) Lov na prívlač je lov pri ktorom:  
103) Ako môže loviť mládež vo veku 15.-18. rokov?  
104) Kedy si môže loviaci privlastniť úlovok?  
105) Nezaplatenie členského príspevku do 31. 3. má za následok?  
106) Ako je loviaci povinný evidovať úlovky?  
107) V koľkých organizáciách SRZ môže byť člen organizovaný?  
108) Najmenšia lovná miera jalca hlavatého, nosáľa sťahovavého a lieňa sliznantého 

je:  
109) Najmenšia lovná miera boleňa dravého a mreny severnej je:  
110) Prečo nesmie loviaci použiť skokana zeleného, skokana hnedého a rosničku 

zelenú ako nástrahu na dravcov?  
111) Kde loviaci nájde (zistí) miestne úpravy lovných mier?  
112) V kaprových vodách je zakázané loviť na rybku a na prívlač v termíne od:  
113) Čo musí loviaci urobiť ihneď po skončení lovu?  
114) Akú povinnosť má loviaci ak loví i v čase od 22.00 – 04.00 hod.?  
115) Na koľko udíc môže loviaci loviť ryby ak loví na prívlač?  
 

Pomôcky na štúdium: 
1) Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. v znení z.č.246/2003 Z.z., z.č.525/2003 Z.z., 

a z.č.587/2004 Z.z.  
2) Stanovy SRZ  
3) Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Senica 


