
ZÁKAZY 

Lov rýb z rybárskeho člna, (bez ohľadu na jeho dĺžku, teda aj z bellyboatu) a rovnako aj použitie 
zavážacích lodiek je zakázané v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha. Zároveň je 
zakázané loviť na kaprových vodách ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach v čase od 1. januára 
do 31. mája. 
 
Revíry s režimom chyť a pusť- zákaz používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Na 
revíri CHAP sa naďalej zakazuje privlastniť si ulovenú rybu, avšak s výnimkou inváznych nepôvodných 
druhov rýb. Poslednou novinkou týkajúcou sa revírov chyť a pusť je zákaz loviť ryby háčikmi 
s protihrotom. Tento zákaz sa vzťahuje ale iba na pstruhové a lipňové vody.  
 
PSTRUHOVÉ VODY 
Pribudol nový zakázaný spôsob lovu- lov s použitím živej rybky, mŕtvej rybky alebo jej časti. Zároveň 
je zakázané akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb a tiež  je zakázané používať pri love sbirolino, 
bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou – a to okrem pstruhových 
vodných nádrží a ostatných vodných plôch v pstruhovom režime. Zároveň sa zakazuje používať ako 
nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syry červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo 
všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier. 
 
LIPŇOVÉ VODY 
Veľkosť mušky je od 1.1.2019 obmedzená na maximálne 10 centimetrov. Muškári loviaci hlavátku 
budú môcť používať iba mušku väčšiu ako 15 centimetrov. Na lipňových vodách bude lov povolený 
len na jednu udicu a to len spôsobom muškárením alebo plávanou. Nový zákon o rybárstve zakázal 
ako nástrahu použitie živej, mŕtvej rybky alebo jej časti. 
 
KAPROVÉ VODY 
Pre rybolov na kaprových vodách sa zaviedol pri love na plávanú a položenú maximálny počet dvoch 
háčikov na jednej udici. Pri prívlači je obmedzenie loviť na umelú nástrahu s maximálnym počtom 
troch háčikov. Háčik má stanovený najvyšší počet hrotov – tri. Viac hrotové háčiky ako trojháčiky sú 
zakázané. Lov prívlačou a zároveň aj lov muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny 
rybky bude možný počnúc 1. júnom (vrátane) a končiac 14. marcom - pre porovnanie podľa starého 
zákona o rybárstve sa lov prívlačou povoľuje a teda začína od 16. júna (vrátane) a končí 31. januára.  
 
Na kaprových vodách sa ďalej zakazuje loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou 
dĺžkou menšou ako 10 centimetrov. Zároveň ale treba dbať na lovnú mieru jednotlivých druhov 
ustanovenú vo vyhláške. Taktiež je zakázané loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti.  
 
LOV HLAVÁTKY   
Držitelia hlavátkových povolení ju budú môcť loviť a privlastniť si ju v čase od 1. novembra do 31. 
decembra na lipňových ale aj pstruhových vodách s výskytom hlavátky. Zároveň bude zakázané loviť 
hlavátku inak než prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 centimetrov. 
Rovnako bude zakázané používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. 
 

ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY 

Druh ryby 
Čas individuálnej ochrany podľa 
Vyhlášky účinnej do 31.12.2018  

Čas individuálnej ochrany podľa 
Vyhlášky účinnej od 01.01.2019 

pstruh dúhový 1.1.-15.4. bez času individuálnej ochrany 

sivoň potočný 1.1.-15.4. bez času individuálnej ochrany 

ploska pásava celoročne hájený druh 1.1.-31.5. 



šťuka severná 1.1.-15.6. 1.1.-31.5. 

sumec veľký 15.3.-15.6. 1.1.-15.6. 

zubáč veľkoústy 15.3.-15.6. 1.1.-15.6. 

zubáč volžský 15.3.-15.6. 1.1.-15.6. 

kapor rybničný 

od 15. marca do 31. mája -  čas 
individuálnej ochrany neplatí od 
1. mája do 15. mája, keď je jeho 
lov povolený v čase rybárskych 
pretekov, a od 15. mája na 
základe ministerstvom povolenej 
výnimky 

od 15. marca do 31. mája – 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,  

jalec hlavatý bez času individuálnej ochrany 15.3.-31.5. 

úhor európsky 1.9.-30.11. bez času individuálnej ochrany 

čerebľa pestrá bez času individuálnej ochrany celoročne hájený druh 

hlaváč bieloplutvý, pásoplutvý 15.3.-31.5. celoročne hájený druh 

   

DENNÝ ČAS LOVU RÝB: 
Kaprové revíry: 

január, február, marec, apríl, november, december: 6:00-21:00 

máj:  4:00-24:00 

jún, júl, august, september, október: 00:00 – 24:00 

 

Pstruhové revíry: 

apríl, september: 06:00 -20:00 

máj, august: 5:00-21:00 

jún, júl: 4:00-22:00 

november, december: 7:00-19:00 (platí len pre držiteľa hlavátkového povolenia) 

 

LOVNÁ MIERA RÝB 

Povinnosť dodržať najmenšiu lovnú mieru rýb aj u rýb, ktoré sú použité ako nástraha pri love 
rýb v kaprových vodách. Vyhláška dáva možnosť na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie 
najväčšej lovnej miery rýb v jednotlivých revíroch.  

   

Druh ryby 
Lovná miera podľa Vyhlášky 
účinnej do 31.12.2018 

Lovná miera podľa Vyhlášky 
účinnej od 01.01.2019 

hlavátka podunajská 70cm 80cm 

jalec hlavatý 20cm 25cm 

jalec tmavý 20cm 30cm 



lieň sliznatý 25cm 30cm 

lipeň tymiánový 27cm 33cm 

nosáľ sťahovavý 20cm 30cm 

pleskáč siny 20cm 25cm 

pleskáč tuponosý 20cm 25cm 

pleskáč zelenkavý neustanovená lovná miera 15cm 

pstruh dúhový 25cm 27cm 

pstruh jazerný 45cm 50cm 

pstruh potočný 25cm 27cm 

sivoň potočný 25cm 27cm 

úhor európsky 45cm 50cm 

ploska pásavá celoročne hájený druh neustanovená lovná miera 
 

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA   

Loviaci (dospelý) si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých 
rybárskych revíroch, najviac: 

a) 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,  

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

Znížila sa tak nielen najvyššia denná hmotnosť privlastnených rýb zo 7 kg na 5 kg, ale rozšíril 
sa aj zoznam ,,ušľachtilých rýb“ – teda rýb, ktorých si môžeme denne privlastniť len určitý počet. 
Znížili sa pôvodné 2 kusy sumca na 1 kus denne; a rovnako v prípade pstruha potočného, jazerného 
a lipňa tymiánového z pôvodných 4 kusov sa znížil ich počet na 2 privlastnené kusy denne. Vyhláška 
dáva lovcovi možnosť doplniť do počtu 4 ks privlastnených rýb úlovkami pstruha dúhového, sivoňa 
potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého.  

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb v rámci povolenia sa denný lov rýb 
skončí. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 5 kg, loviaci si môže 
privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť. 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.  

Podľa § 14 odsek 8 loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do 
záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 – tzv. 
,,ušľachtilú rybu“ zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb 
loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. 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. 

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 riadka záznamu. Privlastnené 



druhy rýb, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu 
tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú 
hmotnosť.  

POVINNÁ VÝBAVA 

Loviaci pri love musí mať pri sebe: meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, 
uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri 
love 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.  

 

Spôsoby lovu rýb - § 18 vyhlášky 

Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z 
rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, 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 
rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý 
umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode so 
správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť zavážania 
nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 
30. septembra a zverejní ho v povolení alebo v rybárskom poriadku.  

 

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 lovu 
nemôže byť súčasne 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.  

 

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.  

 

Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 
1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov 
rýb na jednu udicu a jeho použitie je možné len na kaprových vodách.  

 


