
 

Výňatok ustanovení Zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a 

vykonávacej vyhláške, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve na zabezpečenie riadneho 

výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Bratislava I. až V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČISTOTA NA LOVNOM MIESTE 
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 
 
Ak loviaci privlastnenú rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví 
vnútorností, jej zvyšky nesmie hodiť do vody ani nechať na 
mieste lovu. 

UPOZORNENIA: 
 
- loviaci pri love môže na označenie lovného miesta použiť    
  výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto  
  označenie odstráni, 
- lov čereňom a lov pomocou biča sa považuje za lov rýb na  
  jednu udicu, 
- lov rýb môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má  
  rybársky prút na dohľad a môže s ním včas manipulovať, 
- osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého  
  svetelného zdroja s takou intenzitou  
  svetla, ktorá umožní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu, 
- držiteľ povolenia odovzdá pravdivo vyplnený záznam do 15.  
  januára nasledujúceho roku po skončení jeho platnosti   
  užívateľovi ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak  
  v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil. Ak držiteľ  
  povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ     
  mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.   

  

Na kaprových vodách sa zakazuje  
- loviť na viac ako dve udice, na háčiky s väčším počtom hrotov  
  ako tri,  
- loviť na živú, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15.3 do 31.5.,  
- loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,  
- na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú  
  a pri love na plavanú,  
- pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte  
  väčšom než tri a iné než muškárske náradie,  
- loviť na živú a mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou  
  menšou ako 10 cm,  
- loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej  
  napodobeniny rybky od 15.3. do 31.5.,  
- pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako  
  jednou nástrahou,  
- loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri  
  love na prívlač,  
- loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé  
  ramená, mŕtve ramená alebo odstavené ramená,  
- 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, 
- loviť na vodných nádržiach z rybárskeho člna od 1.1 do 31.5.,  
- loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych  
  udalostiach, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na   
  zimoviskách   

Denný čas lovu rýb  v rybárskych revíroch sa 
ustanovuje v kaprových vodách: 
 
- január až apríl, november, december od 6.00 h do 21.00 h, 
- máj od 4.00 h. do 24.00 h, 
- jún až október od 00.00 h do 24.00 h. 

Zakazuje sa  
- loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od   
  západu slnka do času osvetlenia miesta slnečným svitom,  
- loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej  
  ochrany, mimo určeného denného času lovu rýb,  
- privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú  
  mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet   
  alebo hmotnosť, 
- začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov  
  bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do  
  záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak  
  nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby. 

Lov rýb v rybárskych revíroch  
 
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len 
osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na 
rybolov alebo užívatelia.  
Rybársky lístok vydáva obec, mesto a v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská 
časť na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na 
právne úkony.  
Rybársky lístok sa vydáva a) týždenný, b) mesačný, c) ročný, 
d) trojročný.  
Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na 
meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi. 
Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa 
osobitného predpisu.  
Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte s 
prihliadnutím na výmeru, stav zarybnenia, zarybňovací plán, 
návštevnosť a analýzu úlovkov rybárskeho revíru.  
Súčasťou povolenia na rybolov je aj záznam o dochádzke k 
vode a úlovkoch (ďalej len „záznam“). Počas lovu rýb je osoba 
povinná mať rybársky lístok, povolenie na rybolov alebo 
osobitné povolenie na rybolov pri sebe a pri kontrole ich 
predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, 
príslušníka obecnej polície alebo člena rybárskej stráže. 
Rybársky lístok, povolenie na rybolov a osobitné povolenie na 
rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné na iné osoby. 
Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza v chránenom 
území s piatym stupňom ochrany, musí mať užívateľ pre 
potreby výkonu rybárskeho práva udelenú výnimku podľa 
osobitného predpisu.  
Miestne povolenie na kaprové vody oprávňuje držiteľa tohto 
povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu 
maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky 
severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Privlastnením 
si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia 
zanikne. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné 
ryby.  
V prípade zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si 
stanoveného počtu hore uvedených rýb v jednom kalendárnom 
roku môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVINNÁ VÝBAVA RYBÁRA 
 
Loviaci musí mať pri sebe: 
- meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby 
- uvoľňovač háčikov 
- primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb  
  vylovovacie kliešte 
- pri love na kaprovitých vodách spôsobom na položenú a  
  plavanú so stanovenou najväčšou lovnou  mierou rýb aj  
  rybársku podložku 
 
  Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo  
  prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu. 

 
   

Lovné miery pre revíry MsO SRZ Bratislava I.-V. 
a obdobie lovu 

 
Druh     Čas ochrany   Min. lov.    Max. lov.  
        miera        miera 
Amur biely, čierny     bez ochrany     60 cm 
boleň dravý       15.3.-31.5.     40 cm 
jalec hlavatý       15.3.-31.5.     25 cm 
jalec tmavý       15.3.-31.5.     30 cm 
jalec maloústy       15.3.- 31.5.     20 cm 
jeseter malý, sibírsky 15.3.-31.5.     45 cm  
  
kapor rybničný       15.3.-31.5.(pozn.    40 cm    individuálna 
lieň sliznatý       15.3.-31.5.     30 cm 
mieň sladkovodný      01.1.-15.3.     35 cm 
mrena severná       15.3.-31.5.     40 cm 
nosáľ sťahovavý        15.3.-31.5.     30 cm 
ostriež zelenkavý      bez ochrany   
pleskáč  siný             15.3.-31.5.     25 cm 
pleskáč  tuponosý     15.3.-31.5.     25 cm 
pleskáč  vysoký         15.3.-31.5.     30 cm 
pleskáč  zelenkavý    15.3.-31.5.     15 cm 
podústva severná       15.3.-31.5.     30 cm 
pstruh dúhový      bez ochrany     27 cm 
sumec veľký        01.1.-15.6.     70 cm 
šťuka severná        01.1.- 31.5.     60 cm 
tolstolobik biely, pestrý bez ochrany    45 cm 
úhor  európsky      bez ochrany     50 cm 
zubáč veľkoústy         01.1.-15.6.     50 cm 
zubáč volžský             01.1.-15.6.     35 cm 
 
Pozn. – na ostatných vodných plochách 
(štrkoviská) je lov kapra rybničného povolený od 01.01. do 
31.12. 

Ryby bez individuálnej ochrany 
 

amur biely, čierny; belička európska, červenica ostrobruchá, 
karas striebristý, ostriež zelenkavý, plotica červenooká, 
pstruh dúhový, tolstolobík biely, pestrý; úhor európsky 

Množstvo úlovkov a ich evidencia 
 
Loviaci si môže privlastniť  počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo 

viacerých rybárskych revíroch, najviac: 
- jeden kus jesetera malého, jesetera sibírskeho, sumca veľkého, alebo 
dva kusy úhora európskeho, kapra rybničného, mieňa sladkovodného, 

zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, lieňa sliznatého, 
mreny severnej;  k týmto  úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha 
dúhového, podústvy severnej  a nosáľa sťahovavého aby celkový počet 

privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť 
nepresiahla 5 kg. Tieto ryby sa zapisujú do záznamu o úlovkoch 
okamžite po ulovení.  

- taký počet všetkých druhov, ktorých celková hmotnosť nepresiahne  
5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje 
na invázne nepôvodné druhy rýb. 

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb sa denný 
lov rýb končí. Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má 
ustanovenú lovnú mieru do samostatného riadku záznamu, s uvedením 

druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne 
zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadku záznamu. 
Privlastnené druhy rýb, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje 

loviaci do samostatného riadku záznamu tak, že v príslušnom riadku 
záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú 
hmotnosť. Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb zapisuje loviaci do 

samostatného riadku záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu 
uvedie druh ryby, množstvo a ich celkovú hmotnosť.  
Deti od 3 do 6 rokov si môžu loviť len v sprievode plnoletej osoby 

a v jednom dni si môžu privlastniť taký počet všetkých druhov rýb, 
ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra 
rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, 

šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podústvy severnej, 
nosáľa sťahovavého, mreny severnej a lebo lososovitých druhov rýb. Ak 
si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, 

obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento kus ryby.  
Deti od 6 do 15 rokov si môžu loviť len v sprievode plnoletej osoby 
a v jednom dni si môžu privlastniť taký počet všetkých druhov rýb, 

ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus druhov rýb 
ako deti. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku 
presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako 

prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa 
jeho denný úlovok na tento kus ryby.  
Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia na 

alebo osobitného povolenia, môže loviť ryby ako plnoletá osoba.  
Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť 
bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých 

kolónok, v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy 
kontrolného orgánu.  
Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na 

lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je 
považované z a vyhradzovanie si miesta lovu. 
 

 

Ulovené ryby v dobe ich ochrany alebo ak 
nedosahujú lovnú mieru, je nutné ich čo najrýchlejšie 
pustiť naspäť aj keď sú akokoľvek poranené! Ak 
nemožno takejto rybe vytiahnúť háčik bez poranenia, 

loviaci prestrihne nadväzec a pustí rybu aj s háčikom. 

NA ZÁVER 
Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby – pričom poradie týchto slov je veľmi dôležité. 
Príroda nie je nevyčerpateľná a vo svojej obrodnej činnosti nepočíta s človekom. Ak si chceš zachovať radosť z lovu 
rýb i do budúcnosti, staň sa jej ochrancom a pomocníkom. Pamätaj, že len rybu, ktorú pustíš, môžeš znova uloviť. 
Staraj sa o čistotu vody a okolitej prírody, čo je základnou podmienkou života rýb a života vôbec. Správaj sa ako rybár 
21. storočia. 


