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1. Predslov 
 
       Slovenský rybársky zväz, prostredníctvom RADY, ako výkonného orgánu v 
zmysle Stanov SRZ, poskytuje svojim organizačným zložkám odbornú a metodickú 
pomoc s cieľom  sústavne zvyšovať úroveň členov zväzu.  
 
          Pre zabezpečenie obnovy a rastu členskej základne SRZ venuje RADA zvláštnu 
pozornosť mládeži so záujmom o rybársky šport a ľuďom, ktorí sa venujú deťom 
a mládeži v rámci mimoškolskej výchovy. Prostredníctvom podpory vedúcich krúžkov 
mladých rybárov a propagácie rybárskeho športu medzi mládežou podporuje 
verejnoprospešný záujem zmysluplného využívania voľného času. 
 
 Problémom značnej časti súčasnej mladšej populácie je, že nedokáže 
cieľavedome využívať svoj voľný čas. Jeho trávenie je častejšie ovplyvnené konzumom, 
vtieranou reklamou a priemyslom voľného času než zmysluplnou aktivitou. 
Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti rybárstva v rámci mimoškolskej výchovy vedie k 
ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia ako verejnoprospešného záujmu.  
 Práve preto má súčasná RADA záujem podporovať vedúcich krúžkov mladých 
rybárov a mimoškolské aktivity deti v oblasti rybárstva a zvyšovať úroveň členov zväzu 
do budúcnosti. 
 
    V dôsledku zmien, ktoré boli prijaté medzinárodnými organizáciami a 
federáciami, ktorých SRZ je zmluvným členom, ako aj z dôvodu poklesu počtu 
záujmových krúžkov v oblasti rybárstva zapríčinených aj nezáujmom miestnych a 
mestských organizácií SRZ pracovať s deťmi a mládežou, sa Rada na svojom aprílovom 
zasadnutí v roku 2007 a v septembri roku 2015 (uznesenie číslo 74/2015)  zaoberala 
týmto stavom a odsúhlasila potrebu vydania metodického materiálu pre vedúcich 
záujmových krúžkov mladých rybárov ako praktickú pomôcku pre činnosť vedúcich 
krúžkov.  
 
 
 

               2. Ciele a úlohy záujmového krúžku ,,Mladý rybár" 
 
Cieľom záujmového krúžku je prostredníctvom záujmu o športový lov rýb podporovať                       
a rozvíjať záujem deti a mládeže o športový rybolov,  rozvíjať ich záujem o biológiu, 
pestovať v nich kladný vzťah k prírode a vychovávať z nich aktívnych ochrancov 
životného prostredia. Pomáhať im vniknúť do podstaty javov a zákonitosti prírody, 
spoznávať možnosti zásahov človeka do prírodných procesov a tak ich učiť vnímať 
človeka ako súčasť prírodného celku. 
  V nadväznosti na vedomosti získané v škole viesť deti k rozširovaniu 
a zatrieďovaniu poznatkov o prírode a ich využívaniu pri praktickom poznávaní vodného 
rastlín  a živočíchov v ochranárskej činnosti ako aj pri praktickom rybolove.  
V neposlednom rade praktickou činnosťou pri práci v krúžku s didaktickými pomôckami 
a rybárskym náradím viesť deti k osvojovaní si spolužitia v pracovnom kolektíve 
pracovných zručnosti a praktickej svojpomoci.                   
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3. Zriaďovanie záujmových krúžkov ,,Mladý rybár" 

           V  zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a jeho vykonávacej Vyhlášky zo 
17. Marca  2006 aj Stanov SRZ je v Slovenskej republike umožnený výkon rybárskeho 
práva každému záujemcovi v k tomu určených revíroch. 
Pre deti, ktoré prejavujú záujem o aktívny rybársky šport a praktický lov rýb, zriaďujú 
miestne a mestské organizácie SRZ a v súčinnosti s nimi aj školy a centrá voľného času, 
záujmové krúžky mladých rybárov. 
    
Krúžky Mladý rybár sa delia na dva stupne :  
           a,   1 stupeň pre deti od 6 do 14 rokov 
           b,   2 stupeň pre mládež od 15 do 17 rokov. ( podľa vyhlášky ) 
             
V záujme úspešnej práce záujmového krúžku odporúčame vedúcim krúžkov v úzkej 
spolupráci s funkcionármi miestnej, mestskej organizácie SRZ, vedením škôl, centier 
voľného času  zabezpečiť krúžku nasledovné podmienky: 

1. organizačne zabezpečiť zriadenie krúžku - nábor a prihlasovanie členov,         
určiť podmienky prijatia ( súhlas rodičov ). zabezpečiť priestory vo svojich alebo 
prenajatých zariadeniach a vyriešiť problémy nájomného, ( zmluva o vzájomnej 
spolupráci pri zabezpečení záujmového vzdelávania ) 

2. zabezpečiť členom krúžku potrebné materiálne vybavenie, učebné pomôcky 
publikácie, pracovné zošity a podobne. 

3. zabezpečiť finančné prostriedky na činnosť krúžku ( využiť vzdelávacie poukazy 
nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z. a realizáciu systému financovania 
záujmového vzdelávania upravuje zákon č. 597/2003 Z.z.), CVČ, sponzori, 
rodičia, školy a pod.) 

4. organizačne zabezpečiť a materiálne podporovať súťaže mladých rybárov 
osobitne súťaže: zlatý plavák, zlatý blyskáč, mucha. 

 

4.  Plán práce  
Záujmový krúžok Mladý rybár pracuje spravidla 10 mesiacov v súlade so 

školským rokom.  
Vedúci záujmového krúžku - vypracuje ročný tematický plán, ktorý po konzultácií s 
povereným členom výboru miestnej či mestskej organizácie SRZ prispôsobí miestnemu 
rybárskemu poriadku. Ak krúžok pracuje v rámci školy resp. CVČ, je potrebné ročný 
tematický plán prerokovať aj s vedením týchto zariadení. 

Je vhodné oboznámiť s plánom práce i rodičov detí. Ak by sa tak nestalo priamym 
kontaktom, potom by bolo vhodné plán práce rozmnožiť a rodičom členov doručiť. 
Rodič, ktorý bude dopredu dobre informovaný podmienkach práce záujmového krúžku, 
jeho tematickom obsahu a o ostatných aktivitách ( súťaže, vychádzky, exkurzie, účasť 
na pracovných podujatiach pri čistení vodných tokov a pod.) bude väčšmi dbať 
o pravidelnú dochádzku svojho dieťaťa do krúžku, viac pomôže v otázkach uvedomelej 
disciplíny a riešenia otázok hygieny a bezpečnosti pri organizovaných podujatiach 
a praktickom  rybolove. 

Obsahový a tematický plán práce záujmového krúžku je potrebné zostaviť tak 
aby zohľadňoval individuálne schopnosti a možnosti, ako aj vekové zloženie, 
vedomostnú úroveň a zručnosť členov krúžku, v neposlednom rade aj učebné,  
materiálne podmienky v akých krúžok bude pracovať. 

Rovnako vedúci krúžku pristupuje aj vo výbere foriem a metód práce. Berie zreteľ 
na individuálne schopnosti jednotlivých členov krúžku. Inak sa mu môže stať, že starší 
a skúsenejší členovia stratia o prácu záujem, resp. mladší a menej vyspelí sa budú cítiť 
menejcenní, môžu sa stať terčom posmechu a psychického šikanovania.   
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5. Určený plán teoretických vedomosti a praktických  činnosti     
    krúžku ,,Mladý rybár" 

 
                                         Nezáväzný orientačný rozsah. 
 

5.1.  Organizačná a psychologická príprava členov krúžku 
Organizačné pokyny pre členov krúžku, termín, deň a hodina miesta stretávania. 
Diskusia, ktorá umožní poznať rybárske záujmy a skúsenosti detí, vedomosti o rybách 
a ostatných živočíchoch žijúcich vo vodnom prostredí alebo v spojitosti s vodou v mieste 
pôsobenia krúžku a vôbec. 
Venovať pozornosť otázkam : prečo sa chcem stať praktickým rybárom, aký je rozdiel 
medzi praktickým a športovým rybárom, čo viem o spôsobe lovu ,,Chyť a pusť" 
v rybárstve (orientácia na etiku rybára). Upozorňovať na negatívne prejavy v rybárstve: 
chamtivosť, porušovanie zákona a vyhlášky, vandalizmus v prírode a pod. 
 

5.2.  Bezpečnosť a hygiena pri práci krúžku  
 

Počas ktorejkoľvek činnosti, ktorú vykonávajú deti - členovia rybárskeho 
záujmového krúžku - v učebni, klubovni alebo v teréne, musí organizovať prácu tak, aby 
nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť detí, za ktoré zodpovedá. Preto musí dbať, aby 
sa počas práce v záujmovom krúžku dodržiavali všetky zásady hygieny a bezpečnosti 
pri práci.  

Vedúci je preto povinný sa s týmito zásadami a predpismi oboznámiť. K otázkam 
hygieny a bezpečnosti pri práci sa treba vracať pri každej vychádzke do prírody, exkurzii, 
pri praktickom love rýb, účasti na verejnoprospešných akciách a pod. 

Vedúci krúžku pri každej činnosti v teréne má mať pri sebe i prenosnú lekárničku. 
Jej obsah, úplnosť lekárničky je potrebné pravidelne kontrolovať. 
Členov krúžku treba viesť k tomu, aby všetky poranenia hlásili vedúcemu. Ak prišlo 
 k úrazu, je potrebné urobiť všetko, aby zranený bol ihneď dopravený na odborné 
ošetrenie k lekárovi. Vedúci by mal urobiť všetky nevyhnutné opatrenia, aby úrazom 
a náhlym onemocneniam nedošlo vôbec. 

Pretože rybársky záujmový krúžok často i v teréne, treba zohľadniť fyzickú 
kondíciu jednotlivých členov a zabezpečiť potrebnú výstroj, osobitne obuv do  mokrého 
prostredia a ochranu pred dažďom. Je potrebná skontrolovať aj oblečenie, ktoré musí 
zodpovedať ročnému obdobiu a počasiu. Počas celej akcie v prírode vedúci prísne dbá 
na disciplínu a musí mať prehľad o činnosti každého člena krúžku. Práce v teréne treba 
vždy skončiť tak, aby sa deti vrátili do svojich domov pred zotmením. Ak pri pracovných 
činnostiach sa bude používať živý alebo mŕtvy živočích (ryba, dážďovky, hmyz, larvy a 
pod.) členovia záujmového krúžku majú pri sebe hygienické vrecúško s mydlom a 
uterákom. 

Pri zhotovení technických pomôcok, príveskov a pod., je potrebné poučiť členov 
krúžku o bezpečnosti pri práci s nástrojmi a vždy zopakovať zásady prvej pomoci  a 
ošetrenie rán. Treba mať neustále na pamäti, že niet nič dôležitejšie ako zdravie nám 
zverených detí. 
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  5.3.  Vznik a vývoj Slovenského rybárskeho zväzu a MO SRZ  
 

Vznik rybárskej organizácie na Slovensku priamo naväzuje na rybársku 
organizáciu v Čechách a na Morave, kde už dávnejšie existovala organizácia pod 
názvom ,, Únia rybárskych spolkov a družstiev v republike Československej", hoci v 
tejto Únii Slovensko ešte zastúpené nebolo. Na Slovensku existovali rôzne rybárske 
spolky ešte pred 1. svetovou vojnou t.j. pred vznikom nového štátu Československa. 
Vytvorenie rybárskej organizácie vychádzalo  z potrieb konsolidácie povojnových 
pomerov a rozvoja ďalších rybárskych organizácií v súvislosti so vznikom 
Československa. V roku 1924 na Slovensku bolo už 29 rybárskych spoločností a 
každá z mala svoje vlastné stanovy a poriadky. Záujmy rybárov boli také silné, že si 
postupne razili cestu k zjednoteniu organizácie.  

Dňa 21. novembra 1926 bola v Bratislave vytvorená celoslovenská rybárska 
organizácia. Od tejto doby prešla určitým vývojom, v ktorom sa vždy odzrkadľoval 
sociálno-politický, ekonomický a kultúrny obraz Slovenska. 
Pre vytvorenie rybárskej organizácie, založenej na báze rybárskych spolkov, boli dané 
základy zákonným opatrením z roku 1928, ktoré platilo až do roku 1952, kedy bol 
vydaný rybársky zákon č. 62/52 Zb. Skončením II. svetovej vojny ( 1939 - 1945 ) boli 
vytvorené pre rybársku organizáciu a rozvoj rybárstva oveľa lepšie podmienky ako 
dovtedy. Dňa 28. apríla 1946 konalo sa v hoteli Metropol v Žiline valné zhromaždenie 
delegátov jednotlivých spolkov, na ktorom bol založený  Jednotný zväz rybársky so 
sídlom v Žiline. Pozitívnym prínosom pre rozvoj rybára a upevnenie autority 
rybárskeho zväzu bolo vydanie nového zákona č. 102/63 Zb. o rybárstve a následnej  
vyhlášky č. 103/63 Zb. t.j. vykonávacieho predpisu k vydanému zákonu. Odvtedy sa 
rybárska organizácia nazýva Slovenský rybársky zväz. Spomínaný zákon a jeho 
vykonávaciu vyhlášku nahradil teraz platný Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. účinný 
od 1. apríla 2002 a Vykonávacia vyhláška k zákonu č.139/2002 naposledy upravovaná 
17. marca 2006. Týmito základnými rybárskymi predpismi sa riadi rybárstvo a výkon 
rybárskeho práva na Slovensku v súčasnosti. 
 Na ozrejmenie vzniku a vývoja miestnej a mestskej organizácie SRZ je treba 
využiť besedy s funkcionármi týchto organizácií a so zaslúžilými členmi, zápisy v 
kronikách MO a MsO SRZ, fotodokumentácia a pod.                                                          
Túto kapitolu podľa rozhodnutia vedúceho možno tiež začať :  
 stručným prierezom vývoja rybárstva od počiatku ľudstva, cez stredovek do 
súčasnosti a uplatňovaním rybárskeho práva v priebehu ľudských dejín a pod. 
 

 5.4.  Organizačná štruktúra Slovenského rybárskeho zväzu 

 

 Slovenský rybársky zväz je dvojstupňová organizácia. Prvý stupeň tvoria MO a 
MsO SRZ a druhý stupeň je celoslovenský rybársky zväz so sídlom v Žiline. 
 Organizačné zložky na 1. stupni sú : štatutárny zástupca MO a MsO SRZ, 
výbory MO svojej MO a MsO, hospodár, prípadne tajomník. 
 Organizačné zložky na 2. stupni sú : prezident, tajomník, Rada SRZ, prezídium 
Rady SRZ.  
  Vrcholovým orgánom MO alebo MsO SRZ je členská schôdza, vrcholným 
orgánom SRZ je snem, ktorý sa schádza každé 4 roky.  
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5.5.  Stanovy SRZ - vybrané state 

 

 Slovenský rybársky zväz podľa § 3 Stanov SRZ je občianskym združením v 
oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku 
rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej 
republike. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a 
uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade 
so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku 
rybárstva. 
           Hlavné úlohy zväzu :   
 -  zabezpečuje a vykonáva zarybnenie rybárskych revírov,  
 -  zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných živočichov, 
        -  stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch,                         
              sleduje čistotu vôd, 
     -  vydáva rybárske poriadky,  
       -  vydáva a distribuuje povolenia na rybolov, 
        -  stará sa o odbornú výchovu členskej základne a funkcionárov, organizuje     
              školenia, aktívy, preteky, súťaže, výstavy a iné. 
 Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan SR. Člen zväzu 
môže byť organizovaný len v jednej základnej organizácii. Občan môže zo zväzu 
vystúpiť kedykoľvek. 
 Členstvo detí vo veku od 6. do 14. roku a mládeže od 15. do 18. roku sa pre 
účely vydávania povolení na rybolov považuje za členstvo vo zväze. 
       Cudzinec, ktorý má povolený trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej 
republiky môže získať štatút pridruženého člena. Nemá hlasovacie ani volebné právo, 
ani účasť na majetku pri zrušení organizácie alebo zväzu. 
  
 5.6.  Zákon o pytliactve ( Zákon č. 300/2005 Z.z.) 
 

Trestný zákon ( Zák. č. 300/2005 Z.z.) v paragrafe 310 charakterizuje pytliactvo takto : 
              1.  ,,Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu 
rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby 
v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo 
na seba  alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnené ulovené alebo 
nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
 
              2.  odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1. 
 a, hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom, 
         b, v malom rozsahu, alebo 
         c, ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie. 
 
               3.  Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
                   a, a už bol za taký čin odsúdený, 
                   b, vo väčšom rozsahu, alebo 
                   c, závažnejším spôsobom konania. 
 
              4.  Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potredtá, ak 
spácha uvedený  čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu. 
              5.  Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu". 
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5.7.  Zákon o rybárstve - vybraté state 

 

 Rybárske právo patrí štátu. Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu 
výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch a na ostatných plochách na základe 
písomnej žiadosti. Ministerstvo môže v záujme ochrany genofondu rýb vyhlásiť časti 
rybárskeho revíru, prípadne celý rybársky revír za chránenú rybársku oblasť. Rovnako 
môže na návrh užívateľa vyhlásiť časti rybárskeho revíru, prípadne celý revír za revír s 
režimom bez privlastnenia si úlovku. Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch 
môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na 
rybolov. Súčasťou povolení na rybolov je aj záznam o dochádzke k vode a úlovkoch. 
 Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom 
zákonného zástupcu. 
 Hranice rybárskych revírov sa určujú naprieč vodných tokov spravidla tak, aby 
boli súvislé, tvorili ich terénne prekážky, mosty, hate, riečne stupne alebo prítoky 
vodného toku. Na účely využitia rybárskych revírov sa vody členia na kaprové a 
lososové. Lososové vody sa ďalej členia na vody pstruhové a lipňové. 
 V tejto kapitole vedúci krúžku sa ďalej venuje zákonnej ochrane rýb a 
zakázaným spôsobom lovu rýb v kaprových, lipňových a pstruhových vodách. 
 
 5.8.  Vyhláška MŽP SR zo dňa 17. marca 2006 - vybrané state 

 

 V tejto kapitole sa vedúci krúžku zameria na tieto ustanovenia : 
  a) čas individuálnej ochrany rýb a ostatných vodných organizmov, 
                    b) lovné miery najznámejších druhov rýb, 
                    c) denný čas lovu a množstvo úlovkov, 
                    d) spôsoby lovu rýb, uchovanie úlovkov, usmrcovanie rýb. 
 
Osobitne sa venuje odstavcu 6 až 16 paragrafu 14, ktorý určuje spôsob lovu rýb deťmi 
od 3 do 6 rokov, od 6 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov ako aj práva a povinnosti 
loviaceho na loviacom mieste.  
Odstavec 15 uvedeného paragrafu určuje, že loviaci pri love musí mať meradlo 
potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák. 
Odstavec 16 určuje zasa, že držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam o úlovkoch 
do15. januára nasledujúceho roka. A to aj vtedy, ak ryby v kalendárnom roku neloví, 
alebo neuloví. Ak tak neurobí, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. 
 

 5.9.  Náuka o rybách - nezáväzný rozsah 
  
Morfológia a anatómia tela rýb : stavba tela rýb, kostra rýb, svalová sústava, tráviaca 
sústava, dýchacie orgány, plynový mechúr, cievna sústava, krv a krvotvorný orgán, 
močopohlavná sústava, nervová sústava, zmyslové orgány ( orientácia vo vodnom 
prostredí). 
          b, Umelé rozmnožovanie a chov rýb. Potrava rýb. 
          c, Ryby kaprového, lipňového a pstruhového pásma. 
          d, Celoročne chránené druhy rýb a ostatné živočíchy. 
V tejto časti prenášania poznatkov využiť ,,Metodickú príručku na prípravu člena 
v SRZ vydanú v roku 1998, ďalej využiť rôzny obrazový materiál, časopisy, učebné 
pomôcky formou  hry, encyklopédie, učebnice biológie, obrazové atlasy, preparáty rýb, 
ulovené ryby a vodné živočíchy, filmy, rybárske relácie a pod. 
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 5.10.  Vodné toky a vodné nádrže 

 

Naučiť deti rozoznávať vlásočnice, potoky, rybníky, vodné nádrže, jazerá, plesá, 
štrkoviská, prírodné, odpadové a plavebné kanály so zreteľom na ich prírodný alebo 
umelý vznik. Zdôrazniť ich význam v krajine a hospodárske využitie ( napr. na príklade 
vodného diela v Gapčíkove). 
 

         5.11.  Rybárske zariadenia na tokoch 

 

V tejto časti je zas potrebné osvetliť význam :  
  - budovania kaskád, skalných a drevených prahov v tokoch potokov a riek, 
        - spôsoby spevňovania brehov potokov a riek výsadbou stromov a stavaním  
             skalných stien, 
         - výstavba a význam rybochodov. 
V tejto kapitole je tu tiež možné poukázať na negatívne dôsledky  regulácie tokov, 
neprimeranú ťažbu štrkov, na negatívne dôsledky výstavby malých vodných elektrárni. 
 
         5.12.  Lov rýb - praktické činnosti 
 

 Praktickými ukážkami naučiť členov krúžku rozoznať druhy rybárskych prútov (  
  >prívlačové prúty na plávanú a na položenú, muškárske, feedrové),  
  >druhy rybárskych navijakov ( navijak s otáčavou cievkou - kolečko,  
     multiplikátor, vrhací a muškársky navijak a háčikov). 
 Prakticky predviesť a vyskúšať s detmi lov na položenú, plávanú, feedrom a  
  muškárením. 
 Rozdeliť návnady na :  
  > prirodzené (dážďovka, hnojná dážďovka, kostné červy, nechránený  
     hmyz, rybky a pod.), 
          > nástahy rastliného pôvodu ( kukurica, obilniny, zemiak, hrach,   
     cestoviny, cesto, boiles a pod.), 
  > umelé nástrahy ( bliskáče rotačné a plandavky, devóny, voblery   
               tvistery, mušky mokré a suché) 
 Naučiť ich rozlíšiť návnadu a nástrahu. 
 
Všetky tieto činnosti vykonávať na praktickom cvičení s využitím vlastného rybárskeho 
náradia a náčinia a doterajších skúseností detí. 
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 5.13.  Praktické činnosti a zručnosti mladého rybára 

 
Účasť detí v krúžku mladého rybára a v iných útvaroch v oblasti rybárstva možno 
spestriť praktickými činnosťami a tak im umožniť hlbšie prežívanie v danej oblasti. 
                  Medzi také možno zaradiť :  
a,  kreslenie a maľovanie na témy: ,Môj najväčší úlovok", ,,Môj rybársky sen",  
     ,,Čo som zažil pri vode" a pod., 
 b,   odlievanie olovených záťaží, 
 c,   viazanie umelých mušiek a strímrov, 
 d,  zhotovenie signálok záberu, plavákov z balzy, korku či plastických hmôt, 
 e,  výroba podložiek na pažerákové zuby kaprovitých rýb, plútvy lipňov, šupín rýb, 
      preparované hlavy dravcov, 
  f,  výroba príveskov s rybárskou tematikou. 
             
Do oblasti praktickej činnosti patrí aj cvičenie v rybolovnej technike, osobitne vrh na 
cieľ a do diaľky, zostrojenie udice, nácvik viazania rôznych uzlov, praktický lov rýb na 
plávanú a na položenú, či muškárením. 
 
Nemenej významnou praktikou činnosťou je účasť členov krúžku na likvidácii odpadov 
v miestnych potokoch a na brehoch miestnych vodných nádrží a rybníkov najmä od 
splavených a zanechaných plástových fliaš. 
 Zapojiť členov krúžku do uvedených praktických činnosti možno iba pri 
opätovnom poučení a zásadách hygieny a bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia s 
použitím ochranných pomôcok, rukavíc a pod. 
 Obsah plánu a praktických činnosti, tak ako sme to už spomínali, rozpracuje 
vedúci krúžku s prihliadnutím na miestne pomery a individuálne potreby členov v 
tematickom pláne, prípadne i s rodičmi. 
 
 
Prílohy: 
2 návrhy plánov práce 
2 návrhy skúšobných testov 
Vzor zmluvy 
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Prílohy  metodiky:  
Odporúčané varianty plánov práce, skúšobných testov a vzor zmluvy so školou 
 
Časovo – tematicky plán práce krúžku „ Mladý rybár“ (nezáväzný návrh) 
 

Variant č. 1 
 

 Navrhovaný tematicky plán počíta so štyrmi pravidelnými stretnutiami v mesiaci (s 
využitím vzdelávacích poukazov) v mesiacoch september – jún v rozsahu 2 vyučovacích 
hodín ( 2 – krát 45 minút). Výnimkou budú vychádzky, exkurzie, brigády, zveľaďovacie 
podujatia a rybárske súťaže. Tematicky plán netreba chápať ako dogmu ale ako návod 
alebo odporučené usmernenie. Jednotlivé témy a aktivity sa môžu meniť v závislosti na 
aktuálnom počasí alebo iných nepredvídateľných okolnostiach. 
 

PLÁN PRÁCE ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU                                                                       
MLADÝCH RYBÁROV 

September 
 Privítanie nových členov a predstavenie sa členov. Organizácia. 

záujmového krúžku. 
 Poučenie o pravidlách pri činnosti krúžku, bezpečnosti pri výkone  

 rybárskeho práva a pohybe v prírode. 
 Pozitívne i negatívne skúsenosti získané pri love rýb počas prázdnin.  
 Delenie vôd a život okolo vody. Vzácne a chránené rastliny a živočíchy. 

 
Október     

 Chránené a ohrozené druhy rýb. Vedieť vysvetliť potravinový reťazec. 
 Poznávam naše druhy rýb. Hra „Dráčik“ pre mladých rybárov. 
 Stanovy SRZ.  
 Lov rýb na položenú.– spoločná vychádzka. 

 
November 

 Zákon č. 139/ 2002 Z.z. o rybárstve. 
 Ryby, rybky, rybičky  – to najlepšie z relácie o rybárstve. 

Archív rtv (Rozhlas a Televízia Slovensko) alebo videozáznam. 

 Návnady a nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu. 
 Umelé nástrahy a ich použitie. 
 Rybárske uzly – ich použitie. Nácvik viazania rybárskych uzlov. 

 
December 

 Lov dravcov – postup zostrojovania udíc. Rôzne spôsoby lovu. 
 Vyhláška MŽP SR č. 185/20206 Z.z. k zákonu o rybárstve. 
 Rybárska etika. Privlastňovanie, prechovávanie a usmrcovanie úlovkov. 

Vyplňovanie sumárneho prehľadu o úlovkoch. 

 Internet a rybárstvo. Objednávanie  tovaru. Relácia RRR v archíve rtv. 
 
 
 

⃰ Pri spoločnej  činnosti v učebni alebo klubovni využívať čas na opakovanie témy o 
spoznávaní našich druhov rýb pomocou hry „Dráčik“ i  formou súťaže ako prípravu na 
rybárske skúšky i na Krajskú a Slovenskú súťaž mladých rybárov v hre  „Dráčik“. 
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Január 

 Rybárska výstroj a výbavy. ( prúty, navijaky , návnady ) 
 Chov rýb 
 Lov rýb na mušku – videozáznam. 
 Viazanie umelých mušiek. 
 Vplyv počasia na úspešnosť vo rýb.  

 
Február 

 Svojpomocná výroba rybárskych pomôcok (plaváky, kŕmitka a pod.) 
 Údržba rybárskeho náradia a náčinia. 
 Kapor – najčastejšie lovená ryba. 
 Lov na boiles – videozáznam 

 
Marec 

 Základy akvaristiky. Anatómia a morfológia rýb. 
 Zásady rybolovu pre deti do 15 rokov. 
 Výroba rybárskych pomôcok svojpomocne. 
 Športový rybolov – športová technika. 

 
Apríl 

 Príprava na súťaž mladých rybárov „Zlatý blyskáč“. 
 Cvičné testovanie členov krúžku – príprava na súťaž 
 Spoločná vychádzka k rybníku MO – čistenie brehov a hrádze rybníka. 
 Muškárenie – najetickejší spôsob lovu rýb, Náradie a pomôcky. 

 
Máj  

 Lov rýb na plávanú – spoločná vychádzka. Praktické zostrojovanie udíc. 
 Spôsoby odberu a zaslania vzorky vody pri podozrení na eko. Haváriu. 
 Súťaž „Zlatý blyskáč“ – školské kolo 
 Súťaž „Zlatý blyskáč“ – okresné kolo 

 
Jún  

 Vyhodnotenie súťaží.  Rybárske skúšky – rybársky lístok. 
 Kuchyňa rybára. Príprava jedál z rýb. Poučenie a recepty. 
 Vyhodnotenie práce krúžku mladých rybárov - rybársky lístok. 
 Propagačná súťaž v hrách rybárskeho krúžku na škole ako príprava pre 

nábor nových členov krúžku a postup pri získaní vzdelávacích poukazov 
pre činnosť krúžku mladých rybárov v novom školskom roku. 

 
  
 

⃰ Pri spoločnej  činnosti v učebni alebo klubovni využívať čas  na opakovanie témy o 
spoznávaní našich druhov rýb pomocou hry „Dráčik“ i  formou súťaže ako prípravu na 
rybárske skúšky a na Krajskú a Slovenskú súťaž mladých rybárov v hre  „Dráčik“. 
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Variant č. 2 

 
 Navrhovaný tematicky plán počíta s dvoma pravidelnými stretnutiami v mesiacoch 
september – jún v rozsahu 2 vyučovacích hodín ( 2 – krát 45 minút). Výnimkou budú 
vychádzky, exkurzie, brigády, zveľaďovacie podujatia a rybárske súťaže. 
 

PLÁN PRÁCEZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU                                                                       
MLADÝCH RYBÁROV 

September 
1. Stretnutie  

 Prvá hod. Privítanie nových členov a predstavenie sa členov. Organizácia 
záujmového krúžku. Poučenie o pravidlách pri činnosti krúžku, 
bezpečnosti pri výkone rybárskeho práva a pohybe v prírode. 

 Beseda: Pozitívne i negatívne skúsenosti získané pri love rýb a pobyte pri 
vode počas prázdnin. 

2. Stretnutie  
 Prvá hod. Stručný výklad vzniku a vývoj SRZ a MO (MsO SRZ) 
 Druhá hod. Stanovy SRZ, delenie vôd na kaprové a lososové a lososové  

na lipňové a pstruhové. Oboznámenie s tokmi a revírmi MO (MsO SRZ). 
Október     

1. Stretnutie  
 Prvá hod. Morfológia a anatómia tela rýb. Charakteristické znaky 

niektorých rýb. Vzácne a celoročne chránené ryby. 
 Druhá hod. Poznávame naše ryby. Výskyt rýb v miestnych vodách.  

2. Stretnutie  
 Prvá hod. vybrané články a state zo zákona č. 139/2002 Z.z.  
 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 

rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 
November 

1. Stretnutie  
 Prvá hod. Prvá hod. vybrané články a state zo zákona č. 139/2002 Z.z. 

s dôrazom na lov rýb deťmi a mládežou. 
 Druhá hod. Rybárska etika: Privlastňovanie, prechovávanie, usmrcovanie,  

Pitvanie, čistenie. Etika rybára na lovnom mieste  Vyplňovanie  prehľadu 
o úlovkoch. 

2. Stretnutie  
 Prvá hod. Rybárska výbava a výstroj. Druhy prútov a navijakov. 

Zostrojovanie udíc a spôsoby lovu muškárením, na plávanú a položenú. 
 Druhá hod. Praktický nácvik viazania uzlov, háčikov a karabiniek. 

December 
1. Stretnutie  

 Prvá hod. Návnady a nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu. 
Umelé nástrahy a ich použitie. Praktické ukážky. 

 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 
rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 

2. Stretnutie  
 Prvá hod. Praktické činnosti – viazanie mušiek a strímov, výroba signálok. 

Zimná údržba výstroja. 
 Druhá hod. Vyplňovanie sumárneho prehľadu o úlovkoch a povinnosť 

odovzdania do 15.januára budúceho roka. Poznávam naše druhy rýb 
hrou  „Dráčik“ pre mladých rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 
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Január  1. Stretnutie 

 Prvá hod. Základy akvaristiky. Zakladanie akvárií. 
 Druhá hod. Video  z internetu Relácia RRR z archívu RTV. 

   2. Stretnutie  
 Prvá hod. Lov kaprov a spôsoby lovu. Vnadenie a nástrahy. 
 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 

rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 
Február 1. Stretnutie 

 Prvá hod. Zákon o pytliactve. Živor okolo vody. Chránené živočíchy. 
 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“  

    2. Stretnutie  
 Prvá hod. Chránené živočíchy, obojživelníky, vtáky cicavce 
 Druhá hod. Potravinový reťazec v prírode. Športový rybolov , druhý 

pretekov v love rýb a príprava na súťaž „o zlatý blyskáč“. 
Marec   1. Stretnutie 

 Prvá a 2.hod. Praktické činnosti. Rybolovná technika a nácvik hodu 
záťažou na cieľ a do diaľky 

   2. Stretnutie  
 Prvá hod. Preskúšanie z teórie. Vyplňovanie vedomostných testov 
 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 

rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 
Apríl      1. Stretnutie 

  Spoločná vychádzka k rybníku MO – čistenie brehov vodných plôch 
v revíre MO. 

   2. Stretnutie  
 Prvá hod. Muškárenie – najetickejší spôsob lovu rýb, Náradie a pomôcky, 

Druhy mušiek a rozoznávanie jednotlivých druhov 
 Druhá hod. Praktické ukážky a pokusy pri viazaní mušiek  

Máj       1. Stretnutie 
 Prvá hod. Organizačná príprava na okresné kolo súťaže o zlatý blyskáč. 
 Druhá hod. Príprava rýb, výstroje a opakovanie vedomostí na súťaž. 

        2. Stretnutie  
 Účasť členov  krúžku na okresnej súťaži o Zlatý blyskáč . 

Jún        1. Stretnutie 
 Rybárske skúšky – rybársky lístok. 

   2. Stretnutie 
 Spoločná vychádzka k vode, lov rýb , vyhodnotenie a ocenenie 

úspešných členov krúžku. 
 
 
 
⃰ Pri spoločnej  činnosti v učebni alebo klubovni využívať čas na opakovanie témy o 
spoznávaní našich druhov rýb pomocou hry „Dráčik“ i  formou súťaže ako prípravu na 
rybárske skúšky i na Krajskú a Slovenskú súťaž mladých rybárov v hre  „Dráčik“. 
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Vedomostný test – previerka vedomostí členov krúžku 
Variant č.1 

 
Meno testovaného: ...........................................................  Vek: ......................... 
 
Zakrúžkuj písmeno správnej odpovede ! 
 

1. Vrcholným orgánom SRZ je:  
 
  a – prezident rybárskeho zväzu 
  b – snem zväzu 
  c – Ministerstvo životného prostredia zväzu 
 

2. Najvyšším orgánom MO/MsO SRZ je:  
 
  a – predseda MO/MsO SRZ 
  b – hospodár 
  c – členská schôdza MO/MsO SRZ 
 

3. Kto môže loviť ryby?  
 
  a – každý občan SR nad 18 rokov  
  b – každý člen rybárskeho zväzu 
  c – osoby, ktoré sú držiteľmi platného ryb. lístka a povolenia na rybolov 
 

4. Kto loví ryby bez oprávnenia alebo iným spôsobom ako určuje zákon o rybárstve 
a jeho vykonávacia vyhláška, dopúšťa sa:  

 
  a – priestupku 
  b – pytliactva 
  c – prečinu 
 

5. V pstruhových vodách sa zakazuje lov rýb:  
 
  a – od 1. januára do 15. apríla.  
  b – od 1. októbra do 15. apríla. 
  c – od 1. septembra do 30. apríla. 
 

6. V kaprových  vodách sa zakazuje lov rýb: 
 
  a – od 1. januára do 31. mája. 
  b – od 1. januára do 30. apríla. 
  c – od 15. marca do 31. mája.. 
 

7. Najmenšia lovná miera kapra rybničného je:  
 
  a – 30 cm 
  b – 40 cm 
  c – 45 cm 
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8. Najmenšia lovná miera pstruha potočného je:  
 
  a – 27 cm 
  b – 25 cm 
  c – 23 cm 
 

9. Podľa vyhláška a zákona o rybárstve sa vody členia na:  
 
  a – minerálne, sladké, slané  
  b – tečúce a stojaté 
  c – kaprové a lososové  
 

10. Kedy zapisuje loviaci rybár do záznamu o úlovkoch dátum lovu a číslo 
rybárskeho revíru?:  

 
  a – pred začatím lovu  
  b – po ulovení a privlastnení si ryby 
  c – pred odchodom od vody 
 

11. Loviaci v pstruhových vodách si v jednom dni môže privlastniť:  
 
  a – 4 kusy lososových rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej, prípadne     
                            kombináciu týchto druhov. 
  b – 3 kusy lososových rýb 
  c – koľko sa mu podarí chytiť. 
 

12. Aké pomôcky musí mať rybár pri love?:  
 
  a – doklady, nožík, podberák 
  b – rybársky prút, sieťku a podberák 
  c – meradlo, uvoľňovač háčikov, podberák 
 

13. Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť:  
 
  a –sám alebo s kamarátmi 
  b – s otcom alebo mamou, aj keď nie sú členmi SRZ 
  c – v sprievode dospelej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia 
 

14. Ktoré z uvedených rýb patria medzi celoročne chránené ryby. 
 
  a – jeseter ruský, kapor rybničný, kapor sazan, pstruh jazerný 
  b – jeseter ruský, kapor sazan, šabľa krivočiara, plotica lesklá   
  c – jeseter ruský, pstruh dúhový, jalec hlavatý, amur biely, úhor  
 

15. Dokedy je rybár povinný vyplniť a odovzdať záznam o dochádzke k vode 
a úlovkoch?  

  a – do 31.decembra kalendárneho raka 
  b – do 15. januára nasledujúceho roka 
  c – do začiatku novej rybárskej sezóny  
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Vedomostný test  
Variant č.2 

 
Meno testovaného: ...........................................................  Vek: ......................... 
 

1. Napíš celý názov rybárskej organizácie na Slovensku 
 
.............................................................................................      1 bod 
 

2. Napíš meno predsedu a hospodára vašej MO / MsO SRZ 
 
.............................................................................................      2 body 
 

3. Napíš dátum doby hájenia        Od                         do 

 Kapra rybničného  : ...................          ........................ 

 Pstruha potočného: ...................          ........................ 

 Šťuky severnej       : ...................          ........................   3 body 
 

4. Napíš najnižšiu lovnú mieru týchto rýb                     

 Pstruha potočného    : ...................          

 Zubáča veľkoústeho  : ...................         

 Kapra rybničného      : ...................        

 Šťuky severnej          : ...................         

 Sumca veľkého         : ...................      

 Ostrieža zelenkavého: ...................              6 bodov 
 

5. Aké pomôcky musí mať loviaci pri love rýb? 
.............................................................................................   
.............................................................................................      
.............................................................................................      3  body 
 

6. Kedy je rybár povinný vpísať do záznamu o úlovkoch dátum lovu ? 
.............................................................................................      1 bod 
 

7. V ktorých mesiacoch môže rybár loviť po celú noc ? 
.............................................................................................      1 bod 
 

8. Podľa účelu využiutia rybárskych revírov sa vody členia na : 
....................................      .........................................      2 body 
 

9. Kto loví bez oprávnenia alebo iným ako predpísaným spôsobom sa dopúšťa: 
.............................................................................................      1 bod 
 

10. Napíš názvy dvoch celoročne chránených druhov rýb 
....................................      .........................................      2 body 
 

11. Môže mladistvý rybár loviť sám alebo s kamarátmi ? 
.............................................................................................      1 bod 
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ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 
PRI ZABEZPEČENÍ ZÁULMOVÉHO VZDELÁVANIA 

 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ záujmového vzdelávania :  
sídlo: 
v zást.:..........................................,predseda,:..........................................tajomník 
IČO: 
IBAN: 
( ďalej len ,, poskytovateľ")                  a 
                                                                                  
  Prijímateľ záujmového vzdelávania:   názov školy 
  sídlo: 
  riaditeľ školy: 
  IČO: 
  ( ďalej len ,, prijímateľ") 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
  1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie záujmového vzdelávania vo forme rybárskych krúžkov pre 
  žiakov ............... poskytovateľom v čase mimo vyučovania v rozsahu najmenej 60 hodín. 
 
  2. Poskytovateľ bude organizovať rybársky krúžok financovaný prostredníctvom vzdelávacích 
  poukazov v zmysle § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných 
  škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a § 9nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., 
  ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre deti 
  a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 
 

Článok II 
Platnosť zmluvy a miesto záujmového vzdelávania 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ......../ alebo neurčitú. 
 
 2. Priestory, v ktorých sa budú viesť rybárske krúžky budú dodatočne dohodnuté medzi zmluvnými 
   stranami v písomnej/ústnej forme/( prípadne si to dohodnite už v rámci tejto zmluvy) 
 

Článok III 
Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa 

 
 1. Poskytovateľ zodpovedá za odbornosť vedenie rybárskych krúžkov. Za bezpečnosť a zdravie 
     žiakov/ detí počas činnosti záujmového vzdelávania zodpovedá vedúci krúžku.  
 
  2. Prijímateľ je povinný prenechať poskytovateľovy v stave spôsobilom na záujmové vzdelávanie 
       žiakov ( ak ste sa tak dohodli). 
        
   3. Príjímateľ je oprávnený požadovať prístup do priestorov za účelom kontroly, či ich poskytovateľ 
       užíva riadnym spôsobom (ak sa tak dohodnete). 
 
   4. Poskytovateľ je povinný udržiavať nebytové priestory a majetok v riadnom stave a využívať všetky 
       prostriedky na ich ochranu, aby v nebytovom priestore a na majetku navznikla škoda. 
       ( v prípade dohody, možnosť doplniť vlastné práva a povinnosti). 
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 
      1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
      jednom vyotovení. 
 
      2. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve môžu nastať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
      písomného dodatku k zmluve. 
     
      3. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
      Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
      4. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, a že nebola uzavretá 
      v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. 
 
 
 
 
         Za poskytovateľa:                                                    Za prijímateľa:   
 
 
 
 
 
        V ...................................dňa................                 V......................................... dňa....................... 
 
 
 
 
 
 
 
        ...............................................    ..........................................      ........................................ 
                predseda                                       tajomník                                     riaditeľ 
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