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Právne normy upravujúce podmienky športového lovu rýb

 Zákon č. 216/2018 Z. z.  o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov Za ryby sú považované vodné stavovce dýchajúce žiabrami a 

kruhoústnice vo všetkých vývojových štádiách a planktonické bezstavovce alebo bentické 

bezstavovce žijúce vo vode!

 Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 

Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov

 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

+ Rybolovný poriadok daného rybárskeho revíru



Oprávnenie na lov rýb

Nevyhnutné podmienky na lov rýb:

 rybársky lístok

• vydáva obec

– trojročný

– ročný

– measčný

– týždenný

 povolenie na rybolov („povolenka“)

• vydáva užívateľ revíru

alebo

 osobitné povolenie na rybolov vydané ministerstvom („ministerská povolenka“)



Spôsoby lovu rýb

1. Lov na plávanú

- max 2 udice

- udice v dosahu loviaceho

- odstrániť označenie vnadiska

2. Lov na položenú

- max 2 udice

- udice v dosahu loviaceho

- odstrániť označenie vnadiska

3. Lov prívlačou

- 1 udica

4.      Lov muškárením

- 1 udica

- záťaž súčasťou mušky

+ lov čereňom = 1 udica



Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho 

revíru vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej 

pokrývke s veľkosťou maximálne 25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. 

Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. 

Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod 

ľadom je na vlastné nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a 

uvedie v povolení alebo rybárskom poriadku. Zoznam takýchto revírov platný 

na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 

31. marca.



Zakázané spôsoby lovu rýb

 používať výbušniny

 používať otravné a omamné látky

 používať harpúny

 používať bodce

 používať udice bez prúta

 používať elektrický prúd

 strieľať ryby

 podsekávať

 chytať do rúk a ôk

 zbierať ikry

 loviť pomocou svetla

 používať samočinné lovné zariadenia

 používať čerene s plochou > 1 m2

 loviť v rybovode, pod ním a nad ním

 zabraňovať ťahu

 loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, nerese a 
zimoviskách

 loviť vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody

 loviť na vodohospodárskych stavbách a vo vzdialenosti od nich vyznačenej tabuľou

 loviť z mostov

 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



Zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách

 loviť viac než 1 udicou

 používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti

 používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než 3

 loviť na plávanú a položenú

 používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu 

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

vodných nádrží a ostatných vodných plôch

 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 

 loviť viac ako 3 dni v týždni

 akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb

 loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta 

lovu slnečným svetlom

 loviť ryby pod ľadom

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

Zákaz lovu neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej 

lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky



Zakázané spôsoby lovu v lipňových vodách

 loviť viac než 1 udicou

 loviť inak ako muškárením alebo na plávanú 

 používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než 3 a iné ako muškárske náradie, nástrahy 

nad 10 cm

 používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti

 používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu

 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 

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

 vnadenie a zakrmovanie rýb inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu

 loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta 

lovu slnečným svetlom

 loviť viac ako 5 dní v týždni

 loviť ryby pod ľadom

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

Zákaz lovu neplatí od 1. novembra do 31. decembra na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov 

povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky



Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách

 loviť na viac ako 2 udice

 pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou

 loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú 

 loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač

 loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri

 pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske 

náradie

 loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája

 loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm

 loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. 

mája

 loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta 

lovu slnečným svetlom 

 loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti 

 loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája

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

ramená

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. 
To neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky; pre kaprové vody, 

ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien a odstavených ramien; kaprové vody, ktoré sú 

ostatnými vodnými plochami.



Zakázané spôsoby lovu v pri love hlavátky

 používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti 

 loviť hlavátku inak než prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy menšie 

ako 15 cm 

 ponechať si v jednom kalendárnom roku viac ako 1 hlavátku, aj keď sa lov 

uskutočňuje vo viacerých revíroch

 loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do 

času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom

 loviť hlavátku na pstruhových vodách alebo lipňových vodách od 1. novembra do 

31. decembra bez povolenia na lov hlavátky



Ďalšie ustanovenia pri love

 rozostup medzi loviacimi min 5 m (ak sa nedohodnú ináč)

 pri muškárení alebo prívlači rozostup min 20 m (ak sa nedohodnú ináč)

 lovné miesta sa nesmú vyhradzovať!

 ryby, ktoré nie je možné si prisvojiť okamžite pustiť bez ohľadu na zdravotný 
stav

 Ak loviaci ulovenú rybu nevie spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody

 Ak je ryba označená viditeľnou značkou, túto skutočnosť uvedie do 
záznamu s uvedením druhu, dĺžky, hmotnosti a takto označenú rybu vráti s 
náležitou opatrnosťou späť do vody

 prechovávanie živých rýb v sieťkach alebo iných zariadeniach tak, aby 
nedochádzalo k poraneniu

 usmrtené ryby prechovávať tak, aby bola možnosť kontroly ich dĺžky

 odpad po čistení rýb nevhadzovať do vody, za čistotu miesta lovu 
zodpovedá loviaci



Ďalšie ustanovenia pri love

 použitie člna len na stojatých vodách > 10 ha

 osvetlenie miesta lovu 1 hodinu po západe slnka až do východu slnka

 sonar len pred začatím lovu

 povinná výbava

– podberák alebo vylovovacie kliešte (len pri love dravých rýb)

– uvoľňovač háčikov

– meradlo

– na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou 

najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj 

rybársku podložku.



Množstvo úlovkov a ich evidencia

Pred začatím lovu zapísať dochádzku do povolenky!

 začiatok lovu = zostavená udica

Loviaci si za 1 deň môže privlastniť:

 jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, 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 potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže
privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa
sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť
nepresiahla 5 kg

 všetky druhy rýb max 5 kg 

 evidencia v zázname o úlovkoch!

– cenné ryby okamžite po prisvojení

– ostatné ryby po prerušení alebo skončení lovu

 vyplnený záznam o úlovkoch do 15. januára odovzdať užívateľovi revíru





Ochrana rýb

 v pstruhových vodách zákaz rybolovu od 1. októbra do 15. apríla

 v lipňových vodách zákaz rybolovu od 1. januára do 31. mája

 v kaprových vodách zákaz rybolovu od 15. marca do 31. mája
 od 1. do 15  mája možnosť konať preteky

 možnosť požiadať o výnimku na skorší lov od 16. mája

• individuálna ochrana rýb

– druhy celoročne chránené

– druhy s určeným časom individuálnej ochrany

– druhy bez určenia času individuálnej ochrany (možnosť loviť celý rok)

• denný čas lovu rýb

– osobitne pre kaprové, lipňové a pstruhové vody

– čas lovu závisí od konkrétneho mesiaca

• lovná miera rýb

– druhy s určenou minimálnou lovnou mierou

– druhy bez určenia lovnej miery

Užívateľ môže do 30. septembra požiadať MŽP SR o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie 

najväčšej lovnej miery rýb. Zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno aj na druhy rýb, ktoré nemajú ustanovenú 

najmenšiu lovnú mieru podľa odseku 3. Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb 

možno upraviť vždy na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka; túto skutočnosť užívateľ 

zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku



Rybárska stráž

 Člen RS pri výkone funkcie je verejný činiteľ! 

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

Oprávnenia RS:

 kontrolovať doklady, náradie, úlovky, plavidlá, nádrže na ryby

 obmedziť osobnú slobodu pri pristihnutí páchania trestného činu pytliactva

 pri pristihnutí z páchania trestného činu pytliactva prehľadať dopravný 

prostriedok, tašky

 pri pristihnutí z páchania trestného činu pytliactva odnímať rybolovné náradie, 

rybársky lístok, povolenie na lov, úlovky

 používať donucovacie prostriedky

Člen rybárskej stráže je povinný nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom

mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať preukazom člena

rybárskej stráže



Slovenský rybársky zväz

 ústredný orgán SRZ Rada Žilina

 Miestne organizácie SRZ

 Mestské organizácie SRZ

– Obvodné organizácie SRZ

– Odbočky (Bratislava)

Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem 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, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Organizačná štruktúra:

základné organizácie


